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Съдържание

• Структуриране на въпросите в категории

• Типове въпроси

• Можем ли да прехвърлим въпроси на LATEX в тест в Мудъл и как?

• Създаване на тест

• Оценяване на тест



СТРУКТУРИРАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ В 
КАТЕГОРИИ



Секция „Банка с въпроси“

• Банката с въпроси е структурирана по категории

• Категория по подразбиране за курса - с името на курса

• Категория по подразбиране за всяка родителска папка (категория) 
с курсове



Категории

• По-практично е да се създадат първо категориите и след това 
тестовите задачи, но е възможно и обратното.

• Приличат на папките на диска

• Могат да съдържат въпроси или други категории

• Имат йерархична структура

• за инсталацията на MOODLE

• за всеки курс

• под категории



Преместване на въпрос между категории
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Създаване на нова категория

Дефинирането на категории дава възможност за създаване на тестове за:
• Отделна тема
• Раздел
• Целия материал
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Редактиране на категория

• В скоби е отбелязан броят на въпросите в дадената категория
• Възможно е разместване, редактиране, изтриване на категория
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Създаване на въпрос. Избор на тип



• Категория
• Заглавие (име на въпрос)
• Поле за въпрос
• Дистрактори – точки

• за правилните отговори = 100%
• възможност за наказателни точки

• Поле за отговори – при правилен, частично правилен и грешен отговор
• Подсказки

Обекти за конструиране на въпрос



ТИПОВЕ ВЪПРОСИ



Въпрос:

Въпрос с един отговор

-> Избор на брой 
верни отговори

->Тегло за верен или грешен отговор



Въпрос:

Въпрос с повече верни отговори

-> Избор на брой 
верни отговори

->Тегло за верен или грешен отговор



Въпрос:

Въпрос от тип „всичко или нищо“

При решаване на теста трябва да се изберат всички отговори, маркирани 
като „correct”. Ако има пропуснат избор, резултатът е нулев!



Можем ли да прехвърлим въпроси на 
LATEX в тест в Мудъл и как?

• Отговор: Може, като се следват стъпките по-долу:

1. Съставете LATEX документ, използвайки \usepackage{moodle} по 
начина, описан по-долу:

2. Компилирайте документа в PDF, използвайки pdfLATEX. Това ще 
създаде също файла hjobnamei-moodle.xml.

3. Отворете Мудъл, идете в желания курс и в Банката с въпроси в курса 
(Question bank) изберете Импортиране (Import).

4. Изберете “Moodle XML format,” изберете XML файла, който да 
импортирате, и натиснете „Импортирай“ (Import).

5. След като Мудъл верифицира, че въпросите са импортирани коректно в 
Банката с въпроси, можете да ги добавяте във Ваши тестове



Въпрос с отговор истина/лъжа

Дефинираме кой е правилният отговор

Текст на въпроса

Коментар за истина

Коментар за лъжа

• Изисква за отговор 
истина или лъжа

Въпрос:



Въпрос с кратък отговор

Въпрос:
Можем да въведем какво 
точно изискваме като отговор 
за максимална оценка

Можем да подадем и 
варианти, които да оценим с 
максимален или по-нисък 
резултат

• Изисква отговор от една или няколко думи



Въпрос със съпоставяне

• Отговорът на всеки от няколко въпроса се избира от списък с възможни отговори

Въпрос:
1. Дефинираме текста на въпроса: Кои са столиците на държавите?

2. Дефинираме отговорите 
като предвидим поне два въпроса и три възможни отговора



Въпрос със съпоставяне на кратък отговор

• Отговорът на всеки от няколко въпроса се избира от списък с възможни отговори

Въпрос:
1. Дефинираме въпроси с кратък отговор

2. Отбелязваме колко въпроса искаме да се вземат
и от къде
Забележка: за да гарантираме избора на въпроси, най-
добре да бъдат отделени в една категория сумарният и 
опционалните въпроси.



Въпрос с числов отговор

• Изисква въвеждане на числов отговор

Изискваме ли въвеждане на мерни единици?

Правилен отговор

* - всичко друго

Умножете 365 дни по 0,5 кг

Единиците се въвеждат или избират

Въпрос:

Какви единици 
приемаме?



Въпрос писане на есе

• Този тип въпроси се проверяват ръчно



Въпрос с вградени в текста отговори

• Създава се чрез вмъкване на специални символи в отговорите

Въпрос:

Използва се специално описание



Въпрос с липсващи думи

• Създава се чрез вмъкване на специални символи в отговорите

Въпрос:

Използва се специално описание



Въпрос с влачене и пускане

• Блоковете с дати да се поставят на правилното място „Drag answer here”.

Въпрос:



Въпрос с влачене и пускане в текст

• За попълване на липсващите думи

Въпрос:

Позициите се дефинират в [[]]

Отговорите се описват



Въпрос с влачене и пускане върху 
картинка

• За подреждане на текст или изображения

Въпрос: Дефиниране на основата

Дефиниране на обектите за влачене



Изчислителен въпрос

• Използваните числа се избират случайно от множество възможни, когато 
тестът се генерира

Въпрос:
Намерете х, ако а.х=в,
(а и в се генерират случайно)

1. Дефинираме въпрос по шаблона {A}*x={B}

2. Дефинираме отговора

3. Въвеждаме комплекти от стойности



СЪЗДАВАНЕ НА ТЕСТ



Тест

• Дейността "Тест" позволява на преподавателя да състави тест с 
въпроси от различни типове.

• Преподавателят може да разреши теста да се изпълнява 
многократно, с разбъркване на въпроси или със случайно 
избиране на въпроси от банка с въпроси. Може да се ограничи 
времето за решаване.

• Всеки опит се оценява автоматично, с изключение на въпроси от 
тип есе, и се записват в дневника с оценки.

• Преподавателят може да зададе кога и дали да се показват 
подсказки и обратни съобщения за студентите.



Създаване на тест - I

• Добавяне като дейност в курс

• Настройване във времето
таймер



Създаване на тест - II

• Настройки за оценяване

• Разположение на 
въпросите по страници



Създаване на тест - III

• Поведение на 
въпросите в теста

Адаптивен режим, Адаптивен режим (без наказания) - Позволява многократни опити на въпроса, преди да се
премине към следващия въпрос. Това поведение изисква в полето "По време на опита" в секцията "Опции за 
преглед" да се постави минимум полето "Дали е вярно".
Интерактивно с много опити - след отговор и прочит на обратната връзка, студентът избира „Опитайте отново“. 
Ако ученикът обърка твърде много пъти, получават обратна връзка и вече не може да промени отговора си. 
Незабавна обратна връзка със степен на увереност – не само трябва да отговори, но трябва да отбележи и колко 
е сигурен в този отговор.



Създаване на тест - IV

• Настройки за 
преглеждане

Дали студентът може да преглежда

Точки  за всеки въпрос и общ резултат

Забележки 



Въведена от учителя

Създаване на тест - V

• Външен вид на теста

• Обратна връзка според диапазона на оценката



Създаване на тест - VI

• Ограничения

• Ограничаване на достъпа



Оценяване на тест

100, 6 или 4 



Добавяне на въпрос към тест

Добавяме от 
съществуващите

100% или 6 



Добавяне на нов или случаен въпрос

Добавяне на нов въпрос Добавяне на случаен въпрос



Преглед на тест



ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕСТ



Оценяване на тест

• Автоматично

• Ръчно (например за есе)
Администриране на тест/Резултати/Ръчно оценяване



Статистики

Оценки

Отговори

Статистики



СПОРНА РАБОТА!

Екипът на ФМИ е до вас!


