
INSTRUKCJA TWORZENIA 
RAPORTU – DLA UCZNIÓW



Wprowadzenie

Po dodaniu do zespołu przez nauczyciela uczeń otrzymuje e-mail z danymi logowania do PALNELU UCZNIA. 

TU BĘDZIE PODANY TWÓJ LOGIN TU BĘDZIE PODANE TWOJE HASŁO
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Wprowadzenie

Po wejściu w podany link należy podać dane logowania z wiadomości systemowej. 
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Wprowadzenie

Aby zmienić hasło na wybrane przez siebie należy wybrać pole „Generuj hasło”
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Wprowadzenie

Po wpisaniu nowego hasła należy wybrać pole „Zaktualizuj profil”.
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Wprowadzenie

Po zmianie hasła w PANELU UCZNIA należy przejść do strony głównej konkursu. Można to zrobić za pomocą przycisku 
„Kokpit”.

Jeśli nie jest to pierwsze logowanie następuje automatyczne przeniesienie do strony głównej konkursu 6



Istnieją dwie ścieżki, dzięki którym uczeń trafi do miejsca tworzenia raportu z zadań konkursowych:

• Ścieżka I tworzenia raportu została opisana na stronach 8-14 niniejszej prezentacji.    

• Ścieżka II tworzenia raportu została opisana na stronach 15-19 niniejszej prezentacji.                                
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Ścieżka I
Krok 1. Używając przycisku „Twój zespół” należy przejść do podstrony z danymi zespołu.
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Ścieżka I
Krok 2. Po naciśnięciu przycisku „zobacz podsumowanie”, znajdującego się nad tabelą z danymi dotyczącymi raportów z 
zadań następuje przeniesienie do podstrony z zestawieniem wykonanych zadań.
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Ścieżka I
Krok 3. Po wybraniu „Zadania i raporty” pojawi się podstrona z pełną listą zadań do wykonania.
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Ścieżka I
Krok 4. Aby uzupełnić wybrane zadanie należy wygrać je z listy za pomocą przycisku „przejdź do zadania”. 
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Ścieżka I
Krok 5. W polu tekstowym wpisuje się treści opisane w zadaniu. 
Proszę zwrócić uwagę na limity znaków w polu tekstowym. Różną się w zależności od zadania. Licznik znajduje się w prawym 
dolnym rogu pola tekstowego. Zaznaczono go na kolejnej stronie. 
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Ścieżka I
Krok 6. Po uzupełnieniu pola tekstowego należy zapisać zmiany. Następnie, jeśli zadanie tego wymaga możliwe będzie dołączenie
przygotowanych wcześniej plików. 
W celu dodania plików należy wybrać pole „Dołącz plik(i)” a następnie wskazać miejsce na komputerze, w którym zostały zapisane.

W miejscu zaznaczonym pomarańczową strzałką 
znajduje się licznik wprowadzonych znaków.

13



Ścieżka I
Krok 7. Wykonywanie pozostałych zadań odbywa się według kroków 4-6. 
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Ścieżka II
Krok 1. Z listy podstron należy wybrać „Plan działań”.
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Ścieżka II
Krok 2. Aby uzupełnić wybrane zadanie należy wygrać je z listy za pomocą przycisku „przejdź do zadania”. 
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Ścieżka II
Krok 3. W polu tekstowym wpisuje się treści opisane w zadaniu. 
Proszę zwrócić uwagę na limity znaków w polu tekstowym. Różną się w zależności od zadania. Licznik znajduje się w prawym 
dolnym rogu pola tekstowego. Zaznaczono go na kolejnym slajdzie. 
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Ścieżka II
Krok 4. Po uzupełnieniu pola tekstowego należy zapisać zmiany. Następnie, jeśli zadanie tego wymaga możliwe będzie dołączenie 
przygotowanych wcześniej plików. 
W celu dodania plików należy wybrać pole „Dołącz plik(i)” a następnie wskazać miejsce na komputerze, w którym zostały zapisane.

W miejscu zaznaczonym pomarańczową strzałką 
znajduje się licznik wprowadzonych znaków.

18



Ścieżka II
Krok 5. Wykonywanie pozostałych zadań odbywa się według kroków 2-4. 
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WAŻNE!

• Do momentu wysłania przez nauczyciela raportu do oceny uczniowie mogą go edytować.

• W momencie zakończenia wszystkich zadań z danego etapu konkursu uczniowie muszą 
zgłosić nauczycielowi gotowość do wysłania raportu etapowego.

• Po wysłaniu raportu do oceny zablokowana zostaje możliwość jego edycji przez uczniów.
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ŻYCZYMY POWODZENIA W 
TWORZENIU RAPORTÓW!
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