
 

BLACKBOARD 

Manual dla studentów 

 

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

strona logowania.  

 

 

W polu NAZWA UŻYTKOWNIKA podajemy adres e-mail (na domenie @student.uwb.edu.pl). 

Przedrostek adresu email jest zbudowany z pierwszej litery imienia, pierwszej litery nazwiska oraz numeru 

indeksu, przykładowo dla użytkownika Ewa Testowa o numerze indeksu 12345 będzie to adres 

et12345@student.uwb.edu.pl. 

Poniżej w polu HASŁO wpisujemy hasło (takie samo jak do USOSweb), a następnie klikamy przycisk 

Zaloguj. 

 

Po zalogowaniu się przenosimy się na stronę główną blackborda. 

https://blackboard.uwb.edu.pl/
mailto:et12345@student.uwb.edu.pl


 

Stroną główną blackborda jest zakładka Moja instytucja. Mamy tu do dyspozycji różne moduły 

wspomagające korzystanie z serwisu są to m.in. narzędzia, moje ogłoszenia, moje kursy, moje 

zadania. 

Pulpit możemy personalizować dodając lub usuwając poszczególne moduły. (highlight). 

Aby dodać moduł wystarczy go zaznaczyć i kliknąć przycisk zatwierdź. 

Moduły można także przemieszczać „chwytając” je za górny pasek i przeciągając w inne miejsce. 

 

ZAKŁADKA KURSY 

Zakładka Kursy jest rozszerzoną wersją modułu Moje kursy, znajdującego się na stronie głównej 

(czyli w zakładce Moja instytucja). 

 

Tutaj także widzimy podział na moduły, najważniejszy z nich to Lista kursów, zawiera on 

odnośniki do kursów na które jesteśmy zapisani.  

Po kliknięciu na odnośnik z wybranym kursem, pojawia się Treść kursu. 

  



Treść kursu 

 

W Treści kursu znajdują się moduły organizujące informacje dotyczące wybranego kursu. Ilość 

 i rodzaje modułów jakie się tu znajdują ustawia prowadzący kursu.  

Treści te, mogą być organizowane w foldery, moduły nauczania i zawierać np. pliki 

tekstowe/audio/wideo, linki, testy, ankiety, fora dyskusyjne itp. 

W dalszej części omówione zostanie działanie poszczególnych narzędzi oraz elementów zawartości 

kursu. W zależności od rodzaju kursu zawartość może być podzielona na foldery, lub moduły 

nauczania.  

 

Wejdziemy teraz do modułu nauczania 

Widok modułu 1 

 



 

Widok modułu 4 

 
 

Po lewej stronie znajduje się lista elementów umieszczonych w module nauczania, dzięki której 

możemy jednym kliknięciem przenosić się do dowolnej strony lekcji.  

Do kolejnych stron modułu nauczania możemy również przechodzić poprzez przyciski znajdujące 

się w prawym górnym rogu strony. 

Aby wrócić do widoku zawartości, klikamy zakładkę Treść w pasku zakładek w górnym lewym 

rogu strony. 

Wejdźmy teraz do folderu  

 

Na pierwszy rzut oka widać że ułożenie treści jest trochę inne niż w module nauczania. Mianowicie 

kolejne elementy zawierające treść ułożone są na jednej stronie a nie tak jak w module nauczania 

na poszczególnych stronach. 

Przejdźmy teraz do testu. 

 



TEST 

 
 

W tym przykładzie widzimy, że test jest częścią folderu. Wchodząc w dany test należy zwrócić 

szczególną uwagę na Instrukcje zamieszczone przed potwierdzeniem rozpoczęcia testu, gdyż mogą 

być to testy które należy ukończyć za pierwszym podejściem i nie ma możliwości ich powtarzania. 

 

 
 

W innym przypadku do testu możemy wracać dowolną ilość razy, z tym, że każda próba jest 

zapisywana do dziennika, do którego wgląd ma jedynie prowadzący zajęcia. 

Klikając w przycisk Kontynuuj przechodzimy do zawartości testu. 

 



Forma testu może być różna w tym przypadku wszystkie pytania wyświetlane są na jednej stronie. 

Kolejność pytań może być losowa, prowadzący ma również możliwość utworzenia puli pytań  

z których część będzie losowana do testu.  

Nad każdym pytaniem (na górze z prawej strony) znajduje się przycisk Zapisz odpowiedź, jest on 

przydatny w przypadku gdy dany test, chcemy ukończyć później, gdyż z jakichś powodów musimy 

np. wyłączyć komputer. W przypadku testów z limitem czasowym, niestety nie można przerwać 

testu w połowie i należy wykonać go do końca.  

Podobną funkcję ma przycisk Zapisz wszystkie odpowiedzi (na końcu testu) tyle, że dotyczy on 

całego testu. 

Przycisk zapisz i prześlij kończy test i wysyła odpowiedzi do prowadzącego. 

Wracamy do zawartości folderu i wchodzimy do zadania 

ZADANIE 

 

Oprócz testów prowadzący kurs może umieszczać pojedyncze zadania. W zadaniu poza 

odpowiedzią pisemną mamy możliwość załączenia pliku i przesłania go do prowadzącego. 

FORUM 

Po kliknięciu słowa FORUM w treściach kursu pojawia się Tablica dyskusyjna z listą forów. 

 



Aby wejść do danego forum należy kliknąć na tablicy dyskusyjnej słowo Forum. Tutaj rozwija nam 

się lista wątków. W zależności od woli prowadzącego studenci mogą mieć możliwość tworzenia 

nowych wątków. Jest też możliwość oceniania wypowiedzi studenta na forum co jest 

odpowiednikiem oceny aktywności na zajęciach. 

 

 

Po wejściu w dany wątek pojawia się drzewo wypowiedzi. Pierwszy wpis to wątek założony przez 

prowadzącego poniżej dyskusja w odpowiedzi na to pytanie lub dyskusja między użytkownikami. 

Aby dodać swoja wypowiedź należy kliknąć przycisk Odpowiedź w danym wątku. 

 

Ponownie przechodzimy do treści kursu. 

 

Przejdziemy teraz do miejsca gdzie znajdują się odnośniki do wszystkich narzędzi dostępnych  

w danym kursie (klikamy w Narzędzia w menu kursu) 



 
 

Najważniejsze z nich to moje oceny, gdzie znajdują się wyniki testów oraz wszelkie inne 

punktowane aktywności w danym kursie, kalendarz, zawierający terminy ważne dla kursu oraz 

wiadomości do szybkiego kontaktu z prowadzącym a także innymi uczestnikami kursu. 

 

 

 

Blackboard 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). 

 

Po kliknięciu w pokój w ramach kursu lub w stworzoną sesję, pojawia się dodatkowe okno. Aby 

wejść do pokoju należy kliknąć w przycisk Dołącz do pokoju w ramach kursu lub Dołącz do sesji. 

 



 

W ten sposób zostanie wygenerowany unikalny link do danej sesji i dla danego użytkownika.  

To znaczy, że lik działa tylko dla danego użytkownika i dla danej sesji. Nie możesz przy pomocy tego 

linku ponownie dołączyć do sesji oraz nie możesz użyczyć tego linku innemu użytkownikowi. Link 

do sesji wygasa po 5 minutach. Pokój spotkań wczytuje się w nowym oknie przeglądarki. 

Przy pierwszym uruchomieniu pojawią się monity o zezwolenie na korzystanie z mikrofonu  

i kamery przez przeglądarkę internetową. 

 

Uwaga: nie zaleca się korzystania z połączenia telefonicznego, ponieważ mogą być naliczane 

opłaty. 

Poniższy obrazek przedstawia okno usługi  

 
 

Menu sesji umożliwia rejestrowanie sesji, przesyłanie dźwięku za pomocą telefonu, znajdowanie 

pomocy oraz opuszczanie sesji. 

Panel sterowania umożliwia włączanie dźwięku i wideo, ustawienie statusu lub podniesienie ręki. 

W panelu systemu Collaborate można znaleźć czat, osoby uczestniczce, opcje udostępniania oraz 

ustawienia czatu. 

Podczas sesji można korzystać z czatu. Możliwy jest czat pomiędzy moderatorami, pomiędzy 

wszystkimi uczestnikami oraz czat prywatny. Moderator może wyłączyć czat pomiędzy 

uczestnikami. 

 

Aby wyjść z sesji należy w oknie menu sesji kliknąć Opuść stronę. 

 

 

WYLOGOWANIE 

Pamiętaj, aby wylogować się po zakończeniu pracy z blackboardem. 

Menu 

sesji  

Panel 

sterowania 

Panel 

systemu 


