PRZYKŁADOWY EGZAMIN TESTOWY

Przygotowuje się pytania testowe w dwóch wersjach. Następnie są one zapisywane
w formie prezentacji programu PowerPoint. Na kaŜdym slajdzie podawane jest jedno pytanie
w postaci dla pierwszej wersji testu – w górnej lub lewej części slajdu, dla drugiej wersji testu
– w dolnej lub prawej części slajdu. KaŜdy slajd wyświetlany jest przez ustalony czas,
zaleŜny od trudności pytania. Podczas wyświetlania w prawym górnym rogu slajdu na
bieŜąco podawana jest liczba sekund, przez które slajd będzie jeszcze wyświetlany. Na
poniŜszym rysunku przedstawiono przykładowy slajd.

Po zakończeniu wyświetlania bieŜącego slajdu, następuje automatyczne przejście do
wyświetlania slajdu następnego. Po zmianie obrazu, powrót do wcześniejszego pytania nie
jest moŜliwy.
Dla uzyskania takiego wyświetlania slajdów naleŜy:
1) Do kaŜdego slajdu naleŜy wkleić animowany gify (np. w prawym górnym rogu), który
odlicza i pokazuje czas, jaki upłynął od momentu wyświetlenia slajdu – kilka gifów
o róŜnych czasach trwania (30, 60, 90 i 120 sekund) zamieszczono w odrębnej zakładce.
2) Na kaŜdym slajdzie ustawić Pokaz slajdów → Przejście slajdu → Przełączanie slajdu →
Automatycznie po i wpisać taką samą liczbę sekund, jaką „zaszyto” we wstawianym gifie.
Odpowiedzi są udzielane na specjalnych arkuszach: koloru białego dla pierwszej
wersji oraz Ŝółtego – dla drugiej1. Na karcie naleŜy napisać swoje nazwisko i imię, numer
indeksu, datę zaliczenia oraz się podpisać. Na kratkach naleŜy zakodować numer indeksu oraz
na bieŜąco podawać odpowiedzi na wyświetlane pytania.
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WyróŜnić moŜna dwa podstawowe warianty kart:
1) Uniwersalne, przedstawione powyŜej, np. w kaŜdym pytaniu występują maksymalnie 4 odpowiedzi,
a pytania są albo jednokrotnego albo wielokrotnego wyboru.
2) Specjalizowane, tzn. dopasowane do wykorzystywanych pytań – taka karta jest zamieszczona jest
w odrębnej zakładce.
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Karty moŜna wypełniać czarnym długopisem lub miękkim ołówkiem. Dla poprawy
błędnie zakodowanych danych (numer indeksu i udzielone odpowiedzi), naleŜy przynieść ze
sobą korektor lub gumkę.

Skreślanie na karcie nie będzie uwzględniane – zakodowane dane będą automatycznie
odczytywane techniką OCR. Stąd kodowanie powinno być wyraźne:

Na poniŜszym rysunku przedstawiono wyposaŜenie niezbędne do przeprowadzenia tej
wersji egzaminu testowego.

