
Vytváření  testů  a  úkolů probíhá  pomocí  nabídky  v 
Osnově témat  na hlavní stránce kurzu při zapnutém 
Režimu úprav. 
Po  kliknutí  na  odkaz  Přidat  činnost  nebo  studijní 
materiál se objeví nabídka s možností výběru přidání 
testu a úkolů.

Vytvoření testu
Po přidání nové činnosti – Test, se zobrazí stránka, na 
které  vyplňte  Název,  Úvod a další  nastavení  testu 
(více o nastavení testu na kartě č. 13). 

Po vyplnění všech náležitostí je test přidán jako nový 
odkaz do Tématu.

Úprava a rozvržení testu
Po kliknutí na odkaz Pokusný test je možné pomocí 

menu Nastavení > Správa testu > Upravit test tento 
testu upravovat a plnit. Zobrazí se stránka Úprava 

testu a další (skrytá) karta nahoře Pořadí a 
stránkování. Tyto stránky umožňují spravovat obsah 
a úpravu rozvržení testu.

Na stránce Úprava testu je možné, při rozbalené 
bance předem vytvořených úloh, přidávat do testu 
úlohy z jednotlivých kategorií.

Tuto  Banku úloh je  možné Skrýt  a  vytvářet  úlohy 
rovnou v rámci tohoto testu bez jejího využití.

V  Bance  úloh  je  možné  přesouvat vybrané 
(zaškrtnuté)  úlohy  mezi  jednotlivými  kategoriemi, 
mazat,  vkládat  do  testu,  popř.  vkládat  náhodné 
úlohy z jednotlivých kategorií.

K  úlohám  lze  v  testu  přiřadit  známku a  upravit 
Nejvyšší známku testu.  Na tu se po skončení testu 
přepočítává  dosažené  bodové  hodnocení,  obecně  je 
lepší  volit  nějakou  vyšší  hodnotu  a  to  zejména  z 
důvodu procentuálního přepočítávání známky..

Jednotlivé  úlohy,  vložené  z  Banky  úloh nebo 
vytvořené v tomto modulu je možné přímo upravovat 
kliknutím  na  ikonu  úprav,  popř.  kliknutím  na  vlastní 
úlohu,  přesouvat  pomocí  šipek  (měnit  pořadí)  a 
mazat pomocí křížku. Ikonou lupa je možné zobrazit 
náhled jednotlivých úloh. 

Pořadí a stránkování
Pořadí  a  stránkování  se  provádí  již  při  plnění  testu 
úlohami.  Pro  doladění  rozvržení  testu  je  možné  se 
přepnout  na  záložku  Pořadí  a  stránkování.  V  této 
záložce  je  možné  měnit  pořadí  úloh,  hromadné 
přesouvání úloh mezi stránkami, a hromadné mazán 
úloh.  Pomocí  zobrazené  Banky  úloh  lze  i  v  této 
záložce přidávat úlohy do testu a mazat je. 

Nastavení počtu stránek testu se přitom nastavuje v 
nabídce  Správa testu  –  Upravit  nastavení,  v  části 
Rozložení,  kde  můžete  snadno  nastavit  po  kolika 
úlohách se mají vytvářet nové stránky.

Tvorba autotestů
V  Nastavení  testu najdete  při  zobrazeném testu  na 
kartě Správa testu v nabídce Správa testu > Upravit 
nastavení  možnosti,  jak  zpřístupnit  libovolný  test 
studentům pro potřeby autoevaluace. Jedná se o toto 
nastavení –  Povolený počet pokusů – Neomezeno, 
a na stránce  Úprava testu je třeba nastavit  položku 
Nejvyšší  známka  na  0.Tato  nastavení  jim  umožní 
několikrát  test  opakovat  a  zkontrolovat  si  správné 
odpovědi.
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