
Instrukcja przesyłania wyników egzaminu z Forms do USOS 

 

1. Z pliku z wynikami egzaminu należy skopiować do nowego pliku kolumny „adres e-

mail”, „nazwa” i „suma punktów” (bez pierwszego wiersza zawierającego nazwy 

kolumn). 

 

Proponuję wkleić dane od 2 wiersza zostawiając sobie miejsce na nazwy kolumn. 



 

 

2. Należy wstawić dodatkową kolumnę po adresach mailowych 



 

3. W komórce B2 należy wpisać formułę 

=FRAGMENT.TEKSTU(A2;3;5) 



 

Po zatwierdzeniu w komórce pojawi się numer indeksu 



 

4. Formułę należy „przeciągnąć” na pozostałe adresy w kolumnie  

 

 



W kolumnie B pojawią się numery indeksów 

 

 

5. Następnie, żeby uzyskać w osobnych kolumnach imię i nazwisko studenta należy 

dodać dodatkową kolumnę 



 

6. Zaznaczyć wiersze zawierające imię i nazwisko 

 

 

7. Następnie na pasku zadań należy klinknąć „Dane” a potem „Tekst jako kolumny” 



 

8. W Kreatorze należy kliknąć „Dalej”, następnie wybrać w kategorii Ograniczniki 

„Spacja”, ponownie „Dalej” i „Zakończ”. 

 

Kolumna,  w której znajduje się imię i nazwisko studenta zostanie podzielona na 2 odrębne. 



 

 

9. Żeby uzyskać oceny z liczby punktów należy utworzyć osobny arkusz w tym samym 

pliku i wpisać w nim w jednej kolumnie po kolei liczbę punktów od 1 do max (w 

zależności ile maksymalnie można uzyskać punktów w teście). W drugiej kolumnie 

do każdego punktu należy przypisać ocenę (za 2 punkty ocena 2, za 21 ocena 

dostateczna itd.) 



 

10. Należy powrócić do Arkusz 1 i w kolumnie ocena (komórka F2) wpisać formułę 

=WYSZUKAJ.PIONOWO(E2;Arkusz2!A$2:B$41;2;FAŁSZ) 

Przy czym fragment „A$2:B$41” oznacza granice tabeli ocen. A$2 to numer pierwsze komórki 

zawierającej liczbę punktów. B$41 to numer ostatniej komórki zawierającej ocenę. 

Jeśli mamy inny zakres punktów należy wpisać odpowiednio inne wartości. Np. Jeśli tabela 

kończyłaby się na 30 punktach byłoby to „A$2:B$31” 

Po zatwierdzeniu formuły pojawi się ocena za daną liczbę punktów. 

 



 

11. Następnie należy przeciągnąć formułę na pozostałe wiersze zawierające wyniku punktowe 

studentów. 

 

 

W kolumnie pojawią się wszystkie oceny 



 

 

W ten sposób uzyskujemy plik z numerem indeksu, imieniem i nazwiskiem studenta oraz liczbą 

punktów, które uzyskał za test i jego oceną. 

Jeśli w Arkusz 2 zmienimy ocenę przypisaną do danej wartości punktowej dzięki formule 

automatycznie to zmienione w Arkuszu 1. 

 

Oczywiście oceny można wpisać samodzielnie bez korzystania z formuły. 

 

12. Żeby zaimportować oceny do systemu USOSweb należy utworzyć osobny plik (.csv) 

z następującymi danymi: 



 

 

13. Do tego pliku należy skopiować dane uzyskane wcześniej (pamiętając, że kopiować 

należy same wartości, NIE FORMUŁY – Opcje wklejania - wartości) 

 



 

 

Po przekopiowaniu danych: 



 

 

14. Plik należy zapisać jako CSV(rozdzielany przecinkami)(*.csv) 

 

15. Aby zaimportować oceny do USOSweb należy wejść na protokół, który ma zostać 

uzupełniony i wybrać z górnego menu „import ocen” 



 

 

16. Następnie należy wybrać wcześniej zapisany plik z wynikami i kliknąć „Prześlij”. 

Pojawi się okno dopasowania 



 

 

17. Z rozwijanych wierszy należy wybrać odpowiednio 

INDEKS – Numer indeksu 

OCENA – Termin 1 – ocena (lub odpowiednio Termin 2 jeśli egzamin jest poprawkowy) 

PUNKTY -  Termin 1 – komentarz dla studenta (jeśli chcemy, aby student przy swojej ocenie widział ile 

uzyskał punktów z testu) 



 

Pozostałych pól nie trzeba dopasowywać. Kategoria punkty też nie jest obowiązkowa. 

18. Następnie należy kliknąć „Importuj”. 

Wszystkie oceny zostaną wprowadzone do systemu. 


