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Przejście do Kreatora
Nad materiałami pracuje się w części platformy nazwanej Kreatorem. Aby do niej
przejść należy kliknąć przycisk w zakładce „Moje materiały” naszego katalogu.

Lista projektów
Pierwszym ekranem widocznym po przejściu do Kreatora jest lista projektów. Jeżeli
zostały stworzone już jakieś materiały, będą widoczne w tym miejscu pod postacią
kafelków.

Tworzenie nowego materiału i ustawienia ogólne
1. Aby stworzyć nowy materiał należy kliknąć przycisk “Dodaj” na górze listy

projektów.
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2. Po utworzeniu publikacji zostajemy przeniesieni do ekranu ustawień. Tutaj

dodaje się tytuł i opis materiału, a także wybiera jakiego przedmiotu dotyczy
materiał. Materiał trafi do odpowiedniego folderu w zakładce “Moje materiały”.
Jeśli nie zostanie wybrany żaden przedmiot materiał trafi do folderu “Różne”.
W ustawieniach można również dodać okładkę.

3. Po wypełnieniu pól informacji ogólnych należy kliknąć przycisk Zapisz –

zielona dyskietka, znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. Można
również włączyć opcję autozapisu. Materiał zapisuje się wtedy automatycznie
podczas pracy z nim.
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Edycja
Edycja treści materiału
1. Edycja treści w dokumencie może przebiegać na dwa sposoby. Przycisk

zmiany trybu edycji (“<>”) pozwala na przejście między edytorem wizualnym a
edytorem zaawansowanym, w którym zmiany wprowadzamy za pomocą
prostego pseudokodu. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników ta
metoda może okazać się o wiele szybszą formą edycji.

2. Aby dodać element w edytorze wizualnym, taki jak np. blok tekstu, należy
przeciągnąć jego ikonę z menu po lewej stronie i umieścić na stronie
dokumentu. W trakcie umieszczania elementu w dokumencie pojawi się
pomocnicza linia, która wyznacza miejsce, gdzie pojawi się dodawany
element.
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Każdy z umieszczonych elementów można dowolnie przenosić w obrębie
dokumentu. Wystarczy chwycić za ikonę kotwiczki, która pojawia się po
najechaniu kursorem na element, a następnie przenieść w wybrane przez nas
miejsce.

3. Usuwanie elementów w edytorze wizualnym jest tak samo proste jak

przenoszenie elementów. Wystarczy “złapać” za kotwiczkę, która pojawia się
po najechaniu kursorem na element i przenieść go z powrotem na boczne
menu z ikonami. Menu podświetli się wtedy na czerwono. Oznacza to, że
element po upuszczeniu zostanie usunięty z dokumentu.
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Dodawanie multimediów
1. Dodawanie ilustracji lub załączników jest analogiczne do dodawania bloku
tekstowego. Wystarczy przenieść blok Obrazek lub Dokument/PDF i
przeciągnąć plik na powstałe pole. Pamiętaj, że maksymalny limit rozmiaru
pliku to 300 kb.
2. W przypadku filmów, elementów graficznych i ćwiczeń interaktywnych
możliwe jest ustawianie wielkości wyświetlania. Dostępne są trzy opcje:
Normalny – grafika dopasowana do szerokości kolumny tekstowej; Szeroki –
grafika jest szersza niż kolumna tekstu; Pełny – grafika wyświetla się na
pełnej szerokości strony dokumentu.
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3. Załączanie linków z popularnych serwisów, takich jak YouTube lub Vimeo jest

równie proste. Wystarczy dodać blok “Załączanie” i wkleić link w wyznaczone
miejsce.

Dodawanie cytatów
W e-materiale możemy wykorzystać blok cytatu – zarówno do zacytowania czyichś
słów, jak i do przeniesienia fragmentu tekstu źródłowego, np. kroniki czy tekstu
literackiego.
1. Aby dodać cytat, przenosimy jego ikonę w pożądane miejsce.
2. Powstałe pole wypełniamy treścią.

Tworzenie ćwiczeń i elementów interaktywnych
Aby dodać ćwiczenie do e-materiału, należy w panelu bocznym wybrać zakładkę
ćwiczenia.
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Następnie należy wybrany typ ćwiczenia przeciągnąć do treści e-materiału. Pojawi
nam się pole umożliwiające edycję ćwiczenia.

Ćwiczenie można stworzyć wykorzystując edytor podstawowy lub rozszerzony. Na
początek zalecamy korzystanie z edytora podstawowego, ale praca z edytorem
rozszerzonym może okazać się szybsza dla zaawansowanych użytkowników.
Przy każdym ćwiczeniu można wczytać dane demonstracyjne, które utworzą
przykładowe zadanie.

Pytanie jednokrotnego wyboru
Aby dodać ćwiczenie jednokrotnego wyboru, należy z panelu bocznego wybrać
ikonę “Jednokrotny wybór” i przeciągnąć ją do części głównej e-materiału. Pytanie
zapisujemy w górnej części okna. Aby dodać nową odpowiedź, należy kliknąć
przycisk “dodaj odpowiedź”. Po naciśnięciu przycisku mamy możliwość dodawania
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kolejnej odpowiedzi. Jeżeli jest ona poprawna, należy zaznaczyć check box
“poprawna odpowiedź”.

Pytanie wielokrotnego wyboru
Aby dodać ćwiczenie wielokrotnego wyboru, należy z panelu bocznego wybrać ikonę
“Wielokrotny wybór” i przeciągnąć ją do części głównej publikacji. Następnie należy
kliknąć na nowo powstałe pole.
Pytanie zapisujemy w górnej części okna. Aby dodać nową odpowiedź, należy
kliknąć przycisk “dodaj odpowiedź”. Po naciśnięciu przycisku mamy możliwość
dodawania kolejnej odpowiedzi. Jeżeli jest ona poprawna, należy zaznaczyć check
box “poprawna odpowiedź” - w przypadku tego typu ćwiczenia, należy zaznaczyć
więcej niż jeden check box.
Po wprowadzeniu treści ćwiczenia należy zapisać je, poprzez kliknięcie przycisku
“Zapisz”.
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Pytanie jednokrotnego, wielokrotnego wyboru z ilustracją/ilustracjami.
Pytanie jednokrotnego/wielokrotnego wyboru z ilustracjami dodajemy poprzez
przeciągnięcie ikony z panelu bocznego do części głównej publikacji.

Ćwiczenie wykonuje się w taki sam sposób, jak ćwiczenie
jednokrotnego/wielokrotnego wyboru. Różnica polega na tym, że w przypadku
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ćwiczenia z ilustracją należy dodać grafikę/ilustrację. W tym celu trzeba wybrać
zakładkę “Załącznik”. Aby dodać/wymienić ilustrację należy przeciągnąć plik z
grafiką na pole Drag & Drop.

Porządkowanie elementów
Aby dodać ćwiczenie “porządkowanie elementów”, wybieramy z panelu bocznego
ikonę “Uporządkuj elementy” i przeciągamy ją do części głównej e-materiału. W
edytorze podstawowym dodajemy kolejno elementy, które będą musiały być ułożone
w kolejności. Kolejność w edytorze będzie poprawną kolejnością.
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Grupowanie elementów
Aby dodać ćwiczenie “grupowanie elementów”, wybieramy z panelu bocznego ikonę
“Grupuj elementy” i przeciągamy ją do części głównej e-materiału. W edytorze
podstawowym dodajemy grupy klikając przycisk “Dodaj grupę”. Nazwę grupy
wpisujemy w pole, które się pojawiło. W celu dodania elementów do grup klikamy
ikonę z + poniżej nazwy grupy. W celu ich usunięcia klikamy na ikonę kosza, która
znajduje się po prawej stronie.

Porządkowanie ilustracji
Aby dodać ćwiczenie “porządkowanie ilustracji w odpowiedniej kolejności”,
wybieramy z panelu bocznego ikonę “Uporządkuj ilustrację”. Aby ćwiczenie było
wykonalne, należy dodać minimum dwa obrazy.
W edytorze podstawowym dodajemy dwie odpowiedzi, a w zakładce “Załączniki”
dodajemy dwie grafiki - przeciągamy grafikę w pole drag&drop.
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Łączenie w pary elementów
Aby dodać ćwiczenie “łączenie w pary”, wybieramy z panelu bocznego ikonę “Połącz
w pary”. W edytorze podstawowym klikamy “dodaj odpowiedź”. W polach, które
pojawiły się poniżej, wpisujemy słowa mające tworzyć parę.

Łączenie w pary tekstu z ilustracjami
Aby dodać ćwiczenie “uzupełnianie podpisów na ilustracji”, wybieramy z panelu
bocznego ikonę “Połącz w pary tekst z ilustracjami”. W edytorze podstawowym
dodajemy odpowiedzi, minimum dwie.
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Po uzupełnieniu informacji w edytorze podstawowym pojawi się zakładka
“Załączniki”. Wybrane grafiki należy przeciągnąć w pole drag&drop.
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Wstaw w tekst
Aby dodać ćwiczenie “uzupełnianie tekstu”, wybieramy z panelu bocznego ikonę
“Wstaw w tekst”. W edytorze zaawansowanym należy wpisać tekst. W nawiasie
klamrowym wprowadzamy słowa, które mają być słowami do uzupełnienia.

Krzyżówka
Aby dodać ćwiczenie “krzyżówka”, wybieramy z panelu bocznego ikonę
“Krzyżówka”. W edytorze zaawansowanym należy wpisać pytanie, a w kolejnym
wersie odpowiedź. W nawiasie klamrowym wprowadzamy literę, która ma być
częścią hasła.
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Pytania otwarte
Do tworzenia pytań otwartych wykorzystujemy mechanizm dzienniczka. W polu
edycji zaawansowanej wpisujemy symbole “@@@”, poniżej treść pytania, a
następnie wstawiamy pole formularza {duzepole}.

Łączenie kilku elementów w blok Ćwiczenie lub Polecenie
Istnieje możliwość łączenia kilku mediów pod jednym blokiem. W tym celu należy
przeciągnąć blok Ćwiczenie lub Polecenie z panelu bocznego.
Następnie należy przeciągnąć teksty, media lub ćwiczenia w taki sposób, aby były
zamknięte w bloku.

Wstawianie tabel
Kreator umożliwia wstawianie tabel w formacie html. W tym celu należy przejść do
edytora zaawansowanego. Wewnątrz tagów <table> </table> trzeba wstawić
kod tabeli wygenerowany przy pomocy dowolnego edytora tabel html dostępnego w
internecie.
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Wstawianie kolumn
Aby dodać kolumny, należy zastosować poniższą składnię w edytorze
zaawansowanym. Liczby po znaku równości oznaczają proporcje podziału
szerokości strony między kolumnami.
\kolumna=1
Treść kolumny
\kolumna=2
Treść kolumny
\kolumna-koniec

Tworzenie wzorów matematycznych i chemicznych
1. Aby dodać równanie, należy przeciągnąć blok o tej nazwie z panelu bocznego
i przejść do jego edycji.
2. Otworzy się okno, w którym przy pomocy edytora WYSIWYG należy wpisać
wzór.
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3. Można pomóc sobie przyciskami na górze pola do wprowadzania tekstu.
4. Po kliknięciu w Zapisz nasz wzór pojawi się w dokumencie.
5. Oglądając stronę przy pomocy edytora zaawansowanego zauważymy, że
wzór jest tam zapisany w formie pseudokodu. Ten kod można przekopiować
także do ćwiczeń, jeśli chcemy, aby wzory były ich częścią.

Udostępnianie materiału
Aby udostępnić nasz materiał, należy kliknąć ikonę pomarańczowej strzałki w
prawym górnym rogu ekranu.

Niezbędne przetwarzanie materiału może zająć kilkanaście sekund. Po tym czasie
zostanie wyświetlone okno wyboru trybu udostępniania.

Mam problem - co robić?
W przypadku problemów prosimy o kontakt z działem wsparcia. Formularz
zgłaszania błędów znajduje się na stronie https://epodreczniki.pl w prawym dolnym
rogu strony. Wystarczy kliknąć “Zgłoś problem”
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a następnie wypełnić formularz i zatwierdzić klikając na “Wyślij”.
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