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Testų kūrimas programa
Hot Potatoes

A.Vosyliūtė

Z.Variakojienė
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3 užduotis 
„Hot Potatoes“ programos panaudojimas
Sukurkite testą naudojant pratimą JQuizJQuiz

(klausimai-atsakymai)
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Išsirinkite pratimą JJQQuizuiz
Pasirinkite Multiple-choice 
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Sudarykite 2 testo klausimus:
1) klausimas:
Srityje Title nurodykite temos pavadinimą
“Internetas ir eInternetas ir e -- papašštastas””
Srityje Q rašykite klausimą:
Kokio pobūdžio informacija yra pasauliniame 

žiniatinklyje?
Srityje Answers pateikite atsakymus: 
1.Tik teksas 
2.Tik nuotraukos 
3.Tik filmai
4.Tekstas, grafika, vaizdas ir kt
Srityje Feedback galima pateikti komentarus. 
Pav.: Ne, netikslu. Teisingai.
Srityje Settings pažymėkite teisingą atsakymą
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2) klausimas:
Srityje Q rašykite 2  klausimą:
Kas yra nuoroda interneto puslapyje?

1.Mygtukas, leidžiantis iš vieno puslapio pereiti į kitą
2.Programa žaidimams žaisti
3.Kitas bylos pavadinimas
4.Instrukcija, kur ieškoti informacijos
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Sudaryto Multiple-choice testo vaizdas
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Pasirinkite Short-answer pratimą
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Q langelyje įrašykite  klausimus, o srityje Answers įrašykite 
atsakymus
3) Kaip atsakyti į gautą laišką?

Paspausti Forward mygtuką
1.Būtinai reikia pradėti rašyti naują laišką
2.Paspausti Reply mygtuką
3.Išrinkti Attachment meniu

4) Ką reiškia sąvaržėlės piktograma laiško antraštėje?

1. Reikia išjungti kompiuterį
2. Laiško siuntėjas yra imigrantas
3. Prie laiško yra prisegta byla
4. Laiškas gautas su klaida
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Sudaryto Short-Answer testo vaizdas
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Pasirinkite Multi-Select pratimą
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5) Kas yra "Google"?

1. Žaidimų portalas

2. Programa leidžianti naršyti po kitus kompiuterius

3. Paieškos sistema

4. Grafinis programų paketas

6) Koks simbolis būtinai turi būti elektroninio pašto 
adrese?

1. @
2. *
3. +
4. !
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Sudaryto Multi-Select testo vaizdas
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Išsaugokite sukurtą pratimą HotpotJQuizFileHotpotJQuizFile formatu

Sukurkite  internetinį puslapį Create Web page → Standard Format 

Peržiūrėkite sukurtą pratimą – paspauskite mygtuką

View the exercise in my browser
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4 užduotis 
„Hot Potatoes“ programos panaudojimas
Sukurkite testą naudojant pratimą JMixJMix

(tinkamos žodžių sekos paieška)
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Sudarykite 2 testo klausimus:
1) klausimas:
Srityje Title nurodykite temos pavadinimą
“OmoOmo ddėėsnissnis””
Srityje Main sentence įrašykite teisingą Omo dėsnio 
formuluotę:
“Srovė tekanti elektros grandine yra tiesiog proporcinga
elektrovaros jėgai ir atvirkščiai visos grandinės varžai”

Pastaba: po kiekvieno žodžio spausti “Enter”

Srityje Alternate sentences pateikite kitą teisingą
alternatyvią Omo dėsnio formuluotę:
“Elektros grandine tekanti srovė yra tiesiog proporcinga 
elektrovaros jėgai ir atvirkščiai visos grandinės varžai”
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Išsaugokite sukurtą pratimą HotpotJHotpotJMixMixFileFile formatu

Sukurkite  internetinį puslapį Create Web page → Standard Format 

Peržiūrėkite sukurtą pratimą
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2) klausimas:
Srityje Title nurodykite temos pavadinimą
“MintysMintys [[G.E.DaumerisG.E.Daumeris]]””
Srityje Main sentence įrašykite mintį:
“Trys dalykai niekada negrįžta: paleista strėlė, ištartas
žodis ir praėjusios dienos ”
Pastaba: po kiekvieno žodžio spausti “Enter”

Srityje Alternate sentences pateikite kitas teisingas 
alternatyvias mintis:

“Trys dalykai niekada negrįžta: paleista strėlė,  praėjusios dienos,ištartas žodis”
“Niekada negrįžta trys dalykai:  praėjusios dienos, paleista strėlė, ištartas žodis”
“Trys dalykai niekada negrįžta: ištartas žodis, praėjusios dienos, paleista strėlė”
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5 užduotis 
„Hot Potatoes“ programos panaudojimas
Sukurkite testą naudojant pratimą JJCrossCross

(kryžiažodžiai )
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Sudarykite kryžiažodį

Srityje Title įrašykite kryžiažodžio pavadinimą (Elektrotechnika)
Įveskite po 3 atsakymus vertikalioms ir horizontalioms eilutėms

Spauskite mygtuką Add Clues
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Įrašykite po 3 klausimus prie kiekvieno atsakymo vertikalioms (Down)
ir horizontalioms (Across) eilutėms ir spauskite mygtukus OK
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Išsaugokite sukurtą pratimą HotpotJHotpotJCrossCrossFileFile formatu
Sukurkite  internetinį puslapį Create Web page → Standard Format 
Peržiūrėkite sukurtą pratimą
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6 užduotis 
„Hot Potatoes“ programos panaudojimas

Sukurkite testą naudojant pratimą JMatchJMatch
(suporavimas)
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Srityje Title užrašykite testo užduotį.

Srityje Left (ordered) items surašykite 5 klausimus 

Srityje Right (jumbled) items nurodykite teisingus atsakymus žodiniam pratimui
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Išsaugokite sukurtą pratimą HotpotJHotpotJMatchMatchFileFile formatu
Sukurkite  internetinį puslapį Create Web page → Standard Format 
Peržiūrėkite sukurtą pratimą
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Srityje Title užrašykite testo užduotį:”Parinkite paveikslėliams pavadinimus”

Srityje Left (ordered) items įterpkite paveikslėlius iš vietinio failo (Insert –
Picture – Picture from local file)

Srityje Right (jumbled) items nurodykite teisingus atsakymus paveikslėliams
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Įterpiant paveikslėlius nustatykite vienodą jų dydį, 

pav., plotį (Width) 100 ar 50 taškų
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Išsaugokite sukurtą pratimą HotpotJHotpotJMatchMatchFileFile formatu
Sukurkite  internetinį puslapį Create Web page → Standard Format 
Peržiūrėkite sukurtą pratimą
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6 užduotis 
„Hot Potatoes“ programos panaudojimas

Sukurkite testą naudojant pratimą JJCloseClose
(praleistų žodžių įstatymas)
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Srityje Title įveskite testo pavadinimą
Įveskite tekstą
Pažymėkite žodžius, kuriuos reikės įrašyti ir spauskite mygtuką Gap
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Srityje Word rodomas praleidžiamas žodis

Srityje Clue rodomas teisingas žodis
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