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1. Quiz 
Test to podstawowa forma aktywności pozwalająca na ocenianie Studentów. Moduł ten 

umożliwia prowadzącemu tworzenie i udostępnianie studentom testów składających się 

z różnego typu pytań, np.  wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, pytań typu 

prawda/fałsz oraz pytań wymagających udzielenia krótkich lub długich odpowiedzi. Pytania te, 

uporządkowane według kategorii, przechowywane są w bazie danych i mogą być ponownie 

wykorzystywane w ramach danego kursu lub nawet przenoszone do innego kursu. Quizy mogą 

dopuszczać wielokrotne próby znalezienia rozwiązania. Każda próba jest automatycznie 

sprawdzana, a prowadzący może decydować, czy przedstawić swój komentarz czy też udostępnić 

poprawne odpowiedzi. 

Dużym udogodnieniem jest to, że test sprawdza się sam, bez udziału Prowadzącego. 

Włączamy tryb edycji kursu, następnie wybieramy z rozwijanej listy Dodaj aktywność lub zasób 

opcję Quiz. Wpisujemy nazwę testu i pozostałe informacje, analogicznie jak w innych 

aktywnościach. Nazwa test będzie wyświetlana na stronie głównej kursu a także w dzienniku 

z ocenami.  

 

 

W zakładce  Czas ustawiamy ramy czasowe aktywności testu.  

Ustawienie regulujące zachowanie platformy w chwili zakończenia przysługującego Studentowi 

limitu czasu to: 

 Próby muszą być zatwierdzone przed upływem czasu — jeżeli Student nie 
potwierdzi swoich odpowiedzi, to wynik nie zostanie zapisany. 
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 Istnieje okres karencji, gdy otwarte próby muszą być zatwierdzone, ale nie jest 
możliwe odpowiadanie — Student po upływie czasu przeznaczonego na test może 
go przeglądnąć i zdecydować, czy chce go zgłosić do oceny. Odpowiedzi nie 
można już w tym okresie zmienić. 

 Otwarte podejścia są zapisywane automatycznie — najbezpieczniejsza opcja, 
dzięki której niezależnie od decyzji Studenta wynik zostanie zapisany i 
umieszczony w dzienniku. 

Okres karencji — opcja połączona z poprzednim ustawieniem quizu. Czas na podjęcie decyzji 

możemy określić, począwszy od sekund, a na tygodniach skończywszy. Okres karencji pozwala 

Studentowi na spokojną weryfikację swojego testu i samodzielną ocenę jego efektów.  

 W bloku Ocena określamy minimalną ocenę wymaganą do zaliczenia. Ta wartość jest 

wykorzystywana w śledzeniu zaliczenia aktywności i kursu (completion tracking) oraz w dzienniku 

ocen, w którym oceny w kolorze zielonym oznaczają zaliczenie a czerwone jego brak. Ustawiamy 

ilość możliwych podejść do testu oraz metodę oceniania. 

 

 

         

W zakładce jak zachowują się pytania można wybrać w quizie rodzaj pracy studentów, którzy 

mogą korzystać z pytań w quizie w wielu trybach. Na przykład studenci będą wpisywać 

odpowiedzi na wszystkie pytania, a następnie zatwierdzać cały quiz, zanim dostaną ocenę czy 

komentarz. To będzie "Opóźniona informacja zwrotna. Z kolei można spowodować, że od razu 

po odpowiedzi student otrzymuje punktację, a w przypadku pomyłki ma szansę skorygować 

odpowiedź, z tym że otrzyma mniej punktów za powtórkę. Ten tryb nazywa się "Interaktywny 

z powtórzeniami". Tryb adaptacyjny powoduje wyświetlenie odpowiedzi poprawnej po podaniu 

odpowiedzi przez studenta. Jest to tzw. tryb samokształceniowy. Uczeń może poprawić swoją 

odpowiedź i w ten sposób sam się uczy jaka powinna być poprawna odpowiedź do danego 

pytania ale za to dostanie karę. Kary  dodawane do quizu powodują, że przy podchodzeniu 

następnym do quizu, student ma mniejszą punktację za poprawną odpowiedź o wymiar kary za 

pytanie.  
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Natychmiastowa informacja zwrotna — Student rozwiązuje test i po każdym pytaniu może 

uzyskać informację zwrotną. 

Opóźniona informacja zwrotna — Studenci muszą wprowadzić odpowiedź na każde pytanie, a 

następnie zakończyć cały quiz. Dopiero wtedy otrzymują informację o swoich osiągnięciach. 

Interaktywnie z powtórzeniami — po udzieleniu odpowiedzi i zapoznaniu się z wynikiem Student 

może się poprawić dzięki dodatkowym informacjom zawartym w informacji zwrotnej. 

Pytania typu CBM pozwalają użytkownikowi testu jeszcze ocenić, na ile jest pewny swojej 

odpowiedzi i w zależności od wybranego poziomu, otrzymuje określoną ilość punktów. Jeśli 

wybierze Wysoki to otrzyma maksymalną ilość punktów za pytanie. 

Każda nowa próba na podstawie poprzedniej – student widzi poprzednią swoją odpowiedź na 

pytanie z poprzedniego podejścia, które ma przed sobą. 

W Opcjach przeglądu określamy widoczność składowych testu w zależności od  

 

 

Informacje możemy wyświetlić Podczas próby, czyli już podczas rozwiązywania testu, albo 

Natychmiast po próbie — Student kończy quiz, wysyła odpowiedzi, serwer je weryfikuje 

i wyświetla wynik na ekranie. W przypadku opcji Później, gdy quiz jest wciąż otwarty Student po 

wykonaniu testu może w dowolnym momencie sprawdzić informację zwrotną, nawet gdy ma 

jeszcze dodatkowe podejścia. Opcja Po zamknięciu quizu pozwala na zapoznanie się z wynikami 

dopiero po zakończeniu testu przez wszystkich uczestników kursu (po upływie daty kończącej 

dostępność quizu). 

Próba -  tym ustawieniu można zadecydować o tym czy uczestnik może mieć wgląd w swoje próby 

podejścia do testu. 
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Czy poprawne - to obejmuje zarówno opis tekstowy 'Poprawny', 'Częściowo poprawny' lub 

'Niepoprawny' i każde podkolorowane podświetlenie, które przekazuje te same informacje. 

Punkty - punkty przyznane za odpowiedź na poszczególne pytania oraz wynik ogólny w ramach 

próby podejścia do testu. 

Szczegółowa informacja zwrotna - informacja zwrotna zależy od odpowiedzi udzielonej przez 

studenta. 

Ogólna informacja zwrotna - jest wyświetlana dla studenta, gdy odpowiedział już na pytanie. 

W przeciwieństwie do Informacji zwrotnej, która zależy od typu pytania i udzielonej odpowiedzi, 

ta sama Ogólna informacja zwrotna jest wyświetlana wszystkim studentom. Możesz użyć Ogólnej 

informacji zwrotnej, aby dać studentom wskazówkę, jakiej dziedziny dotyczyło pytanie, lub dać 

im link do dodatkowych informacji, które mogą wykorzystać, jeśli nie zrozumieli pytania. 

Prawidłowa odpowiedź - automatycznie wygenerowane podsumowanie poprawnych 

odpowiedzi. Może to być ograniczone, więc możesz rozważyć wyjaśnienie poprawnego 

rozwiązania w ogólnej zwrotnej odpowiedzi dla pytania, i wyłączenie tej opcji. 

Całkowita informacja zwrotna - informacja zwrotna wyświetlana na końcu podejścia, w 

zależności od osiągniętej oceny. 

Kolejna zakładka to Wygląd. W tym miejscu możemy zdecydować, czy podczas rozwiązywania 

quizu widoczne będzie zdjęcie lub awatar użytkownika. 

 

Dalej możemy ustawić hasło dostępu do quizu. Możemy wymusić opóźnienie między kolejnymi 

podejściami do testu, tzn. ile czasu musi upłynąć aby znów móc rozwiązywać test. 

 

Całościowa informacja zwrotna pozwala dostosować informację zwrotną, jaką otrzyma student, 

do uzyskanego wyniku (Granica oceny) określonego w procentach. 
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Pozostałe opcje są standardowe jak inne aktywności platformy. 

2. Przygotowanie pytań 
Aby dodać pytania klikamy na utworzony quiz. Możemy również wybrać menu Administracja/ 

Administracja quizu/Edytuj zawartość quizu 

 

Klikamy Edytuj zawartość testu a następnie Dodaj nowe pytanie 

 

Możemy również dodać pytania wcześniej utworzone. 
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Innym sposobem dodawania pytań do quizu jest ich tworzenie i organizowanie za pomocą Bazy 

pytań. 

Każdy kurs ma swoją domyślną kategorię pytań. Aby utworzyć kategorię Wybieramy link 

Kategorie, wskazujemy kategorię nadrzędną, następnie podajemy nazwę nowej kategorii. 

Możemy również pytania importować a także eksportować do pliku. 

A więc klikamy Nowe pytanie i wybieramy interesujący nas rodzaj pytania. 
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3. Rodzaje pytań 

a) Prawda/Fałsz 
Po wybraniu kategorii, w której umieścimy pytanie, konfigurację rozpoczynamy od pola Nazwa 

pytania. Nie będzie ono widoczne dla Studentów. W polu treść pytania opisujemy sytuację 

problemową/pytanie. Student ma w tym pytaniu do wyboru zawsze dwie odpowiedzi: Prawda 

(zgadza się z przedstawioną informacją) oraz Fałsz (nie zgadza się). Następnie określamy, która 

z opcji (Prawda czy Fałsz) jest poprawna. Na koniec klikamy Zachowaj jako nowe pytanie. 

b) Krótka odpowiedź 

Na zadane przez Prowadzącego pytanie Student odpowiada, wpisując ciąg znaków. Platforma 

porównuje wzorzec (lub wzorce) określony przez Prowadzącego z tym, co wprowadził Student. 

c) Wielokrotny wybór 

Na zadane pytanie odpowiadający wybiera jedną lub więcej podanych odpowiedzi. Parametr 

Wymieszaj odpowiedzi pozwala umieszczać w sposób losowy odpowiedzi w każdym z pytań. 

Numerowanie odpowiedzi określa format numerowania 

d) Dopasowanie 
Ten rodzaj pytania umożliwia na połączenie w pary słowa, zagadnienia lub pojęcia. Układając 

pytanie, definiujemy opcje Pytanie i Odpowiedź stanowiące poprawnie połączone pary. 

e) Numeryczne 

Odpowiedzią w tym typie pytania jest liczba lub liczba połączona z jednostką. Dla każdej 

z przewidzianych odpowiedzi podajemy wartość w polu Odpowiedź, procentową ocenę za 

odpowiedź oraz wartość określającą Błąd do zaakceptowania. W pytaniu numerycznym możemy 

określić, z jaką dokładnością Student ma podać nam wynik. 

f) Esej 

Pytanie umożliwia na pisanie długich odpowiedzi. Sprawdzenie odpowiedzi wymaga ingerencji 

prowadzącego. Musi on przeczytać długi tekst i wystawić ocenę.  

g) Pytanie zagnieżdżone (Cloze) 
Pozwala osadzać w tekście różne rodzaje pytań. Pytanie formułujemy w taki sposób, że 

w przygotowanym tekście wprowadzamy pytania wymagające uzupełnienia przez Studenta. Aby 

utworzyć pytanie musimy wpisać kod, który umożliwia określenie odpowiedzi oraz punktacji za 

pytanie. Oto przykład: 

Kajaki produkowane z {1:SHORTANSWER:=drewna} są cięższe od kajaków produkowanych 

z tworzywa sztucznego 

{ liczba punktów: w podanym przykładzie 1 typ pytania: SHORTANSWER, czyli krótka odpowiedź 

=drewna — prawidłowa odpowiedź } 
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h) Obliczeniowe proste 

Pytania obliczeniowe to tak naprawdę trzy typy pytań: Obliczeniowe, Obliczeniowe proste oraz 

Obliczeniowe wielokrotnego wyboru. Pytanie wymaga pewnych konfiguracji z obliczeniami 

matematycznymi. 

i) Obliczeniowe 

Pytanie bardzo podobne do pytania obliczeniowego prostego. W pytaniu system generuje 

określone typy zmiennych. Możemy dodawać swoje zmienne w następnych pytaniach.  

j) Obliczeniowe wielokrotnego wyboru 

Jest to pytanie typu wielokrotny wybór z jedną lub wieloma poprawnymi odpowiedziami. W tym 

typie pytania deklarujemy zmienne, ale zamiast wprowadzać wzory w treści pytania, 

umieszczamy je w opcjach odpowiedzi. 

k) Losowe pytanie krótkiej odpowiedzi z dobieraniem 

Służy ono do tworzenia nowych pytań na podstawie już utworzonych pytań typu krótka 

odpowiedź. Musimy jednak wcześniej utworzyć dużo pytań typu krótka odpowiedź. 

l) Przeciągnij i upuść markery 

 

Przechodzimy więc do zakładki Podgląd. W niej jest tylko jedno ustawienie — Obrazek tła. 

Dzięki niemu wgrywamy na platformę plik graficzny stanowiący swoisty podkład pod 

projektowane znaczniki i obszary. Przechodzimy do zakładki Markery. Podajemy etykietę 

tekstową, którą będziemy umieszczać na rysunku, oraz liczbę jej wystąpień. Etykieta może 

być pojedynczego lub wielokrotnego użytku. W Strefie zrzutu określamy obszary, 

w których Student ma umieścić odpowiednie markery. Wybieramy okrąg, prostokąt 

i wielokąt. Każdy kształt określamy za pomocą współrzędnych. Zastosowanie pytania 

sprowadza się do przeciągnięcia i upuszczenia markera we właściwe miejsce na rysunku. 
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m) Przeciągnij i upuść na obrazie 

Pytanie w którym umieszczamy na rysunku obrazki lub całe etykiety tekstowe. Wybieramy, czy 

na rysunku umieszczać będziemy etykietę tekstową (Przeciągnij tekst) czy graficzną (Przeciągnij 

obraz). W jedno określone miejsce może pasować kilka etykiet przyporządkowanych do jednej 

grupy. Dodatkowo opcja Nieskończoność pozwala na wielokrotne użycie tej samej etykiety. Pole 

Tekst etykiety pozwala wprowadzić jej tekstową formę. Ustawianie strefy zrzutu polega na 

określeniu współrzędnych dla naszych etykiet. Wskazujemy która etykieta jest przydzielona do 

której strefy. 

n) Przeciągnij i upuść na tekst 

W polu Treść pytania w nawiasach [[]] umieszczamy numery będące odsyłaczami do określonych 

etykiet wykorzystywanych w zadaniu. Następnie w zakładce Wybory konfigurujemy same 

etykiety. W polu Wybór wprowadzamy tekst, który ma się pojawić na etykiecie. Pytanie jest dosyć 

atrakcyjne w stosunku do innych w quizie. 

o) Wybierz brakujące słowa 

Podobnie jak w poprzednim pytaniu, w tekście umieszczamy znaczniki [[]] wskazujące miejsce 

umieszczenia tym razem list rozwijanych. Ponownie umieszczamy je w polu Treść pytania. Opcje 

dostępne w listach rozwijanych deklarujemy w zakładce Wybory.  

 

4. Dodawanie pytań do quizu 
Wybieramy Edytuj zawartość quizu. Klikamy Dodaj a następnie opcję Z bazy pytań…  
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Wybieramy Kategorię pytań. W polach checkbox zaznaczając wybieramy pytanie. Znak „+” 

dodaje pytanie do quizu. Jeżeli dodamy przykładowe pytania, to zmianie ulegnie wygląd 

zawartości quizu. 

 

Możemy układać pytania według uznania. Widoczne ikonki umożliwiają edycję pytań, podgląd 

i określenie punktów w quizie za pytanie. W polu maksymalna ocena ustalamy ile można uzyskać 

punktów za dany quiz. W każdym quizie można ustalać inną ilość punktów do uzyskania w danym 

kursie. Na koniec zapisujemy aktywność i przechodzimy do podglądu w menu bocznym. 

 

Flaga przy pytaniu oznacza, że zdający może zaznaczyć pytania, do których chce jeszcze powrócić 

w czasie rozwiązywania testu lub nad którymi chce się głębiej zastanowić po jego ukończeniu, 

podczas oglądania wyników. Jeżeli chcemy sprawdzić wyniki Studentów w naszym quizie, to 

podgląd 

nawigacja 
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wystarczy np. wskazać nazwę quizu na stronie kursu, następnie wskazać łącze Podejść. 

Przeniesieni zostaniemy do strony prezentującej wyniki. Aby usunąć podejścia w teście należy 

wystarczy zaznaczyć określone podejścia, a następnie wybrać przycisk Usuń zaznaczone 

podejścia. 

 

 

 

 


