
TWORZENIE TESTÓW W TEAMS

Testy można tworzyć w dwojaki sposób. Poniżej przedstawię każdy z nich. 

1. Pierwszym sposobem jest stworzenie testu z poziomu zadawania zadań w Teams.

2. Wchodzimy w klasę,  w której chcemy opublikować  test. Klikamy zakładkę  „Zadania”, następnie

„Utwórz” i „Test”.

3. Wyskoczy okienko, w którym klikamy „Nowy formularz”.



4. Aplikacja przeniesie nas do usługi Microsoft Forms. Tam klikamy „Nowy test”.

5. Rozpoczynamy teraz  tworzenie naszego testu.  Klikamy w „Test  bez tytułu” i  zmieniamy nazwę

według uznania, można też wprowadzić opis.



6. Po wprowadzeniu zmian klikamy „Dodaj nowy”, aby utworzyć pytanie.

7. Pytanie może być zamknięte (klikamy „Wybór”) lub otwarte (klikamy „Tekst”).

Mamy również  możliwość  stworzenia pytania,  w którym uczeń  będzie przyznawał  gwiazdki  (czyli   na

przykład jak bardzo mu się podobała lektura) lub wpisywał datę jakiegoś wydarzenia – są to kolejne opcje:

„Ocena” i „Data”. 



8. Po wybraniu pytania zamkniętego wpisujemy jego treść oraz możliwe odpowiedzi.

Jeśli chcemy więcej opcji odpowiedzi to klikamy „Dodaj opcję”. Ważne jest, aby zaznaczyć, że pytanie jest

wymagane (wtedy uczeń nie będzie mógł go pominąć, będzie musiał odpowiedzieć”).

9. Po wpisaniu odpowiedzi najeżdzamy myszką na właściwą i zaznaczamy ją klikając na „ptaszka”.

Wpisujemy również wartość punktową pytania. 



10. Klikamy „Dodaj nowy”, aby napisać kolejne pytanie – tym razem będzie ono otwarte. 

Wpisujemy treść pytania, a następnie klikamy „Dodaj odpowiedź”, aby wprowadzić właściwą. Przy

pytaniach otwartych warto ręcznie później sprawdzić odpowiedzi, gdyż system nie rozpoznaje sensu

zdania, a jedynie sprawdza czy została wpisana przez ucznia ta sama odpowiedź co nasza, więc jeśli

uczeń wpisze odpowiedź małą literą, a my wpisaliśmy z wielkiej to system uzna to jako błąd.

11. W Formsach można również zadać pytanie o rozwiązanie równania matematycznego. Trzeba przy

tworzeniu pytania otwartego kliknąć później w trzy kropeczki i zaznaczyć „matematyczne”.



Wyskoczy nam okienko „Wprowadź równanie” - po kliknięciu mamy dostęp do różnych matematycznych

znaków. Tu wpisujemy równanie, które uczeń ma rozwiązać.

12. Formsy dają nam również możliwość załączenia multimediów, np. zdjęcia lub filmiku. 



13. Wybieramy miejsce, z którego chcemy przesłać obraz – może to być plik z OneDrive (musimy go

tam  wcześniej  zapisać)  lub  z  naszego  komputera,  możemy  również  bezpośrednio  wyszukać

pożądany  obraz  w  wyszukiwarce  „Bing”  (po  wpisaniu  frazy  klikamy  na  „lupę”,  aby  system

wyszukał obrazy w internecie).



14. Zaznaczamy interesujący nas obraz klikając na niego i klikamy „Dodaj”.

15. Chwilę czekamy, aż  zdjęcie się załaduje. Możemy je teraz edytować – klikamy na długopis przy

obrazie. 



16. Rozwinie się  menu, w którym możemy wybrać  wielkość  obrazu (czy ma być  wyświetlany mały

obok pytania, czy duży pod spodem), a także możemy przybliżyć lub oddalić obraz.

17. Możemy stworzyć takie pytanie zamknięte, w którym będzie kilka właściwych odpowiedzi. Trzeba

wówczas zaznaczyć „Wiele odpowiedzi” i wskazać wszystkie właściwe.



18. Możemy zobaczyć jak nasz test wygląda po kliknięciu „Podgląd” u góry strony. Kiedy skończymy

tworzyć test zamykamy stronę – wszystko zapisuje się w czasie rzeczywistym, nie trzeba nigdzie

klikać „Zapisz”.  Przechodzimy do Teams. Nasz test pojawi się na liście.

19. Po  zaznaczeniu klikamy „Dalej”.  Zobaczymy teraz  ustawienia  tak,  jak  przy zadaniach.  Chwilkę

trzeba poczekać, aż test się załaduje jako załącznik.

Należy pamiętać, aby ustawić tutaj wszystkie terminy, jeśli chcemy, aby uczniowie wykonali test

w określonym  czasie.  Tutaj  obowiązują  te  same  zasady  co  przy  zadaniach  –  odsyłam  do

wcześniejszego poradnika, gdzie wszystko dokładnie opisałam.

Kiedy wszystko ustawimy klikamy „Przypisz”. Zadanie zostanie od razu opublikowane, chyba że

zaznaczyliśmy opcję do publikacji w przyszłości (ta opcja pojawi się po kliknięciu „Edytuj” na dole

strony).



20. Drugim sposobem tworzenia testów jest wejście bezpośrednio na Forms. Wpisujemy w przeglądarkę

office.com i logujemy się na swoje konto. Wśród aplikacji wybieramy Forms i postępujemy według

punktów 4 – 17. 

21. Po przypisaniu testu nasi uczniowie dostaną powiadomienie. 

22. Po  wejściu  w  przedmiot,  z  którego  test  został  przesłany,  mogą  go  otworzyć  klikając  „View

assignment” lub wchodząc w zakładkę „Zadania”.



23. Po kliknięciu zobaczą cały opis zadania, do kiedy mają wykonać test. Nasz test będzie przypisany

w „Moje prace”.

24. Po kliknięciu w test uczeń może go rozwiązać i przesłać.



25.  Uczeń może zobaczyć wynik testu.

26. Po kliknięciu „Zamknij” test zostaje automatycznie przesłany do nauczyciela.

27. Nauczyciel po wejściu w zakładkę „Oceny” od razu zobaczy wynik ucznia. Jeśli mieliśmy zadania

zamknięte to można temu wierzyć, jeśli były otwarte warto test sprawdzić jeszcze ręcznie.



28. Aby sprawdzić test ręcznie klikamy na trzy kropeczki i wybieramy opcję „Otwórz pracę ucznia”.

29. Wyświetlą się odpowiedzi i możemy zobaczyć w pytaniu otwartym czy nasz uczeń wpisał dobrze,

ale używając innej konfiguracji małych i wielkich liter. Możemy zmienić punktację uczniowi, jeśli

uznamy, że odpowiedź była właściwa.

30. Po kliknięciu „Zamknij” system zmieni punkty jakie zdobył uczeń.



31. Możemy teraz właściwie ocenioną pracę zwrócić uczniowi, aby dowiedział się ile puntów zdobył

ostatecznie. Klikamy trzy kropeczki i wybieramy opcję „Zwróć”.


