
Sprawdzanie obecności studentów w kursach - aktywność Frekwencja 

 

 

Aby mieć możliwość sprawdzenia obecności studentów w prowadzonych przez wykładowców 
kursach możemy do tego celu wykorzystać aktywność o nazwie frekwencja. Aktywność ta dostępna 
jest z poziomu strony zarządzania naszym kursem. 

Aby dodać aktywność Frekwencja należy: wejść na stronę zarządzania naszym kursem i wybrać 
(1) Włącz tryb edycji 

 

 

  



Wygląd ekranu po włączeniu trybu edycji w przykładowym kursie 

 

Najlepiej aktywność Frekwencja umieścić u samej góry strony kursu, aby był dobrze widoczny 
od razu po wejściu w kurs. Aktywność Frekwencja dodajemy klikając (1)  

 

  



A następnie wybierając Frekwencja (1) i Dodaj (2) 

 

 

Po wybraniu Dodaj otwiera się standardowe okno edycji aktywności. Jedynym koniecznym 
ustawieniem do konfiguracji jest zaakceptowanie proponowanej nazwy dla aktywności “Frekwencja” 
(1) lub wymyślenie swojej dowolnej innej i zaakceptowanie u dołu przyciskiem Zapisz i wróć do kursu 
(2). 



 

Gdy aktywność zostanie dodana jej ustawienia można także później zmienić wybierając Modyfikuj (1) 
i Edytuj ustawienia (2) 

 

Pojawia się strona edycji z poprzedniego zrzutu ekranu, gdzie można wprowadzić zmiany w uprzednio 
dodanej istniejącej aktywności. 

Aby dokonać ustawień listy obecności należy kliknąć w nazwę aktywności (1) 

 

i przejdziemy do strony ustawień 



 

Widać tutaj na zakładce (1) opcje wyboru: 

• Sesje - należy przez to rozumieć zajęcia, które są zaplanowane dla tego kursu. Tutaj w 
przykładzie widać, że jeszcze nie zostały żadne zaplanowane 

• Dodaj sesje – gdzie można zaplanować zajęcia dla kursu 
• Raport – gdzie można podejrzeć raporty dotyczące obecności na zajęciach 
• Eksport – gdzie można wyeksportować dane dotyczące obecności na zajęciach 
• Zestaw statusów - gdzie można edytować statusy obecności, które przypisywane będą do 

studentów (obecny, spóźniony, usprawiedliwiony, nieobecny) 
• Uczestnicy tymczasowi – gdzie można dodać ręcznie uczestnika spoza domyślnej listy 

studentów 

Sesje 

 

Tutaj istnieje możliwość podglądu zaplanowanych zajęć na rysunku powyżej lista jest pusta, ponieważ 
nie zostały zaplanowane żadne zajęcia dla kursu 

  



Dodaj sesje 

 

Tutaj istnieje możliwość dodania zajęć dla kursu, można tu edytować następujące dane: 

• Typ sesji - istnieją dwa typy sesji wspólne i grupowe. Jeśli kurs nie ma zdefiniowanych grup 
użytkowników dostępne są tylko sesje wspólne bez podziału na grupy. Jeśli są grupy 
użytkowników istnieje możliwość zaplanowania zajęć tylko dla konkretnych grup studentów. 

• Data sesji – tutaj wybieramy datę zajęć 
• Czas – tutaj wybieramy czas trwania zajęć 
• Opis – tutaj można zamieścić krótki opis zajęć 
• Utwórz wydarzenie w kalendarzu dla sesji - można utworzyć wydarzenie w kalendarzu moodle 

dla planowanych zajęć 
• Powtarzaj powyższą sesję - tutaj można zaplanować harmonogram dla zajęć, jeśli są one 

cykliczne ustawiając opcje: Powtarzaj w dniu i wybierając dni tygodnia; Powtarzaj, co; 
Powtarzaj aż do 

• Zezwól studentom na rejestrowanie obecności - tutaj można zezwolić studentowi na 
samodzielne zaznaczenie obecności 

• Automatyczne oznaczanie – umożliwia automatyczne oznaczenie obecności. Wyłączone: 
automatyczne oznaczanie jest wyłączone. Tak: studenci zostaną automatycznie oznaczenie w 
zależności od czasu, w którym dołączą do kursu. Oznacz jak nieoznaczone na koniec sesji: 
wszyscy studenci, którzy nie zaznaczyli swojej obecności zostaną przełączeni na wybrany stan 
nieoznaczony 

• Wymagaj adresu sieciowego – tutaj można określić listę rozdzieloną przecinkami sieci IP 
wymaganych do rejestracji obecności 



• Zapobiegaj dzieleniu adresów IP przez studentów- tutaj można ustawić czy przy oznaczaniu 
przez studentów obecności zezwalamy, aby robili to z tego samego urządzenia 
identyfikowanego przez adres IP 

Raport 

 

W tej zakładce wyświetlić można raporty dotyczące obecności dla kursu. Tutaj widać pusty 
przykładowy raport. 

 

Eksport 

 

W tej zakładce można wyeksportować dane istniejących list obecności 

  



Zestaw statusów 

 

W tej zakładce można dostosować istniejące domyślne zestawy statusów obecności lub dodać swoje. 

Skrót: oznacza skrót dla statusu. Opis: tutaj definiujemy opis dla statusu. Punkty: tutaj definiujemy 
wartość punktową dla wybranego statusu potrzebną do obliczeń oceny, jeśli wybierzemy frekwencję, 
jako składową oceny za cały kurs. Dostępne dla studentów (minuty): definiujemy wartość czasu w 
minutach, przez który jest dostępny status po rozpoczęciu sesji. Automatycznie ustawiony, gdy nie jest 
oznaczony: tutaj wybieramy status, jaki ma być przypisany studentowi w sposób automatyczny, gdy 
student nie zaznaczył obecności (gdy w ustawieniach sesji jest ustawione Automatyczne oznaczanie)  

 

Uczestnicy tymczasowi 

 

W tej zakładce można zdefiniować uczestników tymczasowych spoza standardowej listy studentów 
Podając jego Imię, Nazwisko i opcjonalnie adres email. 


