
Formularze Google –

testy, quizy podsumowujące

Link do Google Forms

https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/


Wybór szablonu formularza (opcja Test – trzeba będzie zmodyfikować 

szablon pod swoje potrzeby, opcja Pusty – tworzymy, nie modyfikujemy)

Przykładowy quiz 1

Przykładowy quiz 2

Przykładowy test 3

https://forms.gle/BLEJ4ftUiy3oGnEV6
https://forms.gle/USapJgpmrEj2oYdV6
https://forms.gle/5eEaUdw5N3yr4B1X6


Tworzenie testu / quizu –

pusty szablon



Opcje testu



DODAJ NOWE PYTANIE

IMPORT PYTAŃ Z INNEGO

FORMULARZADODAWANIE TYTUŁU

I OPISU

WSTAWIANIE OBRAZU

WSTAWIANIE FILMU

WSTAWIANIE SEKCJI

(PRZYDATNE PRZY 

DŁUŻSZYCH TESTACH)

Opcje Menu – generator pytań



Pierwsze pytanie – powinno być to pytanie tzw. krótkiej odpowiedzi

o imię i nazwisko ucznia (niepunktowane, wymagane)

TU MOŻEMY WPISAĆ INSTRUKCJĘ DO QUIZU / TESTU

WPROWADZAMY:

OPCJA

DODANIA

PYTANIA



- krótka odpowiedź, długa odpowiedź –

zadanie otwarte (uczeń wpisuje odpowiedź

samodzielnie)

- jedno- i wielokrotny wybór, lista rozwijana –

zadanie zamknięte (uczeń wybiera odpowiedź 

spośród podanych)

- Prześlij plik – uczeń może przesyłać pliki 

bezpośrednio na Dysk Google nauczyciela

- siatka liniowa – odpowiedź przez zaznaczenie 

wartości na skali

- siatka jednokrotnego wyboru i pól wyboru –

siatka, z której uczniowie wybierają jedną lub 

więcej niż jedną odpowiedź w każdym wierszu

- data, godzina – uczniowie mogą podać dowolną 

datę, godzinę lub przedział czasowy



WSKAZUJEMY POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ

OKREŚLAMY PUNKTACJĘ

MOŻLIWOŚĆ DODANIA KOMENTARZA WYJAŚNIAJĄCEGO

PAMIĘTAMY O ZATWIERDZENIU!

OPRACOWANIE TESTU / QUIZU:

- punktacja

- poprawne odpowiedzi

- komentarze do odpowiedzi



Liczba udzielonych odpowiedzi

będzie od razu widoczna

Opcja oceny 

poszczególnych 

odpowiedzi

Widok odpowiedzi

udzielonych przez

poszczególnych uczniówWidok

zbiorczy



Udostępnianie linku do testu

Zaznaczamy LINK

Skracamy link

Kopiujemy

Uzyskany link możemy osadzić np. na stronie projektu 

lub wysłać przez dziennik elektroniczny



Czy można ustawić limit czasu

w teście z Formularza Google?

Bezpośrednio w formularzu – nie można (należy ręcznie zamknąć 

formularz w wyznaczonym czasie). To zmusza nas do pamiętania o tym, 

aby wcześniej podać uczniom dzień i godzinę zamknięcia.

Dodatkowa wtyczka FormLimiter:

Po jej zainstalowaniu można ustawić automatyczne zamykanie 

formularza.

Filmik z instrukcją do pobrania wtyczki: 

https://www.youtube.com/watch?v=0LfOrWtmzEI

https://www.youtube.com/watch?v=0LfOrWtmzEI


Opracowała:

Monika Mojsiejonek


