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Wytyczne dotyczące platformy dla Eko 

Technika Laboranta 

1 Dostęp do platformy i wybór języka 
1. Wejdź na stronę http://ecvetlearn.projectsgallery.eu 

2. W prawym górnym rogu wybierz jeden z czterech języków 

 Angielski 

 Grecki 

 Hiszpański 

 Polski 

2 Tworzenie konta 
Aby utworzyć konto, postępuj zgodnie z opisem poniżej 

1. Kliknij na ikonę logowania, jak pokazano poniżej 

 

2. Kliknij na przycik "Utwórz konto" 

http://ecvetlearn.projectsgallery.eu/


 

 

Projekt ten powstał dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej. Projekt ECVET-Lab 

odzwierciedla jedynie poglądy jej autora, a Komisja nie może być pociągana do 

odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych. 

Wytyczne dotyczące platformy dla Eko Technika 

Laboranta Pg 2 

 

 

3. Wprowadź swoje dane, jak pokazano poniżej 

 

 

Uwaga: Upewnij się, że wpisane imię i nazwisko są prawidłowe, gdyż będą widoczne na 

świadectwie. Sprawdź też poprawność adresu e-mail, gdyż zostanie na niego wysłany link 

aktywacyjny. 
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Wiadomość e-mail z linkiem zostanie przesłana na skrzynkę pocztową. Kliknij na link, aby 

aktywować konto 

Uwaga: Czasem wiadomość e-mail trafia do folderu Spam. Sprawdź folder Spam! 
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3 Logowanie na platformie Eko Technika Laboranta i 

zapisanie się na kurs 
 

3.1 Logowanie 

 

Aby zalogować się na platformie, postępuj zgodnie z opisem poniżej 

1. Kliknij na przycisk "Zaloguj się" w prawym górnym rogu ekranu 

2. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło  

Uwaga: W nazwie użytkownika i haśle rozróżniana jest wielkość liter.  

 

3.2 Zapisanie się na kurs 

 

Aby zapisać się na kurs, postępuj zgodnie z opisem poniżej 

1. Wejdź na stronę główną 

2. Wybierz kurs w preferowanej wersji językowej, jak pokazano poniżej 

 

3. Kliknij na przycisk "Zapisz się" 
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4 Korzystanie z platformy 

4.1 Logika

 
 

4.1.1 Przeprowadzanie oceny wstępnej (WYMAGANE) 

Należy przeprowadzić ocenę wstępną, aby odblokować moduły i egzamin. Chcemy ocenić 

Twoją wiedzę zanim przeczytasz moduły. Ocenę wstępną można wykonać tylko raz! Ilość 

zdobytych punktów zostanie ujawniona dopiero po udzieleniu odpowiedzi na wszystie 

pytania. Dobry wynik to punktacja wynosząca 70% prawidłowych odpowiedzi i więcej. 

Uwaga: Należy przeprowadzić ocenę wstępną, aby odblokować moduły i egzamin końcowy. 

W razie niezaliczenia oceny wstępnej zalecamy przerobienie modułów. Ocenę wstępną 

można wykonać TYLKO RAZ.  

 

4.1.2 Przeprowadzenie oceny wstępnej w każdym module (OPCJONALNE) 

Na początku każdego modułu znajduje się krótka ocena w formie 9 pytań, aby można było 

zdecydować, czy dany moduł jest potrzebny.  Ocenę wstępną można wykonać tyle razy, ile 

się chce! Ilość zdobytych punktów zostanie ujawniona dopiero po udzieleniu odpowiedzi na 

wszystie pytania. Dobry wynik to punktacja wynosząca 80% prawidłowych odpowiedzi i 

więcej. 

  

Take the 
preassesment 
to unlock the 

rest of the 
course 

(Required) 

Try the Pre-
assesment in 
each module 

(optional)  

Read the 
Units in each 

module 

Take the final 
exam 

Print your 
certificate 
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4.1.3 Przeczytanie części każdego modułu 

 Każdy moduł składa się z trzech części. Należy przeczytać treść tych części. 

 Na końcu każdej części znajduje się krótki quiz, pozwalający ocenić wiedzę na temat 

danego działu.  

 Zapoznawanie się z częściami i wykonywanie quizu są możliwe nieograniczona ilość 

razy. 

 Każda część jest zaliczona, jeżeli przeczyta się wszystkie slajdy i udzieli 80% 

prawidłowych odpowiedzi w quizie. 

 Można też zaznaczyć część ręcznie jako ukończoną, klikając na pole przy tej części 

(po prawej stronie) 

 

 

4.1.4 Zdawanie egzaminu końcowego 

Aby zdawać egzamin końcowy, należy postępować zgodnie z opisem poniżej:  

1. Kliknij na link, aby zdawać egzamin końcowy. Jeżeli link nie działa, oznacza to, że 
ocena wstępna jest niezaliczona. Pamiętaj, że warunkiem koniecznym zdawania 
egzaminu końcowego jest ocena wstępna 
 
 

Do egzaminu można podejść tylko dwa razy. Jeżeli nie zda się za pierwszym razem, przed 
drugim podejściem warto jest zapoznać się ponownie z modułami. Każde wejście w egzamin 
jest traktowane jako podejście do egzaminu. 

4.1.5 Wydruk świadectwa 

Aby wydrukować świadectwo 
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1. W razie uzyskania 70% prawidłowych odpowiedzi i więcej, uruchamia się link do 

wydrukowania świadectwa.  

2. Kliknij na link, a następnie kliknij na przycisk "Pobierz". Świadectwo jest 

pobierane w formacie PDF.  

3. Otwórz świadectwo, aby je wydrukować 

5 Ewaluacja 
Po zakończeniu egzaminu, przejdź do oceny kursu 


