
Zmień 

 


w życiowe 
sukcesy

egzaminy

Rzetelne wyniki 


i wnikliwe analizy.


W każdych warunkach.



Jak przeprowadzić cyfryzację egzaminów


i umożliwić zdalne sprawdzanie wiedzy?

Wyjdź poza długopis i papier

Wyzwania dla organizatorów egzaminów online

Tradycyjne raporty i analizy 

zabierają za dużo czasu. Czy nie 

lepiej dostawać je automatycznie, 

po zakończonym teście?

Czasochłonna analiza 

wyników

Niezależność od nauki w budynku 

uczelni to najlepsza gwarancja 

zachowania ciągłości procesów 

edukacyjnych.

Związanie z budynkiem 

uczelni

Studenci oczekują na swoje 

wyniki przez wiele dni, podczas 

gdy wykładowcy oceniają ręcznie 

ich prace.

Opóźniona informacja 

zwrotna

Ręczne ocenianie prac zabiera 

czas, który wykładowcy mogliby 

poświęcić studentom, zmniejsza 

też obiektywizm ocen.

Ocenianie kosztem 


czasu na uczenie

Wiarygodność wyników Stabilność infrastruktury Bezpieczeństwo danych

Jak zapewnić wiarygodność egzaminów 

online? Jak nadzorować studentów bez 

naruszania ich prywatności?

Przygotowanie egzaminu jest czasochłonne. 

Błąd systemu może spowodować utratę 

wszystkich stworzonych treści.

Jak zapewnić bezpieczeństwo danych  

i zgodność z przepisami RODO?
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Zintegrowane środowisko egzaminacyjne online dla uczelni
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Automatyczne ocenianie

Bezpieczne udostępnianie testów wybranym studentom

Testportal umożliwia równoczesne sprawdzanie wiedzy nawet bardzo dużych grup studentów

Szczegółowe wyniki, raporty i statystyki

Kontrola uczciwości i monitoring w czasie rzeczywistym

Monitoring obrazu z kamer studentów, porównywalny z bezpieczeństwem testów offline

Stabilne i bezpieczne narzędzie online

Certyfikaty

Restrykcyjne limity czasu
 Bezpieczeństwo danych i zgodność 


z przepisami RODO
Zaawansowane tworzenie pytań i wielowymiarowe 

algorytmy losujące 

Nowoczesna, niezawodna i bezpieczna platforma testów online

Dostępna jako aplikacja webowa oraz w Microsoft Teams

Niezawodna infrastruktura



Sprawdzone rozwiązanie, 


obecne w ponad 190 państwach
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Tworzących testy:

Dane za rok 2021:

250 tys. +

38 mln wizyt

1,8 mln utworzonych testów

25 mln rozwiązanych testów



Ocenianie wiedzy i umiejętności idealne dla edukacji wyższej
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Automatyczne ocenianie, 

statystyki i raporty

W trakcie egzaminu pracownicy 

uczelni mają stały dostęp do 

informacji o studentach, ich wynikach 

oraz statystykach testu.


Zaawansowane ustawienia 

czasu

Możliwe jest ustawienie aktywacji 

testu na określony dzień i godzinę 

oraz wprowadzenie ograniczeń 

czasowych dla jego całości albo 

poszczególnych pytań.

Miarodajne wyniki dzięki 

kontroli uczciwości

Pracownicy uczelni otrzymują 

powiadomienia o tym, kto opuścił 

zakładkę testu oraz ile razy.  


W przypadku zbyt dużej ilości takich 

alertów mechanizmy proktoringowe 

mogą automatycznie zakończyć test. 


Restrykcyjne udostępnianie 

testu studentom

Nasze mechanizmy bezpieczeństwa 

zapobiegają nieuprawnionemu 

dostępowi do testów i blokują 

wielokrotne podejścia do nich, dając 

wiarygodne wyniki i bezpieczeństwo.


Algorytmy losowania 


pytań

Testportal umożliwia losowanie 


pytań ze stworzonych wcześniej 


pul oraz podział testów ze względu 


na tematykę pytań.

Obraz z kamer studentów 


w czasie rzeczywistym

Nadzorowanie studentów dzięki 

dostępowi do ich kamer podczas 

testu zapewnia bezpieczeństwo oraz 

wiarygodność wyników na poziomie 

tradycyjnych egzaminów.




Dlaczego Testportal jest lepszy od Forms?
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Restrykcyjne limity czasu

Kontrola uczciwości i monitoring na żywo

Szczegółowe wyniki oraz wnikliwe statystyki

Zaawansowane opcje tworzenia pytań


Kategorie pytań i złożone algorytmy losujące

Brak limitów czasu

Brak nadzoru nad testami i monitoringu

Prosta tabela wyników

Podstawowe opcje tworzenia pytań

Brak kategorii, prosty mechanizm losujący

Microsoft

Forms

Google

Forms



Przełomowe zmiany  
w pytaniach otwartych

Ocenianie pytań otwartych wspierane 
przez sztuczną inteligencję

Możliwość udzielania odpowiedzi 
ustnych, idealna na przykład do oceny 
języków obcych

Profesjonalne wsparcie dla 
nauczania hybrydowego

Płynne przejście do cyfrowej ewaluacji

wiedzy dzięki automatycznemu ocenianiu 
testów papierowych

Wnikliwe statystyki i raporty, dostępne 
także dla testów papierowych

Przyszłość platformy


Testportal



Zaufali nam
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Polecam platformę Testportal zarówno do prowadzenia 

testów/kolokwiów w trakcie zajęć, jak i do przeprowadzania 

egzaminów końcowych z części przedmiotów.

Na podstawie rozmów z użytkownikami jestem zdania, że 

zaletą platformy Testportal jest możliwość kształtowania 

parametrów przeprowadzania testów, jak również szeroka 

możliwość analizowania wyników. Mam nadzieję, że


w przyszłości będzie możliwa standaryzacja przynajmniej 

niektórych egzaminów w oparciu o analizy Testportalu. [...]

Rekomenduję Testportal użytkownikom, szukającym 

możliwości sprawnego przeprowadzania sprawdzania wiedzy 

za pomocą testów.

prof. dr hab. Andrzej Hendrich

Dziekan Wydziału Lekarskiego


Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
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Z platformy Testportal korzystamy w celu przeprowadzenia 

egzaminów po semestrach zimowych i letnich. Jak dotąd 

opinie wykładowców naszej uczelni są pozytywne. Nie 

doświadczyliśmy żadnych problemów z oprogramowaniem 

egzaminacyjnym. Odnoszę wrażenie, że dzięki platformie 

Testportal nasi profesorowe zaakceptowali sposób 

egzaminowania online i docenili taką formę sprawdzania 

wiedzy. [...]

Firma odpowiadająca za platformę Testportal oferuje 

satysfakcjonujące wsparcie techniczne. W przypadku pytań 

zawsze otrzymywaliśmy szybką odpowiedź.

Polecam Testportal uczelniom wyższym, w szczególności 

zlokalizowanym w Unii Europejskiej.

Goran Luburić, MA

Prodziekan ds. Nauki


Zagreb School of Business



Plan EDU Uczelnia
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Wsparcie techniczne

Plan zawiera nielimitowane wsparcie e-mailowe. 

Niezwłocznie odpowiemy na każde pytanie dotyczące 

tworzenia testów lub analizy wyników.


Koszt jednostkowy maleje!

Cena za dostęp dla jednego pracownika uczelni


maleje wraz z wielkością zamówienia.


Zapytaj o wycenę!

Dodatkowe opcje w planie EDU Uczelnia

Plan dla instytucji edukacyjnych zawiera dodatkowe konto 

administratora, umożliwiające zarządzanie subkontami. 

Pozwala też na dzielenie się utworzonymi testami oraz 

umieszczanie na nich logo uczelni.

89 zł

Cena wyjściowa brutto:

dostęp dla pracownika uczelni / rok
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Skorzystaj z bezpłatnej wersji próbnej i odkryj Testportal!

Zadaj pytanie, pisząc na: kontakt@testportal.pl

Dowiedz się więcej: www.testportal.pl

Zaczynajmy!

Dane firmy

Testportal Sp. z o.o.

Szewska 9


66-110 Babimost 

kontakt@testportal.pl

www.testportal.pl

NIP: 9731017273

mailto:kontakt@testportal.pl
https://www.testportal.pl
mailto:kontakt@testportal.pl
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