
 

Instrukcja tworzenia testu jedno i wielokrotnego wyboru 

Do tworzenia testów, tak jak i kursów służy generator kursów. W przypadku testu możemy pytania 
wstawić od razu do generatora, lub utworzyć bazę pytań w kreatorze i użyć jej do stworzenia testu 

w generatorze. Pierwszy sposób dotyczy utworzenia bazy pytań w kreatorze i podłączenia bazy pytań 
do generatora. Drugi wariant to tworzenie pytań bezpośrednio w generatorze. 

1. Sposób pierwszy – z kreatorem pytań. 

 

Nowy projekt: 

 

Podajemy nazwę i zapisujemy: 



 

 

 

W oknie, które się pokaże należy dodać przynajmniej jedną kategorię. Pytania możemy podzielić na 
kategorie. Przy tworzeniu testu możemy zaznaczyć, że np. chcemy aby losowały się studentom dwa 
pytania z kategorii 1, 3 pytania z drugiej. Dzięki temu możemy mieć pytania podzielone np. 
tematycznie i możemy mieć pewność, że z każdego działu student otrzyma określoną- wyznaczoną 
przez nas liczbę pytań. Jeżeli nie chcemy tworzyć kilku kategorii to tworzymy jedną i w niej 
umieszczamy wszystkie pytania. 



 

 

Dodajemy pytanie: 

 

Gdy po lewej stronie w dużym oknie pojawi się pytanie, w dalszym ciągu możemy zdecydować, czy 
jest to pytanie jednokrotnego wybory, czy wielokrotnego. Opcja zaznaczona na poniższym obrazku 
kółeczkiem. Bez „ptaszka” oznacza jednokrotny wybór. 



 

Zaznaczamy nasze pytanie i po prawej stronie w domym okienku (1) wpisujemy warianty odpowiedzi. 
Dodajemy przyciskiem Dodaj (2). Każdy wariant odpowiedzi pojawia się w okienku 3. Teraz należy 
zaznaczyć prawidłową odpowiedź, żeby platforma „wiedziała” jaka odpowiedź jest poprawna. Nie 
wpisujemy wariantów odpowiedzi typu a)……, b)…….W teście warianty odpowiedzi się mieszają, co 
oznacza że wariant a możemy mieć po b i c. 

 

Zaznaczona odpowiedź: 



 

 

Dodajemy kolejne pytanie: 

 

Dodajemy odpowiedzi i zaznaczamy prawidłową: 



 

 

W drugiej kategorii jest dodane jedno pytanie z odpowiedziami: 

 

Gotową bazę zamykamy krzyżykiem w prawym górnym rogu. Do bazy zawsze możemy wrócić, dodać, 
usunąć, zmodyfikować pytania i odpowiedzi. Jest to o tyle dobre, że co roku możemy dodawać kilka 
pytań i rozbudowywać bazę, z której będą losowane pytania. 

Teraz idziemy do Generatora. 



 

 

Dodajemy nowy projekt: 

 

Nazywamy dowolnie – studenci nie zobaczą tej nazwy: 

Podajemy pełną i skróconą nazwę i zapisujemy: 



 

 

Klikamy Zarządzanie lekcjami i dodajemy Test końcowy zamiast lekcji. 

 

Klikamy test końcowy (1) i pojawi się na liście lekcji (2) Zamykamy w prawym górnym rogu 
krzyżykiem: 

  



 

 

Teraz dodajemy naszą bazę z kreatora: 

 

Z listy rozwijanej wybieramy bazę: 



 

 

Teraz konfiguracja:  

Podajemy ile pytań ma być losowanych z każdej kategorii (1), za ile punktów (2) i nie zapominamy 
zapisać (3): 

 

Teraz ustawienia testu: 

Podajemy poziom zaliczenia (1), o jakim czasie test ma się wyłączyć (2), jeżeli chcemy żeby studenci 
mieli możliwość wracania do pytań w trakcie testu to klikamy „test z możliwością powrotu”(3). 



 

 

Możemy sprawdzić jak wygląda test klikając podgląd: 

 

Jak jesteśmy zadowoleni to możemy SCORMOWAĆ: 



 

 

Klikamy scorm, a nastepnie wpisujemy pełną nazwę, skróconą nazwę (to widzą studenci!) i 
zapisujemy: 

 

Zgadzamy się: 



 

 

Zanzaczmy że jest to test ze zliczaniem punktów (1) i że studenci mają 1 podejście (2) i zapisujemy: 



 

 

Teraz kurs z testem jest już na platformie! 

Idziemy na Platformę. 

Wchodzimy do grupy, której chcemy udostępnić test: 

Ja udostępniłam test w grupie dodatkowej „Dla wykładowców” – test tak samo uruchamia się w 
grupach dydaktycznych: 



 

 

Klikamy mój folder. Wybieramy co chcemy udostępnić: 

 

Wybieramy co chcemy udostępnić i klikamy Przydziel zasoby grupie. 

Test „wskakuje” do grupy. Należy pamiętać, że w przypadku grup studenckich musimy opublikować 
test na czas zdawania przez studentów i odkliknąć publikowanie po jego zakończeniu. Można ustawić 
także daty rozpoczęcia i zakończenia, ale nie pozwalają określić czasu godzinowego, jedynie w dniach. 

 

 

2. Drugi sposób: 

Różni się tylko tym, że nie wybieramy pytań z bazy i nie robimy ich w kreatorze, tylko wpisujemy 
je ręcznie : 



 

 

Za każdym razem klikamy Dodaj pytanie i w oknie głównym wpisujemy kolejne pytania, za 
każdym razem wpisując warianty odpowiedzi i zaznaczając prawidłową. Pod odpowiedziami 
istnieje możliwość zaznaczenia czy jest to pytanie jednokrotnego czy wielokrotnego wyboru. 
Tutaj każde pytanie jest zawsze za  1 punkt. 

Tak samo określamy poziom zaliczenia, limit czasu. 

Pozostałe kroki - tak samo jak w wariancie 1.  

 

3. Dodatkowe opcje w ustawieniach testu:  
a. Wygląd testu – tutaj możemy zmienić kolory tekstu i pasków na jakich wyświetlają 

się pytania i odpowiedzi. 
b. Tekst instrukcji – tutaj możemy wpisać własny tekst, jaki się pojawi przed 

rozpoczęciem testu przez studentów  
 
 


