* НОВО
Мењање типова питања у тесту
Пример. Одлучено је да тестови буду по систему вишеструког избора а ви у банци питања немате довоњан
број питања а имате питања са додавањем.

У овом примеру недостају три питања вишеструког избора а вишак су три питања са додавањем.
корак 1.
Избаците питања која нећете користити у тесту кликом на опцију X поред питања и потврдите да желите да
обришете. (Напомена: Овом опцијом се избацују питања из теста аи се не бришу из базе).
корак 2.
Креирајте скроз нова питања или убаците питања из банке која вам недостају (у овом примеру три питања
вишеструког избора 8,9,10)

Изаберите питања из банке питања која вам недостају.
У овом примеру изабираћемо питања 8,9,10 из банке питања
за VI недељу наставе. Њих смо претходно направили у банци
питања за VI недељу наставе које је описано у поглављу
Дуплирање постојећих шаблона питања на страни 31.
Резултат је тест питања са 10 питања вишеструког избора која
даље мењате и уређујете као у поглављу Уређивање
активности Тест на страни 27.
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* НОВО
Дуплирање постојећих шаблона питања у банци питања
Пример. Одлучено је да тестови буду по систему вишеструког избора а ви у банци питања немате довоњан
број питања

У овом примеру у банци питања постоје 7 питања вишеструког избора и 3 питања са додавањем.
Уколико никада више нећете користити питања са додавањем можете их обрисати (опцијом уреди/обриши)
а можете их оставити али их нећете убацити у тест.
Креирање нових питања у банци питања
Ако вам је потребно још питања, можете их креирати помоћу дугмета
дуплирати већ подешени шаблон питања опцијом Уреди/Дуплирај.

Дуплирано питање можете уредити (променити назив питања) и сачувати.

На тај начин можете направити потребан број (8,9,10) питања вишеструког избора.
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или их можете

* НОВО
Подешавање Тестова за недељно оцењивање
Пример подешеног теста за недељно оцењивање на примеру Хумана генетика за V и VI недељу.
Предавања из предмета Хумана генетика одржавала су се понедељком од 13.00 часова.
Подешавања теста за недељно оцењивање за V недељу

Подешавања теста за недељно оцењивање за VI недељу
Након првог теста следи пауза од 20 минута.
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Подешавање видљивости активности Тест
Након уређивања свих питања везаних за тест, обавезно је да се активност открије студентима опцијом

тако да тест постане јаван и видљив студентима на страни а и у календару сваког уписаног студента.

Како је у тесту већ одређено време почетка теста не морате чекати термин пред тест да бисте га открили
(укључили), јер студенти не могу приступити тесту све до почетка заказаног термина.
Овакав поступак обавезује Вас да дежурате што не морате да радите јер се то врши аутоматски од стране
сервера.
Све док не почне тест ви сте у могућности да вршите измене на питањима у тесту.
Исправни поступак (ходограм) за израду теста:
1. подеси се време почетка и краја теста
2. попуне се питања теста и начин бодовања
3. провери се изглед теста (опцијом "промени улогу у студент")
4. открије се тест студентима (опцијом уреди/прикажи)
На овај начин не морате да дежурате да бисте открили тест а студенти ће аутоматски бити обавештени у
свом календару активности о почетку теста. То је као да сте им написали обавештење о тесту.

25

