Odpowiedzi na pytania dot. MS Forms:
1. Jak umieszczać w treści zadań obiekty matematyczne? Np.równania

Przy wybranym pytaniu klikamy na trzy kropki i wybieramy opcję „Matematyczne”
Pojawia nam się dodatkowa sekcja, gdzie możemy na klawiaturze matematycznej wpisać
równanie. Po wpisaniu system sam sugeruje nam wyniki równania:

2. Czy można do treści zadań dołączać wykresy, rysunki, figury geometryczne?
Tak, w treści pytania możemy dołączyć multimedia, po kliknięciu na ten przycisk:
Możemy więc dodać dowolny obrazek, pamiętając o zachowaniu praw autorskich.

3. Mam inny widok. Nie ma "nowy test"
Opcja nowy test jest widoczna po zalogowaniu. W zależności od wersji językowej będzie to
„nowy test” lub „New Quiz”
4. Czy w w narzędziach prezentowanych jest możliwość dołączenia pliku dźwiękowego, aby
test można było przeprowadzić zdalnie zupełnie bez udziału nauczyciela. Chodzi tutaj o
zadaniach ze słuchu na lekcjach języków obcych.
W MS Forms po wybraniu opcji do dołączenia multimediów możemy wybrać Video i wkleić do
niego link:

5. Jak zaznaczyć czas na rozwiązania testu?
Wchodzimy w trzy kropeczki przy danym teście, wybieramy Ustawienia:

A następnie zmieniamy datę rozpoczęcia i / lub zakończenia testu:

6. Czy można określić rozpoczęcie i zakończenie testu? np. 13:15 do 13:45 Próbowałem to
zrobić i tylko pojawia się pełna godzina i pół np.:13:00 zakończenie też pełna godzina lub
pół np.: rozpoczynam 13:00 koniec 13:30 lub 14:00.
Możliwy jest wybór czasu tylko co pół godziny, ale gdy nie wyznaczymy daty rozpoczęcia testu i
wyślemy test naszym uczniom o godzinie np. 13:15, to możemy wyznaczyć datę zakończenia
testu na 13:30, tym samym dając im 15 minut na odpowiedź.

7. Gdzie moge zmienic jezyk na j. polski?
Język aplikacji zależy od języka systemu operacyjnego i przeglądarki. W systemie Windows 10
można zmienić język w Ustawieniach językowych jako język wyświetlania.

W przeglądarce Google Chrome, aby zmienić ustawienia językowe należy podążać ścieżką
pokazaną poniżej:

8. Czy pytania również można losowo wybrać?
Tak, w ustawieniach danego testu możemy również wybrać losową kolejność pytań, a także
zablokować pytania tak, by np. pytanie o imię i nazwisko pojawiało się zawsze na początku testu:

9. W jaki sposób usunąć pytanie?
Aby usunąć pytanie klikamy na symbol kosza przy tym pytaniu:

10. Potrzebuję odpowiedzi ze znakami, jakie występują w hiszpańskim, by mieć akcenty,
odwrócony znak zapytania. jak to zrobić?
Jeżeli mamy w ustawieniach systemowych wybrana klawiaturę hiszpańską, możemy te znaki
wpisać zarówno do pytań jak i do odpowiedzi:

Tutaj znajdą Państwo więcej informacji na ten temat: https://hiszpanski.crib.pl/hiszpanskie-znakipolska-klawiatura.html
Aplikacja MS Forms proponuje nam wybór klawiatury matematycznej, nie mamy tam wyboru
klawiatury językowej danego języka.
11. Przepraszam, czy można prosic o przypomnienie gdzie wybieramy opcje punkty i te "trzy
kropeczki"?
W lewym dolnym rogu każdego z pytań znajdziemy punktację, a w prawym dolnym „trzy
kropeczki”:

12. Czy podając system uzna za poprawną odpowiedź jeżeli w pytaniu otwartym uczeń
napisze np.:"osobowy", a nauczyciel wpisał odpowiedź "samochód osobowy"?
Nie, system uzna tą odpowiedź za błędną:

13. czy zamiast udostępnij może być wyślij?
Tak, gdy jesteśmy zalogowani kontem osobistym przycisk „Udostępnij” zamienia się w przycisk
„Wyślij”, ma jednak dokładnie takie samo działanie.
Konto Office 365:

Konto osobiste:

14. Czy można tak ustawić, by prawidłowe odpowiedzi uczniowie dostali np. dzień później?
Używając wersji Office 365 możliwe jest udostepnienie wyników później. Aby to zrobić należy
wyłączyć opcję automatycznego pokazywania wyników w ustawieniach testu, a następnie po
sprawdzeniu odpowiedzi kliknąć opcję Opublikuj wyniki:

W wersji podstawowej, gdy jesteśmy zalogowani kontem osobistym opcja „Opublikuj wyniki” nie
jest dostępna – jedyną możliwością jest więc wtedy skopiowanie wyników z Excela i przesłanie
informacji mailowo lub umieszczenie w dzienniku. Możemy to oczywiście zrobić w dogodnym dla
nas terminie.
15. Po opublikowaniu wyników testu każdy widzi tylko swój wynik?
Tak, respondenci będą mogli wyświetlić tylko swoje wyniki.

16. Czy można ułożyć otwarte pytanie? np. przetłumacz na j.angielski 'rdzeń kręgowy'
Oczywiście, najlepiej wybrać do tego opcję pytania tekstowego z krótką odpowiedzią, wtedy
możemy też wpisać poprawną odpowiedź, którą system policzy jako punkt:

17. czy uczen musi byc zalogowany , by zrobic test?
Nie, uczeń nie musi się nigdzie logować, od razu po wejściu na stronę widzi test.
18. Czy Pani zdanie takie narzędzie będzie łatwe w obsłudze u uczniów 6-8 letnich?
Myślę że bez pomocy rodzica wejście do narzędzia może być trudne (trzeba skopiować link i
wkleić go do przeglądarki). Samo odpowiadanie na pytania nie powinno jednak stanowić
trudności (na smartphonie, tablecie lub ekranie dotykowym wystarczy kliknięcie w odpowiednią
odpowiedź). Jeśli uczeń potrafi obsługiwać myszkę komputerową, to też powinien sobie z tym
poradzić. Pozostaje tu tylko kwestia wymyślenia prostych pytań 😊
19. Wersja podstawowa jest darmowa?
Tak, konto osobiste jest darmowe.

20. jeśli chcę prosić o oceny z zachowania każdego nauczyciela dla każdej osoby w klasie to
jakiej opcji forms użyć?
Skorzystałabym wtedy z opcji formularza, bo nie potrzebujemy dodawać do tego pytania żadnej
punktacji. Jeśli chodzi o rodzaj pytania wybrałabym skalę Likerta:

Na przykład:

21. Czy "publikacja" oznacza, że uczniowie widzą wyniki swoich kolegów?
Nie, każdy respondent widzi tylko swoje wyniki. Tylko twórca ankiety widzi wyniki wszystkich
respondentów.

22. czy można usunąć test z MS Forms ze swoich zasobów? Jeśli tak, to jak to zrobić?
Aby usunąć test na stronie głównej MS Forms klikamy na trzy kropki przy danym teście a
następnie wybieramy kosz (usuń):

Test trafia następnie do kosza, gdzie mogę go jeszcze przywrócić, lub usunąć na zawsze,
opróżniając kosz:

23. Pytanie do Pani Emilii: Jak można ustawić obraz w pytaniu w Formsie w dużym rozmiarze i na
środku ekranu, tak aby były widoczne różne szczegóły w obrazie? Zazwyczaj pojawia się on z
boku i jest mały :(
Niestety nie mamy wpływu na takie ustawienia. To jak obraz jest wyświetlany, zależy od tego na jakim
urządzeniu dany test jest wyświetlany. W wersji komputerowej obrazek wyświetlany jest w prawym
górnym rogu pytania, a w wersji mobilnej na środku:
Wersja komputerowa:

Wersja mobilna:

24. Pracuję z dziećmi w klasach młodszych na platformie genial.ly. Czy mogę osadzić
wykonany na FM Forms test na tej platformie używajac link testu i otrzymać wyniki
dzieci?
Niestety nie korzystam z platformy genial.ly. Na innych platformach (np. MS Teams) jest
możliwość wybrania testu z Microsoft Forms. Test z MS Forms możemy też udostępnić na jakiejś
stronie internetowej, korzystając z opcji Udostępnij / Osadź:

Nie jestem jednak w stanie ocenić, czy zadziała to na platformie z której Pani korzysta.

25. Przepraszam, mam jeszcze pytanie do pani Emilii, czy w MS Form, też można wprowadzać
pytania dźwiękowe?

Tak, do pytania możemy dodać multimedia, np. link do filmiku z YouTube i np. poprosić
respondenta by np. po wysłuchaniu historii nagranej w języku niemieckim odpowiedział na
pytanie.

