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I.  Technické poznámky týkajúce sa používania kurzov na 
platforme Moodle 

 

Každý používateľ platformy Moodle, musí mať e-mailový účet 

prostredníctvom ktorého bude dostávať (a odosielať) správy, najmä od osôb, 

ktoré vedú kurz.  

Avšak predtým, každý užívateľ musí byť uložený administrátorom do 

vzdelávacieho systému MOODLE.  

V ktoromkoľvek internetovom prehľadávači (Internet Explorer, Mozilla 

Firefox atď.) zadajte adresu: http://www.rokno.cku.krosno.pl/. 

Ďalej musíte urobiť kroky spojené s prihlásením sa na platforme, zmenou 

profilu používateľa a zmenou prístupového hesla do kurzov. Tieto činnosti je 

potrebné vykonať, aby ste plne využívali zdieľané zdroje. Nižšie opíšeme, ako to 

urobiť, krok za krokom. 

1. Prihlásenie sa, zmena profilu a návod na použitie Užívateľského účtu na 

vzdelávacej platforme Moodle 

a) Prihlásenie sa a zmena hesla 

Všetci užívatelia platformy Moodle majú účty vytvorené podľa rovnakých 
pravidiel. 
Prvé prihlásenie uskutoční zadaním užívateľského mena a hesla. Užívateľské 
meno a heslo sú v následujúcej podobe: prvé písmeno mena a priezvisko, napr.: 
pre Jána Kowalského bude to: 
Užívateľské meno: jkowalski 
Heslo: jkowalski 
Vyššie uvedené údaje sa zadajú do prihlasovacieho okna (pozri nižšie). 

 

 

Po správnom prihlásení sa na stránke zobrazí nasledujúca infomácia: Jesteś 

zalogowany(a) jako: Jan Kowalski / Ste prihlásení ako: Ján Kowalski. 
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Po prvom prihlásení musíte zmeniť si heslo!!! 
 

Ďalšie kroky to: 
 

 najprv zadajte aktuálne heslo, 
 potom zadajte nové heslo, 
 v 3 rámčeku znovu zadajte nové heslo, 
 činnosť potvrďte kliknutím na tlačidlo Zapisz Zmiany / Uložiť zmeny, 
 po správnej zmene sa zobrazí informácia s potvrdením zmien, 
 môžete pokračovať v kurze. 

 

 

 

b) Zmena Používateľského profilu 

 
 ďalším krokom je možnosť úpravy Vášho profilu (kliknite na Modyfikuj 

profil / Upraviť profil)  
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 Zobrazí sa okno s používateľskými údajmi.  

 

 

 Vypnite formulár… 
 

− Zmeňte e-mailovú adresu na aktuálnu!!! 

V tomto okne môžete 

urobiť veľa zmien 

Vašich osobných 

údajov, môžete tiež 
prilepiť svoju 
fotografiu (odporúča 
sa to urobiť cieľom 
identifikácie 
v skupine) 
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− Ostatné údaje nie sú povinné, ak nie ste istí čo by ste tam mali 
zadať, nechajte prázdne okno alebo využite pomoc 
prostredníctvom stlačenia otáznika v žltom kruhu. 

 

 

 Potvrďte zmenu údajov stlačením tlačidla Zmień profil / Zmeniť profil. 
 

2. Používanie kurzov: stiahnutie a uloženie didaktických materiálov 

Po prihlásení sa na platformu na ľavej strane okna sa nachádzajú názvy kurzov, 
na ktoré ste registrovaní. Na pravej strane sa nachádza kalendár blížiacich sa 
stretnutí a osoby, ktoré sú momentálne prihlásené na platformu. Obálka vedľa 
mena a priezviska prihlásenej osoby znamená, že môžete danej osobe poslať 
správu. Kliknutím na názov kurzu budete presmerovaní na daný kurz. 
 

 
 

Názov kurzu, na ktorý je študent 

registrovaný (po kliknutí na odkaz sa 

zobrazí kurz). Na pravej strane  sú 

prihlásené osoby 
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Nižšie je hlavné okno príkladového kurzu: 
 
 

 
 

 
 
 

Kliknutím na obálku vedľa mena a priezviska 

môžeme danej osoby poslať správu. 
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Na ľavej strane sú karty, ktoré označujú: 
 Osoby/Účastníci (kliknutím sa zobrazí zoznam 
účastníkov a učitela/učitelov (môžete bližšie 
ich spoznať kliknutím na ich profily), 

 Akivíty/rôzne názvy kariet v závislostí od 
foriem použitých v kurze (kliknutím zistíte 
koľko a aké úlohy musíte vykonať (diskusné 
fóra, kvízy, atď., sem máte aj slovník, pokiaľ 
bol odoslaný učiteľom, a chat, pokiaľ bol 
sprístupnený), 

 Správa/hodnotenie – sem je prehľad všetkých 
hodnotení, ktoré ste získali za vykonanie 
jednotlivých úloh, 

 Moje kurzy – sem sú názvy kurzov, na ktoré 
ste registrovaní (umožňuje premiestnenie sa 
do ostatných kurzov bez toho, aby ste sa 

znova museli prihlásiť). 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na pravej strane okna máme niekoľko  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pravej strane sú informačné karty: 
 Najnovšie správy – najnovšie správy od 
učiteľa, 

 Čo bolo naposledy – správa o najnovšej 
činnosti žiaka, 

 Aktualizácie kurzov – informácia o novo 
pridaných vzdelávacích zdrojoch alebo 
úlohách od osoby, ktorá vedie kurz, 

 Blížiace sa termíny – blížiace sa alebo 
začínajúce termíny na vykonanie úloh, testov 
atď., 

 Nové správy na fóre – najnovšie správy na 
fóre, 

 Kalendár – kalendár s označenými dôležitými 
dátumami napr. o vykonaní testov atď., 

 Prihlásení používatelia – účastníci kurzu, ktorí 
sú momentálne prihlásení. 
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Na začiatku kurzu sa nachádzajú všeobecné informácie o téme a rozsahu kurzu, 
s ohľadom na materiály, učebnice ktoré mali by ste používať a pravidlá 
využívania zdrojov, pravidlá absolvovania kurzu, softvér potrebný na správne 
používanie vzdelávacích materiálov umiestnených v jednotlivých moduloch / 
týždňoch tried. 

 

 
 

Spravidla máme na začiatku kurzu aj prístup k fóru s novinkami a fóru s rôznymi 
názvami, ktoré sprístupnili učiteľia napr. „Zapytaj jeśli masz problem / Opýtajte 
sa, ak máte problém“ - to znamená, že môžete učiteľovi položiť otázku alebo 
ohlásiť problém. V priebehu kurzu nájdeme aj odkazy (hypertextové odkazy na 
rôzne stránky súvisiace s diskutovanou témou alebo na programy, ktoré sú 
potrebné na používanie kurzu). 

odkazy 

Forum atď. 
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Triedy sú tvorené z jednotlivých Modulov alebo Týždňov (každý modul alebo 
týždeň obsahuje príslušnú časť didaktických materiálov a úloh, cvičení atď. 
 

 

Pravidlá absolvovania 

kurzu a získania 

zápočtu/známok 

Kontrolná praca – 

témy a termíny 

Príkladový názov časti 

(modul alebo týždeň) 

Príkladové didaktické 

materiály v rôznych 

súboroch: PDF, Word, Excel, 

PowerPoint, Audio 

nahrávky, grafy a ostatné.  
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Tieto materiály používame kliknutím na ne a buď ich uložíte do počítača pre 

neskoršiu analýzu alebo otvorte ich priamo 

a budete ich momentálne používať. 

 

V každom Module / Týždni môže učiteľ umiestniť hypertextové odkazy na 

webové stránky alebo iné doplnkové materiály, ktoré mali by ste použiť a 

oboznámiť sa s ich obsahom. 

 

 
 

Na konci každej tematickej časti učiteľ uvádza súbor cvičení pre individuálne 
alebo skupinové vykonanie. Môžu to byť rôzne formy: kvízy (testy), písomné 
úlohy (úloha), hlasovanie, diskusia atď. 
 

 
 

V kurzoch sa môžete stretnúť aj s ďalšími formami úloh alebo odovzdania 
didaktických materiálov. 
 
 

Príkladové odkazy na webové 

stránky o téme vyučovacej 

hodiny 

Súbor príkladových úloh 
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3. Odoslanie vykonaných úloh prostredníctvom platformy, testy atď. 

a) Kvízy  

Ak chcete urobiť kvíz (test), kliknite naň. Potom sa otvorí okno (pozri foto), v 

ktorom sa zobrazia informácie o type testu a forme otázok, počte otázok, forme 

absolvovania testu (jeden alebo viac možností urobenia testu, najvyššie alebo 

priemerné hodnotenie, časovo obmedzený test - na pravej strane sa zobrazia 

hodiny odpočítavajúce zostávajúci čas. Po uplynutí tejto doby sa test vypne. Po 

vykonaní testu si nezabudnite potvrdiť a uložiť svoje odpovede! 

 

 
 

 

Uvítacie okno testu a 

informácie o teste 
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Príkladový test a 

podoby otázok 

Po dokončení 

testu, každý test 

treba potvrdiť a 

uložiť 
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Po potvrdení a uložení testu získate všeobecné informácie o výsledku. 

 
 

Môžeme skontrolovať urobený test a dostať informácie, na ktoré otázky ste 
odpovedali správne a na ktoré nesprávne. 
 

 
 

 

Hodnotenie za test sa automaticky uloží. hodnotenia za kvízy a iné úlohy je 
možné zobraziť na karte Správa / Hodnotenie. 
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b) Diskusia  

Diskusia je formou rozhovoru a výmeny názorov medzi účastníkmi kurzu o danej 
téme, ktorú zadal učiteľ. Diskusia sa zvyčajne týka nedávno spracovanej témy a 
jej cieľom je dať príležitosť vyjadriť sa k danej téme a vyjadriť svoj názor. 
Diskusia môže byť hodnotená alebo nie - rozhodne o tom učiteľ, ktorý zvyčajne 
vedie alebo stimuluje diskusiu. 
 

 
 

Na fotke hore je  príkladová diskusia obsahujúcej tému diskusie a osoby, ktoré 
sa doteraz zúčastnili na diskusii. Kliknutím na tlačidlo Dodaj nowy temat 
dyskusji / Pridať novú diskusnú tému môžeme sa osobne vyjadriť na danú tému. 

 

c) Úloha  

Úloha je ďalšou formou kontroly poznatkov a zručností poslucháča 
z danej kapitoly alebo predmetu vyučovania. V príkladovom okne umiestnenom 
na obrázku nižšie, učiteľ poskytuje usmernenie o zásadách riešenia úloh, 
predkladá ďalšie materiály alebo otázky súvisiace s úlohou, určuje dátum 
vykonania a spôsob odoslania. Úlohu zvyčajne vykonujete na svojom počítači v 
danej aplikácii a potom ju treba odoslať na hodnotenie. 
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Príkladová úloha a pravidlá jej 

realizácie a termin na jej 

dokončenie. 

Po kliknutí na tlačidlo 

Przeglądaj / Prehladávať sa 

otvorí okno, v ktorom musíte 

nájsť Vašú úlohu, potom ju 

vyberte a kliknite Otwórz / 

Otvoriť. 
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Úlohu pripravenú na hodnotenie odošlite takto: 
 

 kliknite na tlačidlo Przeglądaj / Prehľadávať, 
 na svojom počítači nájdite vykonanú úlohu, 
 potom vyberte úlohu kliknutím na ňu a kliknutím na tlačidlo Otwórz / 
Otvoriť, 

 po vykonaní tohto postupu sa názov a adresa úlohy zobrazí na ľavej 
strane tlačidla Przeglądaj / Prehľadávať, 

 posledná akcia to kliknutie na tlačidlo Prześlij zadanie / Odoslať úlohu (na 
fotkách je zobrazené poradie všetky činností). 

 učiteľ po obdržaní informácií o odoslaní úlohy vyhodnotí ju, 
a posiela spätnú väzbu poslucháčovi o výsledku. Za správnosť úlohy sa 
vydá hodnotenie a stručné zhrnutie vykonania úlohy alebo učiteľ napíše 
informácie o chybách v úlohe, ktoré by mali byť opravené, aby ste získali 
pozitívne hodnotenie. Povinnosťou poslucháča je opäť napísať úlohu, 
opraviť chyby a opätovne poslať úlohu na hodnotenie, a to vykonaním 
rovnakých krokov ako predtým. Predtým predložená úloha sa nahradí 
novou, opravenou úlohou. 

 

d) Hlasovanie  
 

Hlasovanie je formou vyjadrenia vášho názoru na základe navrhovaných 
odpovedí v téme, ktorú navrhol učiteľ. Hlasujete o princípe označovania našej 
voľby a potom schválite svoj výber kliknutím na tlačidlo  Zapisz mój wybór / 
Uložiť môj výber. Príklad hlasovacej karty na obrázku nižšie. 

Poslednou akciou je 

stlačenie tlačidla Prześlij 

ten plik / Odoslať tento 

súbor 
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e) Chaty  

Chat umožňuje účastníkom diskutovať. To je užitočný spôsob, ako sa lepšie 
porozumieť a spoznať tému, o ktorej sa diskutuje - spôsob, akým sa používa chat, 
je zásadne odlišný od diskusií v diskusných fórach, chat je spustený v reálnom 
režime. 
 

f) Slovník pojmov  
Umožňuje vám použiť súbor definícií zahŕňajúci rozsah a obsah daného 
predmetu v podobe slovníka. Definície je možné vyhľadávať alebo zobrazovať 
mnohými spôsobmi. 

 

g) Dotazník  

Učiteľ môže použiť tieto nástroje na zhromažďovanie údajov od svojich 
poslucháčov, ktorí tým mu pomôže lepšie spoznať skupinu a uľahčiť rozhodnutia 
o vyučovacom spôsobe alebo spoznať poslucháčov názor na kvalitu didaktických 
materiálov a kurz. 
 

h) Denník  
Učiteľ vyzve žiakov, aby sa zamysleli nad danou témou. Poslucháči môžu 

upravovať svoje vyjadrenia v určitom časovom období. Ich vyjadrenia sú 

dôverné a sú k dispozícii len učiteľovi. Učiteľ môže komentovať a dať hodnotenie 

za každý záznam v denníku. 


