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JQuiz – tworzenie quizów 

Moduł ten służy do tworzenia quizów i testów. Na postawione w quizie pytania można zdefiniować różnego 

rodzaju odpowiedzi. 

Po uruchomieniu modułu zobaczymy okno edycji pytań składające się z następujących elementów: 

1 – pasek menu 

2 – pasek z narzędziami 

3 – pole na wpisanie tytułu zadania 

4 – pole do wpisania treści pytania 

5 – lista z której wybieramy rodzaj pytania 

6 (A, B, C, D) – pola na wpisanie możliwych odpowiedzi 

7 – miejsce na wpisanie ewentualnych wskazówek 

8 – zaznaczenie poprawnej odpowiedzi 

 

Warto zwrócić uwagę na pole obok litery Q, w którym wyświetla się numer aktualnego pytania. Klikając 

w strzałki skierowane w górę i w dół można przechodzić do kolejnych pytań lub wracać do poprzednich.  
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W kolejnych oknach w kolumnie „Odpowiedzi” wpisujemy odpowiedzi do pytania. Z boku po lewej stronie 

są dwie strzałki służące do przewijania. Nie ma potrzeby wpisywania kolejnych numerów odpowiedzi, bo 

program nadaje je automatycznie.  

W kolumnie Ustawienia możemy mieć dwa tryby pracy – uproszczony i zaawansowany. Można przełączać 

je wybierając z menu Opcje  Tryb pracy.  

 

W trybie zaawansowanym można ustalić, czy dana odpowiedź jest poprawna i wpisać, jaki procent punktów 

jest za nią przyznany. W trybie uproszczonym nie ma takiej możliwości. 

 

W menu znajduje się też Zarządzanie pytaniami. Jest to bardzo przydatna opcja. Pozwala na zmianę 

kolejności pytań, wstawianie, kasowanie, przenoszenie i klonowanie pytań.  
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Można także skorzystać z możliwości Auto-odpowiedź, która pozwala na samodzielne ustalenie, jakie 

komunikaty mają się pojawiać po wybraniu odpowiedzi — zarówno prawidłowej, jak i błędnej.  

 

Jeśli chcemy zmienić kolejność pytań lub kolejność odpowiedzi, możemy wybrać opcję Tasowanie.   

W module JQuiz możemy wstawiać cztery rodzaje pytań: 

1. Wielokrotnego wyboru (pierwsza opcja na rozwijanej liście) 

Jest to typowe pytanie testowe, w którym uczeń ma do wyboru kilka odpowiedzi, ale tylko jedna jest 

prawidłowa. Tak długo wybiera odpowiedzi, aż trafi na właściwą, ale za każdą błędną odpowiedź 

odejmowane są procenty. 
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2. Krótkiej odpowiedzi  

W tym typie pytania uczeń ma za zadanie wpisać odpowiedź. W ramach podpowiedzi może poznać 

pierwszą (kolejną) literę, ale za to traci część punktów. Rozróżnianie lub nie wielkości liter można ustawić 

podczas konfiguracji formatu wyjściowego. 

3. Hybrydowe  

W tym rodzaju pytania uczeń musi wpisać prawidłową odpowiedź, ale jeśli poda błędną, to pojawiają się 

odpowiedzi do wyboru, tak jak w Wielokrotnym wyborze. Liczbę nieudanych prób wpisania można ustalić 

również podczas konfigurowania formatu wyjściowego w zakładce Inne. W trybie zaawansowanym jest 

możliwość wyboru, które pytanie ma pojawić się w odpowiedziach do wyboru. 

4. Wielokrotnego wyboru (ostatnia opcja na liście rozwijanej) 

W tym typie pytania może być więcej niż jedna odpowiedź prawidłowa i uczeń powinien wybrać wszystkie 

prawidłowe. Wybranie błędnej odpowiedzi lub brak zaznaczenia wszystkich prawidłowych powoduje 

odebranie części punktów. Ponadto w większości opcji w trybie zaawansowanym możemy ustalić, że 

niektóre odpowiedzi są częściowo poprawne i za nie przyznać część punktów. 

 

Kiedy już wszystkie pytania zostaną wprowadzone, krokiem kolejnym będzie konfiguracja formatu 

wyjściowego quizu. W tym celu należy wybieramy z menu Opcje  Konfiguruj format wyjściowy 

i ustalamy parametry dla quizu. 
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Okno konfiguracji ma kilka kart (zakładek). W pierwszej karcie Tytuły/Instrukcje należy wpisać podtytuł 

ćwiczenia oraz instrukcje dla ucznia. 

 

Druga karta Komentarze/Informacje pozwala wprowadzić tekstowe komentarze dla wypełniających quiz 

tak, aby bezpośrednio po kliknięciu na daną odpowiedź otrzymywali informację zwrotną.  

 



 Kurs eTwinning „Tydzień z Hot Potatoes” 
 

    

Strona 6 z 10 

 

Karta kolejna to Klawisze. Na poniższym rysunku propozycja, jak można wypełnić tę kartę. 

 

W części Nawigacja zdejmujemy zaznaczenia. Te linki w tej chwili prowadzą do pustych stron. Nie będą 

puste dopiero wtedy, kiedy z takich quizów, krzyżówek i innych pomocy przygotowanych w Hot Potatoes 

przygotujemy zestaw ćwiczeń w module The Masher. Index będzie wtedy stroną główną zestawu 

z wymienionymi ćwiczeniami wchodzącymi w jego skład, strzałki w lewo i prawo będą kierowały nie do 

następnego czy poprzedniego pytania, ale do następnego lub poprzedniego zadania. Elementy nawigacyjne 

w ćwiczeniu funkcjonującym samodzielnie można ukryć. 

Wygląd to kolejna karta, do której warto zajrzeć. Umożliwia nam ona zmianę wyglądu krzyżówki. Można 

ustalić tutaj kolory tła, kolory czcionki, nawigacji, treści komunikatów i ewentualnych hiperłączy.  



 Kurs eTwinning „Tydzień z Hot Potatoes” 
 

    

Strona 7 z 10 

 

 

Zmiana koloru poszczególnych elementów krzyżówki polega na wprowadzeniu w kolejne okienka edycyjne 

kodu szesnastkowego odpowiednich kolorów. Nie wszyscy je jednak znają, dlatego obok okienek 

edycyjnych zamieszczony został kolorowy przycisk. Kliknięcie w niego powoduje pojawienie się tradycyjnej 

palety barw. Wystarczy wybrać w niej odpowiedni kolor i zaakceptować wybór przyciskiem OK. Wybrany 

kolor zostanie automatycznie przekształcony przez program na kod szesnastkowy.   

W zakładce Timer można ustalić limit czasu i określić, ile minut potrzeba, by wypełnić quiz. Jeśli uczniowie 

przekroczą zadeklarowany czas, to wyświetli się im komunikat, że czas na rozwiązanie quizu upłynął. 

Podczas rozwiązywania quizu zegar jest cały czas widoczny. W związku z tym uczeń może kontrolować 

samodzielnie tempo swojej pracy. 
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Warto tu zwrócić uwagę na zaznaczone opcje w karcie Inne. Szczególnie przydatne będą opcje: tasowania 

kolejności pytań i kolejności odpowiedzi, pokazywanie punktacji po każdej poprawnej odpowiedzi, a także 

rozróżniania wielkości liter.  

 

Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych zmian akceptujemy konfigurację poprzez naciśnięcie przycisku 

OK i wracamy do quizu, bowiem czas na jego zapisanie. 

Quiz możemy zapisać jako projekt  z rozszerzeniem .jqz wybierając Plik  Zapisz projekt. W miejscu zapisu 

(np. wskazany folder) pojawi się poniższa ikona pliku.  

 

Ponieważ quiz ma być rozwiązywany online, docelową jego postacią jest format HTML z odpowiednim 

kodem JavaScript. Z menu Plik wybieramy Utwórz stronę WWW a następnie Strona WWW dla Eksplorera.  



 Kurs eTwinning „Tydzień z Hot Potatoes” 
 

    

Strona 9 z 10 

 

 

Wskazujemy miejsce zapisu, wpisujemy w okienku „Nazwa pliku” swoją nazwę i naciskamy przycisk Zapisz. 

Quiz zostanie zapisany jako plik HTML z rozszerzeniem .htm.  W miejscu jego zapisu (np. wskazany folder) 

pojawi się poniższa ikona pliku. 

 

Teraz można quiz obejrzeć w przeglądarce internetowej. W poniższym oknie, które się pojawi, na pytanie 

Co chcesz zrobić? wybieramy Obejrzeć ćwiczenie w przeglądarce internetowej.   

 

.  
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