
Instrukcja zakładania konta i logowania się do kursu na platformie Moodle MSCDN 

1. Wejdź na platformę MSCDN wpisując adres: moodle2016.mscdn.pl 

 

Jeżeli już masz konto na naszej platformie, zaloguj się na nie, wpisując nazwę użytkownika 

podaną podczas zakładania konta lub swój adres e-mail oraz hasło. Jeżeli zapomniałeś nazwy 

użytkownika lub hasło kliknij w link Zapomniałeś(aś) nazwy użytkownika lub hasła?  

 

 

Na nowo otwartej stronie zresetuj swoje hasło wyszukując swoje konto po nazwie 

użytkownika lub po adresie e-mail (metoda skuteczniejsza). 

Potem sprawdź pocztę (w spamie też) i klikając w przesłany link zresetuj swoje hasło. 

  



Jeżeli jesteś na tej stronie po raz pierwszy, aby korzystać z kursów zamieszczonych na 

platformie MSCDN, musisz założyć konto. W tym celu kliknij przycisk: 

 

I wypełnij formularz zgodnie z opisem okienek. Konieczne jest wypełnienie elementów 

oznaczonych gwiazdką. Należy zwrócić uwagę, że prawidłowe hasło użytkownika musi mieć: 

Co najmniej 6 znaków, w tym co najmniej 1 liczbę i co najmniej 1 małą literę 

 

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, kliknij w przycisk Utwórz moje nowe konto. Jeżeli 

formularz został prawidłowo wypełniony na ekranie wyświetli się prośba o sprawdzenie poczty 

e-mail i kliknięcie linku potwierdzającego założenie konta.  

W przypadku gdy w którymś z okienek zrobimy jakiś błąd np. wymyślimy hasło nie spełniające 

wymogów lub wpiszemy adres e-mailowy w nieprawidłowym formacie np. z polskimi znakami 

lub spacją przy danym okienku pojawi się komunikat o błędzie. 

  



2. Logowanie na platformę MSCDN 

Jeżeli posiadamy konto na platformie w formularzu logowania wpisujemy prawidłową nazwę 

użytkownika i hasło i klikamy Zaloguj się 

 

Po zalogowaniu się znajdujemy się w tzw. Kokpicie i aby przejrzeć zawartość kursów na 

platformie wybieramy Strona główna w sekcji Nawigacja położonym w lewym górnym rogu 

ekranu. 

 

Na stronie głównej należy wybrać odpowiednią kategorię, w której znajduje się nasz kurs. 

Kategorię i nazwę kursu uzyskamy od prowadzącego kurs. 

 



3. Dołączenie do kursu jako uczestnik 

W odpowiedniej kategorii wyszukujemy „nasz” kurs i zapisujemy się na niego np. Cyfrowy 

piórnik nauczyciela w edukacji zdalnej. 

 

Zazwyczaj dostęp do kursu jest zabezpieczony kluczem (hasłem). Taki klucz dostępu możemy 

otrzymać od prowadzącego zajęcia na kursie. 

Często prowadzący przysyłają również bezpośrednie linki do kursów,  

np. https://moodle2016.mscdn.pl/course/view.php?id=249 


