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Choice/Избор

2

• Choice/Избор е активност која 
овозможува да понудите избор со 
лимит на можните опции кои 
студентите би можеле да ги одберат.

• На пример, можете да го искористите 
при избор на проект, каде што ќе 
поставите лимит за секој проект да 
може да се избере од одреден број на 
студенти.



Додавање на материјали на курсот – Choice/Избор
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1. Изберете ја опцијата Turn editing on

2. Кликнете на линкот Add an activity 
or resource во соодветната секција 
(тема или недела)

3. Во дополнителното мени одберете 
Choice
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4. На следниот прозорец потребно е да 
ги пополните следните полиња

• Choice Name – наслов на прашалникот 
како да се покажува на курсот

• Allow choice to be updated – дозволете 
студентите да го менуваат својот избор

• Allow more than one choice to be selected 
– дозволете студентите да избираат 
повеќе опции

• Limit the number of responses allowed –
доколку сакате да ограничите број на 
избори на одредена опција вклучете ја 
оваа опција
Кога за одредена опција границата ќе се 
достигне, опцијата се оневозможува за 
избор.
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• Option 1,2… – опции за избор

• Limit 1,2.. – максимален број на избор на 
соодветната опција.

4. Во делот Availability можете временски 
да ја ограничите анкетата

• Allow responses from – датум и време од 
кога анкетата ќе биде достапна

• Allow responses until – датум и време до 
кога анкетата ќе биде достапна

5. Одберете Save and …



Преглед на Choice/Избор
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Откако ја креиравте анкетата можете да ја 
отворите и да ги погледнете одговорите 
кои студентите ги избрале.

1. Кликнете на креираната анкета

2. Од десната страна кликнете на линкот
View # responses (овој линк е достапен 
само за корисници со улога наставник)

3. На следниот прозорец ви се 
презентирани одговорите кои 
студентите ги избрале

4. Одговорите можете да ги симнете во 
ODS, Excel или текстуален формат



За оние кои ги интересира повеќе
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• Доколку имате желба да дознаете повеќе за делот со Choice/Избор кликнете на следните 
линкови:

• Choice activity
• Choice settings
• Using Choice
• Choice FAQ

https://docs.moodle.org/311/en/Choice_activity
https://docs.moodle.org/311/en/Choice_settings
https://docs.moodle.org/311/en/Using_Choice
https://docs.moodle.org/311/en/Choice_FAQ

