
Израда теста коришћењем Форме 

 

Да бисте креирали тест изаберите картицу Zadaci (слика испод). 

 

У отвореној картици кликните на дугме Kreiraj и отвориће се падајући мени са опцијама 

Zadaci, Test и Od postojećih. (слика испод) 

 

 

Од постојећих опција из падајућег менија кликом бирате Test(слика испод) и 

отвара вам се листа свих тимова.  



 

Са списка означимо кликом жељено одељење и кликнемо на дугме Dalje. 

 

Отвара вам се прозор Форме(Obrasci)(слика испод). Уколико нисте до сада креирали тест 

коришћењем Форме, нећете имати готову листу тестова као на слици испод. Бирате 

кликом опцију Novi test.  



 

Отвара вам се прозор преко подразумеваног претраживача за логовање на сајт 

Мајкрософта. Унeсите Ваше корисничко име и лозинку(корисничко име и лозинка су исти 

као за апликацију Тимс). Затим кликнете на дугме Sign in (Пријави се) 

 

Отвара се нови прозор (слика испод) који Вам нуди могућност да бирате да ли желите да 

останете пријављени на овом сајту или не. Уколико желите да пријављивање прескочите 

код наредне израде теста кликните на дугме Yes(Да), у супротом кликните на дугме 

No(Нe).  

 



 

Одабиром Да/Не отвара се Форма. Добродошли у апликацију за израду тестова!!! 

 

Кликом на Untitled quizдобијамо могућност уноса текста.У овом пољу унесите жељени 

назив теста. 

 



Нека је жељени тест назван Тест-Проба. Након исписаног жељеног назива није потребно 

куцатиEnter нити Save као што је случај у другим програмима. Овде се свака промена 

аутоматски чува (Погледајте на слици испод у заглављу поред назива теста Тест-ПРОБА 

стоји Saved што значи да је свака промена сачувана). 

 

Испод уписаног назива Тест-Проба, имате могућност уноса описа овог теста (Enter a 

description). Можете ближе описати Тест, а и не морате. Ако желите да дате опис тесту, 

кликнућете у поље Enter a descriptionи унећете жељени опис. 

Сада треба приступити изради питања (задатака) кликом на дугме Add new. 

 

Add new нам даје читав низ задатака (питања) различитог облика. (слика испод) 



 

Први је Choice- избор. Кликом на дугме Choice приказује се форма овог питања (слика 

испод). 

 

У линији Question уписујемо жењено питање. Option 1 и Option 2 дају нам могућност да 

унесемо понуђене одговоре. Уколико желимо више од 2 одговора кликом на Add new 

додајемо онолико понуђених одговора колико желимо да имамо у првом питању теста. 

Могућност уноса понуђених одговора добијате само једним кликом на Option 1. 

 



Са леве стране одговора Очајно имате корпу, облачић и тачно. Корпа служи да избришете 

уколико сте додали више одговора него што је потребно. Облачић служи за додавање 

коментара. 

Симбол Тачно служи да означите који је од понуђених одговора тачан ( не брините, 

ученици неће имати увид да је ово тачан одговор! ). Ово користите једино у случају да 

желите да израдите тест који ће вршити аутоматско бодовање (бодовање уместо вас). Не 

препоручује се коришћење аутоматског бодовање код тестова где се захтева дописивање, 

јер Форма разликује мало и велико слово, ћирилицу, латиницу,… 

Рецимо да желимо да означим одговор Одлично као тачан. Кликнемо на симбол Тачно и 

поред одговора Одлично, појављује се натпис Correct answer (Јасно нам назначава да смо 

овај одговор означили као тачан). 

 

У доњем десном углу имате поље Points где уносите број поена који питање (задатак) 

носи. Такође имате опцију Multiple answers коју користите када питање има више од два 

тачна одговора.(Пример на слици испод) 

 



На овом питању додељено је 2 поена (за сваки тачан одговор по 1 поен). 

Пређимо на следеће питање кликом на Add new и бирамо кликом следећи облик питања-

Text (слика испод).  

 

У пољу Question пишете жељено питање. 

 

Затим кликнете на Add answer и уносите тачан одговор. Овде посебно обратите пажњу на 

избор слова за писање одговора. Деца могу на тастатури користити ћирилицу, латиницу, 

US (Енглеску) тастатуру. Такође треба обратити пажњу и да је одговор састављен од 

имена и презимена где редослед није назначен (неко може унети прво презиме па име или 

обрнуто). 



 

Пређимо на следећу врсту питања кликом на Add new. 

То је питање Rating (слика испод). Обично се поставља као задње питање на тесту где 

желимо од ученика да чујемо вредновање самог теста или вредновање свог знања или 

спремности за тест. 

 

У поље Question уносимо питање. Имамо могућност одабира нивоа (Levels) 

као и симбола (Symbol) 



 

Кликом на Add new, отвара нам се поново листа питања и бирамо Date(датум). 

 

Овај облик питања се користи када очекујете одговор облика датума. 

 



У оквиру сваког питања имамо опције копирај питање, избриши питање, 

 

 

 

 

Конкретно за тестове из математике (физике, хемије) Форма нуди посебан облик 

исписивања формула. У Add new (додај ново) бирајте Техт. 

 



У доњем десном углу имамо … (више поставке за питање) кликом на … добијамо 

могућност избора следећих опцијa. 

 

Са листе бирамо Математика. 

 

Кликом на поље унесите једначину отвара нам се читам низ функција за исписивање 

једначина.  



.  

Кликом на Add new отварамо поново понуђене врсте питања. Десно на крају уочавамо 

стрелицу на доле. Када мишем превучемо преко стрелице излази нам порука More 

question types. 

 

 

Кликом на стрелицу излази нам још додатних врста питања која можете да испробате. 



 

 

Након што смо креирали жељени тест, враћамо се у апликацију Тимс. Бирамо картицу 

Задаци, а затим кликнемо на дугме Креирај.(слика испод) 

 

 

Након што смо кликнули на Креирај, отвара се листа са које бирамо кликом Тест. 



 

Кликом селектујемо жељено одељење (тим) коме задајемо тест,  

 

Након селектовања одељења, кликнемо на дугме Даље. Отвара се прозор Форме као на 

следећој слици. 

 



Сада се на листи појављује тест који смо креирали под називом Тест-ПРОБА.  

 

Кликом селектујемо тест и кликнемо на дугме Даље. Отвара нам се потпуно исто 

подешавање (слика испод) као и код задавања задатака. Након завршених подешавања 

кликом на дугме Додељивање нашим ученицима прослеђујемо тест који смо креирали. 

 


