
INSTRUKCJA TWORZENIA TESTU NA testportal.pl 

 

Na stronie testportal.pl zakładamy konto (sposób założenia standardowy – podajemy dane osobowe oraz 

maila do weryfikacji) 

 

Po zalogowaniu wyświetla się strona  

 

Tutaj widoczne są testy które posiadamy w swojej bazie.  I jak widad powyżej mam testy w trakcie 

ustawieo, aktywny oraz zakooczony. 

 

 



Zatem utwórzmy nowy test : klikamy 

  i ukazuje nam się kreator nowego testu 

 

Wpisujemy nazwę swojego testu. Poniżej jest opcja kategorie, która pozwala nam grupowad nasze testy. Ja 

mam podzielone na przedmioty, ale możemy na klasy, epoki itp. Jak komu wygodniej. Przypisanie testu do 

kategorii porządkuje nasz zbiór i pozwala na szybsze odszukanie tego, którego w danym momencie 

potrzebujemy. 

     

Mamy również możliwośd wyboru języka testu (polski, angielski). Opis, notatka jest widoczna tylko dla nas 

– pozwala identyfikowad nasze testy. Po wypełnieniu pól klikamy UTWÓRZ. 



Otwiera się nam okno do edycji naszego testu. Mój nazwałam WORD – nazwa widoczna w lewym górnym 

rogu 

 

 

 

Przejdę teraz do konfiguracji testu i omówię menu  

 

 

 

 
Tutaj widoczny mamy stopieo konfiguracji 

naszego testu, jaki podrzuca nam testportal. 

Klikając w każdą z tych opcji możemy zmienid 

ustawienia. 

Oczywiście tutaj widzimy, że nasz test nie ma 

jeszcze pytao. 

 

Klikamy dodaj pytanie. W tym miejscu mamy 

również możliwośd ustalenia kategorii pytao. 



Menedżer pytao 

 

Pojawia mam się pole do utworzenia pytania 1. Mamy w tym miejscu szereg możliwości takich jak 

wstawianie obrazka, zdjęd, plików audio, video, pdf, łącze, dodad załącznik i kilka podstawowych funkcji, jak 

w Word. 

Po wpisaniu pytania możemy przyporządkowad je do kategorii (jeśli ustaliliśmy) i wybrad typ odpowiedzi. 

 

Następnie wpisujemy warianty odpowiedzi. Pamiętamy żeby zaznaczyd, które z nich są poprawne. 

 

Jeśli chcemy więcej wariantów odpowiedzi klikamy DODAJ ODPOWIEDŹ. Jeśli mamy za dużo wariantów 

odpowiedzi klikamy ikonkę kosza z prawej strony. 

 

Typ odpowiedzi 



 

Kolejnym krokiem jest ustalenie zasad punktacji danego pytania 

 

Następnie klikamy zapisz lub zapisz i dodaj kolejne. 

 

Zestawy testowe 

 

 

 

 

 



Dostęp do testu 

Wybieramy wygodną dla nas opcję (link, indywidualny kod, hasło grupowe) 

 

 

 

 

 

 

 

Kopiowanie linku 



Strona startowa – czyli to co zobaczy uczeo przed przystąpieniem do rozwiązania 

Tutaj w „instrukcji dla zdającego” warto zapisad np. aby uczeo, przed uruchomieniem testu przygotował, 

kartkę do obliczeo, kalkulator, mapę, słownik itp. 

Można dad informację czy test jest jedno- czy wielokrotnego wyboru; że przystępuje do testu tylko raz lub 

więcej; jeśli udzieli odp. i kliknie następne, to że nie będzie miał możliwości powrotu itd. Wszystko zależy 

jaki rodzaj testu ułożyliśmy. 

 

 

Możemy wymagad więcej danych od rozwiązującego. 

 

 

 



Opcje oceniania i podsumowania 

 

Ustalamy zgodnie ze Statutem kryteria oceniania ( dwa warianty: %, pkt.) 

 

Ustalamy co widzi rozwiązujący po ukooczeniu testu 

 



Możemy skorzystad z komunikatów, dla rozwiązujących, jakie podrzuca nam testportal lub wpisad swoje. 

 

Ustalid informacje zwrotne lub nie i kliknąd zapisz 

 

 

Parametry czasowe 

Ustalamy ile czasu ma trwad test lub limit czasowy na każde pytanie. 

 



W opcji uruchamiania koniecznie ustalamy długośd czasu przez którą nasz test będzie aktywny. 

 

Po wprowadzeniu wszystkich satysfakcjonujących nas ustawieo klikamy AKTYWUJ TEST 

 Po kliknięciu ok wyświetlą się informacje o teście 

 

 

Kopiuj link do testu 



 

Sprawdzanie wyników 

Po zakooczeniu testu (po upływie wyznaczonego czasu) możemy sprawdzid wyniki 

 

 

 

  

Wyniki szczegółowe danego ucznia 



 

Mamy możliwośd sprawdzenia statystyki całego testu 

 

 

Dziękuję  

 

 

Pozdrawiam 

Lucyna Kuleta 


