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Program Hot Potatoes

➢ umożliwia tworzenie różnorodnych zadań typu zamkniętego;

➢ prostota obsługi;

➢ duża elastyczność i możliwości modyfikacji programu;

➢ bardzo dobra implementacja na platformie Moodle w formie wtyczki;

➢ możliwość łatwego eksportowania między różnymi wersjami Moodle;

➢ możliwość uruchamiania zadań w trybie offline;



Możliwości modyfikacji programu Hot Potatoes

Modyfikacja Hot Potatoes może przebiegać na kilku poziomach:

▪ poziom podstawowy - formatowanie zadania za pomocą tagów HTML umieszczonych 

w treści zadania;

▪ poziom średniozaawansowany - edytowanie/modyfikacja szablonu css umożliwiająca 

nadanie zadaniom tworzonym w Hot Potatoes bardziej nowoczesnego wyglądu;

▪ poziom zaawansowany - edytowanie/modyfikacja źródła javascript z którego zadania 

korzystają. Na bazie istniejących rodzajów zadań, można tworzyć nowe rodzaje;



Tagi HTMLModyfikacja formatu zadania za pomocą tagów HTML



Modyfikacja CSS

Gotowe szablony CSS do Hot Potatoes dostępne pod adresem:

http://ewbooks.info/hotpot/add-ons

Autor: Stan Bogdanov

http://ewbooks.info/hotpot/add-ons
file:///c:/totalcmd/TOTALCMD.EXE


Modyfikacja Javascript

➢ zadanie z lukami (cloze) gdzie określone odpowiedzi są przypisane tylko do jednej luki (przykład). 

Autor: Michael Rottmeier;

➢ zadanie które polega na wychwyceniu w treści zadania intencjonalnie umieszczonych tam błędów 

(przykład). Autor: Michael Rottmeier ;

➢ w tym samym zadaniu (cloze), implementacja mechanizmu drag&drop gdzie odpowiedzi są 

przeciągane do luk (przykład);

➢ zadanie polegające na przeciąganiu słów do określonych kategorii (matching - przykład).                              

Autor: Agnes Simonet;

➢ umieszczenie odtwarzacza audio jako elementu zadania (przykład);

example_dropdown_multi.htm
example_findit.htm
example_drag_and_drop.htm
example_jmatch_sort.htm
example_multiplayer.htm
example_findit.jcl


Przydatne adresy internetowe

https://moodle.org/ platforma Moodle

https://hotpot.uvic.ca/ program Hot Potatoes

http://www.ewbooks.info/hotpot/ modyfikacja wyglądu zadań Hot Potatoes (css)

http://teachingtools.michael-rottmeier.de/ modyfikacje rodzajów zadań Hot 

Potatoes

https://moodle.org/
https://hotpot.uvic.ca/
http://www.ewbooks.info/hotpot/
http://teachingtools.michael-rottmeier.de/


Problemy związane z nauczaniem online

• Znajomość sprzętu i oprogramowania;

• Szkolenia;

• Kreatywność;

• Czasochłonność;

• Kurs niezależny/powiązany z materiałem z 

zajęć dydaktycznych;

• Współużytkowanie kursów;

• Limitowanie podejść;



Dziękujemy za uwagę

Zapraszamy do kontaktu:

anna.górska@put.poznan.pl

krzysztof.olszewski@put.poznan.pl


