
TWORZENIE ZADAŃ – TEAMS

1. Kliknij w klasę, w której chcesz utworzyć zadanie i kliknij w zakładkę „Zadania”, następnie

„Rozpocznij”.

2. Klikamy „Utwórz” i wybieramy opcję „Zadanie”.



3. Pojawi  się okno, w którym wpisujemy informacje o zadaniu.

Ustalamy termin wykonania zadania, a jeśli nie chcemy, aby zadanie było widoczne od razu dla

uczniów, a chcemy je opublikować w przyszłym tygodniu, to klikamy „Edytuj” obok informacji na

dole strony („Zadanie zostanie opublikowane natychmiast z dozwolonym przesyłaniem po terminie.” ).

Musimy zaznaczyć opcję „Zaplanuj do przypisania w przyszłości”:

Jeśli  nie  chcemy  dostawać  zadań  po  terminie,  wówczas  zaznaczamy  również  opcję  „Data

zamknięcia” - uczniowie nie będą mieli możliwości przesłania nam spóźnionego zadania. Klikamy

„Gotowe”.



4. Do naszego opisu zadania musimy załączyć plik z zadaniem, które uczniowie mają wykonać.

W tym celu klikamy „Dodaj zasoby”. 

5. Otworzy  nam  się  okno,  w  którym  wybieramy  plik  (jeśli  wcześniej  zapisaliśmy  go  na

OneDrive) lub możemy w tym miejscu utworzyć dokument ( wtedy klikamy „+ Nowy plik”).



6. Po  załączeniu  pliku  musimy  zaznaczyć  opcję  umożliwiającą  uczniom  edytowanie

dokumentu – tak, aby mogli wprowadzić tam swoje odpowiedzi. Klikamy trzy kropeczki

i zaznaczomy opcję „Uczniowie mogą edytować swoje kopie”.

7. Do naszego zadania możemy przypisać kryteria oceny – klikamy „Dodaj zestaw kryteriów

oceny”. Następnie „+ Nowy zestaw kryteriów oceny”. 



Wyskoczy okno, w którym wpisujemy jakie chcemy mieć oceny.

Jeśli  nie  chcemy przypisywać  konkretnej  wartości  punktowej  (każde  zadanie  może  mieć  inną

wartość punktową, więc musielibyśmy tworzyć kolejne zestawy kryteriów dla każdego zadania) to

zaznaczamy opcję „Nie” obok słowa „Punkty”.

Poniżej  wpisujemy nazwy ocen  i  kryteria,  czyli  „Celujący”  100% poprawnych odpowiedzi  itd.

Znakiem „+” dodajemy kolejną kolumnę z oceną. Musimy tutaj wpisać wszystko ręcznie.

Możemy również założyć, że ocena celująca ma 6 puntów itd. 

Jeśli  zdecydujemy się  na punkty to będą  one widoczne w zakładce „Oceny” - ile każdy uczeń

zdobył  z  każdego  zadania.  Jeśli  nie  będzie  punktów  to  będzie  tylko  informacja,  że  zadanie

zwrócono.

Można również nie przypisywać żadnych kryteriów oceniania, a jedynie ustalić na ile punktów jest

dane zadanie – i tu można też zrobić założenie, że każde zadanie jest na 6 punktów i traktować te

punkty jako oceny.  Wówczas w zakładce „Oceny” zobaczymy,  że dany uczeń  ma 5pkt – czyli

piątkę (może to ułatwić wpisywanie ocen do Vulcana, ale wiąże się z tym, że każdą pracę musimy

sobie przeliczyć, tzn. jeśli było 10 zadań za 1pkt każde i uczeń zdobył 9pkt to znaczy, że zdobył

ocenę bardzo dobrą i wpisujemy 5 pkt, a nie 9).

Kiedy już skończymy klikamy „Dołącz”.



8. Jeśli  wszystkie  pola  mamy  uzupełnione  i  załączyliśmy  plik  z  zadaniem  to  klikamy

„Zaplanuj” - zadanie zostanie opublikowane tego dnia, który zaznaczyliśmy. 

9. Po  opublikowaniu  zadania  możemy  sprawdzać  ile  uczniów  przesłało  nam  zadanie.

Wchodzimy w zakładkę  „Zadania” - zobaczymy listę  wszsytkich zadań,  które zadaliśmy

danej klasie. 

10. Po kliknięciu w dane zadanie zobaczymy listę  uczniów i informację  czy zadanie zostało

przesłane i czy mamy coś do ocenienia. 



11. Uczniowie dostają powiadomienie na kanale ogólnym o zadaniu. 

12. Uczniowie  po  kliknięciu  w  zakładkę  „Zadania”  zobaczą  listę  wszystkich  zadań,  po

kliknięciu w konkretne zobaczą takie okno:

Po kliknięciu w dokument Word mogą dokonać edycji – wpisać swoje odpowiedzi. Po zakończonej

pracy klikają „Prześlij”. 

13. W momencie, kiedy uczeń prześle nam zadanie, wyświetli się informacja. 



14.  Po kliknięciu w ucznia wyświetli się praca, którą wykonał.

Jeśli chcemy coś poprawić mamy możliwość edycji przesłanej pracy – klikamy „Edytuj dokument”,

a następnie „Edytuj w przeglądarce”. 

Możemy również napisać uczniowi komentarz (opinię) do pracy. Nie zapomnijmy wystawić oceny.



15. Po  sprawdzeniu  pracy,  wystawieniu  oceny  i  ewentualnej  opinii  klikamy  „Zwróć”,

a następnie „Zamknij”.



16. Aplikacja pokaże nam, że wszystkie prace już sprawdziliśmy. 


