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MOD DE REALIZARE A UNUI TEST GRILĂ PE PLATFORMĂ
Următoarele elemente vă vor ajuta să realizați un test grilă pe platforma electronică, test pe
care îl puteți folosi atât pentru a face teme de control, cât și pentru a da un examen. Desigur, pentru
examen, este nevoie de atâtea calculatoare câți studenți avem, sau, puteți da examenul pe grupe. Testul
pentru examen se dă împreună cu tutorele și coordonatorul de disciplină și nu separat.
Avantajele realizării unei astfel de test constau în aceea că vă ușurează munca de corectare,
întrucât rezultatele sunt imediate; dacă este folosit ca teme de control, studentul are posibilitatea să
vadă unde a greșit, și ulterior care sunt răspunsurile corecte, și de asemenea, atât întrebările cât și
ordinea răspunsurilor poate fi generată aleatoriu, prevenindu-se copiatul.
Vă redăm în continuare pașii de urmat pentru a genera un astfel de test:
I. Te loghezi, apeși click pe cursul la care vrei sa pui testul, dacă ai mai multe materii în acel
semestru (ex: "Matematici aplicate în economie MG").
II. Dai activează editarea.
III. Alege din dreapta, de la "Add an activity optiunea "Test".
IV. În noua fereastră apărută dai la Completează detaliile:
1. Nume test - exemplu: "Test 1";
2. Introducere – pentru a nu complica pagina de test puteti lăsa aici liber, totuși dacă doriți
să atenționați studenții ca să vadă din ce anume materie dau etstul puteți să îi dați câteva indicații;
despre ce e vorba in test (poti sa-l lasi gol): de exemplu, doriti să dați testul din Infracțiuni contra
patrimoniului;
3. Timing:
a. Deschide test – data de la care este accesibil testul studenților (de exemplu, din
16.04.2011);
b. Închide test – data până la care este accesibil testul studenților (de exemplu, până
l 17.05.2011);
Pentru a stabili aceste date, este nevoie să deselectați disable !
c. Time limits (în minute) – timpul este stabilit în minute. Folosiți această opțiune
dacă doriți ca testul să fie dat într-o anumită limită de timp. De exmeplu, le fixați studenților
90 minute pentru a răspunde la test. Lor le apare un timer care le spune cât timp le-a mai
rămas ca să rezolve testul; după ce expiră timpul ei nu mai pot da testul.
4. Display:
a. "Questions per page": aici treci câte întrebări să apară pe o pagină. Sugerez să fie
mai multe, ca să nu fie date foarte multe pagini. De exemplu, dacă le dați un test de 20 de
întrebări, puteți pune 10 întrebări pe pagină;
b. "Shuffle questions" – această opțiune este foarte bună și ar trebui selectată pe
DA, întrucât face ca întrebările să se amestece aleatoriu, fapt ce previne copiatul;
c. "Shuffle within questions" – recomand și ca această opțiune să fie dată pe DA,
întrucât face ca răspunsurile de la o întrebare să fie postate aleatoriu la teste diferite; previne
copiatul.
5. Încercări:
a. "Încercări permise": aici trebuie puse câte încercări îi permiteți studentului să
facă pentru a da testul. Probabil varianta cea mai des utilizată o să fie de o incercare.
b. Adaptive mode – este recomandat să fie pe DA, întrucât dacă este pe NU, îi
permite studentului să vadă unde a greșit, și să modifice răspunsul până îl dă pe cel bun.
6. Grades”:
a. Metoda de notare – nota maximă;

b. Apply penalties – nu, doar dacă doriți să aplicați penalități pentru că nu a răspuns la
o anumită întrebare.
c. Decimal digit in grades – nota să fie afișată cu 2 zecimale.
7. Review options – de selectat toate câmpurile.
8. Security –
a. "Show quiz in a secure window": e mai bine să-l dați pe NU, întrucât e posibil
ca unii studenți să nu poate face testul.
b. "Require password": daca doriți sa puneți parola la test, astfel încât doar cei
prezenți, cărora li se dă parola, să poată da testul.
c. "Require network address": daca nu vrei ca testul sa se poata da de acasa, pune
aici partea de inceput a IPului de pe reteaua voastra interna (de obicei este "192.168", dar
poate sa fie si "10." - uita-te la setarile conexiunii curente de retea, la windows, sa vezi ce
IPuri ai, si pune doar partea de inceput a IPului de-acolo (daca e cu 192.168, pune "192.168.",
daca incepe cu "10" pune "10." ). Această opțiune poate fi omisă, astfel, dacă este temă de
control, oricum studentul o face acasă, iar dacă faceți un test pentru examen, puteți să îl postați
pe platformă în ziua în care dați examenul, și puteți trece ca dată de valabilitate, doar orele
între care ați fixat examenul.
9. Dati pe Save and Display. Acum iti apare, in dreapta, sectiunea Question bank.
V. După ce ați dat Save and display, vă apare o nouă fereastră. Din dreapta sus alegeți
"Creează o nouă întrebare", apoi opțiunea "Mai multe răspunsuri" și vă apare o nouă fereastră
unde trebuie să scrieți întrebarea și răspunsurile ei.
VI. Cum scriem întrebarea și răspunsurile:
1. Completeaza la Numele întrebarii cu un număr de ordine (1, 2, 10 etc).
2. La Question text scrii doar enunțul problemei sau al întrebării.
3. La Default question grade trecieți 1 iar la Penalty factor (factor de penalizare) treceți
cate puncte doriți să se scadă din nota finală dacă se răspunde greșit; dacă nu dorești nici un factor de
penalizare puneți 0.
4. One or multiple answers - daca doriți să aibă doar un rapuns corect, sau mai multe,
bifați opțiunea dorită.
5. Shuffle teh choices 6. Number the choices - lasati asa cu a, b, c
7. Fiecare răspuns de la o întrebare trebuie trecut la Răspuns, fără să mai adăugați nimic
(adică număr de ordine).
8. Dacă pentru o întrebare aveți 3 răspunsuri (pot fi 2, 4, 5 – câte doriți dvs.) din care
studentul să aleagă
pentru fiecare, fiecare răspuns trebuie trecut la un câmp Choise.
9. La Nota – se pune "nimic" daca raspunsul e gresit, "100%" daca raspunsul e corect, sau
50% dacă sunt două răspunsuri corecte, sau 33% dacă sunt trei răspunsuri corecte.
10. La final, dați salvează Schimbările.
VII. După ce ați terminat de adăugat întrebările, acum trebuie marcate să apară în test (la
"Questions in this quiz" apare "Nici o întrebare nu a fost adăugată încă"). Pentru asta, din secțiunea din
dreapta, apasă pe select all sau se poate selecta fiecare întrebare în parte si pe "Add to quiz" să
adaugi întrebările în partea stânga.
VIII. Din stânga, apasați pe Go.
MULT SUCCES !

