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INSTRUKCJA TWORZENIA QUIZU NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ 

Instrukcja może być wykorzystywana do tworzenia quizów, testów w ramach istniejących kursów, 
a także do stworzenia dedykowanego kursu na potrzeby zaliczenia bądź egzaminu. 

Instrukcja nie zawiera wszystkich możliwych rozwiązań dostępnych na Moodle, a jedynie 
podstawowe rozwiązania, umożliwiające przeprowadzenie egzaminu/zaliczenia. 

Proszę wspierać się także instruktażem umieszczonym na e-platformie, gdzie wyjaśniono podstawy 
pracy z Moodle, w tym, jak dodać do kursu zasób w postaci quizu. 

https://eportal-cas.ue.wroc.pl/course/view.php?id=180#section-3 

W przypadku zgłaszania nowego kursu TYLKO na potrzeby egzaminu lub zaliczenia proszę skierować 
wniosek o założenie kursu w kategorii: ZALICZENIA/EGZAMINY. Procedura poniżej: 

Proszę się zalogować na stronie https://eportal-cas.ue.wroc.pl i wybrać z menu Stronę główną. 
Następnie proszę wybrać z kategorii Zaliczenia/Egzaminy 

 

Następnie po wybraniu proszę przycisnąć – Dodaj nowy kurs 

Uwaga: przycisk znajduje się na samym dole, pod istniejącymi kursami. 

 
Jako Pełną nazwę kursu wpisujemy Nazwa przedmiotu - Kod z USOSa – ewentualnie nazwisko 
egzaminatora (np.Zarządzanie - 0ZA/000-S1-ZAR1 - Kowalski),dla zajęć na studiach podyplomowych 
wpisujemy Akronim studiów - Nazwa przedmiotu (np. ADKA03 - Podstawy zarządzania). Nazwa 
skrócona kursu, może być dowolna. 
Jeżeli zamawiający taki kurs będzie sobie tego życzył, to w kursie zostanie umieszczony przykładowy, 
poprawnie skonfigurowany szablon testu. Chęć skorzystania z takiej pomocy należy zaznaczyć w 
zgłoszeniu (okienko: „dodatkowe informacje dla administratora”). 

Zmiany w szablonie można wprowadzić na podstawie niniejszego opisu kolejnych kroków.  

https://eportal-cas.ue.wroc.pl/
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Dodawanie quizu do kursu. 

Włączamy w naszym kursie tryb edycji 

 

W temacie 15 (przykład) dodajemy aktywność w postaci quizu: 

 

 

 

Mamy dodany quiz, który wykorzystamy do egzaminu/zaliczenia. 
Przechodzimy do edycji ustawień. 
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Edycja ustawień quizu. 

Nazwa. Umieszczamy nazwę testu.  

Wprowadzenie do quizu: 

Można tu umieścić przywitanie, opis zasad obowiązujących na teście, informację gdzie i kiedy będą 
widoczne wyniki. 

 

Czas. Nasz przykładowy test będzie widoczny dla studentów od 8.20 do 9.00, w dniu 29.03.2020. Po 

jego otwarciu (wpisaniu hasła) student będzie miał 20 minut na rozwiązanie. Po 20 minutach test 

zamknie się automatycznie. Zamknie się również, jeśli opóźnienie przez studenta otwarcia testu 

spowoduje przekroczenie godziny 9.00.  

Wybór opcji: „otwarte podejścia zapisywane są automatycznie” powoduje, że jeśli student nie 

zatwierdzi swojej pracy przed upływem czasu, wówczas to, co zdążył zrobić i tak zostanie uwzględnione 

w ocenie. Ma to znaczenie również przy zerwaniu połączenia internetowego. 

 

Ocena. Dostępne podejścia: 1 – bo jest to test egzaminacyjny/ zaliczeniowy. 
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Wygląd. Wybór „każde pytanie” powoduje, że każde pytanie jest widoczne na oddzielnej stronie. 

Metoda nawigacji „sekwencyjna” – każdy student musi przejść przez test w ustalonej kolejności pytań 

(nie może poruszać się po nich w dowolny sposób). 

 

Zachowanie pytań. Zmiana kolejności odpowiedzi wewnątrz pytania powoduje, że nawet jeżeli 

studenci widzą to samo pytanie, to prawidłowa odpowiedź (odpowiedzi) znajdują się w różnych 

miejscach).  

 

Wybieramy opóźnioną informację zwrotną, aby studenci otrzymali pełna informację o prawidłowych i 

nieprawidłowych odpowiedziach po ukończeniu testu przez wszystkich uczestniczących w egzaminie. 

Opcje przeglądu. To jest egzamin lub zaliczenie. Wszystkie informacje istotne dla studenta zostaną 

ujawnione po ukończeniu pracy przez grupę. Zaznaczamy „V” przy opcjach widocznych w części „Po 

zamknięciu quizu”. 
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Wygląd. 

 

Dodatkowe zabezpieczenia podejść do testu. 

Dobrym zabezpieczeniem testu jest ustalenie hasła dostępu. Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków, 

cyfry, duże i małe litery, znaki specjalne. Jeżeli zostanie ustalone, nikt nie wejdzie do testu do 

momentu podania hasła. W obecnych warunkach można podać hasło on line, na przykład na Teams.  

 

Studenci powinni zostać poinformowani, że czas 20 minut liczy się każdemu z nich od momentu 

wpisania hasła. Jest rzeczą naturalna, ze wystąpią kilku sekundowe różnice w rozpoczęciu egzaminu. 

Po rozpoczęciu egzaminu dobrze jest hasło zmienić, ze względu na uniemożliwienie dołączenia osobom 

„spóźnionym”. Test będzie prowadzony zdalnie, takie ograniczenia mają służyć wyeliminowaniu  

możliwości porozumienia między studentami w zakresie „jakie są pytania” i opóźnionemu 

„wystartowaniu” testu. 

 

Całościowa informacja zwrotna. Tutaj ustawiamy oceny i obowiązujące do nich progi procentowe, 

zgodnie z zasadami przyjętymi w wewnętrznych regulacjach UEW. 

 

Jeśli nie widzisz hasła 

naciśnij „oczko” 

hasłą 
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Uwaga: przycisk „dodaj 3 pola odpowiedzi zwrotnej” należy kliknąć dwa razy,  żeby uzyskać 
dostęp do sześciu zestawów formularzy z granicą oceny i informacją zwrotną, co pokazano 
na poniższych ekranach: 

 

 

 

 

Progi procentowe zostały ustawione zgodnie z zasadami ustalonymi na UEW. 
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Standardowe opcje modułów. 

 

Studenci będą widzieli: 

 

 

Po zalogowaniu się do kursu w dniu egzaminu student zobaczy: 
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Po wejściu do testu: 

 

Po wpisaniu hasła student wejdzie i zacznie pisać, czas np. 20 minut będzie się liczył indywidualnie 

każdemu. Po upływie założonego czasu nastąpi „zabranie kartki” – automatyczne wylogowanie 

studenta z testu. 

 

 

Co widzi student w e-portalu, kiedy skończyliśmy pracę? 

 

 

  

Tu student wpisze 

hasło: abrakadabra 
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Po próbie otwarcia pojawi się komunikat: 

 

 

Do czasu rozpoczęcia egzaminu (otwarci quizu) ten komunikat będzie się pojawiał przy każdej 

próbie otwarcia przez studenta. 

Wprowadzanie zmian w istniejącym teście. 
 

EDYCJA ZAWARTOŚCI TESTU 

 

 

Jest to przykładowy test, 16 pytań. Każde pytanie ma jedną prawidłową odpowiedź, punktowaną 1 

pkt. Dlatego punktacja łączna wynosi w te chwili 16pkt. 
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Zwiększam liczbę pytań, dodając je z bazy: 

 

Po dodaniu 17 pytania, punktacja zwiększyła się do 17 pkt. 

 

Jeżeli nie istnieje jeszcze baza pytań, wybieramy opcję: dodaj pytanie.  

 

Rozwija się menu, które umożliwia wybór, jakie pytanie chcemy utworzyć. Np. wybór wielokrotny 

(nazwa jest myląca, to pytania również jednokrotnego wyboru), pytanie otwarte, esej itd. 
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Dodajmy pytanie wielokrotnego wyboru (lub jednokrotnego). Po wybraniu tej opcji (screen powyżej), 

pojawi się plansza: 

 

Kategoria, jeśli nie ustalimy innej, będzie kategorią domyślną dla naszego kursu. 

Właściciel kursu może utworzyć oddzielne kategorie i w ten sposób dodatkowo sortować pytania. 

Jeżeli nie zostaną utworzone dodatkowe kategorie, pytania zostaną automatycznie przypisane do danego kursu 
(oznaczone skróconą nazwą kursu nadaną przez administratora). 

 

Nazwa pytania. Student nie widzi tej nazwy. Dla nas jest to możliwość dodatkowego sortowania 

pytań, np. według poszczególnych tematów. Uwaga: w bazie pytań (podgląd na listę) widoczne są 

nazwy pytań, a nie cała treść danego pytania. Warto przemyśleć konstrukcję nazwy, gdyż to ułatwi 

nam w przyszłości pracę. 

W treści umieszczono przykładowe pytanie. 

 

 

Domyślna punktacja dla konkretnego pytania. Tutaj wybrano, że za prawidłową odpowiedź student 

otrzyma 1 punkt. 
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W tym pytaniu ustalono, że tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Odpowiedzi będą się „mieszały”. 

Zastosowano brak numeracji (np. typu a, b,c lub innej) 

Odpowiedzi.  

Sugestia: pisząc test, jako pierwszą odpowiedź wpisujemy prawidłową. To ułatwi ewentualne 

duplikowanie pytań. W naszym przykładzie prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź „zwrot podatku”, 

za nią student otrzymuje 100% punktów, czyli w tym przypadku 1. Uwaga: dla studenta Moodle 

wymiesza odpowiedzi, czyli nie będzie sytuacji, że prawidłowa odpowiedź jest zawsze pierwsza. 

 

Pozostałe dwie odpowiedzi są nieprawidłowe, czyli student nie otrzyma za nie żadnych punktów 

(ocena: żaden) 
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Złożona informacja zwrotna. 

Dla każdej prawidłowej odpowiedzi student otrzyma potwierdzenie jak na przykładzie. 

 

Wszystkie wybory zapisujemy. 

Efekt? 

Pytanie zostało dodane do testu: 

 

Znalazło się również w bazie pytań 

 

Jeśli mamy jedno gotowe pytanie możemy ułatwić sobie pracę. Wchodzimy do bazy pytań klikając 

przycisk „dodaj”,a następnie „z bazy pytań”: 
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Wybieramy najpierw „Modyfikuj”, a następnie „Duplikuj pytanie”: 

 

Następnie wprowadzamy zmiany i zapisujemy. 

W bazie pojawi się dodatkowe pytanie: 
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Uwaga: 

W Moodle są również inne rodzaje pytań tj. przede wszystkim wybór wielokrotny z kilkoma prawidłowymi 
odpowiedziami oraz pytanie otwarte w formie eseju. Proszę pamiętać, ze pytania otwarte trzeba sprawdzać 
samodzielnie. 

Egzamin trwa. Co widzimy? 
 

 

 Potem liczba piszących wzrosła do 145 😊 

 

 

Egzamin/ zaliczenie się odbyło. Co dalej? 
 

Wchodzimy w zakładkę Oceny: 
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Po wejściu w zakładkę: Oceny zobaczymy: 

 

 

Po wejściu w zakładkę Dziennik ocen zobaczymy: 

 

Dalej: raport wyników: 

 

 

  

Lista Nazwiska studentów 

Uzyskane progi procentowe 
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W raporcie: 

 

Widoczne są, oprócz osiągniętych progów procentowych, również odpowiedzi na pytania. 

Ze względów dowodowych i archiwizacyjnych należy pobrać raport, na przykład jako plik excel. 

Wybieramy: 

 

Dostajemy do zapisania na dysku: 

 

Oczywiście w oryginalnym pliku widać dane studentów. Zaznaczony obszar to oceny w procentach. 

Są podstawą do wystawienia ocen w skali od 2.0 do 5.0 (zgodnie z regulaminem studiów).  
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Co widzi student PO zamknięciu egzaminu/ zaliczenia w zakładce „Twoje oceny”? 

 

 

 

 

Przegląd pytań i punktów widocznych dla studenta: 

 

 

Opracowanie: dr Joanna Koczar 

Wsparcie i testowanie: mgr Radosław Karliński, dr Karol Łopaciński, dr Piotr Oleksyk 

 

Uzyskana ocena 

Uzyskane punkty 

Może zobaczyć, co 

zrobił dobrze, a co 

źle 


