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Platforma TestPortal 

Budowanie własnego testu 

 

Aby tworzyć testy, nauczyciel musi się zarejestrować: 

Krok 1 

 

Krok 2 

 

 



Kurs eTwinning „Tydzień z oceną i informacją zwrotną w nauczaniu zdalnym” 

 

    

Strona 2 z 6 

 

Po zalogowaniu się do portalu pojawia nam się następujący widok, z głównym menu na niebieskim 

tle po lewej stronie i przyciskiem Nowy test: 

 

 

Po naciśnięciu przycisku Nowy test pojawia nam się miejsce na wpisanie ustawień wstępnych: 

 

Wpisujemy nazwę testu (np. Test dla klasy 7a z działu…). Jeśli wiemy, że będziemy tworzyć więcej 

testów, warto je uporządkować, dodając kategorię (np. Testy dla klasy 7). Opis testu będzie widoczny 

tylko dla nas – nauczycieli – i ma na celu pomóc nam w szybkim odnajdywaniu właściwego testu, 

więc warto w nim zapisać datę przeprowadzenia czy udostępnienia arkusza uczniom. Język polski jest 

ustawiony dla naszego testu domyślnie. Pamiętamy o kliknięciu na koniec przycisku Utwórz. 
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Po zatwierdzeniu ustawień wstępnych otrzymujemy taki widok: 

 

Zanim jednak przejdziemy do dodawania pytań, przyjrzyjmy się panelowi po lewej stronie, na 

niebieskim tle: 

 

To właśnie między tymi opcjami będziemy się poruszać, by przygotować nasz test. Przycisk Aktywuj 

test klikamy dopiero wtedy, gdy wszystkie inne parametry zostały uzupełnione i sprawdzone.  
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Jakie funkcjonalności ukryte są pod poszczególnymi opcjami? 

 

 

Zaczynamy od wprowadzania pytań do naszego testu. Klikamy w panelu po lewej stronie opcję 

Menedżer pytań i już możemy tworzyć: 
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Widać, że TestPortal również umożliwia wprowadzanie pytań ankietowych. 

Po wprowadzeniu pytania i wybraniu typu zadania – w tym przypadku jednokrotny wybór – 

wprowadzamy odpowiedzi i zaznaczamy tę, która ma zostać zaliczona jako poprawna. 

 

 

Opcja wprowadzania odpowiedzi i zaznaczania poprawnej nie jest oczywiście stosowana w przypadku 

zadania opisowego czy wymagającego krótkiej odpowiedzi. W każdym przypadku musimy jednak 

ustalić zasady punktacji i pozostałe zasady (jeśli mają zastosowanie). 

Za pomocą Opcji oceniania i podsumowania wprowadzamy kryteria oceniania testu: 

 

Jest to świetna możliwość, gdy mamy w szkole jasno określone przedziały procentowe czy punktowe, 

których musimy się trzymać przy ocenianiu prac uczniów. W tym miejscu ustawiamy też, jakie 

informacje wyświetlą się uczniowi po ukończeniu testu. 
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Na koniec ustawiamy parametry czasowe, czyli czas trwania testu oraz możliwość ręcznego lub 

automatycznego uruchomienia testu: 

 

 

Po ustawieniu i sprawdzeniu wszystkich powyższych parametrów klikamy przycisk Aktywuj test. Nasz 

test jest gotowy! 


