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Formularze Google
Formularze Google tworzymy na dysku Google, czyli musimy być zalogowani za pomocą
adresu Gmail.

Aby utworzyć formularz w systemie Dysk Google, sięgnij w rozwijanym menu Nowy do
polecenia Formularze Google.
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Na ekranie zobaczysz szkielet formularza z zalążkiem pierwszego w ankiecie pytania.

W polu tytułu formularza, w miejscu Fomularz bez nazwy, wpisz nazwę formularza, np.
Czasowniki modalne (przyjmijmy, że tworzymy test z j.niemieckiego). Pod tytułem możesz
także podać słowny opis formularza, np. podać jego cel.
W polu pierwszego pytania, w miejsce Pytanie bez tytułu, wpisz „imię ucznia”, wybierz z
prawego paska Krótka odpowiedź.

Następnie dodaj pytania do kartkówki.
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Masz już gotowy formularz edukacyjny testujący znajomość czasowników modalnych.
Wstaw kursor do pola z nazwą pliku na górze i zobaczysz, że program automatycznie wstawi
tam podany wcześniej tytuł formularza - naturalnie możesz podać dowolną nazwę pliku.
Kliknij ikonę podglądu, aby zobaczyć formularz.

Zobaczysz formularz z przyciskami radiowymi do klikania. Możesz je zaznaczyć.

Wróć do edycji (przycisk na górze) i na karcie Odpowiedzi kliknij ikonę arkusza
kalkulacyjnego.
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W arkuszu będą notowane odpowiedzi twoich respondentów. Możesz wybrać istniejący
arkusz lub utworzyć nowy.

System utworzy arkusz z kolumnami odpowiadającymi pytaniom. Pierwsza kolumna to
sygnatura czasowa odpowiedzi.

Zanim przetestujesz działanie, wykonaj jeszcze dwie drobne czynności.
Wróć do edycji formularza. Kliknij teraz przycisk Wyślij, co spowoduje wyświetlenie okna
Wyślij formularz.
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Kliknij w nim przycisk adresu internetowego wskazany strzałką. W kolejnym oknie kliknij
Kopiuj, aby skopiować do schowka link do formularza.

Wklej link na nowej karcie przeglądarki i obejrzyj formularz w działaniu. Wypełnij go i
prześlij.
Na karcie Odpowiedzi możesz zobaczyć, jak system zapisuje udzielone odpowiedzi w
postaci graficznej, kumulując naturalnie odpowiedzi użytkowników.

Przykład arkusza do przeprowadzenia ewaluacji oraz testu z otwartymi pytaniami. Uczeń nie
otrzymuje bezpośrednio informacji zwrotnej.
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link dla ucznia
link dla nauczycieli do wspólnej edycji
Przykład arkusza do przesyłania zadań.

link dla ucznia
link dla nauczycieli do wspólnej edycji

Przykład arkusza do przeprowadzenia testu kartkówki. Uczeń otrzymuje informację, ile
punktów otrzymał ze sprawdzianu.

link dla ucznia
link dla nauczycieli do wspólnej edycji

Instrukcja przygotowania formularza.
Jak zrobić ankietę?
https://www.youtube.com/watch?v=Ogw5NF-ufT4&t=60s
Jak zrobić test?
https://www.youtube.com/watch?v=qnj0eSTTNuc
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