Tworzenie testów typu ABCD – Eduportal WSSP
Instrukcja krok-po-kroku

Platforma Eduportal pozwala w bardzo prosty sposób tworzyć oraz automatycznie
przeprowadzać i sprawdzać testy wielokrotnego wyboru. Tworzenie takich testów przy
pomocy odpowiednich narzędzi trwa zaledwie kilka minut. Poniższa instrukcja przeprowadzi
Państwa przez cały proces krok po kroku.

1. Stworzenie Egzaminu na platformie
Dodajemy nowy element typu Egzamin w przedmiocie z którego zamierzamy
przeprowadzić test.

Pojawi nam się okienko z kilkoma opcjami do wypełnienia. Na czerwono
zaznaczonych zostało kilka najistotniejszych punktów:











Nazwa egzaminu – Egzamin musi mieć jakąś nazwę – najlepiej napisać jasno czy to
egzamin, czy zaliczenie, tytuł przedmiotu oraz datę, aby nie pozostawiać studentom
wątpliwości.
Domyślnie dostępny od/do – Należy wybrać datę i godzinę egzaminu. Zarówno
początkową jak i końcową. UWAGA: przy zmianie tej daty w późniejszym terminie niż
w pierwotnym należy zaznaczyć okienko tuż pod wyborem daty z poleceniem aby
zaktualizować tę datę dla wszystkich użytkowników. W innym przypadku studenci
mogą NIE MIEĆ dostępu do egzaminu.
Czas trwania – Najlepiej obliczyć czas określonymi datami z poprzedniego punktu i
wpisać w formie minut (np. 90)
Max. Liczba podejść – Jeśli pozostawimy to pole puste, domyślnie pozwoli studentom
pisać ten egzamin bez ograniczeń – najlepiej ustawić na wartość 1.
Próg zaliczenia – tutaj wpisujemy wartość od jakiego % punktów test liczy się jako
zaliczony. Domyślnie ustawiony jest na 100, czyli musi być napisany bezbłędnie.
Zmieńmy tę wartość na coś bardziej osiągalnego jak np. 60.
Dostępny w językach – Bardzo ważne jest aby test ustawiony był na odpowiedni
język, zależnie od języka w którym prowadzone są zajęcia.

Po wypełnieniu najważniejszych pól i kliknięciu opcji ‘Zapisz’ wrócimy do przedmiotu.

2. Przygotowanie pytań
Aby szybko zamieścić pytania, najlepiej użyć szablonu Excel. Szablon taki należy otworzyć
tylko w oryginalnym MS Excel. Open Office czy też Google Sheets nie będą w tym przypadku
działać.
W przypadku nieposiadania takiego oprogramowania, można użyć Office360 na stronie
internetowej https://www.office.com (do którego mogą się Państwo zalogować Państwa
loginem do Miscosoft Teams dostarczonym przez WSSP)
Przygotowane zostały dla Państwa szablony do testów ABC, ABCD oraz ABCDE
Szablon na ABC | Szablon na ABCD | Szablon na ABCDE
Szablony wyglądają w środku bardzo podobnie do siebie:

Należy je uzupełnić pytaniami, odpowiedziami oraz oznaczyć prawidłową odpowiedź poprzez
wstawienie dwóch cyferek 1 w kolumnach po prawej, jak na obrazku.
Przykładowe pytanie:

Po uzupełnieniu arkusza satysfakcjonującą ilością pytań, wpisaniu wszystkich odpowiedzi i
upewnieniu się, że każde ma oznakowaną odpowiedź prawidłową, możemy zapisać plik.

3. Ładowanie pytań na stronę
Po kliknięciu ‘edytuj’ na naszym egzaminie wewnątrz przedmiotu, pojawi nam się strona z
pytaniami. Jest ona pusta, ale możemy ją zapełnić pytaniami które wpisaliśmy do szablonu
przy pomocy przycisku ‘Import z Excela’ . Zanim to zrobimy, upewnijmy się czy język pytań
po prawej jest ustawiony na taki w jakim chcemy aby egzamin się odbywał.

Po załadowaniu stworzonego przez nas pliku i kliknięciu ‘Zapisz’, wszystkie pytania trafiają
od razu do egzaminu. Pojawia się okienko z potwierdzeniem ile pytań zostało zapisanych –
jeśli okienko pokazało 0, znaczy że plik był nieprawidłowy i zapewne edytowaliśmy go w
programie innym niż firmy Microsoft.
Jeśli jednak wszystkie pytani się załadowały, egzamin jest już gotowy i przeprowadzi się sam
o określonej przez nas w punkcie pierwszym godzinie.

4. Wyniki
Po zakończeniu się egzaminu, możemy łatwo sprawdzić jego wyniki, klikając na przycisk
‘WYNIKI’ na elemencie w naszym przedmiocie. Widzimy tam, ilu studentów przystąpiło do
egzaminu, ilu zaliczyło, pod spodem szczegóły dotyczące każdego z podejść. Przycisk
‘Eksportuj do’ pozwala nam utworzyć drukowalne listy, które możemy przekazać do
dziekanatu.

