
Testu veidošana - uzstādijumi 
Šajā pamācībā iesim cauri svarīgākajām opcijām testiem! 

 

1. Ejam uz savu kursu iespējojot “rediģēšanu” un pievienojam jaunu aktivitāti 

 

2. Izvēlamies “Tests” un spiežam pievienot 

 

3. Zem “Vispārēji” –  

 

 “Nosaukums” ir testa nosaukums;  

 “Apraksts” pastāsta par ko tests būs un tas būs redzams ja atzīmes “Parādīt aprakstu kursa lapā”. 



 

Redzams - 

 

 

4. Zem ”Sinhronizēšana” –  

 

Ja vēlaties, lai tests ir vaļā tikai kādu noteiktu laiku, tad to var regulēt pie “Atvērt testu” un “Slēgt 

testu” un atzīmējot “Iespējot”. “Laika ierobežojums” nosaka cik ilgi tests ir pildāms. 

 

 

“Kad beidzas laiks” parāda, kas notiks, tad kad beidzas testa laiks 

 

 
 

5. Zem “Vērtēt” -   

 “Vērtējums, lai nokārtotu” parāda minimālo atzīmi, lai būtu sekmīgs.  

 “Atļauto mēģinājuma skaits” nosaka cik reizes testu var pildīt 

 “Vērtēšanas metode” ir iespējots, ja atļauto mēģinājuma skaits ir 2 vai lielāks. Tas nosaka, kā tiek 

iegūta gala atzīme no visiem mēģinājumiem. 



 

6. Zem “Izkārtojums” – 

 

 “Jauna lapa” nosaka vai visi jautājumi būs vienā lapā vai arī skolniekam katrs jautājums būs 

jaunā lapā. 

 “Navigācija” nosaka vai jautājumi būs secīgi, kā izveidojāt, vai arī jauktā veidā 

 

 

7. Zem “Priekšskatījuma opcijas” – 

 

Šeit var atzīmēt, ko skolnieks redz testa laikā, uzreiz pēc testa, un vēlāk. Šis var būt noderīgi, lai 

skolnieks, nevarētu saglabāt atbildes un pēc tam tās nosūtīt kādam citam! 

 

 



 

8. Zem “Papildus ierobežojumi mēģinājumi” – 

 

 “Pieprasīt paroli” der, ja vēlaties uzlikt parole testam 

 “Uzpiestā laika aizkave starp…” nosaka pēc cik ilga laika skolnieks var atkal pildīt testu 

 

 
 

9. Zem “Kopējas atsauksmes” –  

 

Šeit var pievienot, kas skolniekam tiks parādīts, ja tiks iegūts rezultāts kādā noteiktā procentu 

robežā, piemēram, 50%. 

 

 

10. Zem “Vispārējie moduļa iestatījumi” 

Vienīgais opcija, kura ir vērā ņemama ir “Redzams”. Tas norāda vai tests ir redzmas vai nē. 

 



 
11. Zem “Ierobežot piekļuvi” 

Šī sadaļa var būt noderīga, ja vēlaties uzlikt specifiskus nosacījumus un viņus kombinēt kopā. 

Piemēram, ja es vēlos, lai tikai “Jānis” no klases var pildīt testu.  

 

 

 


