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1. Základní informace
Online aplikace itesting.cz je určena pro tvorbu online testů na internetu.

2. Příručka pro uživatele admin.itesting.cz
V této části jsou popsány jednotlivé sekce aplikace a následně definovány konkrétní postupy pro
snadné využití všech jejích funkcí.

2.1 Registrace do aplikace
Registrace do aplikace probíhá na stránkách http://admin.itesting.cz/registrace.php . Po zadání této
adresy se Vám zobrazí následující registrační okno:

V tomto okně vyplníte Váš email a kliknete na tlačítko Zaregistrovat. Email s uživatelskými
informacemi se Vám zašle na zadanou e-mailovou adresu.

2.2 Základní menu aplikace
Po přihlášení do aplikace se Vám zobrazí obrazovka s hlavním menu aplikace. Ve vertikální části se
nachází možnost odhlášení z aplikace
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. Dále jsou v této části zobrazeny základní informace o Vás, s možností jejich úpravy, a možnost
změny hesla.

Horizontální menu obsahuje následující sekce:

2.3 Moje testy a Naše testy
V sekci Moje testy naleznete testy, které jste založili Vy, ty můžete upravovat, mazat a dělat s nimi
všechny dostupné operace.
V sekci Naše testy naleznete tety Vaší organizace, které vytvořili Vaši kolegové, tyto testy si můžete
prohlížet a případně zkopírovat pro vlastní potřebu do Moje testy.
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2.3.1. Založení nového testu

Nový test založíte kliknutím na tlačítko

.

Zobrazí se Vám dialog pro vyplnění informací k testu:
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Po vyplnění těchto informací a kliknutí na tlačítko Založit se založí nový test a můžete do něj začít
přidávat otázky.

2.3.2. Přidání otázek do testu

Kliknutím na tlačítko

u příslušného testu máte možnost přidat či upravit otázky

v daném testu.
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Pořadí – pořadí otázky v testu
Otázka – otázka
Obrázek – obrázek, který se zobrazí pod otázkou
Typ odpovědi – jednotlivé typy odpovědí


Text – pro odpověď se zobrazí textové pole, které má testovaný vyplnit



Číslo - pro odpověď se zobrazí textové pole pro zadání číslic, které má testovaný
vyplnit



Varianty – přesně 1 správná možnost – zobrazují se zadané varianty a testovaný
může zvolit maximálně 1 odpověď



Varianty – více správných možností – zobrazují se zadané varianty a testovaný může
zvolit více odpovědí, bod se mu započte, pokud zvolí všechny správné



Doplňování slov/písmen – používá se u diktátů či u cizích jazyků, text se píše souvisle
do otázky a místa, která se mají doplnit, se dají mezi znaky | |. Systém pak
vygeneruje doplňovačku sám včetně správných odpovědí, například zadáním:
Loni jsme b|y|dleli v B|y|střici pod Hostýnem.
Se vygeneruje:
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Varianty – pokud používáte varianty, zadejte je zde a zadejte jaká je správná možnost.
Ruční vyhodnocení – nebudou se sčítat body za otázky
Bodů za správnou odpověď – kolik se má započíst bodů za správnou odpověď

2.3.3. Úprava / smazání otázek v testu

Kliknutím na tlačítko

u příslušného testu máte možnost také upravit či smazat

otázky v daném testu.

2.3.4. Smazání testu
Test smažeme kliknutím na ikonu Smazat test – pozor smažou se i veškerá vyhodnocení testu.

2.3.5. Kopírování testu
Test můžete zkopírovat pomocí ikony kopírování - tím si ho uvolníte pouze pro svoje potřeby, pokud
test vytvářel někdo jiný.

2.3.6. Odeslání testu testovaným
Pomocí ikony link zjistíme URL adresu testu, kterou následně můžeme zaslat emailem, či předat jiným
způsobem testovaným.
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2.3.7. Vyhodnocení testu
Kliknutím na ikonu Student zobrazíme všechny studenty, kteří test absolvovali.

Pokud chceme zobrazit přesné odpovědi, které student zadal, klikneme na ikonu
Pokud chce student test absolvovat znovu, můžeme mu hodnocení smazat ikonou
a umožnit mu
tak test absolvovat znovu (pokud to neprovedeme, ten samý člověk nemůže absolvovat test znovu).

2.3.8. Vytištění testu

Test je možno vytisknout kliknutím na ikonu tiskárny
vytisknout.

a poté zvolením

2.4. Šablony testů
Ze šablon testů si můžete zkopírovat jakýkoliv test kliknutím na ikonu kopírování u daného testu. Tím
se Vám test dostane do sekce NAŠE TESTY a můžete si ho upravit dle Vašich požadavků.
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2.5. Uživatelé z naší organizace
Pokud jste se zaregistrovali jako první uživatel z Vaší organizace, můžete přidávat další uživatele
v této sekci a tím s nimi sdílet testy.

2.6. Absolvování testů
Před spuštěním testu musí testovaný vyplnit jeho jméno a příjmení, případně i email a heslo.

3. Technické informace
Server je umístěn v Cloudu a jeho dostupnost zaručujeme na 99,9% času.
Cloud je připojen na 1GB optickém připojení, bez omezení přenesených dat v lokaci Praha.
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