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Tworzenie arkuszy testowych 

Opcja „Test” w Formularzach Google 

 

Formularze Google to jedno z najpopularniejszych narzędzi do gromadzenia i porządkowania 

informacji. Wykorzystuje się je do tworzenia ankiet, zaproszeń, arkuszy rejestracyjnych, 

przekazywania i zbierania danych kontaktowych, a także do czynności ewaluacyjnych oraz budowania 

arkuszy testowych. To właśnie tymi dwiema ostatnimi funkcjonalnościami zajmiemy się w tym 

module. Zacznijmy od tworzenia testów oraz dzielenia ich na sekcje. 

 

Jak wejść do Formularzy Google? 

Zaczynamy od zalogowania się na swoje konto Gmail lub założenia go, jeśli jeszcze takowego nie 

posiadamy. 

Aby założyć konto Gmail, wchodzimy na stronę https://www.google.com/ i w prawym górnym rogu 

klikamy przycisk Gmail. Na dole okienka, które nam się pojawi, klikamy opcję Utwórz konto. 

Wypełniamy formularz rejestracyjny, klikamy przycisk Następny krok i zapoznajemy się z warunkami 

korzystania z usług Google i polityką prywatności. Po przewinięciu do końca zawartości okna 

uaktywni się przycisk Zgadzam się, który klikamy. Ostatnim krokiem jest weryfikacja naszego nowego 

konta. W oknie Zweryfikuj konto podajemy numer telefonu komórkowego, zaznaczamy opcję 

Wiadomość tekstowa (SMS) i klikamy przycisk Kontynuuj. Na podany numer telefonu otrzymamy 

SMS z kodem, który należy wpisać w miejsce na kod weryfikacyjny. Po kliknięciu przycisku Kontynuuj 

nasze konto zostanie założone. 

Kiedy już jesteśmy zalogowani, wchodzimy na stronę https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/  

 

https://www.google.com/
https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/
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Kliknięcie przycisku Otwórz Formularze Google przeniesie nas do kreatora formularzy, w którym 

możemy rozpocząć pracę. 

 

Tworzenie testu 

Na górze naszego kreatora formularzy znajdują się przykładowe szablony oraz pusty formularz, który 

możemy dowolnie budować od zera, bez konieczności modyfikacji zamieszczonych tam domyślnie 

treści: 

 

 

Choć opcja Test istnieje jako przykładowy szablon, zachęcam do tego, by rozpocząć od pustego 

formularza – ułatwi nam to ustawianie parametrów dokumentu zgodnie z naszymi potrzebami. 

Po kliknięciu opcji Pusty pojawia nam się początkowy fragment naszego formularza: 

 

W lewym górnym rogu wpisujemy wybraną przez nas nazwę naszego przyszłego testu, np. Test dla 

klasy 7. 

W prawym górnym rogu mamy przycisk, który umożliwi nam utworzenie z naszego formularza 

arkusza testowego: 
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Krok 1 

 

Krok 2 

 

Jeśli chcemy, aby rozwiązujący test mieli możliwość rozwiązać test tylko raz, możemy zaznaczyć  

w tym oknie opcję Wymaga zalogowania – Ogranicz do jednej odpowiedzi. 

Krok 3 
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Krok 4 

 

UWAGA!!! Jeśli wprowadzamy jakiekolwiek zmiany w krokach 2-4, musimy pamiętać o zatwierdzeniu 

ich poprzez kliknięcie przycisku Zapisz. 

 

Dodawanie pytań do testu 

Po zapisaniu zmian w ustawieniu naszego formularza jako testu, wracamy do widoku głównego: 

 

Zaznaczenie tego pola jest 

niezbędne, by nasz arkusz 

funkcjonował jako test!!! 
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Po prawej stronie widzimy krótkie menu zawierające generator pytań. Poniżej zostały opisane 

funkcje poszczególnych przycisków: 

 

 

Możemy teraz rozpocząć dodawanie pytań do testu: 
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Jakie rodzaje pytań możemy dodać do naszego testu? 

 

 

Po wprowadzeniu każdego zadania ustawiamy do niego punktację, klikając przycisk Klucz 

odpowiedzi: 
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Dzielenie arkuszy testu na sekcje 

Aby dodać nową sekcję do naszego arkusza testowego, używamy ostatniego przycisku z menu 

generatora pytań: 

 

Efekt – dodana nowa sekcja: 

 

Do czego służą sekcje? Mogą być przydatne przede wszystkim do oddzielenia części wstępnej – 

instruktażowej testu od części właściwej, czyli pytań i części końcowej – podsumowania. Możemy za 

ich pomocą oddzielić również zadania dotyczące różnych tematów z jednego działu. 


