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Co zobaczy student:  

 

Lista rozwijalna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wymagane 
Po zaznaczeniu tego pola wypełniający nie będzie mógł zakończyć 
egzaminu bez udzielenia odpowiedzi na pytanie. Pole zaznaczone 
domyślnie. 

Czy aktywne 
Odznaczenie tego pola spowoduje ukrycie pytania, student nie zobaczy 
pytania. Pole zaznaczone domyślnie. 

Max. liczba podejść 
Domyślnie brak limitu, liczba np. 1 - student ma możliwość raz 
zaznaczyć odpowiedź, nie będzie mógł jej zmienić jeżeli przejdzie na 
inna stronę, wybierze filtr lub kliknie podsumowanie.  

Kategoria 
Nadanie kategorii pytaniom pozwala później łatwo odnaleźć je w 
bibliotece materiałów. Wprowadzenie kategorii nie jest wymagane, 
Kategorie w systemie może dodawać administrator. 

Sekcja 
Wybieramy sekcje, które wcześniej utworzyliśmy, lub wpisując tekst 
możemy utworzyć nową sekcję. 

Czy podział punktów 
procentowy 

Zaznaczenie tej opcji umożliwia rozdzielenie punktów procentowo na 
odpowiedzi. 

Treść pytania Należy kliknąć w pole treść pytania i wprowadzić pytanie.  

Treść odpowiedzi Klikamy na pole aby edytować treść. 

Czy poprawna Przy odpowiedzi poprawnej zaznaczamy pole wyboru.  

Punkty Wprowadzamy liczbę punktów za poprawne i niepoprawne odpowiedzi. 

Dodaj nową odpowiedź 
Klikniecie tej opcji spowoduje dodanie nowej odpowiedzi, która należy 
wypełnić. 

Gdy udzielono 
poprawnej 
odpowiedzi 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się informacji w przypadku 
udzielenia odpowiedzi poprawnej. 

Gdy nie udzielono 
poprawnej 
odpowiedzi 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się informacji w przypadku 
udzielenia odpowiedzi niepoprawnej. 

Pytanie umożliwia udzielenie odpowiedzi przez wypełniającego w 

formie wyboru z listy rozwijalnej. Punkty liczone są za udzielenie 

poprawnej jak i niepoprawnej odpowiedzi zgodnie z wprowadzonymi 

wartościami w polu Punkty. 

 



 

Macierzowe pojedynczy wybór 
 

   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Wymagane 
Po zaznaczeniu tego pola wypełniający nie będzie mógł 
zakończyć egzaminu bez udzielenia odpowiedzi na 
pytanie. Pole zaznaczone domyślnie. 

Czy aktywne 
Odznaczenie tego pola spowoduje ukrycie pytania, 
student nie zobaczy pytania. Pole zaznaczone 
domyślnie. 

Max. Liczba 
podejść 

Domyślnie brak limitu, liczba np. 1 - student ma 
możliwość raz zaznaczyć odpowiedź, nie będzie mógł jej 
zmienić jeżeli przejdzie na inna stronę, wybierze filtr lub 
kliknie podsumowanie. 

Kategoria 
Nadanie kategorii pytaniom pozwala później łatwo 
odnaleźć je w bibliotece materiałów.  

Sekcja 
Wybieramy sekcje, które wcześniej utworzyliśmy, lub 
wpisując tekst możemy utworzyć nową sekcję. 

Treść pytania  
Należy kliknąć w pole treść pytania i wprowadzić 
pytanie. 

Pytanie zostanie przedstawione w formie macierzy, w której 

zaznaczamy odpowiedzi na skali. Na skali może znaleźć się 

tylko jedna poprawna odpowiedź.  



 

Co zobaczy student:  

 

  

Odpowiedzi (wiersze) 
Klikamy na pole aby edytować treść, pojawią się one po 
lewej stronie. 

Dodaj nową odpowiedź 
Po kliknięciu przycisku, zostanie dodany wiersz 
odpowiedzi. 

Skale (kolumny) 
Klikamy pole aby edytować treści, pojawią się one na 
górze.  

Dodaj stopień skali 
Po kliknięciu przycisku, zostanie dodana nowa kolumna 
skali. 

Pytanie odpowiedź 
Wprowadzamy punkty za każdą odpowiedź z listy i 
wybieramy odpowiedź prawidłową, która będzie 
punktowana.  

Gdy udzielono poprawnej 
odpowiedzi 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się informacji 
w przypadku udzielenia odpowiedzi poprawnej. 

Gdy nie udzielono 
poprawnej odpowiedzi 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się informacji 
w przypadku udzielenia odpowiedzi niepoprawnej. 



 

Co zobaczy student:  

 

Opisowe tekstowe 
 

  

Wymagane 
Po zaznaczeniu tego pola wypełniający nie będzie mógł 
zakończyć egzaminu bez udzielenia odpowiedzi na pytanie. 
Pole zaznaczone domyślnie. 

Czy aktywne 
Odznaczenie tego pola spowoduje ukrycie pytania, student nie 
zobaczy pytania. Pole zaznaczone domyślnie. 

Max. Liczba podejść 

Domyślnie brak limitu, liczba np. 1 - student  ma możliwość raz 
zaznaczyć odpowiedź, nie będzie mógł jej zmienić jeżeli 
przejdzie na inna stronę, wybierze filtr lub kliknie 
podsumowanie. 

Kategoria 

Nadanie kategorii pytaniom pozwala później łatwo odnaleźć je 
w bibliotece materiałów. Wprowadzenie kategorii nie jest 
wymagane, Kategorie w systemie może dodawać 
administrator.  

Sekcja 
Wybieramy sekcje, które wcześniej utworzyliśmy, lub wpisując 
tekst możemy utworzyć nową sekcję. 

Liczba punktów za 
pytanie 

Wprowadzamy ilość punktów jaką maksymalnie może 
przyznać oceniający. 

Treść pytania Klikamy na pole aby edytować treść. 

 
Pytanie opisowe jest pytaniem otwartym. Student wpisuje 

odpowiedź w pole tekstowe, które może powiększyć. Po zakończeniu 

egzaminu odpowiedź zostanie przesłana do oceny przez 

wykładowcę. Wykładowca przyznaje punkty za prawidłową 

odpowiedź maksymalnie może przyznać ilość punktów jaką 

wcześniej wskazał.   



 

Co zobaczy student:  

 

Opisowe tekstowe 1 linia 
 

  

Wymagane 
Po zaznaczeniu tego pola wypełniający nie będzie mógł 
zakończyć egzaminu bez udzielenia odpowiedzi na pytanie. 
Pole zaznaczone domyślnie. 

Czy aktywne 
Odznaczenie tego pola spowoduje ukrycie pytania, student 
nie zobaczy pytania. Pole zaznaczone domyślnie. 

Max. Liczba 
podejść 

Domyślnie brak limitu, liczba np. 1 - student ma możliwość 
raz zaznaczyć odpowiedź, nie będzie mógł jej zmienić jeżeli 
przejdzie na inna stronę, wybierze filtr lub kliknie 
podsumowanie. 

Kategoria 

Nadanie kategorii pytaniom pozwala później łatwo odnaleźć 
je w bibliotece materiałów. Wprowadzenie kategorii nie jest 
wymagane, Kategorie w systemie może dodawać 
administrator.  

Sekcja 
Wybieramy sekcje, które wcześniej utworzyliśmy, lub 
wpisując tekst możemy utworzyć nową sekcję. 

Liczba punktów 
za pytanie 

Wprowadzamy ilość punktów jaką maksymalnie może 
przyznać oceniający. 

Treść pytania Klikamy na pole aby edytować treść. 

Pytanie opisowe 1 linia jest pytaniem otwartym. Po wpisaniu 

przez studenta odpowiedzi, zostanie ona przesłana do oceny 

przez wykładowcę. Różni się ono od pytania opisowego jedynie 

wielkością pola odpowiedzi, studentowi zostanie wyświetlone 

pole w którym może uzupełnić tylko 1 linię tekstu.  

 



 

Co zobaczy student:  

 

Pojedynczy wybór 
  

Wymagane 
Po zaznaczeniu tego pola wypełniający nie będzie mógł zakończyć 
egzaminu bez udzielenia odpowiedzi na pytanie. Pole zaznaczone 
domyślnie. 

Czy aktywne 
Odznaczenie tego pola spowoduje ukrycie pytania, student nie 
zobaczy pytania. Pole zaznaczone domyślnie. 

Max. Liczba podejść 
Domyślnie brak limitu, liczba np. 1 - student ma możliwość raz 
zaznaczyć odpowiedź, nie będzie mógł jej zmienić jeżeli przejdzie 
na inna stronę, wybierze filtr lub kliknie podsumowanie. 

Kategoria 
Nadanie kategorii pytaniom pozwala później łatwo odnaleźć je w 
bibliotece materiałów. Wprowadzenie kategorii nie jest 
wymagane, Kategorie w systemie może dodawać administrator. 

Sekcja 
Wybieramy sekcje, które wcześniej utworzyliśmy, lub wpisując 
tekst możemy utworzyć nową sekcję. 

Czy podział punktów 
procentowy 

Zaznaczenie tej opcji umożliwia rozdzielenie punktów procentowo 
na odpowiedzi. 

Treść pytania Należy kliknąć w pole treść pytania i wprowadzić pytanie.  

Treść odpowiedzi Klikamy na pole aby edytować treść. 

Czy poprawna Przy odpowiedzi poprawnej zaznaczamy pole wyboru.  

Punkty 
Wprowadzamy liczbę punktów za poprawne i niepoprawne 
odpowiedzi. 

Dodaj nową odpowiedź 
Klikniecie tej opcji spowoduje dodanie nowej odpowiedzi, która 
należy wypełnić. 

Gdy udzielono 
poprawnej 
odpowiedzi 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się informacji w 
przypadku udzielenia odpowiedzi poprawnej. 

Gdy nie udzielono 
poprawnej odpowiedzi 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się informacji w 
przypadku udzielenia odpowiedzi niepoprawnej. 

Pytanie umożliwia wybranie przez wypełniającego, tylko jednej 

spośród możliwych odpowiedzi.  

 



 

Co zobaczy student:  

 

Wielokrotny wybór 

  

Wymagane 
Po zaznaczeniu tego pola wypełniający nie będzie mógł 
zakończyć egzaminu bez udzielenia odpowiedzi na pytanie. Pole 
zaznaczone domyślnie. 

Czy aktywne 
Odznaczenie tego pola spowoduje ukrycie pytania, student nie 
zobaczy pytania. Pole zaznaczone domyślnie. 

Max. Liczba podejść 
Domyślnie brak limitu, liczba np. 1 - student ma możliwość raz 
zaznaczyć odpowiedź, nie będzie mógł jej zmienić jeżeli przejdzie 
na inna stronę, wybierze filtr lub kliknie podsumowanie. 

Kategoria 
Nadanie kategorii pytaniom pozwala później łatwo odnaleźć je w 
bibliotece materiałów. Wprowadzenie kategorii nie jest 
wymagane, Kategorie w systemie może dodawać administrator. 

Sekcja 
Wybieramy sekcje, które wcześniej utworzyliśmy, lub wpisując 
tekst możemy utworzyć nową sekcję. 

Czy przydzielić dodatnie 
punkty tylko za całkowicie 

poprawną odpowiedź 

Zaznaczamy to pole jeżeli punkty mają zostać przyznane za 
wskazanie wszystkich poprawnych odpowiedzi. Wpisujemy 
punkty przy jednej z odpowiedzi, inaczej zostaną zsumowane. 

Czy podział punktów 
procentowy 

Zaznaczenie tej opcji umożliwia rozdzielenie punktów 
procentowo na odpowiedzi. 

Treść pytania Należy kliknąć w pole treść pytania i wprowadzić pytanie.  

Treść odpowiedzi Klikamy na pole aby edytować treść. 

Czy poprawna Przy odpowiedzi poprawnej zaznaczamy pole wyboru.  

Punkty 
Wprowadzamy liczbę punktów za poprawne i niepoprawne 
odpowiedzi. 

Dodaj nową odpowiedź 
Klikniecie tej opcji spowoduje dodanie nowej odpowiedzi, która 
należy wypełnić. 

Gdy udzielono poprawnej 
odpowiedzi 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się informacji w 
przypadku udzielenia odpowiedzi poprawnej. 

Gdy nie udzielono 
poprawnej odpowiedzi 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się informacji w 
przypadku udzielenia odpowiedzi niepoprawnej. 

Pytanie umożliwia wybranie przez wypełniającego, wielu spośród 

możliwych odpowiedzi. Może on również dostać dodatnie punkty tylko 

jeśli zaznaczy wszystkie poprawne odpowiedzi. 

 



 

Co zobaczy student:  

 

Skala 

  

Wymagane 
Po zaznaczeniu tego pola wypełniający nie będzie mógł zakończyć 
egzaminu bez udzielenia odpowiedzi na pytanie. Pole zaznaczone 
domyślnie. 

Czy aktywne 
Odznaczenie tego pola spowoduje ukrycie pytania, student nie 
zobaczy pytania. Pole zaznaczone domyślnie. 

Max. Liczba podejść 
Domyślnie brak limitu, liczba np. 1 - student ma możliwość raz 
zaznaczyć odpowiedź, nie będzie mógł jej zmienić jeżeli przejdzie na 
inna stronę, wybierze filtr lub kliknie podsumowanie. 

Kategoria 
Nadanie kategorii pytaniom pozwala później łatwo odnaleźć je w 
bibliotece materiałów. Wprowadzenie kategorii nie jest wymagane, 
Kategorie w systemie może dodawać administrator. 

Sekcja 
Wybieramy sekcje, które wcześniej utworzyliśmy, lub wpisując tekst 
możemy utworzyć nową sekcję. 

Czy podział punktów 
procentowy 

Zaznaczenie tej opcji umożliwia rozdzielenie punktów procentowo na 
odpowiedzi. 

Treść pytania Należy kliknąć w pole treść pytania i wprowadzić pytanie.  

Treść odpowiedzi Klikamy na pole aby edytować treść. 

Dodaj nowa odpowiedź 
Klikniecie tej opcji spowoduje dodanie nowej odpowiedzi, która 
należy wypełnić. 

Wartość odpowiedzi 
Konkretnej odpowiedzi przypisujemy wartość liczbową, która nie jest 
widoczna dla studenta. Wartość może być wykorzystana w 
późniejszym czasie w zestawieniach.  

Czy poprawna 
Zaznaczamy pole wyboru aby wskazać, która odpowiedź jest 
poprawna. 

Punkty 
Wpisujemy ilość punktów jaka zostanie przydzielona wypełniającemu 
za zaznaczenie tej odpowiedzi. 

Gdy udzielono poprawnej 
odpowiedzi 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się informacji w 
przypadku udzielenia odpowiedzi poprawnej. 

Gdy nie udzielono 
poprawnej odpowiedzi 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się informacji w 
przypadku udzielenia odpowiedzi niepoprawnej. 

Pytanie umożliwia wybranie przez wypełniającego, jednej odpowiedzi 

spośród przedstawionych na skali.  

 



 

Co zobaczy student:  

 

Skala suwak 

  

Wymagane 
Po zaznaczeniu tego pola wypełniający nie będzie mógł 
zakończyć egzaminu bez udzielenia odpowiedzi na pytanie. Pole 
zaznaczone domyślnie. 

Czy aktywne 
Odznaczenie tego pola spowoduje ukrycie pytania, student nie 
zobaczy pytania. Pole zaznaczone domyślnie. 

Max. Liczba podejść 

Domyślnie brak limitu, liczba np. 1 - student ma możliwość raz 
zaznaczyć odpowiedź, nie będzie mógł jej zmienić jeżeli 
przejdzie na inna stronę, wybierze filtr lub kliknie 
podsumowanie. 

Kategoria 
Nadanie kategorii pytaniom pozwala później łatwo odnaleźć je 
w bibliotece materiałów. Wprowadzenie kategorii nie jest 
wymagane, Kategorie w systemie może dodawać administrator. 

Sekcja 
Wybieramy sekcje, które wcześniej utworzyliśmy, lub wpisując 
tekst możemy utworzyć nową sekcję. 

Liczba punktów za 
pytanie 

Wpisujemy ilość punktów którą egzaminowany dostanie, za 
udzielenie poprawnej odpowiedzi 

Treść pytania Należy kliknąć w pole treść pytania i wprowadzić pytanie.  

Treść odpowiedzi Klikamy na pole aby edytować treść. 

Min. wartość skali Wpisujemy minimalną wartość którą można zaznaczyć na skali. 

Max. wartość skali 
Wpisujemy maksymalna wartość którą można zaznaczyć na 
skali. 

Poprawna odpowiedź Wpisujemy wartość która jest poprawną odpowiedzią. 

Gdy udzielono 
poprawnej odpowiedzi 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się informacji w 
przypadku udzielenia odpowiedzi poprawnej. 

Gdy nie udzielono 
poprawnej odpowiedzi 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się informacji w 
przypadku udzielenia odpowiedzi niepoprawnej. 

Pytanie umożliwia wybranie przez wypełniającego, odpowiedzi 

na skali w formie suwaka. 



 

Co zobaczy student:  

c 

Skala suwak z komentarzem 
 

 

 

 

 

 

 

Wymagane 
Po zaznaczeniu tego pola wypełniający nie będzie mógł zakończyć 
egzaminu bez udzielenia odpowiedzi na pytanie. Pole zaznaczone 
domyślnie. 

Czy aktywne 
Odznaczenie tego pola spowoduje ukrycie pytania, student nie zobaczy 
pytania. Pole zaznaczone domyślnie. 

Max. Liczba podejść 
Domyślnie brak limitu, liczba np. 1 - student ma możliwość raz zaznaczyć 
odpowiedź, nie będzie mógł jej zmienić jeżeli przejdzie na inna stronę, 
wybierze filtr lub kliknie podsumowanie. 

Kategoria 
Nadanie kategorii pytaniom pozwala później łatwo odnaleźć je w bibliotece 
materiałów. Wprowadzenie kategorii nie jest wymagane, Kategorie w 
systemie może dodawać administrator. 

Sekcja 
Wybieramy sekcje, które wcześniej utworzyliśmy, lub wpisując tekst 
możemy utworzyć nową sekcję. 

Liczba punktów za 
pytanie 

Wpisujemy ilość punktów którą egzaminowany dostanie, za udzielenie 
poprawnej odpowiedzi. 

Treść pytania Należy kliknąć w pole treść pytania i wprowadzić pytanie.  

Treść odpowiedzi Klikamy na pole aby edytować treść. 

Min. wartość skali Wpisujemy minimalną wartość którą można zaznaczyć na skali. 

Max. wartość skali Wpisujemy maksymalna wartość którą można zaznaczyć na skali. 

Poprawna odpowiedź Wpisujemy wartość która jest poprawną odpowiedzią. 

Treść komentarz do 
skali 

Ta treść pojawi się przy polu do wprowadzenia komentarza przez 
wypełniającego. 

Zakres od/do 
Wpisujemy zakres w którym komentarz będzie wymagany do 
wypełnienia. Komentarz nie jest poddawany ocenie. 

Gdy udzielono 
poprawnej odpowiedzi 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się informacji w przypadku 
udzielenia odpowiedzi poprawnej. 

Gdy nie udzielono 
poprawnej odpowiedzi 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się informacji w przypadku 
udzielenia odpowiedzi niepoprawnej. 

Pytanie umożliwia wybranie przez wypełniającego odpowiedzi na skali w 

formie suwaka. W wyznaczonym przedziale może być wymagane dodanie 

komentarza. Komentarz nie jest oceniany.  

 



 

Co zobaczy student:  

c 

Podwójne skala suwak 

  

Wymagane 
Po zaznaczeniu tego pola wypełniający nie będzie mógł zakończyć egzaminu 
bez udzielenia odpowiedzi na pytanie. Pole zaznaczone domyślnie. 

Czy aktywne 
Odznaczenie tego pola spowoduje ukrycie pytania, student nie zobaczy 
pytania. Pole zaznaczone domyślnie. 

Max. Liczba podejść 
Domyślnie brak limitu, liczba np. 1 - student ma możliwość raz zaznaczyć 
odpowiedź, nie będzie mógł jej zmienić jeżeli przejdzie na inna stronę, 
wybierze filtr lub kliknie podsumowanie. 

Kategoria 
Nadanie kategorii pytaniom pozwala później łatwo odnaleźć je w bibliotece 
materiałów. Wprowadzenie kategorii nie jest wymagane, Kategorie w 
systemie może dodawać administrator. 

Sekcja 
Wybieramy sekcje, które wcześniej utworzyliśmy, lub wpisując tekst 
możemy utworzyć nową sekcję. 

Czy przydzielić dodatnie 
punkty tylko za całkowicie 

poprawną odpowiedź 

Zaznaczamy to pole jeżeli punkty mają zostać przyznane jedynie przy 
wskazaniu dwóch poprawnych odpowiedzi. Liczbę punktów możemy wpisać 
przy jednej skali, inaczej zostaną zsumowane. 

Treść pierwszej skali Należy kliknąć w pole i wprowadzić treść wyświetlaną przy skali.  

Min. wartość skali Wpisujemy minimalną wartość którą można zaznaczyć na skali. 

Max. wartość skali Wpisujemy maksymalna wartość którą można zaznaczyć na skali. 

Poprawna odpowiedź Wpisujemy wartość która jest poprawną odpowiedzią. 

Liczba punktów za skalę 
numer 1 

Liczba punktów za wskazanie dobrej odpowiedzi na pierwszej skali 

Opcje skali nr 2 Uzupełniamy analogicznie do opcji skali nr 1 

Gdy udzielono poprawnej 
odpowiedzi 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się informacji w przypadku 
udzielenia odpowiedzi poprawnej. 

Gdy nie udzielono 
poprawnej 
odpowiedzi 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się informacji w przypadku 
udzielenia odpowiedzi niepoprawnej. 

Pytanie umożliwia wybranie przez wypełniającego odpowiedzi na dwa 

pytania, na dwóch różnych skalach w formie suwaka. Punktacja za nie może 

być niezależna.  



 

Podwójna skala suwak z komentarzem 
  

Wymagane 
Po zaznaczeniu tego pola wypełniający nie będzie mógł zakończyć 
egzaminu bez udzielenia odpowiedzi na pytanie. Pole zaznaczone 
domyślnie. 

Czy aktywne 
Odznaczenie tego pola spowoduje ukrycie pytania, student nie zobaczy 
pytania. Pole zaznaczone domyślnie. 

Max. Liczba podejść 
Domyślnie brak limitu, liczba np. 1 - student - ma możliwość raz zaznaczyć 
odpowiedź, nie będzie mógł jej zmienić jeżeli przejdzie na inna stronę, 
wybierze filtr lub kliknie podsumowanie. 

Kategoria 
Nadanie kategorii pytaniom pozwala później łatwo odnaleźć je w 
bibliotece materiałów. Wprowadzenie kategorii nie jest wymagane, 
Kategorie w systemie może dodawać administrator. 

Sekcja 
Wybieramy sekcje, które wcześniej utworzyliśmy, lub wpisując tekst 
możemy utworzyć nową sekcję. 

Czy przydzielić 
dodatnie punkty tylko 

za całkowicie 
poprawną odpowiedź 

Zaznaczamy to pole jeżeli punkty mają zostać przyznane za wskazanie 
jedynie przy wskazaniu dwóch poprawnych odpowiedzi. Liczbę punktów 
możemy wpisać przy jednej skali, inaczej zostaną zsumowane. 

Treść pierwszej skali Należy kliknąć w pole i wprowadzić treść wyświetlaną przy skali.  

Min. wartość skali Wpisujemy minimalną wartość którą można zaznaczyć na skali. 

Max. wartość skali Wpisujemy maksymalna wartość którą można zaznaczyć na skali. 

Poprawna odpowiedź Wpisujemy wartość która jest poprawną odpowiedzią. 

Liczba punktów za 
skalę numer 1 

Liczba punktów za wskazanie dobrej odpowiedzi na pierwszej skali 

Pytanie umożliwia wybranie przez wypełniającego odpowiedzi na dwa 

pytania, na dwóch różnych skalach w formie suwaka. Punktacja za nie 

może być niezależna. W wyznaczonych przedziałach może być wymagane 

wypełnienie komentarza. Komentarz nie jest oceniany.   



 

Co zobaczy student:  

c 

 

  Treść drugiej skali 
Należy kliknąć w pole i wprowadzić treść wyświetlaną przy 
skali.  

Min. wartość skali 
Wpisujemy minimalną wartość którą można zaznaczyć na 
skali. 

Max. wartość skali 
Wpisujemy maksymalna wartość którą można zaznaczyć na 
skali. 

Poprawna odpowiedź Wpisujemy wartość która jest poprawną odpowiedzią. 

Liczba punktów za skalę numer 2 
Liczba punktów za wskazanie dobrej odpowiedzi na drugiej 
skali 

Treść komentarza do skali 
Ta treść pojawi się przy polu do wprowadzenia komentarza 
przez wypełniającego 

Próg 

Jeżeli różnica pomiędzy odpowiedzią oczekiwana a 
wskazaną przez wypełniającego będzie większa niż 
wprowadzona tutaj liczba, komentarz będzie wymagany w 
zadaniu. 

Gdy udzielono poprawnej 
odpowiedzi 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się informacji 
w przypadku udzielenia odpowiedzi poprawnej. 

Gdy nie udzielono poprawnej 
odpowiedzi 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się informacji 
w przypadku udzielenia odpowiedzi niepoprawnej. 



 

Co zobaczy student:  

c 

Połącz w pary  

  

Wymagane 
Po zaznaczeniu tego pola wypełniający nie będzie mógł zakończyć 
egzaminu bez udzielenia odpowiedzi na pytanie. Pole zaznaczone 
domyślnie. 

Czy aktywne 
Odznaczenie tego pola spowoduje ukrycie pytania, student nie 
zobaczy pytania. Pole zaznaczone domyślnie. 

Max. Liczba podejść 
Domyślnie brak limitu, liczba np. 1 - student ma możliwość raz 
zaznaczyć odpowiedź, nie będzie mógł jej zmienić jeżeli przejdzie na 
inna stronę, wybierze filtr lub kliknie podsumowanie. 

Kategoria 
Nadanie kategorii pytaniom pozwala później łatwo odnaleźć je w 
bibliotece materiałów. Wprowadzenie kategorii nie jest wymagane, 
Kategorie w systemie może dodawać administrator. 

Sekcja 
Wybieramy sekcje, które wcześniej utworzyliśmy, lub wpisując tekst 
możemy utworzyć nową sekcję. 

Liczba punktów za pytanie 
Wpisujemy ilość punktów, którą egzaminowany dostanie, za 
udzielenie poprawnej odpowiedzi. 

Treść pytania Należy kliknąć w pole treść pytania i wprowadzić pytanie.  

Treść odpowiedzi Klikamy na pole aby edytować treść.  

Dodaj nową odpowiedź 
Klikniecie tej opcji spowoduje dodanie pary odpowiedzi, które należy 
uzupełnić.  

Usuń Po kliknięciu usuwamy parę odpowiedzi.  

Gdy udzielono poprawnej 
odpowiedzi 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się informacji w 
przypadku udzielenia odpowiedzi poprawnej. 

Gdy nie udzielono 
poprawnej odpowiedzi 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się informacji w 
przypadku udzielenia odpowiedzi niepoprawnej. 

Przy pytaniu wypełniający zobaczy pary z losowo przydzielonymi   
odpowiedziami. Jego zadaniem będzie połączenie ich w odpowiednie pary,  
za pomocą przeciągania ich myszką. Punkty przydzielane są za prawidłowe 
połączenie wszystkich par. 



 

Co zobaczy student:  
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Przeciągnij i upuść tekst 

  

Wymagane 
Po zaznaczeniu tego pola wypełniający nie będzie mógł zakończyć 
egzaminu bez udzielenia odpowiedzi na pytanie. Pole zaznaczone 
domyślnie. 

Czy aktywne 
Odznaczenie tego pola spowoduje ukrycie pytania, student nie 
zobaczy pytania. Pole zaznaczone domyślnie. 

Max. Liczba podejść 
Domyślnie brak limitu, liczba np. 1 - student ma możliwość raz 
zaznaczyć odpowiedź, nie będzie mógł jej zmienić jeżeli przejdzie na 
inna stronę, wybierze filtr lub kliknie podsumowanie. 

Kategoria 
Nadanie kategorii pytaniom pozwala później łatwo odnaleźć je w 
bibliotece materiałów. Wprowadzenie kategorii nie jest wymagane, 
Kategorie w systemie może dodawać administrator. 

Sekcja 
Wybieramy sekcje, które wcześniej utworzyliśmy, lub wpisując tekst 
możemy utworzyć nową sekcję. 

Treść pytania 
Należy kliknąć w pole treść pytania i wprowadzić pytanie.  nie 
zmieniając części w nawiasach. 

Pytania 
Aby dodać nowe pole do uzupełnienia klikamy na Pytania w edytorze 
tekstu. 

Dodaj nową odpowiedź 

Klikniecie tej opcji spowoduje dodanie pola Odpowiedź prawidłowa, 
pole należy uzupełnić o treść odpowiedzi, tyle ile odpowiedzi zostanie 
dodanych do elementu  
Możliwe odpowiedzi dla  ${PRZECIAGNIJ_TEKST(1)} 
 tyle wypełniający będzie miał do wyboru udzielając odpowiedzi. 

Usuń Po kliknięciu usuwamy odpowiedź.  

Punkty Wpisujemy ilość punktów przy odpowiedzi która ma być punktowana.  

Gdy udzielono poprawnej 
odpowiedzi 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się informacji w 
przypadku udzielenia odpowiedzi poprawnej. 

Gdy nie udzielono 
poprawnej odpowiedzi 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się informacji w 
przypadku udzielenia odpowiedzi niepoprawnej. 

W treści pytania wypełniający uzupełnia pola tekstowe o odpowiedzi z grup 

odpowiedzi. Robi to za pomocą przeciągania elementów w puste pola 

tekstowe. 

 



 

Przeciągnij i upuść obrazek 

  

Wymagane 
Po zaznaczeniu tego pola wypełniający nie będzie mógł zakończyć 
egzaminu bez udzielenia odpowiedzi na pytanie. Pole zaznaczone 
domyślnie. 

Czy aktywne 
Odznaczenie tego pola spowoduje ukrycie pytania, student nie 
zobaczy pytania. Pole zaznaczone domyślnie. 

Max. Liczba 
podejść 

Domyślnie brak limitu, liczba np. 1 - student ma możliwość raz 
zaznaczyć odpowiedź, nie będzie mógł jej zmienić jeżeli przejdzie na 
inna stronę, wybierze filtr lub kliknie podsumowanie. 

Kategoria 
Nadanie kategorii pytaniom pozwala później łatwo odnaleźć je w 
bibliotece materiałów. Wprowadzenie kategorii nie jest wymagane, 
Kategorie w systemie może dodawać administrator. 

Sekcja 
Wybieramy sekcje, które wcześniej utworzyliśmy, lub wpisując tekst 
możemy utworzyć nową sekcję. 

Treść pytania 
Należy kliknąć w pole treść pytania i wprowadzić pytanie, nie 
zmieniając części w nawiasach. 

Pytania 
Aby dodać nowe pole do przesuwania obrazka klikamy na Pytania w 
edytorze tekstu. 

W treści pytania wypełniający uzupełnia pola o odpowiedzi w formie 
obrazków z grup odpowiedzi. Robi to za pomocą przeciągania 
dodanych przez wykładowcę obrazków w puste pola. 
 

 

W tym miejscu klikamy 
aby dodać nowe pole 

do przeciągania 
obrazków. 

 

 



 

Co zobaczy student:  
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Dodaj nową odpowiedź 

Klikniecie tej opcji spowoduje dodanie pola Odpowiedź prawidłowa, 
pole należy uzupełnić o treść odpowiedzi, tyle ile obrazków zostanie 
dodanych do elementu  
Możliwe odpowiedzi dla  ${PRZECIAGNIJ_OBRAZEK(1)} 
tyle wypełniający będzie miał do wyboru udzielając odpowiedzi. 

Dodaj 
Klikamy na dodaj gdy chcemy dodać nowy obrazek, mamy możliwość 
wybrać wcześniej już wykorzystywany lub dodać nowy z komputera.  

Usuń Po kliknięciu usuwamy odpowiedź.  

Punkty Wpisujemy ilość punktów przy odpowiedzi, która ma być punktowana.  

Gdy udzielono poprawnej 
odpowiedzi 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się informacji w 
przypadku udzielenia odpowiedzi poprawnej. 

Gdy nie udzielono 
poprawnej odpowiedzi 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się informacji w 
przypadku udzielenia odpowiedzi niepoprawnej. 



 

Co zobaczy student:  
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Puste  
 

 

  

Czy aktywne 
Odznaczenie tego pola spowoduje ukrycie pytania, student nie 
zobaczy pytania. Pole zaznaczone domyślnie. 

Kategoria 
Nadanie kategorii pytaniom pozwala później łatwo odnaleźć je w 
bibliotece materiałów. Wprowadzenie kategorii nie jest 
wymagane, Kategorie w systemie może dodawać administrator. 

Sekcja 
Wybieramy sekcje, które wcześniej utworzyliśmy, lub wpisując 
tekst możemy utworzyć nową sekcję. 

Treść pytania 
Wpisujemy treść pytania. Domyślnie jest ona napisana większą 
pogrubioną czcionką. 

Opis 
Możemy wpisać opis który domyślnie wyświetli się normalną 
czcionką pod treścią pytania. 

Pytanie puste może posłużyć jako przerywnik tekstowy, opis dotyczący 

następnych pytań, miejsce w którym umieścimy np. wideo itp. Pytanie 

nie posiada możliwości odpowiedzi, ani punktów. 

 



 

Co zobaczy student:  

c 

Pytanie o liczbę 

  

Wymagane 
Po zaznaczeniu tego pola wypełniający nie będzie mógł 
zakończyć egzaminu bez udzielenia odpowiedzi na pytanie. 
Pole zaznaczone domyślnie. 

Czy aktywne 
Odznaczenie tego pola spowoduje ukrycie pytania, student 
nie zobaczy pytania. Pole zaznaczone domyślnie. 

Max. Liczba podejść 

Domyślnie brak limitu, liczba np. 1 - student ma możliwość raz 
zaznaczyć odpowiedź, nie będzie mógł jej zmienić jeżeli 
przejdzie na inna stronę, wybierze filtr lub kliknie 
podsumowanie. 

Kategoria 

Nadanie kategorii pytaniom pozwala później łatwo odnaleźć je 
w bibliotece materiałów. Wprowadzenie kategorii nie jest 
wymagane, Kategorie w systemie może dodawać 
administrator. 

Sekcja 
Wybieramy sekcje, które wcześniej utworzyliśmy, lub wpisując 
tekst możemy utworzyć nową sekcję. 

Liczba punktów za 
pytanie 

Wpisujemy ilość punktów, którą egzaminowany dostanie, za 
udzielenie poprawnej odpowiedzi. 

Treść pytania 

Należy kliknąć w pole treść pytania i wprowadzić pytanie. 
Wypełniający będzie miał możliwość wpisania odpowiedzi 
jedynie w formie liczby. Przy próbie wprowadzenia tekstu, 
wyświetli się stosowny komunikat. 

W odpowiedzi na pytanie, wypełniający ma możliwość wpisania 

odpowiedzi jedynie w formie liczby. Odpowiedź zostaje wysłana 

wykładowcy do oceny.  

 

 



 

Co zobaczy student:  
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Pytanie o procent 

  

Wymagane 
Po zaznaczeniu tego pola wypełniający nie będzie mógł 
zakończyć egzaminu bez udzielenia odpowiedzi na 
pytanie. Pole zaznaczone domyślnie. 

Czy aktywne 
Odznaczenie tego pola spowoduje ukrycie pytania, 
student nie zobaczy pytania. Pole zaznaczone domyślnie. 

Max. Liczba podejść 

Domyślnie brak limitu, liczba np. 1 - student ma 
możliwość raz zaznaczyć odpowiedź, nie będzie mógł jej 
zmienić jeżeli przejdzie na inna stronę, wybierze filtr lub 
kliknie podsumowanie. 

Kategoria 

Nadanie kategorii pytaniom pozwala później łatwo 
odnaleźć je w bibliotece materiałów. Wprowadzenie 
kategorii nie jest wymagane, Kategorie w systemie może 
dodawać administrator. 

Sekcja 
Wybieramy sekcje, które wcześniej utworzyliśmy, lub 
wpisując tekst możemy utworzyć nową sekcję. 

Liczba punktów za 
pytanie 

Wpisujemy ilość punktów, którą egzaminowany dostanie, 
za udzielenie poprawnej odpowiedzi. 

Treść pytania 

Należy kliknąć w pole treść pytania i wprowadzić pytanie. 
Wypełniający będzie miał możliwość wpisania 
odpowiedzi jedynie w formie liczby. Przy próbie 
wprowadzenia tekstu, wyświetli się stosowny komunikat. 

W odpowiedzi na pytanie, wypełniający ma możliwość 

wpisania jedynie odpowiedzi w formie liczby. Odpowiedź 

zostaje wysłana wykładowcy do oceny. 



 

Co zobaczy student:  
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Rankingowe 

  

Wymagane 
Po zaznaczeniu tego pola wypełniający nie będzie mógł 
zakończyć egzaminu bez udzielenia odpowiedzi na pytanie. 
Pole zaznaczone domyślnie. 

Czy aktywne 
Odznaczenie tego pola spowoduje ukrycie pytania, student 
nie zobaczy pytania. Pole zaznaczone domyślnie. 

Max. Liczba podejść 

Domyślnie brak limitu, liczba np. 1 - student ma możliwość 
raz zaznaczyć odpowiedź, nie będzie mógł jej zmienić jeżeli 
przejdzie na inna stronę, wybierze filtr lub kliknie 
podsumowanie. 

Kategoria 

Nadanie kategorii pytaniom pozwala później łatwo odnaleźć 
je w bibliotece materiałów. Wprowadzenie kategorii nie jest 
wymagane, Kategorie w systemie może dodawać 
administrator. 

Sekcja 
Wybieramy sekcje, które wcześniej utworzyliśmy, lub 
wpisując tekst możemy utworzyć nową sekcję. 

Liczba punktów za pytanie 
Wpisujemy ilość punktów, którą egzaminowany dostanie, za 
udzielenie poprawnej odpowiedzi 

Treść pytania Należy kliknąć w pole treść pytania i wprowadzić pytanie. 

Dodaj nową odpowiedź Klikniecie tej opcji spowoduje dodanie pola Odpowiedź. 

Odpowiedzi (wiersze) 
Należy kliknąć w pole treść odpowiedzi i wprowadzić 
odpowiedź. 

Gdy udzielono poprawnej 
odpowiedzi 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się informacji w 
przypadku udzielenia odpowiedzi poprawnej. 

Gdy nie udzielono poprawnej 
odpowiedzi 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się informacji w 
przypadku udzielenia odpowiedzi niepoprawnej. 

W pytaniu odpowiedzi zostaną przedstawione w losowej kolejności. 

Wypełniający musi ułożyć je w odpowiedniej kolejności, chwytając i 

przeciągając odpowiedzi za pomocą myszki. 



 

Co zobaczy student:  
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Uzupełnij tekst 
 

Wymagane 
Po zaznaczeniu tego pola wypełniający nie będzie mógł zakończyć egzaminu bez 
udzielenia odpowiedzi na pytanie. Pole zaznaczone domyślnie. 

Czy aktywne 
Odznaczenie tego pola spowoduje ukrycie pytania, student nie zobaczy pytania. 
Pole zaznaczone domyślnie. 

Max. Liczba podejść 
Domyślnie brak limitu, liczba np. 1 - student ma możliwość raz zaznaczyć 
odpowiedź, nie będzie mógł jej zmienić jeżeli przejdzie na inna stronę, wybierze 
filtr lub kliknie podsumowanie. 

Kategoria 
Nadanie kategorii pytaniom pozwala później łatwo odnaleźć je w bibliotece 
materiałów. Wprowadzenie kategorii nie jest wymagane, Kategorie w systemie 
może dodawać administrator. 

Sekcja 
Wybieramy sekcje, które wcześniej utworzyliśmy, lub wpisując tekst możemy 
utworzyć nową sekcję. 

Liczba punktów za pytanie 
Wpisujemy ilość punktów, którą egzaminowany dostanie, za udzielenie 
poprawnej odpowiedzi. 

Treść pytania 
Należy kliknąć w pole treść pytania i wprowadzić pytanie.  nie zmieniając części 
w nawiasach. 

Dodaj nową odpowiedź 

Klikniecie tej opcji spowoduje dodanie pola Odpowiedź prawidłowa, pole należy 
uzupełnić o treść odpowiedzi, tyle ile obrazków zostanie dodanych do elementu  
Możliwe odpowiedzi dla np. ${UZUPEŁNIJ_TEKST(1)} 
tyle wypełniający będzie miał do wyboru udzielając odpowiedzi. 

Odpowiedz prawidłowa Należy kliknąć w pole treść odpowiedzi i wprowadzić odpowiedź. 

Regex 
Zaznaczamy to pole jeśli odpowiedź jest napisana w formie wyrażenia 
regularnego. 

Punkty 
Wpisujemy punkty za każdą poprawną odpowiedź. Punkty się sumują za każdy 
uzupełniony tekst. 

Gdy udzielono poprawnej 
odpowiedzi 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się informacji w przypadku 
udzielenia odpowiedzi poprawnej. 

Gdy nie udzielono 
poprawnej odpowiedzi 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się informacji w przypadku 
udzielenia odpowiedzi niepoprawnej. 

Treść pytania będzie zawierać puste pola tekstowe w które wypełniający może 

wpisać tekst. Odpowiedzi porównywane są z wariantami wpisanymi przy tworzeniu 

pytania i automatycznie oceniane, bez potrzeby oceny przez wykładowcę.  

W tym miejscu klikamy 
aby dodać nowe pole 

do uzupełnienia tekstu 

 

 


