
Szanowni Państwo, 

 

Oprócz tej instrukcji pod poniższymi adresami udostępnione są filmy instruktażowe z obsługi 

platformy Blackboard w starszej wersji (funkcjonalność platformy jest taka sama, jedynie w 

szacie graficznej oraz tłumaczeniu są niewielkie zmiany): 

 

 Część 1 - tworzenie materiałów - https://youtu.be/_NXOifymId4 

 Część 2 - formy oceniania cz. A - https://youtu.be/fPrI-HNcyMU 

 Część 2 - formy oceniania cz. C - https://youtu.be/WEBPBDfoop4 

 Część 3 - dziennik ocen - https://youtu.be/rHqkE-miblE 

 

Dodatkowo przez firmę zewnętrzną na potrzeby UwB zostały przygotowane następujące filmy 

o platformie Blackboard dostępne na stronie: https://uwb.edu.pl/instrukcja-4535 
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Manual dla Prowadzących 

Wersja 1.09  

(ostatnia modyfikacja 16.04.2021r.) 

 

 

Po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu: https://blackboard.uwb.edu.pl wyświetla 

się strona logowania 

 

 
 

W polu Nazwa użytkownika wpisujemy adres email w domenie @pracownik.uwb.edu.pl lub 

@student.uwb.edu.pl, w polu Hasło wpisujemy hasło logowania (takie samo jak do 

USOSweb), a następnie klikamy przycisk Zaloguj. 

 

Uwagi dotyczące logowania: 

 

1) Pracownicy UwB 

- w nazwie użytkownika wprowadzamy adres email w domenie 

@pracownik.uwb.edu.pl przedrostek adresu email jest identyczny jak w adresie w 



domenie @uwb.edu.pl, warunkiem założenia konta na platformie BB jest wprowadzony 

adres email w domenie @uwb.edu.pl w systemie USOS) 

 

2) Studenci UwB 

- w nazwie użytkownika wprowadzamy adres email w domenie 

@student.uwb.edu.pl 

Przedrostek adresu email jest zbudowany z pierwszej litery imienia, pierwszej litery 

nazwiska oraz numeru indeksu, przykładowo dla użytkownika Jan Kowalski o numerze 

indeksu 12345 będzie to adres jk12345@student.uwb.edu.pl 

 

Po zalogowaniu się na platformie na górze strony widoczne są zakładki, najważniejsze to  

Moja instytucja oraz Kursy. 

 

 
 

Zakładka Moja instytucja zawiera różne moduły obrazujące wszystkie aktywności 

użytkownika na platformie: kursy, na które użytkownik jest zapisany jako prowadzący oraz 

jako student lub gość, ogłoszenia dotyczące tych kursów, wydarzenia czy zadania związane z 

poszczególnymi kursami. Zakładkę Moja instytucja użytkownik może personalizować 

usuwając lub dodając poszczególne moduły. 

 

Aby wejść do kursu w module Moje kursy klikamy na nazwę kursu. 

 

  

mailto:jk12345@student.uwb.edu.pl


Po wejściu do kursu domyślnie pojawia się Strona startowa kursu. Na Stronie startowej 

znajdują się moduły organizujące informacje dotyczącego tego kursu: wydarzenia kursowe, 

ogłoszenia dla uczestników kursu, zadania itp. Wygląd tej strony może być personalizowany 

przez instruktora, który może dodawać i usuwać moduły wyświetlane na tej stronie. 

Zarządzanie kursem jest możliwe dzięki menu znajdującym się po lewej stronie. 

 

Klikając w menu po lewej stronie na odnośnik Treść pojawia się strona, na której Prowadzący 

zamieszcza treści kursu: pliki tekstowe, obrazy, linki, pliki audio/video, testy, ankiety, fora 

dyskusyjne itp. Treści mogą być organizowane w foldery lub moduły nauczania, dzięki czemu 

użytkownik lepiej orientuje się w kursie. 

 

 
 

  



Część 1 – Wstawianie materiałów 
 

 

Aby mieć możliwość wstawiania zawartości należy się upewnić, że mamy włączony tryb 

edycji. Wyłączony tryb edycji służy do podglądu kursu od strony studenta, jednak nie mamy 

wtedy możliwości wprowadzać żadnych zmian w kursie. 

 

 
 

Do wstawiania materiałów służy przycisk Konstruuj treść. 

 

 
 

Po najechaniu myszką pojawia się rozwijana lista ze wszystkimi możliwościami wstawiania 

materiałów. 

 

Materiały w kursie są zazwyczaj podzielone na moduły, więc pierwszą czynnością jest 

stworzenie modułu nauczania, w którym znajdą się nasze materiały. Aby stworzyć moduł 

nauczania należy z rozwiniętej listy należy wybrać Moduł nauczania. 

 



Teraz wystarczy wpisać nazwę modułu, opcjonalnie możemy wprowadzić jeszcze opis 

danego modułu w polu Tekst poniżej (UWAGA: nie umieszczamy treści modułu w polu 

Tekst, a jedynie opis danego modułu). 

 

 

 

Poniżej w opcjach modułu nauczania możemy wymusić przeglądanie elementów modułu 

nauczania w kolejności włączając opcję Wymusić sekwencyjne przeglądanie modułu 

nauczania, lub otworzyć moduł w nowym oknie. 

 

 
 

  



 
 

 

W opcjach standardowych można wyłączyć lub włączyć widoczność modułu dla studentów 

wybierając opcję Zezwól użytkownikom na przeglądanie treści i włączyć śledzenie liczby 

wyświetleń modułu. 

Możemy również ograniczyć wyświetlanie modułu według określonych dat i godzin. Aby 

wstawić datę, po którym moduł ma być widoczny zaznaczamy pole wyboru Wyświetlaj po 

klikamy w kalendarzyk, w którym wybieramy datę, następnie klikamy na zegarek i 

wybieramy godzinę. Aby moduł automatycznie przestał być widoczny należy zaznaczyć 

Wyświetlaj do, a następnie w analogiczny sposób wstawić datę i godzinę. Aby wyłączyć 

ograniczenia wyświetlania według dat, wystarczy odznaczyć odpowiednie pola. 

 

 

 
 

 

Domyślnie moduł nauczania ma włączony spis treści, który możemy wyłączyć odznaczając 

opcję Pokaż użytkownikom spis treści. 

 

Aby zatwierdzić utworzenie modułu należy kliknąć na samym dole w przycisk Prześlij. 

 

  



Aby wejść do nowo utworzonego modułu klikamy w jego nazwę. 

 

 
 

 

Najbardziej podstawowym narzędziem do zamieszczania treści w zawartości kursu jest 

Element. Wybierając tę opcję możemy bezpośrednio w zawartości zamieścić treść, obrazy, 

pliki lub linki. Aby go stworzyć najeżdżamy myszką w Konstruuj treść, a następnie klikamy 

w Element. 

 

 
 

  



Polem obowiązkowym do wypełnienia przy tworzeniu nowego elementu zawartości jest 

Nazwa. W polu Tekst wstawiamy już treść właściwą naszego kursu. Wstawiane treści możemy 

formatować poprzez załączony edytor. 

 

 
 

Aby pojawiło się więcej opcji w edytorze należy kliknąć w strzałki w prawym górnym rogu 

edytora. 

 

 
 

Warto zwrócić uwagę na ikonki w ostatnim wierszu służące do umieszczania plików 

multimedialnych w różnych formatach (pliki, zdjęcia, filmy, muzykę, wzory matematyczne). 

 

 
 



Pierwsza ikonka służy do umieszczania filmów z serwisu YouTube, ale pozwala umieścić 

tylko własne filmy po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie. Druga ikonka służy do 

umieszczania plików dowolnego rodzaju w formie linku do tego pliku. Trzecia ikonka służy 

do umieszczania zdjęć. Czwarta ikonka służy do umieszczania filmów i muzyki. Ostatnia 

ikonka służy do tworzenia wzorów matematycznych. 

 

 

 

 

Pod edytorem jest możliwość załączenia plików z komputera. Wystarczy kliknąć w 

Przeglądaj Mój komputer, a następnie załączyć wybrany plik z dysku. 

 

Opcje standardowe są analogiczne jak w omawianym wcześniej module nauczania. 

 

Aby utworzyć element należy kliknąć w Prześlij. 

  



Kolejnym elementem w Konstruuj treść możliwym do wstawienia jest Plik. 

 

 
 

Poprzez tą opcję możemy umieścić np. plik w formacie pdf z materiałami do kursu. 

 

 
 

Należy wpisać nazwę pliku, która wyświetli się na platformie oraz klikając w Przeglądaj 

Mój komputer wybrać plik z dysku. 



W analogiczny sposób można wstawić plik audio, obraz, film lub link do strony poprzez 

wybranie odpowiedniej opcji w Konstruuj treść. 

 

 

Aby wstawić film z serwisu YouTube z opcji wybieramy Film w serwisie YouTube. 

 

Następnie w polu Wyszukiwanie należy wpisać intersującą nas frazę aby rozpocząć 

wyszukiwanie z wszystkich dostępnych filmów w serwisie do wstawienia. 

  



 

 

Aby wstawić film klikamy w Wybierz. 

 

 

Domyślnie film wstawia się w formie miniaturki na stronie z linkiem do serwisu. Aby film 

wyświetlał się w dużym okienku bezpośrednio na stronie Blackboarda w opcjach aplikacji w 

widoku należy zmienić na Osadź film. 

  



 

 

Alternatywą dla modułu nauczania, który tworzyliśmy nieco wcześniej jest Folder treści. 

 

 

Od modułu nauczania różni się on formą wyświetlania znajdujących się w środku elementów, 

które w folderze treści wyświetlane są jeden pod drugim w formie listy, natomiast w module 

nauczania każdy element wyświetlany jest na oddzielnej stronie wraz ze spisem treści 

wszystkich elementów. 

  



Aby wstawić link do innego elementu w kursie (np. innego modułu) z Konstruuj treść 

wybieramy Łącze do kursu. 

 

 

Następnie w Wybierz element klikamy w Przeglądaj i z listy wybieramy do jakiego 

elementu w kursie ma prowadzić łącze. 

 



W podobny sposób możemy stworzyć link do narzędzia w zawartości kursu wybierając 

Narzędzia. 

 

 

Aby otworzyć menu kontekstowe dotyczące stworzonego elementu należy kliknąć w strzałkę 

po prawej stronie od nazwy elementu. 

 

 

  



Aby wprowadzić zmiany do stworzonego już elementu musimy z menu kontekstowego 

wybrać Edytuj. Powrócimy wtedy do ekranu identycznego jak podczas jego tworzenia. 

 

 

Stworzony już element możemy kopiować lub przenosić do innych modułów lub nawet do 

innych kursów, lub go po prostu usunąć. 

 

 

Możemy również włączyć prowadzenie statystyk dotyczących wyświetlania danego elementu 

przez studentów. 



 

 

Jeśli chcielibyśmy ograniczyć wyświetlanie elementu nie tylko ze względu na daty, z menu 

kontekstowego musimy wybrać Udostępnianie po spełnieniu kryteriów. 

 

 

W udostępnianiu po spełnieniu kryteriów również znajduje się kalendarzyk z ograniczeniami 

wyświetlania po datach. 



 

 

Warto jednak zauważyć, że oba kalendarze działają jednocześnie (ten z udostępniania po 

spełnieniu kryteriów oraz ten podczas tworzenia i edycji elementu). 

W sekcji Członkostwo można wpisać nazwy użytkowników (PESEL), którzy będą widzieć 

danych element. W przypadku gdy lista jest pusta widzą wszyscy użytkownicy kursu. 

 

 

W sekcji Ocena można wybrać kolumnę z dziennika ocean oraz ustawić warunek jaki musi 

spełnić wynik z tej kolumny, aby element był widoczny. 

 



Część 2 – Formy oceniania 
 

 

Aby wstawić zadanie do wykonania dla studenta najeżdżamy myszką na Oceny i z rozwijanej 

listy wybieramy Zadanie. 

 

 

Musimy wpisać nazwę zadania. Warto zwrócić uwagę, że ta sama nazwa wyświetli się w 

dzienniku ocen.  

 

 
 

W polu Instrukcje wpisujemy polecenie zadania. Dodatkowo możemy przesłać pliki jako 

załączniki do zadania. 



 

 

Możemy również ustawić Datę upływu terminu. Student po terminie nadal będzie miał 

możliwość wysłania rozwiązania, jednak będziemy mieli informację, że rozwiązanie zostało 

przesłane po terminie. Kolejną zaletą ustawienia terminu oddania, jest to, że studenci na 

stronie startowej w module Do zrobienia będą mieli informację, że zbliża się termin oddania. 

W zakładce Ocenianie należy podać ilość punktów możliwych do zdobycia. 

W Szczegółach złożenia pracy możemy wybrać czy zadanie jest przeznaczone dla każdego 

studenta osobno, czy grup studentów oraz wybrać ilość podejść. 

 

  



Kolejną formą oceny studentów jest test. Aby go utworzyć wybieramy z menu Oceny – Test. 

 

 

W tym miejscu możemy również dodać do zawartości test już wcześniej stworzony. 

Pojawiłby się on na liście poniżej. Aby stworzyć nowy test klikamy w Utwórz. 

 

 

Wpisujemy nazwę testu. Podobnie jak w przypadku zadania ta sama nazwa pojawi się w 

dzienniku ocen oraz w karcie ocen dla studentów. Opcjonalnie można zamieścić opis oraz 

instrukcje testu. Następnie klikamy w Prześlij. 

  



 
 

Przed nami pojawiły się szczegóły testu, gdzie mamy możliwość dodawać nowe pytania lub 

wykorzystać pytania stworzone wcześniej. Możemy również tworzyć losowe zestawy pytań.  

Teraz zostanie omówione tworzenie nowych pytań. Do pytań otwartych zaliczamy 

Opracowanie, Krótką odpowiedź i Odpowiedź przy użyciu pliku, czyli zamieszczając 

tego rodzaju pytania w teście będziemy musieli ręcznie ocenić wypowiedź każdego studenta. 

Pozostałe pytania są pytaniami zamkniętymi, co oznacza, że zostaną sprawdzone 

automatycznie. Aby utworzyć nowe pytanie klikamy na Utwórz pytanie, a następnie z 

rozwijanej listy wybieramy pytanie, które chcemy stworzyć.  

 

  



 

 

W pytaniu typu Dopasowanie studenci mają za zadanie przyporządkować elementy w jednej 

kolumnie do elementów w drugiej kolumnie. Aby pytanie wymagające przyporządkowania 

elementów było trudniejsze, liczba elementów w kolumnie pytań może być inna niż w 

kolumnie odpowiedzi. Polecenie wpisujemy w polu Tekst pytania.W sekcji Pytania 

wpisujemy prawidłowe pary, które następnie można pomieszać ręcznie lub losowo. Aby 

stworzyć pytanie klikamy w Prześlij. 

 

W pytaniu typu Krótka odpowiedź studenci muszą wprowadzić odpowiedź w jednym lub 

większej liczbie pól tekstowych. W polu Tekst pytania należy wpisać polecenie. Możemy 

również ograniczyć liczbę wierszy wyświetlanych dla studenta (domyślnie 3), aby 

zasugerować rozmiar wypowiedzi. 

 

W pytaniu typu Obliczona wartość numeryczna użytkownik musi podać odpowiedź w 

postaci numerycznej. Przypomina ono pytanie wymagające wypełnienia pustego pola, gdzie 

poprawną odpowiedzią jest liczba. Podczas tworzenia pytania można dodatkowo wprowadzić 

tolerancję błędu odpowiedzi. 

 



Pytaniu typu Odpowiedzi na skali najczęściej pojawia się w ankietach. Służy do zbierania 

informacji o nastawieniu i reakcji za pomocą skali umożliwiającej porównanie. Użytkownicy 

mogą wybrać wiele różnych odpowiedzi oddających ich nastawienie bądź reakcję. 

 

W pytaniu typu Odpowiedź przy użyciu pliku jako odpowiedź na pytanie użytkownicy 

mogą przekazać plik ze swojego komputera. 

 

Pytanie typu Opracowanie jest pytaniem opisowym wymagającym od studentów 

wprowadzenia odpowiedzi w polu tekstowym. Od Krótkiej odpowiedzi różni się wyłącznie 

wielkością pola do wpisywania odpowiedzi, które w przypadku Opracowania jest większe. 

 

W pytaniu typu Porządkowanie student musi ułożyć odpowiedzi w prawidłowej kolejności. 

(podczas tworzenia pytania w sekcji Odpowiedzi odpowiedzi należy wprowadzić w 

prawidłowej kolejności, natomiast w kolejnym kroku będzie można je pomieszać ręcznie lub 

automatycznie. 

 

W przypadku pytania typu Prawda/Fałsz do wyboru są dostępne dwie możliwości 

odpowiedzi: prawda i fałsz. W przypadku pytań typu Prawda/Fałsz nie ma możliwości 

przyznawania części punktów. 

 

W pytaniu Punkt aktywny studenci mają za zadanie zidentyfikować obszar na obrazie 

wczytanym z pliku. Obszar ten jest określony współrzędnymi pikselowymi. Jeśli student 

kliknie wewnątrz tego obszaru, odpowiedź zostanie zapisana jako poprawna. 

 

Pytanie typu Pytanie na odpowiedź polega na podawaniu pytania po przeczytaniu 

odpowiedzi. Można określić jedno lub większą liczbę słów pytających i jedną lub większą 

liczbę fraz, które muszą pojawić się w odpowiedzi w formie pytania. 

 

W pytaniu Rozsypanka studenci mają za zadanie wybrać prawidłowe słowo ze zbioru słów z 

listy rozwijanej tak, aby uzupełnić zdanie. W Tekście pytania musi wystąpić zmienna w 

nawiasach kwadratowych [x], odpowiadające lokalizacjom w tekście, w których mają być 

wyświetlone listy rozwijane z odpowiedziami. Nazwy zmiennych muszą być unikalne, a więc 

nie można ich użyć w pytaniu drugi raz. Po wypełnieniu pól na tej stronie kliknij przycisk 

Dalej, aby określić poprawne odpowiedzi. 

 

W przypadku pytania Wiele odpowiedzi użytkownicy mogą wybrać więcej niż tylko jedną 

poprawną odpowiedź. Do pytania można dodać maks. 100 odpowiedzi. Poprawną odpowiedź 

wskazuje się poprzez zaznaczenie kwadracika po lewej strony od odpowiedzi. 



W przypadku pytania Wielokrotny wybór użytkownicy mogą wybrać tylko jedną poprawną 

odpowiedź. Do pytania można dodać maks. 100 odpowiedzi. Poprawną odpowiedź wskazuje 

się poprzez zaznaczenie kółeczka po lewej strony od odpowiedzi. 

 

W przypadku pytania Wybór alternatywny wyświetlane są dwie możliwości odpowiedzi, 

takie jak Prawda/Fałsz lub Tak/Nie. 

 

Pytanie Wymagające obliczenia wzoru zawiera wzór ze zmiennymi, dla których 

generowane są wartości inne dla każdego użytkownika. 

 

W pytaniu Wypełnianie kilku pustych pól zmienne służą do identyfikacji różnych miejsc w 

tekście, w których studenci muszą wpisać brakujące wartości. Tekst pytania powinien 

zawierać zmienne w nawiasach kwadratowych [x], odpowiadające lokalizacjom w tekście, w 

których mają być wyświetlone puste pola do wypełnienia. Zmienne muszą być unikalne, a 

więc nie można ich użyć w pytaniu drugi raz. Po wypełnieniu pól na tej stronie kliknij 

przycisk Dalej, aby określić odpowiedzi. 

 

Pytanie Wypełnienia pustego pola ocenia się na podstawie tego, czy odpowiedź studenta 

pasuje do poprawnych odpowiedzi określonych przez autora pytania. Można zażądać, aby 

odpowiedzi studenta pasowały dokładnie, zawierały część poprawnej odpowiedzi lub 

pasowały do określonego wzorca. Można określić, czy przy analizie odpowiedzi będzie 

rozróżniana wielkość liter. 

 

Przy każdym pytanie po prawej stronie można zmienić wartość punktową możliwą do 

zdobycia za dane pytanie.  

 

 

 

 

  



Aby dołączyć do testu pytania, które znajdują się w innym teście lub puli pytań wybieramy 

Użyj ponownie pytania, a następnie Znajdź pytania. 

 

 

 

Aby dodać pytania, które będą losowane z puli pytań należy wybrać Utwórz blok losowy. 

 

 

Następnie wskazujemy z której puli pytań mają być losowane pytania. Dodatkowo możemy 

wybrać pytania po typie pytań. Aby zatwierdzić tworzenie bloku należy kliknąć w Prześlij. 

 

 



 

 

Następnie w nowo utworzonym Bloku losowym ustalamy ile pytań ma być losowane oraz ile 

punktów można uzyskać za jedno pytanie. 

 

 

  



UWAGA. Aby było możliwe stworzenie bloku losowych pytań wcześniej należy stworzyć 

pulę z pytaniami. Tworzenie puli jest identyczne jak tworzenie testu. Aby utworzyć pulę z 

sekcji Zarządzanie kursem rozwijamy Narzędzia kursu, a następnie klikamy w Testy, 

ankiety i pule. 

 

 

Następnie klikamy w Pule. Aby stworzyć nową pulę pytań klikamy w Konstruuj pulę. 

 

 

Dalsze czynności tworzenia puli są identyczne jak dla testów. 

 

  



Aby zakończyć edycję testu na dole ekranu klikamy OK.  

 

W oknie wyboru testu zaznaczamy stworzony test i klikamy w Prześlij. 

 

 

Okno Opcje testu pozwala na zmianę ustawień testu, w tym dotyczących instrukcji, 

dostępności, dat upływu terminu, komunikatów zwrotnych, samooceny i sposobu prezentacji 

testu. 

W sekcji Dostępność testu należy włączyć Udostępnij łącze, aby test był widoczny dla 

studentów. Aby zatwierdzić opcje testu na dole ekranu należy kliknąć w Prześlij. 



 

  



Aby powrócić do edycji pytań testu należy z menu kontekstowego przy teście wybrać Edytuj 

test. Aby powrócić do ustawień opcji testu z menu należy wybrać Edytuj opcje testu. 

 

 

 

Aby wyświetlić wszystkie kursy w teście i móc nimi zarządzać należy z panelu Zarządzanie 

kursem rozwinąć Narzędzia kursu, a następnie wybrać Testy, ankiety i pule. 

 



Następnie klikamy w Testy. Klikając w strzałkę przy wybranym teście rozwija się  menu, z 

którego można wejść do edycji testu lub eksportować go na dysk komputera. Taki plik z 

testem zapisany na dysku możemy zaimportować w nowym kursie wchodząc w te same 

miejsce w nowym kursie i klikając przycisk Importuj test. 

 

 

Aby stworzyć forum dyskusyjne, z menu kursu wybieramy Dyskusje, a następnie Utwórz 

forum. 

 

 

Standardowo należy wprowadzić nazwę forum i opcjonalnie jego opis. Widoczność forum 

można ograniczyć czasowo poprzez kalendarzyk. W ustawieniach forum można dopasować 

opcje do własnych potrzeb. Domyślnie forum nie jest oceniane, jeśli chcielibyśmy aby było 

oceniane należy wybrać Forum dyskusji ocen i wpisać maksymalną liczbę punktów 

możliwych do zdobycia lub Oceń wątki, aby każdy z wątków wewnątrz forum oceniać 

oddzielnie. Aby utworzyć forum na dole ekranu klikamy w Prześlij. 

 

 



 

 

Kolejnym krokiem jest stworzenie wątku wewnątrz forum. Aby wejść do forum należy 

kliknąć w jego nazwę. 

 

  



Następnie klikamy w Utwórz wątek. 

 

 

Następnie należy wpisać temat i wiadomość wątku i kliknąć w Prześlij. 

 

  



Teraz forum jest już odpowiednio skonfigurowane. 

 

 

 

 

Część 3 – Kopiowanie materiałów z kursu do kursu 
 
 

A. Kopiowanie całej zawartości kursu 
 

Aby skopiować cały kurs lub wybrane jego elementy do innego 

kursu należy z Panelu sterowania rozwinąć zakładkę Paczki i 

programy narzędziowe, a następnie wybrać Kopia kursu 

 

 

 

 

 

 

 

 



Następnie należy zmienić typ kopii na Kopiuj materiały kursowe do istniejącego kursu, a 

następnie kliknąć poniżej w przycisk Przeglądaj i z listy wybrać kurs docelowy, do którego 

mają zostać skopiowane materiały zatwierdzając przyciskiem Prześlij 

 

 

 

 

 

 

Następnie należy wybrać, które elementy z kursu źródłowego chcemy skopiować. Najlepiej 

kliknąć przycisk Zaznacz wszystko, wtedy mamy pewność, że wszystkie elementy zostaną 

skopiowane. 

 

Proces kopiowania kończymy klikając w przycisk Prześlij w prawym dolnym rogu ekranu. 

Proces kopiowania trwa kilka minut, po tym czasie materiały pojawią się w kursie 

docelowym. 

 

  



B. Kopiowanie wybranego testu do innego kursu 
 

Kopiowanie testu z kursu do kursu należy podzielić na 2 etapy: 

- I etapem jest wyeksportowanie wybranego testu w kursie na dysk lokalny komputera 

- II etapem jest import testu z pliku zapisanego na komputerze do nowego kursu, a następnie 

umieszczenie zaimportowanego testu w treści kursu i udostępnienie go studentom 

 

Etap I. Eksport testu. 

Aby wyeksportować test należy wejść w listę testów dostępnych w kursie. Dostępna jest ona z 

Panelu sterowania -> Testy, ankiety, pule -> Testy 

 

 

Następnie przy wybranym teście klikamy w „ikonkę strzałki” i z menu kontekstowego 

wybieramy Eksportuj. Po kliknięciu w zależności od ustawień przeglądarki plik zapisze się 

automatycznie do domyślnego katalogu pobierania lub będzie konieczne wskazanie 

lokalizacji, gdzie plik zostanie zapisany. Plik z testem jest w formacie *.zip 



 

 

Etap II. Import testu. 

Aby zaimportować test w nowym kursie należy wejść w listę testów dostępnych w kursie w te 

samo miejsce co w I etapie. Dostępna jest ona z Panelu sterowania -> Testy, ankiety, pule -

> Testy. Następnie klikamy w przycisk Importuj test. 

 

 



 

 

Następnie klikamy w przycisk Przeglądaj mój komputer w celu wskazania pliku *.zip 

zapisanego w I etapie na dysku. Po wybraniu pliku klikamy przycisk Prześlij. 

Po ukończonej operacji importu test powinien się pojawić na liście testów. 

Kolejnym krokiem jest umieszczenie testu w treści. W tym celu należy wejść w treść kursu w 

miejsce, gdzie ma być widoczny test, a następnie z menu Oceny wybieramy Test. 

 

 

 

Następnie zaznaczamy zaimportowany test z listy istniejących testów i klikamy w przycisk 

Prześlij. 

 



 

 

Pozostaje nam już tylko ustawić Opcje testu według naszych upodobań, po czym test pojawi 

się w treści kursu. 

 

  



Część 4 – Wideokonferencje (moduł Collaborate Ultra) 
 

 

Blackboard Collaborate Ultra to narzędzie online, czyli tzw. usługa w środowisku 

chmurowym. Podczas sesji online mogą brać udział moderatorzy oraz uczestnicy z różnymi 

prawami (np. inny moderator, osoba prezentująca). 

 

Pierwszą czynnością, którą należy wykonać jest włączenie 

narzędzia w kursie. Z Panelu sterowania kursem wybieramy 

Personalizacja a następnie Dostępność narzędzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie znajdujemy pozycję Blackboard Collaborate Ultra i zaznaczamy w kolumnie 

Dostępny. 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Blackboard Collaborate Ultra dostępny jest w 

Narzędziach kursu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie należy kliknąć w nazwę narzędzia Blackboard Collaborate Ultra. 

 

W treści kursu również jest możliwość stworzenia linku do narzędzia Blackboard 

Collaborate Ultra 

 



Po wejściu do narzędzia Blackboard Collaborate Ultra domyślnie jest stworzony Pokój 

kursu, do którego możemy dołączyć lub jest możliwość stworzenia nowej sesji zdalnej 

poprzez przycisk Utwórz sesję. 

UWAGA: Pokój kursu jest domyślnie włączony. Koniecznie należy ten pokój zablokować, 

aby studenci nie wchodzili do pokoju w dowolnym czasie, a ze studentami spotykać się w 

nowych zaplanowanych sesjach, które będą aktywne tylko w określonym czasie. Możliwość 

blokowania pokoju pokazana jest w późniejszej części tego kursu. 

 

 

 

Klikając w przycisk Menu w lewym górnym rogu pojawia się rozwijane menu, gdzie można 

znaleźć nagrania z sesji. 

 



Po kliknięciu w przycisk Utwórz sesję 

mamy możliwość zaplanowania 

spotkania w określonym czasie i 

terminie. Proszę pamiętać o limicie 

długości tych sesji wynikającym z zasad 

prowadzenia zajęć w trybie zdalnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Po kliknięciu w pokój kursu lub w 

stworzoną sesję, pojawia się dodatkowe 

okno z ustawieniami sesji (tutaj mamy 

możliwość zablokowania danej sesji 

lub pokoju). Aby wejść do pokoju i 

rozpocząć korzystanie ze spotkania 

należy kliknąć w przycisk Dołącz do 

pokoju w ramach kursu lub Dołącz 

do sesji. Poniżej są linki umożliwiające 

dołączenie gości do pokoju kursu. Gość 

może dołączyć telefonicznie lub 

poprzez link wyświetlony w polu 

Łącze dla gościa. (Studenci zapisani 

do danego kursu dołączają do sesji 

analogicznie jak instruktorzy – poprzez 

kliknięcie w wybraną sesję a następnie 

w Dołącz do sesji lub Dołącz do 

pokoju. Gość to osoba niezwiązana z 

danym kursem). 

 

 

 

 

 

 



Poniżej dostępne są ustawienia sesji, 

gdzie możemy dostosować opcje pokoju 

do naszych potrzeb.  

UWAGA: Aby umożliwić pobieranie 

nagrań z sesji na dysk komputera oraz 

zamieszczenie tych nagrań w treści kursu 

należy zaznaczyć opcję Zezwól na 

pobieranie nagrań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po kliknięciu Dołącz do pokoju lub Dołącz do sesji w nowej karcie przeglądarki wczytuje 

się pokój spotkań. Przy pierwszym uruchomieniu pojawią się monity o zezwolenie na 

korzystanie z mikrofonu i kamery przez przeglądarkę internetową. 

  



W oknie mamy dostępne elementy, za pomocą których obsługujemy sesje i spotkania online: 

• Menu obsługi sesji – możliwość uruchomienia nagrywania sesji, otwarcia systemu 

pomocy oraz wyjście z sesji. 

• Przyciski statusu i udostępniania – możliwości udostępnienia audio, wideo, podniesie 

ręki oraz ikony statusu (niektóre elementy mogą być ukryte przez moderatora). 

• Narzędzia i ustawienia sesji (panel systemu Collaborate) – menu, w którym znajdują 

się narzędzia sesji (np. udostępnianie ekranu, głosowanie, współdzielenie plików). 

Poniższy obrazek przedstawia okno usługi, która wygląda następująco: 

 

 
 

 Czat podczas sesji 

Podczas sesji można korzystać z czatu. 

Możliwy jest czat pomiędzy 

moderatorami, pomiędzy wszystkimi 

uczestnikami oraz czat prywatny. 

Moderator może wyłączyć czat pomiędzy 

uczestnikami. 

 

 
 



 Lista uczestników sesji 

Lista uczestników sesji to osoby, które 

biorą w niej udział.  

W tym miejscu moderator widzi 

uczestników, może też nadawać role 

innym uczestnikom (np. w sytuacji, gdy 

sesje wymaga kilku moderatorów. 

Moderator może też usunąć uczestnika z 

danej sesji online.  

 
 

 

 Pusta biała tablica (Whiteboard) 

Jednym z narzędzi jest tzw. Whiteboard, za pomocą którego moderator może wspólnie 

opracowywać rysunek. 

 

 
 

  



 Udostępnianie ekranu i plików 

Osoba prowadząca sesję (moderator) ma możliwość udostępniania pulpitu, aplikacji lub 

zakładki w przeglądarce WWW (zalecana przeglądarka Google Chrome) 

 

 
 

Moderator może przygotować pliki do 

prezentacji, a następnie pokazywać je 

uczestnikom spotkania lub sesji online. 

Pliki te to prezentacje PowerPoint PPT, 

pliki PDF, pliki graficzne. 

 
 

 

 Najczęstsze problemy z Blackboard Collaborate 

Kłopoty są zwykle związane z przeglądarką, zablokowanym gdzieś lub w jakiś sposób 

mikrofonem. Dlatego nagrałem film, w którym omawiam, jak można „rozwiązać” pewne 

kłopoty: 

 

  



- Wylogować się z sesji i otworzyć w innej przeglądarce (zalecana Google Chrome), 

 

 
 

 

- Odblokować mikrofon / kamerę w przeglądarce (ikona „kamery” znajduje się przy pasku 

z adresem URL strony). 

 

 
 

 

- Zmienić ustawienia dźwięku w sesji Collaborate, 

 
  



- Zmienić ustawienia w systemie operacyjnym. 

 

 
 

 

Opracowanie: Wojciech Zalewski, wzalewski@uwb.edu.pl 


