
MOODLE 2.8.1  –  PRÓFAGERÐ Í  MOODLE –  SPURNINGAR SETTAR INN Í  PRÓF  

Tekið saman af  
Jóhönnu Geirsdóttur og S. Fjalari Jónssyni 

Rétt/rangt spurning 

Smelltu á tengilinn fyrir prófið og veldu 
Breyta prófi  
Add – Bæta við spurningu … 

  

Gefðu spurningunni heiti og skrifaðu  
texta spurningarinnar.  

Heiti spurningar:  
Tungumál 

Texti spurningar: 
Aðaltungumálið í hinu forna  
Rómarveldi var latína 

Veldu úr fellivali hvort svarið er  
Rétt eða Rangt: 

 

 

Veldu Rangt úr fellivalmyndinni Rétt svar 

 

Smelltu á Vista breytingar  
 

 

 

Þá kemur upp gluggi: 

Smelltu á Add  
til að bæta við spurningu. 

 
  

Veldu flokkinn 
Rétt/Rangt  

í listanum og  
smelltu á Nýtt. 
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Stutt svar (Short answer) 

Veldu nú Stutt svar (Short answer) 

Heiti spurningar: Hafnarfjörður 

Texti spurningar:  Hvaða ár hlaut Hafnarfjörður kaupstaðarréttindi? 
 

Ath.: Þú verður að skrá í það minnsta eitt mögulegt svar. Auð svör verða ekki notuð.  
Hægt er að nota '*' til að tákna hvaða tákn sem er.  
Fyrsta svarið sem passar við svar nemenda verður notað til þess að ákvarða einkunn og umsögn. 

 

 
 

Fylltu inn í reiti eins og sýnt er hér. 
 

Vistaðu breytingar. 

 

Nú eru komnar tvær spurningar í prófið.  
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Fjölvalsspurning (Multiple choice) 

Bættu við spurningu.  

Veldu nú Fjölvalsspurningu (Multiple choice) 

 
 

Heiti spurningar: Evrópa 

Texti spurningar:  
Hvaða þrjú af þessum ríkjum tilheyra Evrópu? 

Veldu:  Meira en eitt svara heimilað 
 Tölusetja valkosti?  a, b, c … 

 

 

Settu inn 5 valkosti eins og sýnt er hér og 
bættu einum við með því að smella á 
Mynda 3 valkosti til viðbótar 

 

 
 

   

  

Smelltu á: 

 

 
 

Samþætt endurgjöf 

Fylltu í reitina ef þú vilt setja 
inn endurgjöf fyrir hvert 
rétt/rangt svar. 
Annars er skilin eftir eyða. 

 
 
 
 
 

Multiple tries 

Hlutfall sett inn ef gefa á 
refsistig fyrir hvert rangt svar. 
Annars er skilin eftir eyða. 

 

Vistaðu breytingar. 
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Pörun 

Bættu við spurningu.  

Veldu nú Pörun 

 
 

Heiti spurningar:  Elska 

Texti spurningar: Ég elska þig á nokkrum tungumálum 

Þú verður að skrá minnst tvær spurningar og þrjú 
svör. Þú getur skrá röng svör aukalega með því að 
færa inn svar við auðri spurningu. Færslum þar sem 
bæði spurninga- og svarreitir eru auðir er sleppt. 

 

 

Settu inn 3 eyður eins og sýnt er hér til hliðar  
og bættu þremur við með því að smella á 
3 eyður í viðbót 

 

 

Vistaðu breytingar 
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Nemandi smellir á prófið. 

Taka próf núna 

 

Hefja atrennu (Start attempt) 

 

Hann smellir á Senda og hætta 
þegar hann hefur lokið við að svara öllum 
spurningunum. 

 

Hann þarf að staðfesta aftur að hann ætli 
að senda og hætta.

 
 

Ef hakað er við Stig undir Strax að próftöku lokinni  
sér nemandinn einkunnina  
sem hann fær fyrir prófið  
þegar hann hefur sent það inn. 

 

Nemandi  getur séð yfirlit 
yfir allar einkunnir í 
áfanganum með því að 
smella á Einkunnir undir 
Stillingar 

 

 

 
Ath. Kennari getur ekki breytt prófi eftir að nemendur hafa tekið það. 


