
Dodawanie testów

A. W przeglądarce wpisujemy adres: elf2.pk.edu.pl lub elf3.pk.edu.pl, a następnie klikamy w Zaloguj się (prawy, górny
róg).

B. Logujemy się do platformy e-learningowej.

Nazwa użytkownika (najczęściej nazwisko lub imię+nazwisko lub pierwsza litera imienia+nazwisko - jak w adresie
e-mailowym) została ustawiona przez Państwa w momencie wypełniania formularza z wnioskiem o utworzenie
konta na platformie e-learningowej.



C. W kolumnie po lewej stronie odszukujemy kurs, którego ustawienia chcemy zmienić. 

Jeśli  tej  kolumny  nie  ma,  to  klikamy  w ikonkę  zaznaczoną  fioletową  strzałką.  Ikonka  ta  służy  do  zwijania  i
rozwijania tej kolumny, ma to duże znaczenie, gdy z platformy korzystamy na urządzeniach mobilnych o małym
ekranie.

D. Nad głównym menu po prawej stronie, szukamy trybika. Klikamy w niego, co otwiera nam dodatkowe menu, a w
nim opcje Włącz tryb edycji, którą klikamy.

E. Po kliknięciu nasza strona kursu zmieni  się,  umożliwiając nam jej  bezpośrednią edycję.  Żeby dodać  Test należy
kliknąć w Dodaj aktywność lub zasób.

5.

6.



F. Po kliknięciu otworzy nam się menu umożliwiające wybór zasobu czy też aktywności na której nam zależy. Żeby
wybrać Test należy je zaznaczyć, a następnie kliknąć Dodaj.

7.

8.



G. Po wyborze Testu, wyświetli nam się okno edycji ustawień. Przede wszystkim musimy zacząć od ustawienia Nazwy.
Następnie możemy dołączyć  Wprowadzenie, będzie to pierwsza informacja, którą student zobaczy po wejściu na
test. Poniżej znajduje się opcja Wyświetl opis na stronie kursu, zaznaczenie tej opcji pozwala na pokazanie naszego
wprowadzenia na samej stronie kursu. W innym przypadku będzie on widoczny dopiero po kliknięciu w nazwę i
wejściu na dany test. 

H. Następnie możemy ustawić opcje związane z Czasem.

1) Otwórz test – data, po której studenci mogą rozpocząć podejścia.

2) Zamknij test – data, po której test zostaje zamknięty.

3) Limit  czasu –  w  momencie  podejścia  student  otrzymuje  limit  czasowy,  po  którym  test  automatycznie
przesyła podejście z takimi odpowiedziami jakie był udzielone w tamtym momencie (domyślnie testy nie
mają limitu czasowego – trzeba go tutaj ustawić).

4) Po upływie czasu – opcja umożliwiająca określenie jakich akcji oczekujemy od studenta, który w trakcie
rozwiązywania testu zostanie (z jakiejś przyczyny) wylogowany:

◦ Otwarte podejścia zostają automatycznie zapisane – system zapisuje odpowiedzi w taki sposób w jaki
zostały pozostawione.

◦ Istnieje  okres  karencji,  gdy  otwarte  próby  muszą  być  zatwierdzone,  ale  nie  jest  możliwe
odpowiadanie na kolejne pytania – studenci muszą zatwierdzić swoje podejście ale nie mają możliwości
kontynuowania danej próby.

◦ Próby muszą być zatwierdzone przed upływem czasu albo nie będą liczone.

5) Okres  karencji –  czas  na  zatwierdzenie  swojego  podejścia  (dostępne  po  wybraniu  odpowiedniej  opcji
powyżej).

9.

10.

11.

1)

2)

3)

4)

5)



I. Następnie możemy ustawić opcje związane z Oceną.

1) Kategoria ocen – pozwala ustalić kategorię, do której należeć będzie ocena za tą aktywność (trzeba je, tj.
kategorie, ustalić wcześniej w dzienniku ocen).

2) Próg zaliczeniowy – opcja ustalająca próg zaliczeniowy za ten test.

3) Dostępne podejścia – pozwala określić ilość dostępnych podejść.

4) Metoda oceniania – jeśli dozwolona jest większa ilość podejść możemy ustawić metodę oceniania:

◦ Najwyższa ocena – liczona jest najlepsza ocena spośród podejść.

◦ Średnia ocen – końcowa ocena to średnia ocen ze wszystkich podejść.

◦ Pierwsze podejście – końcowa ocena to ocena za pierwsze podejście (reszta jest ignorowana).

◦ Ostatnie podejście – końcowa ocena to ocena za ostatnie podejście.

J. Następnie możemy ustawić opcje związane z Wyglądem testu.

 

1) Nowa strona – opcja decydująca w jaki sposób system domyślnie będzie dzielił nasz test

◦ Nigdy, wszystkie pytania na jednej stronie – test składa się z tylko jednej strony i wszystkie pytania są
na niej zgromadzone.

◦ Każde pytanie – oznacza, że każde kolejne pytanie będzie otwierało się na nowej stronie.

◦ Co X pytania/ń – oznacza, że co ileś pytań będziemy przechodzić na nową stronę.

2) Metoda  nawigacji –  określa  sposób  przechodzenia  przez  test  w  trakcie  odpowiadania  (sekwencyjnie  –
oznacza przechodzenie w określonej kolejności pytań).
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K. Następnie możemy ustawić opcje związane z Zachowaniem pytań.

 

1) Zmień kolejność  wewnątrz  pytania –  jeśli  ta  sama opcja  przy  pytaniu  jest  włączona,  odpowiedzi  będą
wyświetlane  w kolejności losowej.

2) Jak zachowują się pytania:

◦ Informacja  zwrotna  po  zakończeniu  podejścia  z  CBM -  informacja  zwrotna  pojawi  się  dopiero  po
odpowiedzeniu na wszystkie pytania oraz przesłaniu całego testu, dodatkowo studenci  przy każdym
pytaniu zaznaczają jak bardzo pewni są danej odpowiedzi.

◦ Interaktywne  z  powtórzeniami –  studenci  po  odpowiedzeniu  na  pytanie  otrzymają  feedback  oraz
szanse na ponowne podejście do tego samego pytania.

◦ Natychmiastowa informacja zwrotna – student może przesłać odp na pojedyncze pytania i  uzyskać
natychmiastową informację zwrotną, ale nie może zmienić już swojej odp.

◦ Natychmiastowa informacja  zwrotna z  CBM –  student  może przesłać odp na pojedyncze pytania i
uzyskać natychmiastową informację zwrotną, ale nie może zmienić już swojej odp, dodatkowo studenci
przy każdym pytaniu zaznaczają jak bardzo pewni są danej odpowiedzi.

◦ Opóźniona  informacja  zwrotna –  informacja  zwrotna  pojawi  się  dopiero  po  odpowiedzeniu  na
wszystkie pytania oraz przesłaniu całego testu.

◦ Tryb  adaptacyjny  –  pozwala  na  większą  ilość  podejść  do  tego  samego  pytania  (każde  podejście
odejmuje jakiś % punktów za to pytanie).

◦ Tryb adaptacyjny (bez kary) – pozwala na większą ilość podejść do tego samego pytania (brak kary za
podejścia).

3) Allow redo within an attempt – pozwala studentom na ponową próbę odpowiedzi na pojedyncze pytanie
bez przesyłania całego testu.

4) Każda nowa próba na podstawie poprzedniej – przy włączonej możliwości wielokrotnych podejść, kolejna
próba będzie zawierała poprzednie odpowiedzi.
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L. Następnie możemy ustawić opcje związane z Opcjami przeglądu.

 Opcje te decydują jaką informację i kiedy mogą zobaczyć studenci.

1) Próba – wgląd w swoje próby podejścia do testu.

2) Czy poprawne – informacja czy dana odp jest poprawna.

3) Punkty – punkty zarówno za każde pytanie jak i całość testu.

4) Szczegółowa informacja zwrotna – informacja do udzielonej odpowiedzi.

5) Ogólna informacja zwrotna – informacja po odpowiedzi (nie zależy od poszczególnej odpowiedzi, taka sama
dla wszystkich).

6) Prawidłowa odpowiedź – automatyczne podsumowania poprawnych odpowiedzi.

7) Całościowa informacja zwrotna – informacja na końcu podejścia wg uzyskanej oceny.

M. Następnie możemy ustawić opcje związane z Wyglądem.

1) Pokaż zdjęcie użytkownika – nazwisko i zdj studenta będzie widoczne w trakcie rozwiązywania testu.

2) Miejsca dziesiętne w ocenach –  opcja  pozwala  wybrać  ile  miejsc  po  przecinku  będzie  widocznych  w
ocenach (nie zmienia danych w systemie tylko ich wygląd).

3) Miejsca dziesiętne w ocenie pytania – opcja pozwala wybrać ile miejsc po przecinku będzie widocznych w
ocenach poszczególnych pytań.

4) Pokaż bloki kursu podczas rozwiązywania quizu – pozwala włączyć  widok normalnych bloków kursu.
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N. Następnie możemy ustawić opcje związane z Dodatkowymi ograniczeniami podejść do testu.

 

1) Wymagane hasło – jeśli je wpiszemy, studenci będą musieli podać to hasło by podejść do testu.

2) Wymagany adres sieciowy – można ograniczyć dostęp do testu dla konkretnych adresów IP.

3) Wymuszone opóźnienie między 1 i 2 próbą – jeśli opcja jest włączona student będzie musiał odczekać jakiś
czas przed podjęciem DRUGIEJ próby rozwiązania.

4) Wymuszone opóźnienie między późniejszymi próbami -  jeśli  opcja jest włączona student będzie musiał
odczekać jakiś czas przed podjęciem TRZECIEJ i KAŻDEJ NASTĘPNEJ próby rozwiązania.

5) Zabezpieczenia przeglądarki –  ta opcja  wymusi  otwarcie  testu w nowym oknie i  jednocześnie zamknie
możliwość kopiowania i wklejania tekstu na teście (student musi posiadać JavaScript w przeglądarce).

6) Zezwalaj na rozwiązywanie testu offline w aplikacji mobilnej –  tylko  w przypadku  gdy  studenci  mają
aplikację  która  pozwoliłaby  im  na  rozwiązanie  testu  offline   (niektóre  z  powyższych  ustawień  mogą
blokować dostęp do testu offline).

O. Następnie  możemy  ustawić  opcje  związane  z  Całościową  informacją  zwrotną.  Jest  to  tekst  wyświetlany  po
zakończeniu podejścia do testu, bazując na osiągniętych granicach oceny. Domyślnie wyświetlą nam się 3 granice –
100%, 0% i jedno pole do uzupełnienia. Możemy dodać więcej granic klikając przycisk  Dodaj 3 pola odpowiedzi
zwrotnej.

[Pozostałe  ustawienia czyli  Standardowe opcje modułów,  Ogranicz  dostęp  i  Kompetencje,  zostaną w tym
tutorialu  pominięte  ze  względu  na  ich  zbyt  szczegółową  naturę,  gdzie  nie  wpływają  w  dużej  mierze  na
przeprowadzanie zadań.]
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P. Następnie klikamy Zapisz i wróć do kursu (przejdziemy do strony naszego kursu) lub Zapisz i wyświetl (przejdziemy
do strony naszego Testu).

 

Q. Na tą chwilę utworzyliśmy swego rodzaju kontener na nasz Test. Na stronie naszego testu będziemy mieli dostępną
opcję Edytuj zawartość testu

 

R. Zostaniemy przeniesieni na stronę  Edycji  testu.  Tutaj możemy zmieniać układ stron, kolejność pytań ale przede
wszystkim DODAWAĆ NOWE PYTANIA. Żeby to zrobić należy kliknąć opcję Dodaj i wybrać Dodaj pytanie.

 



S. Następnie  otworzy  nam  się  okno  z  Wyborem  rodzaju  nowego  pytania.  Żeby  dodać  nowe  Pytanie, klikamy
konkretny rodzaj, na którym nam zależy i klikamy Dodaj.

W następnej części opiszemy klika przykładowych rodzajów pytań, w kontekście ich ustawień.



T. Pierwszym  rodzajem  pytań,  których  ustawienia  omówimy  będzie  Dopasowanie.  Przede  wszystkim  ustawiamy
Nazwę pytania, Treść pytania, Domyślną punktację oraz opcjonalnie Ogólną informację zwrotną. Możemy również
zdecydować czy każda próba będzie miała Losową kolejność odpowiedzi.

• Następnie  MUSIMY dodać  PRZYNAJMNIEJ  3  pary  do  dopasowania  (Pytanie  +  Odpowiedź  X).  W razie  potrzeby
możemy dodać więcej pustych par klikając przycisk Kolejne 3 pary pustych pól.



• Następnie możemy dodać Złożona informację zwrotną dla każdej odpowiedzi: poprawnej,  częściowo poprawnej i
niepoprawnej.

• Następnie, w przypadku gdy zakładamy możliwość ponownego podejścia do testu, możemy ustawić Karę za każde
kolejne podejście.

 

• Następnie klikamy Zapisz zmiany, by zakończyć edycję naszego pytania.

 



U. Następnym rodzajem pytań, których ustawienia omówimy będzie pytanie  Krótkiej odpowiedzi.  Przede wszystkim
ustawiamy  Nazwę pytania,  Treść pytania, Domyślną punktację oraz  opcjonalnie  Ogólną informację zwrotną.
Możemy również zdecydować czy będziemy pod uwagę brali  Wielkość liter. Ważne jest, aby pamiętać o wpisaniu
wśród poprawnych odpowiedzi WSZYSTKICH możliwych opcji.



• Następnie wpisujemy nasze odpowiedzi. Musimy również przyznać wartości punktowe za każdą z nich (któraś z odp
może być częściowo poprawna, w takim przypadku możemy przyznać jakiś % całej punktacji za to pytanie). Ponadto
do każdej z odp możemy dołączyć informację zwrotną.  W razie potrzeby możemy dodać więcej pustych pól na
podanie odpowiedzi.

• Następnie, w przypadku gdy zakładamy możliwość ponownego podejścia do testu, możemy ustawić Karę za każde
kolejne podejście.



• Następnie klikamy Zapisz zmiany, by zakończyć edycję naszego pytania.

V. Następnym  rodzajem  pytań,  których  ustawienia  omówimy  będzie  pytanie  Prawda/Fałsz.  Przede  wszystkim
ustawiamy Nazwę pytania, Treść pytania, Domyślną punktację oraz opcjonalnie Ogólną informację zwrotną.



• Następnie MUSIMY określić czy odpowiedzią na to pytanie będzie  Prawda czy  Fałsz, wybierając ją z rozwijanego
menu. Dodatkowo, możemy dodać Odpowiedź zwrotną do obu opcji.

• Następnie, w przypadku gdy zakładamy możliwość ponownego podejścia do testu, możemy ustawić Karę za każde
kolejne podejście.

• Następnie klikamy Zapisz zmiany, by zakończyć edycję naszego pytania.
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