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Assignment/Задача
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Assignment/Задача е активност која 
овозможува на студентите да поднесат задача
за оценување. 
Задачата може да ја внесат како текст 
директно на iLearn системот или да ја 
прикачат како датотека или пак двете опции. 
Професорот може да ја оцени задачата 
користејќи поени или скала.
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1. Изберете ја опцијата Turn editing on

2. Кликнете на линкот Add an activity or 
resource во соодветната секција 
(тема или недела)

3. Од дополнителното мени 
изберете Assignment

1
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Додавање на активности на курсот - Assignment
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Додавање на активности на курсот - Assignment
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1. На следниот прозорец потребно 
е да ги пополните следните 
полиња:
• Assignment name – име на задачата 

како сакате да ви се покажува на курсот

• Description – краток опис на задачата

• Additional files – опционално поле за 
да прикачите документ, на пример 
можете да го искористите доколку 
сакате да им дадете темплејт на 
студените според кој треба да ја 
изработат задачата
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• Allow submissions from – означува од кога 
студентите ќе можат да ја постават 
изработената задача

• Due Date – мек лимит до кога студентите ќе 
можат да ја постават задачата. Откако овој 
датум ќе истече, студентите сеуште ќе можат да 
постават материјали, но Вие ќе бидете 
известени дека задоцниле

• Cut-off Date – тврд лимит до кога студентите ќе 
можат да ја поднесат задачата. Откако овој 
датум ќе истече, студентите нема да можат да 
поставуваат материјали.

• Remind me to grade by – датум кога системот да 
ве извести дека треба да ги оцените 
поднесените задачи

• Submission types – тип на поднесување на 
задачите

• Maximum number of uploaded files – колку 
датотеки би можеле да прикачат

• Accepted file types – можете да ја искористите 
оваа опција доколку сакате да ограничите 
формат како да ви ја достават задачата, на 
пример само .pdf документи да поднесуваат
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• При креирање на овој ресурс 
можете да одберете начин за 
оценување. Понудените опции се:

• Point – се оценува преку внесување 
на поени (морате да внесете 
максимален број на поени кои 
студентите ќе може да ги освојат)

• Scale – се оценува преку скала. 
Пример, можете да одберете дали 
студентот ја завршил задачата или не.



Оценување на Assignment/Задача
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1. Отворете ја задачата која претходно ја 
креиравте

2. Кликнете на копчето Grade
1

2
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При оценувањето од корист ќе ви 
бидат опциите за:

1. Промена на страница во 
прикачениот документ

2. Анотации во документот

3. Поле за да промените студент

4. Поле за оценување

5. Поле за да оставите коментар до 
студентот

6. Известување на студентот дека е 
оценета задачата

7. Зачувување на отворениот 
документ

8. Зачувување и преминување на 
следен студент



Преглед на оцени
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• При секое оценување на 
задачите, оценката се впишува и 
во сумарниот преглед на оцени во 
самиот курс наречен Gradebook
или Grades.

• За да ги отворите сумарните 
оцени во курсот, кликнете на 
менито со трите црти од левата 
страна и кликнете на Grades

• Откако кликнавте ќе ви се отвори 
нов прозорец именуван како 
Grader report каде што ќе можете 
да ги погледнете сите оценки на 
запишаните студенти.



Преглед на оцени
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• На секоја од зададените задачи 
можете да внесете поединечна 
тежина и со тоа различно да ги 
вреднувате.

• Доколку не направите промена во 
овој дел, системот ќе додели 
подеднаква тежина на сите 
задачи во курсот.
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• За да ја подесите скалата на 
оценување, односно опсегот на 
оцената:

1. Одете во делот Letters

2. Кликнете на Edit / Edit grade letters

3. Вклучете ја опцијата Override site 
defaults

• Потоа внесете ја скалата на 
бодови според ваша желба.

• На крај кликнете Save changes

1

2

3
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За оние кои ги интересира повеќе
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• Доколку имате желба да дознаете повеќе за делот со Активности/Задачи кликнете на 
следните линкови:

• Assignment activity
• Assignment settings
• Using Assignment
• Assignment FAQ

https://docs.moodle.org/311/en/Assignment_activity
https://docs.moodle.org/311/en/Assignment_settings
https://docs.moodle.org/311/en/Using_Assignment
https://docs.moodle.org/311/en/Assignment_FAQ

