
Regionalny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli „WOM” w Katowicach 

 

W jaki sposób stworzyć test                          
w Formularzach Google? 



 W przygotowanym materiale dowiesz się             
w jaki sposób: 

• stworzyć test, 

• zmodyfikować wygląd testu, 

• przygotować test do wysłania, 

• odczytać odpowiedzi. 



 Po zalogowaniu się na koto 
Google (warunek konieczny): 

• kliknij w Aplikacje Google, 

• wybierz Więcej od Google, 



 Na kolejnej stronie w części 
Zobacz wszystkie usługi 
kliknij w:  

 

 

• Formularze,  

 

 

 

• Otwórz Formularze 
Google. 



Na stronie głównej wybierz szablon testu 



Szablon testu 

 



Modyfikowanie wyglądu testu 

 



Zmodyfikuj wygląd testu 

 Aby zmodyfikować wygląd 

testu: 

• kliknij w Dostosuj motyw, 

• Opcje motywu umożliwiają 
zmianę: 

• grafiki nagłówka,  

• koloru motywu, 

• koloru tła, 

• stylu czcionki. 

 

 



Nowy wygląd  testu 

 



Tworzenie testu 

 



Tworzenie testu 

 Aby przygotowanie testu nie trwało zbyt długo, warto 
mieć przygotowany plik tekstowy z gotowym testem. 
Zamiast ręcznego wpisywania pytań i odpowiedzi 
wystarczy skopiować treść z pliku.  

 Uwaga!  
 Przykład pytania (w wierszach nie stosuj numeracji ani 

punktorów, co pozwoli przemieszać kolejność 
wyświetlanych odpowiedzi). 

 
      1. Ile lat miała Pippi? 
  7 lat 
  9 lat  
  10 lat 
  12 lat 
 
 
 



Tworzenie testu 

Tworzenie testu: 

• wpisz tytuł Twojego testu          
i dodaj opis, którym zostaną 
wyjaśnione  zasady testu, 

 

• w polu „imię i nazwisko”  
warto zamienić  polecenie 
np. na: „Wpisz swój numer        
z dziennika” lub zastosować 
inny sposób anonimizacji 
służący zabezpieczeniu 
danych osobowych ucznia. 

 

 



Rodzaje pytań 



         Pytanie zamknięte jednokrotnego wyboru 

 
Wprowadzone pytanie i 4 opcje odpowiedzi. 

Wprowadź klucz odpowiedzi 



Wprowadzanie klucza odpowiedzi: 
• zaznacz poprawną odpowiedź – widoczna na zielono, 
• możesz dodać komentarze, 
• możesz zmienić punktację. 
Po wprowadzaniu zmian, kliknij w Gotowe. 

 



 Zaznacz Przemieszaj kolejność opcji, a kolejność opcji 
odpowiedzi będzie się zmieniała. 



• Opcja Duplikuj ułatwia tworzenie pytań tego samego typu. 

• Po użyciu tej opcji wszystkie ustawienia w pytaniu zostają 
zachowane. 

• Należy tylko wpisać pytanie i opcje odpowiedzi. 



Przykładowe pytanie 

• Pytanie zamknięte  typu 
Lista rozwijana. 

• Do pytania zostało 
dołączone zdjęcie pobrane 
z komputera. 

• Grafika pochodzi z serwisu: 
https://pixabay.com/pl/  

 

 

 Pamiętaj o pobieraniu 
grafiki z legalnych źródeł. 

https://pixabay.com/pl/


Przykładowe pytanie 

• Pytanie zamknięte  
jednokrotnego wyboru. 

• Do każdej opcji odpowiedzi 
zostało dołączone zdjęcie 
pobrane z komputera. 

• Grafika pochodzi z serwisu: 
https://pixabay.com/pl/  

https://pixabay.com/pl/


Przykładowe pytanie 

 Pytanie siatka jednokrotnego wyboru 



Pytanie – Prześlij plik 

 Pytanie                                     daje możliwość przesłania 

pliku przez ucznia na Twój Dysk Google. 



Pionowy pasek 

• Dodaj pytania – dodaje dowolne pytanie. 

• Importuj pytanie – pobieranie pytanie z innego 
testu, który stworzyliśmy wcześniej. 

• Dodaj tytuł i opis. 

• Dodaj obraz – dodaje obraz poza  pytaniem, obraz  
może odnosić się do kilku pytań. 

• Dodaj film –  film z serwisu YouTube. 

• Dodaj sekcję – umożliwia rozdzielenie pytań przy 
długim teście np. na rozdziały. 

 

 



Dodaj film 

Aby dodać film: 

• kliknij w Dodaj film, 

• skopiuj z serwisu YouTube 
link do filmu, 

• wklej link do okno 
wyszukiwania  i kliknij 
Wyszukiwanie, 

• po wyszukaniu, film będzie 
widoczny poniżej, 

• kliknij: w film i Wybierz, aby 
film został dodany do testu. 

 

 



 Film dodany do testu 



Pytania niewykorzystane 

 Szablony niewykorzystanych pytań w teście 
usuwamy. 



 Aby zobaczyć jak wygląda Twój test, kliknij w Podgląd 



Podgląd testu 

 



 

Przygotowanie testu do wysłania  



Ustawienia testu przed wysłaniem 

 Kliknij w ustawienia,              

    aby je wprowadzić w teście przez wysłaniem. 



Ustawienia  
moje przykładowe ustawienia 

 
W Ogólne nie zaznaczam żadnej opcji, ponieważ: 

• nie zbieram adresów e-mail,  

• nie ograniczam testu do jednej odpowiedzi (bo opcja Ogranicz 
do jednej odpowiedzi wymaga logowania na konto Google). 



Ustawienia  
moje przykładowe ustawienia 

W Prezentacja zaznaczam opcję: 

• Pokaż pasek postępu,  

• opcję Pomieszaj kolejność pytań – wykorzystuję wtedy, kiedy                
nie numeruję pytań, 

• w Wiadomość z potwierdzeniem wpisuję: Dziękuję za wykonanie 
testu. 



Ustawienia  
moje przykładowe ustawienia 

 Testy: 

• w Opcji testów, zaznaczam Opublikuj ocenę, 

• w opcji Użytkownik może zobaczyć, zaznaczam Wartości punktowe. 

 Uczeń po rozwiązaniu testu i przesłaniu odpowiedzi będzie                
widział liczbę uzyskanych punktów. 

 

Zapisz ustawienia 



Wysyłanie testu 

• Jeśli wysyłasz test przez e-dziennik kliknij w łącze          , 
zaznacz Skróć URL i Kopiuj. 

• Skopiowany link wklej do treści e-maila i wyślij uczniom. 



Odpowiedzi 

 



Odpowiedzi – Podsumowanie  

 Kliknij w opcje Odpowiedzi, aby sprawdzić wyniki. 
 W Podsumowaniu znajdują się statystyki i wykresy do każdego 

pytania.  
 Na wykresie Wpisz numer pytania odczytasz, ile razy uczeń o tym 

samym numerze udzielił odpowiedzi. 
 



Odpowiedzi – Pytanie  

W opcji Pytanie : 

• przeglądamy osobno każde pytanie, 

• widzimy, ile poprawnych i błędnych odpowiedzi zostało 
udzielonych w każdym pytaniu. 



Odpowiedzi – Pojedynczo 

 W tej części możesz przeglądać testy pojedynczo każdego  ucznia.  

 Na końcu strony znajduje się data i godzina przesłania testu. 



Wydruk 

 Testy można wydrukować lub zapisać w formacie PDF. 



Wyłączenie dostępu do testów 

 Aby zablokować możliwość wysyłania odpowiedzi, należy 
wybrać opcję Formularz nie przyjmuje odpowiedzi. 



Zapisywanie zmian 

 Wszystkie zmiany w teście są na bieżąco zapisywane. 



  

 Pamiętaj, aby na koniec pracy wylogować się. 

 Życzę miłego testowania  

 

 

 

 
Opracowała: Aldona Ferdyn 

Konsultant RODN „WOM” w Katowicach 

 


