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Jak opracować rozkład materiału nauczania 

w Excelu i zaimportować go do modułu Dziennik? 

System UONET+ gromadzi stosowane w szkole rozkłady materiału nauczania. Dzięki temu nauczyciele 
mogą korzystać z nich wprowadzając tematy lekcji. Rozkłady mogą też służyć do kontroli stopnia realiza-
cji programu nauczania.  

Rozkłady materiału nauczania można pobierać z internetowej biblioteki rozkładów materiału nauczania 
lub wprowadzić bezpośrednio w module Dziennik.  

Można również opracowywać je w Excelu w wersji 2007 lub wyższej według odpowiedniego szablonu 
i importować do modułu Dziennik (z wykorzystaniem Konwertera rozkładów materiału).  

W poradzie tej opisano jak: 

1. Przygotować plik XLSX z rozkładem materiału nauczania w programie Excel.  

2. Przekonwertować plik XLSX do formatu ROZKŁAD.  

3. Zaimportować przekonwertowany plik do modułu Dziennik.  

Przygotowanie rozkładu materiału nauczania w programie Excel 

Rozkład materiału nauczania należy opracować w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel w wersji 2007 lub 
wyższej i zapisać jako plik z rozszerzeniem *.xlsx (niższe wersje Excela nie udostępniają tego formatu). 

Skoroszyt powinien składać się z dwóch arkuszy: Informacje oraz Tematy. 

Skoroszyt to plik przygotowany za pomocą programu Excel. Każdy skoroszyt może składać się z wielu ar-
kuszy. 

 

UONET+ 
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W arkuszu Informacje wprowadza się podstawowe informacje dotyczące podręcznika, do którego opra-
cowano rozkład materiału nauczania (tabela Podręcznik) oraz dotyczące programu nauczania, na podsta-
wie którego zbudowano rozkład (tabela Program nauczania). 

W tabeli Podręcznik należy podać następujące informacje: 

- tytuł podręcznika,  

- identyfikator ISBN podręcznika,  

- rok wydania,  

- miejsce wydania,  

- wydawcę,  

- przedmiot, którego podręcznik dotyczy, 

- autorów podręcznika (w układzie Imię1 Nazwisko1, Imię2 Nazwisko2, …),  

- numer dopuszczenia podręcznika. 

W tabeli Program nauczania należy podać następujące informacje:  

- numer dopuszczenia programu nauczania,  

- etap nauczania – wpisujemy I, II, III lub IV, gdzie: I – klasy 1-3 szkoły podstawowej, II – klasy 4-
6 szkoły podstawowej, III – gimnazjum, IV – szkoła ponadgimnazjalna, 

- czy program jest zgodny z nową podstawą programową – wpisujemy TAK lub NIE,  

- siatkę, tj. liczby godzin na poszczególnych poziomach (klasach) – wpisujemy w układzie 
k/m/n, np. 2/1/1,  

- opis programu nauczania, np. Program nauczania biologii w gimnazjum 

- autorów programu nauczania (w układzie Imię1 Nazwisko1, Imię2 Nazwisko2, …).  

 

W arkuszu Tematy opisuje się jednostki rozkładu materiału nauczania. W poszczególnych kolumnach 
wprowadza się następujące dane: 

- Poziom – poziom nauczania/klasa (wpisujemy odpowiednią liczbę naturalną, np. 6) 

- Nr tematu – kolejny numer tematu (dla każdego poziomu nauczania numerację tematów roz-
poczynamy od początku, tj. od 1).  

- Nr porządkowy lekcji – numer porządkowy lekcji w postaci liczby naturalnej lub zakresu, np. 4-7,  

- Rodzaj lekcji – czy jest to temat właściwy (wpisujemy t), czy lekcja, podczas której nie jest reali-
zowane nowe zagadnienie, tylko są powtórki, sprawdziany itp. (wpisujemy nt),  

- Temat – temat lekcji,  

- Dział – nazwa realizowanego działu (pole wymagane) 

- Podrozdział – podrozdział tematu (pole opcjonalne) 

- Liczba godzin na realizację – liczba godzin przeznaczona na realizację tematu,  
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- Okres klasyfikacyjny – numer okresu klasyfikacyjnego, w którym ma być realizowany temat, 

- Temat z podstawy programowej – wypisujemy numery tematów z podstawy programowej w na-
stępującym formacie: liczba rzymska – numer celu kształcenia, liczby arabskie – numer treści 
nauczania. 

Jeśli w ramach celu realizujemy kilka treści, to ich numery oddzielamy spacją, np. II 1.2 3.4 5.1. 
Jeśli realizowanych jest kilka celów, to oddzielamy je średnikiem, np. II 1.2 3.4 5.1; IV 2.4 2.6 

1.2. 

 

Skoroszyt z przygotowanym rozkładem materiału nauczania według opisanego wyżej szablonu należy 
zapisać na dysku komputera w formacie XLSX, nadając mu czytelną nazwę. 

Konwersja opracowanego rozkładu materiału nauczania do formatu ROZKŁAD 

1. Uruchom Konwerter rozkładów materiału. 

 

2. W polu Plik do konwersji wskaż plik XLSX z opracowanym rozkładem materiału nauczania. Aby odszu-

kać plik, skorzystaj z ikony  znajdującej się z prawej strony pola. 
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3. Kliknij przycisk . 

4. W oknie komunikatu o zakończonej konwersji kliknij przycisk OK. 

 

W oknie konwertera pojawi się konwertowany rozkład materiału nauczania (na karcie Program nau-

czania – jego opis oraz na karcie Jednostki rozkładu materiału – jego jednostki).  

 

5. Kliknij przycisk  – wyświetli się okno Zapisz plik danych w formacie XML jako, w którym możesz 
zmienić proponowane domyślnie miejsce zapisu pliku i jego nazwę. Kliknij przycisk Zapisz.  

 

Zapisywany plik ma rozszerzenie *.rozkład.  

6. Kliknij przycisk OK w oknie informującym, że plik został zapisany.  
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Importowanie pliku w formacie ROZKŁAD do modułu Dziennik  

1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako nauczyciel i uruchom moduł Dziennik.  

2. Przejdź do widoku Rozkłady materiału. 

3. W drzewie danych wybierz gałąź Moje rozkłady. 

 

4. Kliknij przycisk Importuj z pliku. 

5. W oknie Wybierz plik do przekazania odszukaj i zaznacz plik z rozkładem (z rozszerzeniem *.rozkład), 
a następnie kliknij przycisk Otwórz. 

 

6. W oknie Import rozkładów materiału do moich rozkładów wybierz przedmiot i kliknij przycisk Zapisz.  
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Rozkład pojawi się na liście rozkładów materiału nauczania nauczyciela (w widoku Rozkłady materiału/ 

Moje rozkłady).  

Za pomocą przycisku Przypisz do oddziału można go przypisać do wybranych oddziałów. 
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