
Platforma e-learningowa:

Tworzymy platformę e-learningowa do nauki różnych przedmiotów - krótkich kursów, 
podzielonych na moduły, w każdym module znajduje się siatka zadań i wykładów. Przez siatkę 
zadań i wykładów rozumiemy to, że podczas dodawania zadań do kursu można określić, które 
zadania są prerekwizytami do innych zadań. Dzięki temu użytkownik może rozwiązywać zadania 
tylko zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. 

Każdy kurs ma identyfikator, nazwę, opis. Kurs składa się z modułów. Każdy moduł ma nazwę i 
opis, oraz opcjonalny moduł-prerekwizyt (tylko jeden). W skład modułów wchodzą zadania i 
wykłady.

Kursy dodawane są przez moderatora, tak samo zadania i wykłady. Zadania dzielą się na dwa 
rodzaje: testy i zadania otwarte. Zadania przypisane są do konkretnego kursu. Każde zadanie ma 
tytuł, wagę (liczba rzeczywista od 0 do 1) i polecenie do wykonania. Zadania mogą mieć dołączona 
listę załączników. Każdy załącznik zawiera tytuł załącznika, opis i adres URL zasobu do którego 
prowadzi (może to być adres zewnętrzny lub link do pliku umieszczonego gdzieś w systemie)

Typy zadań:
1) testy mają powiązana listę podpunktów (pytań), każdy podpunkt ma kilka możliwych 

odpowiedzi, przy czym możemy określić które są prawdziwe a które nie (test wielokrotnego 
wyboru). System wyświetlając test użytkownikowi permutuje podpunkty i odpowiedzi tak 
aby każdy użytkownik dostał 'inny' test.

2) Zadania otwarte zawierają treść pytania, krótką podpowiedź (której może też nie być) i 
przykładową prawidłową odpowiedź (której tworzący może nie umieścić).

Wykłady są przypisane do konkretnego kursu, posiadają tytuł, krótki opis, link do materiału 
filmowego. 

Platforma ma mieć możliwość rejestracji użytkownika poprzez standardowe dane: login, email, 
hasło, imię i nazwisko. 

Użytkownicy mogą rejestrować się na wybrane przez siebie kursy, które są na platformie. Aby 
zarejestrować się na kurs należy podać bilet do kursu, który jest użytkownikowi przekazany (np. 
mailem, telefonicznie, itp). Każdy bilet kursu jest generowany jako unikalny ciąg znaków i 
pamiętany w systemie i jest przypisany do konkretnego kursu. Każdy bilet może być wykorzystany 
tylko raz przez jednego użytkownika. System pamięta nieprzypisane bilety, aby w momencie 
podania biletu przez użytkownika zweryfikować jego poprawność.

Użytkownik zapisany na dany kurs może dowolnie dużo razy wysyłać rozwiązania zadań. Testy 
poprawiane są automatycznie przez system, zadania otwarte oceniane są przez moderatora. 
Moderator może zaakceptować rozwiązanie lub oznaczyć je jako błędne. Wykłady są zaliczane 
automatycznie. Aby wysłać rozwiązanie ponownie użytkownik musi najpierw anulować 
poprzednie. Historia rozwiązanych zadań (błędnych, anulowanych, poprawnych) jest 
zapamiętywana. Należy zastanowić się jakie dane trzymać wraz z rozwiązaniem – zapewne zależy 
to od typu zadania. Należy także pamiętać, że należy zapamiętywać że wykład został obejrzany – 
one także mogą liczyć się do punktacji (można potraktować wykład jako podtyp zadania).

Po zakończeniu wszystkich zadań z danego kursu użytkownik otrzymuje certyfikat zakończenia 
kursu, który zawiera ilość punktów, jakie zdobył w trakcie realizacji kursu. Punkty liczone są jako 
suma wszystkich rozwiązanych zadań z wagami. 
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filmowego. 

Platforma ma mieć możliwość rejestracji użytkownika poprzez standardowe dane: login, email, 
hasło, imię i nazwisko. 

Użytkownicy mogą rejestrować się na wybrane przez siebie kursy, które są na platformie. Aby 
zarejestrować się na kurs należy podać bilet do kursu, który jest użytkownikowi przekazany (np. 
mailem, telefonicznie, itp). Każdy bilet kursu jest generowany jako unikalny ciąg znaków i 
pamiętany w systemie i jest przypisany do konkretnego kursu. Każdy bilet może być wykorzystany 
tylko raz przez jednego użytkownika. System pamięta nieprzypisane bilety, aby w momencie 
podania biletu przez użytkownika zweryfikować jego poprawność.

Użytkownik zapisany na dany kurs może dowolnie dużo razy wysyłać rozwiązania zadań. Testy 
poprawiane są automatycznie przez system, zadania otwarte oceniane są przez moderatora. 
Moderator może zaakceptować rozwiązanie lub oznaczyć je jako błędne. Wykłady są zaliczane 
automatycznie. Aby wysłać rozwiązanie ponownie użytkownik musi najpierw anulować 
poprzednie. Historia rozwiązanych zadań (błędnych, anulowanych, poprawnych) jest 
zapamiętywana. Należy zastanowić się jakie dane trzymać wraz z rozwiązaniem – zapewne zależy 
to od typu zadania. Należy także pamiętać, że należy zapamiętywać że wykład został obejrzany – 
one także mogą liczyć się do punktacji (można potraktować wykład jako podtyp zadania).

Po zakończeniu wszystkich zadań z danego kursu użytkownik otrzymuje certyfikat zakończenia 
kursu, który zawiera ilość punktów, jakie zdobył w trakcie realizacji kursu. Punkty liczone są jako 
suma wszystkich rozwiązanych zadań z wagami. 



      


