Užduočių ir testų rengimas bei valdymas
1.1. Užduotis

Užduotis: leidžia kursų kūrėjui vertinti, komentuoti besimokančiųjų įkeltus failus (bet kokio tipo)
ar pateiktą tekstą internetinio teksto laukelyje. Taip pat šią užduotį galima pateikti kaip užduoties
formuluotę, tačiau nurodyti, jog nebus vertinama, pvz.: panaudoti tokių veiklų-užduočių aprašymui,
kai užduotis yra atliekama klasėje.
Užduoties kūrimo langas:


Bendra
Užduoties pavadinimas — pavadinimas, matomas kurso lange bei atsidarius veiklą.
Aprašymas — paaiškinamasis tekstas. Įvado tekstas rodomas kurso puslapyje, jei
uždėta varnelė nustatymui „Rodyti aprašymą kurso puslapyje“.
o Papildomi failai – galima pridėti papildomus failus užduoties paaiškinimui ar failus,
kurie reikalingi užduoties atlikimui.
Prieinamumas
o Leisti įkelti darbus nuo ir Data pristatymui, ir Paskutinė diena pristatymui — leidžia
nurodyti nuo kada iki kada galima pateikti užduoties atsakymą. Jei nurodyta
paskutinė diena pristatymui, po šios datos įkelti darbų nebeleidžiama.
o
o





Pateikimo tipai
o Internetinis tekstas – kai norima, kad besimokantysis atsakymą pateiktų tiesiai
MOODLE sistemoje teksto redaktoriaus lauke.
o Failų pateikimai – kai norima, kad besimokantysis įkeltų failą iš kompiuterio
(Word, PDF ar kt.)
 Kuomet pasirinktas Internetinis tekstas, yra galimybė nurodyti, koks yra
žodžių limitas, o kai Failų pateikimai – didžiausią įkeltų failų skaičių.
o Didžiausias įkeltų failų skaičius - galite riboti pateikiamų failų skaičių

1.2. Testas

Mokymosi procese yra svarbu vertinimo procesas, kai besimokantysis gali pasitikrinti savo žinias,
įgūdžius, o mokytojas turi galimybę organizuoti tiek savikontrolinių ir kontrolinių užduočių
atlikimą. Vertinimui ir įsivertinimui viena iš populiariausių veiklų virtualiojoje mokymosi aplinkoje
yra veikla Testas.
VMA kursų autoriai turi galimybę sukurti įvairius testus ir juos administruoti, t. y. parinkti testo

trukmę, parinkti vertinimo metodą, apriboti bandymų skaičių ir pan.
Atsakinėjant į testo klausimus gali būti taikoma įvairi apsauga nuo nusirašinėjimo, pavyzdžiui,
klausimai kiekvieną kartą gali būti pateikiami skirtinga eilės tvarka, ar atsitiktinai parenkami, ar
taikoma naršyklės apsauga. Šie apribojimai nustatomi testo valdymo meniu, kuris matomas testo
įtraukimo (kūrimo) metu ar vėliau spustelėjus testo redagavimo meniu
Testo kūrimo- redagavimo - valdymo parinktys
Parinktis ir aprašymas
Vardas - testo
pavadinimas, kuris
matomas pagrindiniame
kurso puslapyje.
Aprašymas - trumpas
testo aprašymas, kuriame
pateikiama informacija
apaie testą ir jo laikymą
besimokantiesiems, pvz.:
tikslas, rezultatas,
instrukcijos, ....
Rodyti aprašymą kurso
puslapyje - jei pažymėta
tuomet tekstas įvestas
Aprašymas laukelyje bus
matomas kurso
pagrindiniame puslapyje.
Atidaryti testą - galimybė
nurodyti testo atidarymo
datą, t. y. jei pažymėta ir
nurodyta data, tuomet tik po
šios datos besimokantieji
gali prieiti prie testo ir
pradėti atlikti bandymus.

Testo kūrimo- redagavimo - valdymo parinktys
Parinktis ir aprašymas
Uždaryti testą - galimybė
uždaryti testą, t. y. jei
pažymėta ir nurodyta data,
tuomet po šios datos
besimokantieji negali prieiti
prie testo ir pradėti atlikti
bandymus.
Laiko limitas - galimybė
nustatyti laiko limitą per
kurį testas turės būti atliktas.
Kai laikas baigiasi galimybė nustatyti kaip turi
būti priimami atsakymai
baigiantis testo atlikimo
skirtam laikui (automatiškai,
papildomas pateikimo laikas
ar atsakymai turi būti
pateikiami prieš pasibaigiant
laikui)
Atidėjimo laikotarpis - tai
yra kai parinktyje Kai laikas
baigiasi yra parinkta Yra
papildomas pateikimo
laikas, šioje parinktyje reikia
tą laiką nurodyti.
Išlaikymo įvertis galimybė nustatyti išlaikymo
įvertį, kurio reikšmė
naudojama veikloje ir
baigiant kursus bei įverčių
knygelėje, kurioje išlaikymo
įverčiai paryškinami žaliai, o
neišlaikymo įverčiai –
raudonai
Leidžiama bandymų galimybė nurodyti kiek bus
galima laikyti kartų testą atlikti bandymų
Vertinimo metodas parinktis kontroliuoja kas
nutiks, kai leidžiami keli
bandymai, galutiniam testo
įverčiu apskaičiuoti. Galima
naudoti šiuos metodus:
 aukščiausias visų
bandymų įvertis;

Testo kūrimo- redagavimo - valdymo parinktys
Parinktis ir aprašymas
 vidutinis visų bandymų
įvertis (vidurkis);
 pirmasis bandymas (visų
kitų bandymų
nepaisoma);
 paskutinis bandymas
(visų kitų bandymų
nepaisoma).
Naujas puslapis - galimybė
išskaidyti testą per kelis
puslapius, apribojant
klausimų skaičių viename
puslapyje
Navigacijos metodas galimybė nustatyti kokiu
būdu bus pateikiami
klausimai, atsitiktine tvarka
ar taip, kaip pateikiama teste
Maišyti klausimuose - jei
įjungta, kiekvieną klausimą
sudarančios dalys bus
atsitiktine tvarka maišomos
kas kartą, kai klausytojas
bandys atlikti testą, jei ši
parinktis taip pat įjungta
klausimo parametruose. Šis
parametras taikomas tik
klausimams, sudarytiems iš
kelių dalių, pavyzdžiui,
klausimams su keliais
pasirinktiniais atsakymais
arba atitikimo klausimams.
Kaip klausimai elgiasi galimybė valdyti
besimokančiojo sąveiką su
klausimu, t. y. jei taikomas
atidėtas grįžtamasis ryšys,
tuomet besimokantieji savo
rezultatus gali peržiūrėti tik
baigus atlikti testą, Jei
norite, jog besimokantieji
iškart atsakę į klausimą
galėtų pasitikrinti, tuomet
galima taikyti - Adaptuotas
režimas.

Testo kūrimo- redagavimo - valdymo parinktys
Parinktis ir aprašymas
Leisti keisti per
bandymą, Kiekvienas
bandymas pagrįstas
ankstesniu - jei yra
nurodytas sąveikaujantis su
keliais bandymais klausimų
elgiasys, šios parinktis,
kontroliuoja atitinkamus
parametrus.
Peržiūros parinktys - šie
parametrai valdo, kokią
informaciją besimokantieji
gali matyti peržiūrėdami
testą bandymo metu, po
bandymo esto ataskaitas.

Išvaizda parinktyse galima
nurodyti, jog prie bandymo
būtų rodomas naudotojo
paveikslėlis, valdyti
pateikiamą rezultatų
skaičiaus dešimtainę dalį ar
papidlomos informacijos blokų rodymą.

Papildomi bandymų
apribojimai parinktyse
galima nurodyti bandymų
apribojimus: reikalauti
slaptažodžio, tinklo adreso,
taikyti atidėjimo laikotarpius
tarp bandymų, naršyklės
saugą.

Testo kūrimo- redagavimo - valdymo parinktys
Parinktis ir aprašymas
Bandras atsiliepimas galima grįžtamajį ryšį
(tekstas atsiliepimas), kurį
besimokantieji matys, atlikę
testo bandymą. Nurodžius
įverčių ribas procentais ar
balais, rodomas tekstas
priklausys nuo gauto įverčio.
Toliau pateikiamos įprastos
veiklų parinktys, kurias
užpildykite pagal poreikį.
Įtraukiant testą į kursą ir užpildžius šią formą, spustelėjus Įrašyti ir parodyti yra atveriamas testo
redagavimo langas, kuriame spustelėjus mygtuką yra atveriamas testo klausimų kūrimo įtraukimo
langas:

Vėliau testo redagavimo langas yra atveriamas aspustelėjus testo valdymo meniu ir pasirinkus Testo
redagavimas - klausimų kūrimo/įtraukimo į testą langas.

Klausimo pridėjimui į testą reikia spustelėti Įtraukti ir meniu lange pasirinkti:
o
o
o

įtraukti naują klausimą
įtraukti klausimą iš klausimų banko (jei kurse yra sukurta klausimų, jie automatiškai
patalpinami klausimų banke)
įtraukti atsitiktinį klausimą (atsitiktinį klausimą galima parinkti iš klausimų banko
sukurtų klausimų kategorijų)

Pasirinkus Įtraukti → Įtraukti naują klausimą atsidarys pridedamo klausimo tipo pasirinkimo
langelis. Priklausomai nuo pasirinkto klausimo tipo atverčiamas klausimo kūrimo langas.
Kiekvienas klausimas gali turėti skirtingą vertę galutiniam įvertinimui, galima pateikti paaiškinimus
neteisingai atsakius ir pan.

Sutapimas (atitikimas) – yra sąrašas klausimų ir sąrašas atsakymų, studentas turi nurodyti koks
klausimas atitinka kokį atsakymą.
Atsitiktinis trumpo atsakymo atitikimas – iš studento pozicijos atrodo kaip Sutapimo klausimai,
skiriasi tik tuo, kad klausimai parenkami iš jau esančių toje kategorijoje Trumpo atsakymo
klausimų ir atsakymų.

Esė (angl. Essay) – atsakymas užrašomas esė forma.
Įkeliami atsakymai (angl. Embeded Cloze) – šie labai lankstūs klausimai susideda iš teksto
ištraukos, kurioje yra galimi atsakymai. Įeina kelių pasirinkimų (angl. multiple choice), trumpo
atsakymo (angl. short answers) ir skaitiniai (angl. numerical).
Keli pasirinkimai – atsakymus galima pasirinkti iš kelių variantų. Yra du šio pasirinkimo tipai,
kai galima pažymėti tik vieną atsakymą arba bet kokį atsakymų skaičių.
Paprastas skaičiavimo - toks pat kaip skaičiavimo tik skirtas atlikti paprastesnius skaičiavimus
ir naudojamos paprastesnės formulės.
Skaičiavimo - klausimas skirtas atlikti matematiniams skaičiavimams su formulėmis.
Skaičiavimo su keliais atsakymais- toks pat kaip skaičiavimo tik su galimybe pateikti keletą
teisingų atsakymų.
Tiesa/Netiesa (angl. True/False) – studentas renkasi tik iš dviejų galimų atsakymų (Taip/Ne).
Trūkstamų žodžių parinkimas - klausimai sukuriami su trūkstamais žodžiais, kurie tekste
užpildomi išskleidžiamajame meniu.
Trumpas atsakymas – atsakymai į klausimą turi būti žodis ar frazė. Gali būti keletas galimų
atsakymų, su skirtingais vertinimais. Atsakymai gali būti jautrūs arba ne.
Vilkti ir palikti ant paveikslėlio - klausimai sudaromi su foniniu paveikslėliu, kai paveiksliuko ar
teksto žymės yra velkamos ir paliekamos ant metimo zonų, esančių ant paveiksliuko fono.
Vilkti ir palikti tekste - klausimai sudaromi su trūkstamais žodžiais, kurie klausimo tekste
užpildomi "vilkti ir palikti" būdu.
Vilkti ir palikti žymes - Klausimai sudaromi su žymėmis, kurios yra velkamos ir paliekamos ant
paveiksliuko fono. Šis klausimo tipas skiriasi nuo klausimo "Vilkti ir palikti ant paveiksliuko"
tuo, jog čia yra tik nurodomos sritys, kur gali būti velkami elementai, tačiau ta sritis nėra
besimokančiajam išryškinama. Taip pat šis klausimas leidžia vilti į vieną nurodytą sritį kelis
velkamus elementus.
Atsitiktinis trumpų atsakymų atitikimo
Analogiškas kaip ir atitikimo klausimo tipas, tik šis klausimo tipas yra sukuriamas iš trumpų
atsakymų klausimų, kurie yra parenkami iš tam tikros kategorijos klausimų.

Iš visų jau dėstytojo sukurtų trumpo atsakymo klausimų sistema parenka norimą kiekį (čia – 2) ir
sumaišo jų atsakymus. Šiuo atveju tai neprasminga, nes atsakymų variantas kiekvienam klausimui
akivaizdžiai tinka tik vienas: Lietus arba Gediminas.
Pasirinkus šį klausimo tipą, sukurtas klausimas atrodys taip:

Klausimo kūrimo pavyzdys:

Įkeliami atsakymai
Įkeliami atsakymai sudaromi iš teksto, į kurį įterpiami įvairūs atsakymai. Šio tipo klausimai yra
labai lankstūs, bet juos galima kurti tik įvedant tekstą su specialiais kodais ir taip sukurti įkeliamą
klausimą, kai klausime galima pateikti kelis klausimų tipus: keli pasirinkimai, trumpas
atsakymas ar skaitinis klausimai.

Į laukelį Klausimo tekstas įrašomas užkoduotas tekstas

Klausimo kodavimo žymėjimas:
{
klausimo pradžia žymima skliausteliu (AltGr + 7)
1: klausimui galite nurodyti atsakymo balus (skaičių)
:MUILTICHOICE: apibrėžkite klausimo tipą. Apibrėžimas yra pažymimas ':'
pradžioje ir pabaigoje.
~
atskiriami atsakymų variantai
=
žymimas teisingas atsakymas
#
žymima (pasirinktinai) grįžtamojo pranešimo pradžia
}
klausimas pabaigoje uždaromas skliausteliu („AltGr + 0“)

Sukurtas klausimas atrodys taip:

Keli pasirinkimai
Pasirinkus klausimo tipą atveriamas klausimo pildymo langas. Pirmame lauke matomas Kategorijos
pavadinimas, tolesniame lauke rašomas klausimo pavadinimas. Galiausiai lauke Klausimo tekstas
suformuojamas pats klausimas.
Toliau lauke Vienas ar keli atsakymai? galima pasirinkti ar leisti žymėti tik vieną atsakymą ar kelis.

Belieka užpildyti norimus atsakymus laukuose Pasirinkimas1 2,3,... Tušti atsakymai nebus
rodomi. Lauke Įvertinimas įrašomas įvertinimo lygis procentais už kiekvieną atsakymą. Galimi
variantai: 100%, 90%, 80%, …, 5%, nėra, -5%, …, -80%,- 90%,-100%.
Jeigu tik vienas teisingas atsakymas pasirenkate 100%, jeigu 2 teisingi atsakymai tai
kiekvienas atsakymas po 50% ir t.t.

Klausimai sudaryti, bereikia tik išsaugoti. Spaudžiame Išsaugoti pakeitimus arba Nutraukti, jei
nenorime išsaugoti padarytų keitimų.
Paprastas skaičiavimo
Šis klausimo tipas yra paprastesnė skaičiavimo klausimo tipo versija, kai klausimų atsakymai yra
skaitinė reikšmė, bet skaitinė reikšmė atsitiktinai yra parenkama iš rinkinio.

Pasirinkus šį klausimo tipą, sukurtas klausimas atrodys taip:

Klausimo kūrimo pavyzdys:

Reikia įvesti abiejų reikšmių intervalus. Tada pasirinkti, kiek rinkinių norima sugeneruoti (čia – 10)
ir kiek parodyti ir spausti GENERUOTI. Sistema sukurs 10 skirtingų reikšmių rinkinių, tad
kiekvienas studentas per tą patį testą gaus vis kitas reikšmes arba, jei testas skirtas savikontrolei,
kiekvieną kartą jį atlikdamas gaus kitas reikšmes.

Trūkstamų žodžių parinkimas
Klausimai sukuriami su trūkstamais žodžiais, kurie tekste užpildomi išskleidžiamajame meniu.

Pasirinkus šį klausimo tipą, sukurtas klausimas atrodys taip:

Klausimo kūrimo pavyzdys:

Pasirinkus visiems atsakymams tą pačią grupę A, išskleidžiamajame meniu rodys visus
pasirinkimus (čia - skaičius). Pasirinkimus priskyrus skirtingoms grupėms, išskleidžiamajame
meniu sistema rodys tik tos grupės pasirinkimus. Apačioje pateiktame pavyzdyje pasirinkimai 2, 4
ir 6 yra neteisingi, nes tekste nebuvo tokiais skaičiais pažymėtų vietų:

Vilkti ir palikti ant paveiksliuko
Klausimai sudaromi su foniniu paveikslėliu, kai paveiksliuko ar teksto žymės yra velkamos ir
paliekamos ant metimo zonų, esančių ant paveiksliuko fono.

Pasirinkus šį klausimo tipą, sukurtas klausimas atrodys taip:

Velkamas elementas gali būti paveikslėlis arba žodis (tekstas).
Klausimo kūrimo pavyzdys:

Įrašę klausimo tekstą įkelkite fono paveikslėlį:

Pasirinkite velkamus elementus (paveikslėlį ar tekstą). Šiuo atveju tai yra tekstas:

Metimo zonose pasirinkite velkamus elementus – sistema rodys tuos, kuriuos įrašėte viršuje:

Tuomet grįžkite į viršų prie įkelto fono paveikslėlio ir nutempkite velkamus elementus (čia –
mėnesių pavadinimus) ant reikiamų vietų schemoje. Tada Metimo zonose automatiškai atsiras
koordinatės.

Prie velkamų elementų paspaudus pasirinkimą Neribota, sistema neribos velkamų paveikslėlių
skaičiaus – kiekvieną atsakymą bus galima pasirinkti keletą kartų:

Velkami paveiksliukai negali būti didesni nei 150 x 100 pikselių (tai sudaro 25 proc. viso foninio
paveikslėlio, kurio dydis 600x400).
To paties klausimo tipo pavyzdys, kai ant fono paveiksliuko tempiami mažesni paveiksliukai (čia –
vėliavos; kiekvieno paveikslėlio dydis apie 15x20):

Vilkti ir palikti tekste
Klausimai sudaromi su trūkstamais žodžiais, kurie klausimo tekste užpildomi "vilkti ir palikti"
būdu.

Pasirinkus šį klausimo tipą, sukurtas klausimas atrodys taip:

Klausimo kūrimo pavyzdys:
Klausimo tekstas

Vilkti ir palikti žymes
Klausimai sudaromi su žymėmis, kurios yra velkamos ir paliekamos ant paveiksliuko fono. Šis
klausimo tipas skiriasi nuo klausimo "Vilkti ir palikti ant paveiksliuko" tuo, jog čia yra tik
nurodomos sritys, kur gali būti velkami elementai, tačiau ta sritis nėra besimokančiajam
išryškinama. Taip pat šis klausimas leidžia vilti į vieną nurodytą sritį kelis velkamus elementus.

Pasirinkus šį klausimo tipą, sukurtas klausimas atrodys taip:

Klausimo kūrimo pavyzdys:

Įkelkite fono paveiksliuką (600x400):

Parašykite velkamų žymių pavadinimus:

Metimo zonose pasirinkite pageidaujamą formą ir pirmąją žymę (čia – popierius):

Grįžę prie įkelto fono paveikslėlio nutempkite automatiškai sugeneruotą žymę su tekstu į reikiamą
vietą, žymės lauką padidinkite (jei žymės laukas bus labai mažas, palikus atsakymą ant teisingo
paveikslo, bet ne žymės lauke, sistema tai įskaitys kaip neteisingą atsakymą). Koordinates sistema
sugeneruos automatiškai. Tą patį padarykite iš eilės su kiekviena kita metimo zona.

Testų bandymas
Kai paspausite mygtuką "Bandyti testą dabar", pamatysite testo klausimus ir įsijungs testui skirto
laiko skaičiavimas.

Kai pažymėsite visus atsakymus, pamatysite testo atlikimo suvestinę. Kur galite pamatyti ar
atsakėte į visus klausimus ir dar turite galimybę (jei dėstytojo nenustatyta kitaip) grįžti ir pakeisti
atsakymus. Jeigu viską atsakėte renkatės Pateikti viską ir baigti

Klausimų banko sukūrimas ir klausimų įtraukimas į testą
Klausimų bankas - tai sukurtų klausimų saugyklą, kur galima rengti klausimus iš anksto, rūšiuoti
pagal kategorijas ir naudoti vėliau kūriant testų veiklas.
Norėdami sukurti klausimų banką, išskleidžiamajame valdymo meniu – kairėje pusėje pasirinkite

Klausimynas.
Atsivėrusiame lange galima kurti testo klausimus įvairiose
kategorijose. Kategorijas galite kurti patys. Vėliau šiuos klausimus bus galima panaudoti, kuriant
testus ir įtraukiant atsitiktinius klausimus.
Kategorijos kūrimas
Jei norite sukurti naują klausimų kategoriją, pasirinkite Kategorijos ir pasikeitusiame ekrane
įveskite kategorijos pavadinimą, pvz.: Pirma tema ir spustelėkite mygtuką „Pridėti kategoriją “.

Naujo klausimo kūrimas klausimų banke

Naujas klausimas kuriamas spustelėjus mygtuką Sukurti naują klausimą...
Klausimo įtraukimas iš klausimų banko į testą

Norint pridėti klausimą iš klausimų banko į testą reikia pasirinkti testą (atverti testą), į kurį norite
įtraukti klausimus ir testo valdymo išskleidžiamajame meniu - pasirinkti punktą Redaguoti
klausimyną

Norėdami papildyti testą klausimais iš klausimų banko, dešinėje pusėje pasirinkite Įtraukti→ iš
klausimų banko, pasirinkite norimą klausimą, ir spustelėkite „Įkelti pasirinktus klausimus į testą“.

