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* НОВО 

Постављање тестова за поновно полагање 

Уколико из оправданих разлога постоји потреба да студенти поново полажу тест који је завршен активира 

се опција Измена за кориснике у менију Администрација. 

Пример  - Понављање тестирања провере активности за V недељу: 

Кликните на тест који желите да промените 

 

Приказаће се да је тест завршен. 

Опцијом Администрација >> Измене за кориснике бирају се студенти који полажу други пут 

 

 

 

 



33 
 

 

 

сачува се и понови поступак за сваког студента који поново полаже. 
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* НОВО 

Постављање тестова са новим питањима за поновно полагање 

Уколико из оправданих разлога постоји потреба да студенти поново полажу тест са новим (сличним) 

питањима из градива кореира се потпуно нови тест или се користи се опција копирања постојећег теста а  

затим се исти уреди. 

Прво се укључи опција из панела Администрација >> Укључи уређивање, затим се копира постојећи тест 

опцијом уреди/Дуплирај 

 

 

У овом тренутку је важно да вам тест буде сакривен све док не подесите који студенти имају приступ 

новом тесту. Најлакпи начин да унате да ли је тест сакривен од студената је тај што испод назива теста 

постоји икона . Видљивост теста уређујете опцијом Уреди/Прикажи или 

Уреди/Сакриј. 
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Следећи корак је креирање групе студената која може приступити новом тесту. 

Користи се опција у менију Администрација и то Администрација >> Корисници >> Групе 

Креира се нова група опцијом Креирај групу 

 

У овом примеру креираћемо нову групу под називом: V недеља поновни тест. 

Опција  Додај кориснике омогућава да додате студенте који ће полагати тест 

 

 

Ако држите дугме CTRL можете изабрати више студената са листе. 

Овим је завршено уређивање групе која ће полагати нови тест. 
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Вратите се сада на почетну страницу предмета кликните на нови тест и уредите га опцијпм  из менија 

Администрација >> Уреди подешавања 

Пронађите опцију Ограничи приступ и додајте ограничење приступа тесту 

Изаберите опцију ГРУПА - Дозволите приступ само полазницима који припадају одређеној групи или 

свим групама. 

 
и изаберите групу коју сте претходно формирали (у нашем случају V недеља поновни тест) 

 

Не заборавите да подесите ново време теста!!!!! 

 

 Не заборавите да откријете видљивост  теста студентима!!!       

Сада можете уредити питања у новом тесту  као на  страни 25… 




