
1.  Czy studenci mogą otwierać inne okna w trakcie wypełniania testu? 
 

Tak, przy pomocy Formularzy Google nie jesteśmy w stanie wymusić blokady 
innych okien na komputerze studenta. 

 
2.  Czy można blokować test jeżeli student opuści okno z testem? 

 
Nie. 

 
3.  Jaka jest maksymalna liczba znaków w odpowiedzi na pytanie opisowe? 

 
Odpowiedź powinna być ograniczona do 32000 znaków. Jest to łączny limit znaków 
na odpowiedzi w całym teście. 

 
4.  Czy można ustawić maksymalny czas wypełniania testu przez studenta? 

 
Ramy czasowe testu można określać manipulując atrybutem ‘Akceptowanie 
odpowiedzi’. Możemy to robić poprzez ręczne przełączanie tego ustawienia na 

 
karcie Odpowiedzi. 
Istnieje również możliwość zautomatyzowania tej czynności za pomocą 
odpowiedniego skryptu, który udostępniony zostanie ze stosowną instrukcją. 

 
5.  Czy korzystanie z tych formularzy jest absolutnie konieczne? Czy 

niedozwolone jest korzystanie z innych platform lub pozyskanie odpowiedzi 
od studentów np. w Word? 

 
Obowiązujące zasady egzaminowania zostaną określone w przygotowywanym 
Zarządzeniu Rektora w sprawie zaleceń dotyczących weryfikacji efektów uczenia 
się przewidzianych w programie studiów w semestrze letnim roku akademickiego 
2019/2020. Jeżeli są uzasadnione powody do tego by przeprowadzać egzaminy na 
innych platformach, należy zgłosić taką potrzebę do Działu Organizacji Studiów. 

 
Należy zauważyć, że ujednolicenie sposobu prowadzenia egzaminów ma 
znaczenie z perspektywy studenta, dla którego korzystanie z tego samego systemu 
w skali uczelni, uwiarygadnia proces weryfikacji wiedzy. 

 
 
 
6.  Czy jeżeli student zaznaczy tylko 2 z 3 poprawnych odpowiedzi to system 

przyznaje punkty cząstkowe czy daje 0 pkt za całe pytanie? 
 

Korzystając z pytań wielokrotnego wyboru i ustalając klucz odpowiedzi, system 
domyślnie oceni odpowiedź pozytywnie jeżeli zaznaczone zostaną wszystkie 
poprawne odpowiedzi. Jeśli istnieje potrzeba cząstkowej oceny odpowiedzi można 
to zrobić podczas oceny testu poprzez manualne dodanie punktów do odpowiedzi. 

 
7.  Czy w formularzu można ustawić, żeby student nie mógł wracać do 

wcześniejszych pytań? 



Formularz jest traktowany jako całość i w związku z tym student dopóki nie prześle 
odpowiedzi może powracać do poprzednich pytań nawet jeśli są one oddzielone 
sekcjami. 

 
8.  Co w sytuacji kiedy student udzieli częściowej odpowiedzi i mógłby otrzymać 

powiedzmy 3 pkt. z max 10. Gdzie to zaznaczać? 
 

Podczas oceny testu możemy w sposób manualny wprowadzać liczbę punktów 
przyznanych za dane pytanie. 

 
 
 
 
9.  Czy nie lepiej robić zaliczenie w Classroom (przy pomocy Formularzy 

Google)? W Classroom można ustawić czas na odesłanie odpowiedzi. 
 

Jeśli istnieje już kurs w Google Classroom to jak najbardziej możliwe jest 
przeprowadzenie egzaminu za jego pomocą. 
Proszę pamiętać, że czas oddania odpowiedzi w Classroom nie jest jednoznaczny 
z wyłączeniem przyjmowania odpowiedzi w formularzu. Studenci nadal będą mogli 
widzieć i rozwiązywać test a ich odpowiedzi będą oznaczane w Classroom jako 
nadesłane po terminie. 

 
10. Czy istnieje możliwość pisania cyrylicą? 

 
Tak, jest to kwestia niezależna od Formularzy i związana z konfiguracją systemu 
operacyjnego studenta. 

 
11. Czy można ustawić czas odpowiedzi na pytanie? 

 
Nie, możemy jedynie określić ramy czasowe dla całego testu 

 
12. Czy wstawianie formuł matematycznych jest możliwe jedynie w formie 

obrazu? 
 

Tak. Formularze Google nie udostępniają narzędzia do tworzenia zaawansowanych 
wzorów matematycznych 

 
13. W jaki sposób obejść problem, że przy wydruku do pdf nie pokazuje się 

zawartość plików przesłanych przez studentów? 
 

W takim przypadku należy otworzyć i wydrukować każdy przesłany plik z osobna. 
 

14. W jaki sposób można przydzielić dodatkowy czas na egzamin osobom 
z niepełnosprawnościami? 

 
Osobom, które potrzebują więcej czasu na odpowiedź można przygotować kopię 
podstawowego formularza. W widoku projektu formularza wybieramy „więcej opcji” 
(przycisk z trzema kropkami), następnie „Utwórz kopię”. Zostanie utworzony 
dodatkowy formularz z tymi samymi pytaniami, w którym możemy niezależnie od 
formularza podstawowego ustawić przyjmowanie odpowiedzi (początek testu) i 
zakończenie przyjmowania odpowiedzi (koniec testu). Link do tak utworzonej kopii 
formularza, przesyłamy tylko do osób wymagających więcej czasu na odpowiedź. 


