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Znaczenie kolorowych oznaczeń stosowanych 

w oknach z planem 

W celu sprawnego układania i edytowania planu, przydatna jest umiejętność interpretacji kolorów 
wspomagających użytkownika w trakcie pracy. 

W tabeli opisano znaczenie graficznych oznaczeń stosowanych w oknach planu.  

Kolor Znaczenie Uwagi 

Zielone tło  Zielone tło w planie oznacza miejsce, w którym możliwe 
jest umieszczenie lekcji wyróżnionej w zasobniku (czyli 
istnieje wolny termin w oddziale, u nauczyciela i w od-
powiedniej sali). 

występuje 
w planach nau-
czycieli i od-
działów 

Tło w krat-
kę zielono-
białą 

 Tło w zielono-białą kratę oznacza, że w takim miejscu 
możliwe jest ręczne umieszczenie lekcji wyróżnionej 
w zasobniku, ale konieczne jest złamanie jednego lub 
wielu warunków układania automatycznego (czyli istnie-
je wolny termin w oddziale, u nauczyciela i w odpowied-
niej sali, ale warunki układania automatycznego unie-
możliwiają umieszczenie lekcji w tym miejscu). 

występuje 
w planach nau-
czycieli i od-
działów 

Żółte tło  Żółte tło w planie oznacza, że w takim miejscu możliwe 
byłoby umieszczenie lekcji wyróżnionej w zasobniku, 
gdyby była wolna odpowiednia sala (czyli istnieje wolny 
termin w oddziale i u nauczyciela, ale nie ma miejsca w 
odpowiedniej, zgodnej z określonymi preferencjami, 
sali). 

występuje 
w planach nau-
czycieli i od-
działów 

Białe tło  Białe miejsce w planie oznacza, że nauczyciel bądź/i od-
dział związany z podświetlonym w zasobniku przydziałem  
ma we wskazanym miejscu zajęty termin – ułożoną 
w planie lekcję lub wstawioną blokadę (komentarz). 
W takim miejscu nie można umieścić lekcji z zasobnika 

 

Ciemno 
niebieskie 
tło 

 Kolorem granatowym podświetlane jest miejsce aktywne 
(np. wskazane kursorem myszy) wewnątrz aktywnego 
okna. 

 

Szare tło  W przypadku pracy na kilku oknach, jeśli klikniemy ko-
mórkę w jednym z nich, wówczas to samo miejsce 
w sąsiednich oknach zostanie podświetlone na szaro. 

 

Plan lekcji Optivum 
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Kolor Znaczenie Uwagi 

Jasno nie-
bieskie tło 

 Niebieskim kolorem tła uwidaczniane są te terminy 
w planie, w których możliwe jest umieszczenie lekcji 
wskazanej w zasobniku, przy jednoczesnym usunięciu 
z planu innej lekcji. Oznacza to, iż wolna jest preferowa-
na sala i wolny jest albo oddział albo nauczyciel. 

występuje 
wtrybie śledze-
nia zamian 

Czerwony 
kolor 
czcionki 

 Czerwonym kolorem czcionki wyróżniane są lekcje tego 
samego przydziału, co lekcja wskazana w zasobniku. 
Unikniemy dzięki temu przypadkowego ułożenia drugiej 
takiej samej lekcji jednego dnia. 

występuje w 
trybie śledzenia 
zamian  

Przykłady 

 

Rysunek 1. Kolorowe oznaczenia w oknie z planem oddziału 
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Rysunek 2. Kolorowe oznaczenia w oknie z planem w trybie śledzenia zamian 

Inne kolorowe oznaczenia pojawiające się w oknach z planem, to oznaczenia zdefiniowane w parame-
trach programu przez użytkownika (Widok/ Parametry wyświetlania - przycisk Kolory obiektów). 

 

 
 


