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Feedback е активност преку која професорот може да 
спроведе анкета за да собере повратни информации 
од студентите.
Feedback алатката ви овозможува да дизајнирате 
анкети со сопствени прашања од различни типови.
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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. Од дополнителното мени 
изберете Feedback
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• Најчесто користени опции се:
• Name – името на прашалникот

како сакате да ви се покажува на 
курсот

• Во делот Availability можете временски 
да ја ограничите активноста:
• Allow answers from – датум и време 

од кога активноста ќе биде 
достапна

• Allow answers to – датум и време 
до кога активноста ќе биде 
достапна
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• Во делот Question and submission settings 
можете да ги поставите следните подесувања:
• Record user names – дали анкетата да 

биде анонимна
• Allow multiple submissions – дозволете 

еден корисник да учествува во анкетата 
повеќе од еднаш

• Enable notification of submissions –
овозможете професорот да добие 
известување кога ќе има нов поднесок

• Auto number questions – доколку ја 
вклучите оваа опција, сите прашања ќе 
бидат автоматски нумерирани

• На крај кликнете Save and display
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• За да додадете прашања кликнете на табот Edit questions (1)
• Во делот Add question можете да ги додате следните типови на прашања(2)

• Add a page break – завршување на тековната страна (следните 
прашања ќе бидат на наредна страна)

• Captcha – проверка дали прашалникот го одговара човек
• Information – ова ви овоможува да го информирате студентот како е 

именуван курсот или поткатегоријата
• Label – етикета (служи само за естетско уредување на прашалникот)
• Longer text answer – креирање прашање со можност за долги 

одговори (есејски одговори)
• Multiple choice – повеќекратен избор, каде што имате можност да 

понудите:
• Избор на еден од повеќе понудени одговори
• Избор на повеќе понудени одговори
• Избор на еден од повеќе понудени одговори во опаѓачка листа

• Multiple choice (rated) – слично како и Multiple choice (претходното), 
но ќе треба да внесете и нумеричка вредност поврзана со одговорот

• Numeric answer – прашање каде што студентот ќе може да внесе само 
нумерички одговор

• Short text answer – креирање прашање каде што студентите треба да 
внесат краток одговор

• Презентирана е опцијата – Short text answer (3)
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Следно да погледнеме како се внесува прашање со опцијата за 
внес на краток одговор:
1. Одберете Short text answer
2. Во полето Question внесете го вашето прашање
3. Останатите параметри се за уредување на полето за внес на 

одговор и не се задолжителни за промена.
4. Зачувајте го прашањето

Како втор пример ќе додадеме прашање со повеќекратен избор:
1. Одберете Multiple choice
2. Во полето Question внесете го вашето прашање
3. Одберете дали сакате еден или повеќе одговори да бидат 

можни за одбирање
4. Одговорите кои ќе ги понудите за избор внесете ги во полето 

Multiple choice values, каде што еден одговор ќе биде во една 
линија (при внесување на новa вредност кликнете ентер на 
вашата тастатура и потоа внесете ја новата вредност)

5. Зачувајте го прашањето
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• За преглед отворете го прашалникот што го 
креиравме

• На следниот прозорец (во табот Overview) ви 
се прикажуваат информации колку прашања 
имате и колку корисници ги одговориле 
истите

• За да ги погледнете прашањата кликнете 
на табот „Edit questions“ (1) исто така тука 
можете да додадете нови или да ги уредувате 
веќе постоечките

• За да ги погледнете одговорите отворете го 
табот „Show responses“ (2)
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• Доколку имате желба да дознаете повеќе за делот со Feedback кликнете на следните 
линкови:

• Feedback activity
• Feedback settings
• Building Feedback
• Using Feedback
• Feedback FAQ
• Feedback block

https://docs.moodle.org/311/en/Feedback_activity
https://docs.moodle.org/311/en/Feedback_settings
https://docs.moodle.org/311/en/Building_Feedback
https://docs.moodle.org/311/en/Using_Feedback
https://docs.moodle.org/311/en/Feedback_FAQ
https://docs.moodle.org/311/en/Feedback_block

