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Instrukcja prezentuje czynności, jakie należy wykonać, aby utworzyć test samosprawdzający w formie zestawu
pytań ograniczonego czasowo w najprostszej formie. Dobór typu pytań zależy od specyfiki przedmiotu oraz czasu, jaki mogą
Państwo poświęcić na jego przygotowanie. Jeżeli chcą Państwo utworzyć quiz bardziej zaawansowany (np. z losowaniem
pytań z kategorii, pytaniami graficznymi) lub pojawią się problemy podczas jego tworzenia w oparciu o poniższe przykłady
i opisy - proszę o e-mail na adres: administrator_moodle@us.edu.pl lub pawel.pawelczyk@us.edu.pl, czy też bezpośredni
kontakt telefoniczny: 501 166 379.

Uwaga! Poniższa instrukcja opisuje jedynie dodawanie aktywności: Quiz. Zakładamy, że wykładowca potrafi
zalogować się do platformy swojego Wydziału oraz posiada już utworzony kurs.
Jeżeli nie używali Państwo dotychczas platformy Moodle najpierw proponuję skorzystać z instruktażowych
wideo-poradników dostępnych pod adresem:
https://www.koronawirus.us.edu.pl/pl/tutoriale-e-learningowe
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Część 1 – Wybrane rodzaje pytań w Moodle – przykłady

Prawda/Fałsz

Jednokrotny wybór

Wielokrotny wybór

Dopasowanie

Krótka odpowiedź

Numeryczne

Ordering

Esej

Wybierz brakujące słowa

Przeciągnij i upuść na tekst
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Pytanie zagnieżdżone (dawne Cloze)

Przeciągnij i upuść na obrazek

UWAGA! To pytanie z uwagi na złożoność tworzenia nie
jest opisane w instrukcji
Przeciągnij i upuść markery

UWAGA! To pytanie z uwagi na złożoność tworzenia nie
jest opisane w instrukcji

Dopasowanie przez przeciągnij i upuść

UWAGA! To pytanie z uwagi na złożoność tworzenia nie
jest opisane w instrukcji

UWAGA! Pytania jednokrotnego wyboru można zaimportować do Moodle z pliku tworząc je w
notatniku w tzn. formacie AIKEN.
Przykład zapisu (składni) – ważne, aby:

zarówno pytanie, jak i odpowiedzi były zapisane w jednej linii, zakończone klawiszem ENTER dopiero po całym pytaniu lub odpowiedzi;

odpowiedzi oznaczane były dużymi literami z kropką lub nawiasem;

po pytaniu w nowej linii znajdował się napis ANSWER: x, gdzie x oznacza poprawną odpowiedź

nie numerować poszczególnych pytań.
What is the correct answer to this question?
A. Is it this one?
B. Maybe this answer?
C. Possibly this one?
D. Must be this one!
ANSWER: D
Which LMS has the most quiz import formats?
A) Moodle
B) ATutor
C) Claroline
D) Blackboard
E) WebCT
F) Ilias
ANSWER: A

Jeżeli chcieliby Państwo zaimportować takie pytania do systemu proszę o kontakt, poinstruujemy jak to zrobić.
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Część 2 – Tworzenie Quizu na platformie Moodle
Tworzenie quizu jest 2-etapowe, najpierw ustalamy parametry ogólne, następnie dodajemy pytania.

Etap 1: Tworzenie quizu
1.

Po zalogowaniu się na platformę i wejściu do kursu, w którym ma powstać test, należy włączyć tryb edycji
(„zębatka” w prawym górnym rogu platformy)

2.

Przy temacie, do którego chcemy dodać Quiz naciskamy „Dodaj aktywność lub zasób”

3.

Na liście aktywności wybieramy Test(Quiz) i naciskamy „Dodaj”

4

4.

Najważniejsze ustawienia do wpisania lub zmiany w blokach to:

UWAGA! Proszę głównie zwrócić uwagę na wymienione opcje, pozostałe ustawienia z reguły są prawidłowe i z reguły
nie ma konieczności ich zmiany.

4a

a. Nazwa – wprowadzamy nazwę quizu
widoczną dla studentów

b. Otwórz test – najpierw zaznaczamy
„Włącz” i wybieramy datę i godzinę
otwarcia testu dla studentów
c. Zamknij test – analogicznie datę i godzinę,
o której test się zakończy
d. Limit czasu – jeżeli chcemy ustawić czas na
wykonanie testu zaznaczamy „Włącz” i
ustalamy limit czasu

4b
4c
4d

4d

e. Dostępne podejścia – ustalamy ile razy
student może wykonać test i jak będzie
wyliczana ocena końcowa – o ile ustawimy
więcej niż 1 podejście

4e
4e

f. Nowa strona – wybieramy z listy ile pytań
pojawi się na jednej stronie, dla testów
końcowych
z
losowaniem
pytań
bezpieczniej jest pokazać 1 pytanie na
stronę, czyli wybrać opcję „Każde pytanie”

4f
4g

g. Metoda nawigacji – tutaj można
zablokować możliwość cofania się do
pytań już przejrzanych, wybierając opcję:
„sekwencyjna”

4h
h. Jak zachowują się pytania – pozostawiamy
domyślne ustawienia, czyli powinna być
wybrana opcja: „Opóźniona informacja
zwrotna”

i. Opcje przeglądu – tutaj poszczególne kolumny odpowiadają za to, co dla studenta jest widoczne w różnych stanach quizu. W przypadku testu
końcowego optymalne ustawienia to pozostawienie kolumn 1 i 2 pustych lub ewentualnie zaznaczenie opcji: Punkty, natomiast w kolumnie
3 zaznaczenie wszystkich pozycji.
UWAGA! Proszę jednak pamiętać, że jeżeli w ostatniej kolumnie zaznaczymy opcję: Prawidłowa odpowiedź, to po dacie i godzinie ustawionej
w polu oznaczonym powyżej jako (4c) wszyscy będą mieli wgląd w szczegóły testu i znali prawidłową odpowiedź, dlatego też po jej odkryciu
nie zaleca się ponownego otwarcia testu dla osób, które go jeszcze nie wykonały.
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j. Wymagane hasło – można tutaj wprowadzić
dodatkowe hasło, które będzie konieczne do
podania przed rozpoczęciem testu

4j

k. Zabezpieczenie przeglądarki – można tutaj
wybrać opcję „Pełnoekranowe wyskakujące
okno”…, które uniemożliwi kopiowanie i
wklejanie z innych okien przeglądarki, ale może
to spowodować problem u osób, które mają
wyłączoną obsługę JavaScript

4k

4l

l. Naciskamy przycisk „Zapisz i wyświetl” na dole
strony.

5.

Pozostałe opcje mogą pozostać z domyślnymi ustawieniami.

6.

Następnie wybieramy z „zębatki” w prawym górnym rogu opcję: „Edytuj zawartość testu”
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Etap 2: Dodawanie pytań
1.
2.
3.

Dla łatwego przeliczania oceny można wpisać 100 punktów za wszystkie pytania w polu (1) i nacisnąć „Zapisz”.
Jeżeli chcemy, aby pytania były dla każdego studenta pokazane w innej kolejności zaznaczamy opcję (2).
Tworzymy pytania w quizie poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj->Dodaj pytanie…” (3)

4.

Wybieramy typ pytania z listy i naciskamy przycisk „Dodaj”

Poniżej opisane zostały najważniejsze ustawienia konieczne do utworzenia danego typu pytania. Oczywiście platforma
daje wiele dodatkowych możliwości związanych z ustawieniami zarówno tzn. informacji zwrotnych, jak również
sposobów wyświetlania i odbywania testów, a także systemu podpowiedzi, itp. W razie pytań o te ustawienia prosimy
o kontakt poprzez e-mail lub telefon podany przed spisem treści na 1 stronie dokumentu.

Część 3 – Najczęściej używane typy pytań i ich podstawowe ustawienia
Typ pytania: Prawda/Fałsz
Opis: Pytanie pozwalajace na wybór jednej z dwóch opcji:
Prawda/Fałsz.
UWAGA! Nie należy fomułować pytania tak, aby odpowiedź
brzmiała: Tak/Nie lecz Prawda/Fałsz.

Poniżej opis wypełnienia pól
obowiązkowych i najważniejszych
opcji dla danego typu pytania:

1

1.

Nazwa pytania – informacja tylko dla nas,
identyfikująca pytanie

2

2.

Treść pytania – pytanie w takiej formie, aby
pasowały odpowiedzi: Prawda lub Fałsz

3.

Punktów – ponieważ to najłatwiejszy typ
pytania dajemy 1 punkt

4.

Poprawna odpowiedź – wybieramy, jaki
wybór będzie uznany za prawidłowy

5.

Naciskamy „Zapisz zmiany”

3

…
4

5

8

Jednokrotny wybór
(Typ pytania: Wielokrotny wybór)
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Opis: Najpopularniejszy format pytania, który pozwala
zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. Od wielokrotnego
wyboru wizualnie różni się okrągłymi elementami
kontrolnymi do zaznaczania prawidłowej odpowiedzi
(zamiast kwadratowych).

Poniżej opis wypełnienia pól
obowiązkowych i najważniejszych
opcji dla danego typu pytania:
1

1.

Nazwa pytania – informacja tylko dla nas,
identyfikująca pytanie

2

2.

Treść pytania – zadawane pytanie

3

3.

Punktów – ustalamy, że jednokrotny wybór
jest trudniejszy niż Prawda/Fałsz – dajemy
np. 2 punkty

4

4.

Jedna lub wiele odpowiedzi? –Tylko jedna
odpowiedź (ustawienie domyślne)
Wymieszaj odpowiedzi – zaznaczamy, jeżeli
chcemy losową kolejność odpowiedzi w
pytaniu (ustawienie domyślne)

…
5

5.

6.

6a
6b

W bloku: Odpowiedzi wpisujemy dla:
a.
Wybór 1: poprawną odpowiedź
b. Ocena: 100%

6c

c.

6d

d.

Wybór 2, 3, 4, itd. wpisujemy odpowiedzi
błędne
Ocena dla tych wyborów: Żaden
(domyślna)

…
7
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7.

Jeżeli potrzebujemy więcej odpowiedzi
naciskamy: „Pola na 3 więcej odpowiedzi”
(nie wszystkie trzeba wypełniać)

8.

Naciskamy „Zapisz zmiany”

Wielokrotny wybór
(Typ pytania: Wielokrotny wybór)
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Opis: Format pytania, który pozwala zaznaczyć jedną lub
wiele odpowiedzi poprawnych. Od jednokrotnego
wyboru różni się kwadratowymi elementami do
zaznaczania prawidłowej odpowiedzi (zamiast
okrągłych).

Poniżej opis wypełnienia pól
obowiązkowych i najważniejszych
opcji dla danego typu pytania:
1.

Nazwa pytania – informacja tylko dla nas,
identyfikująca pytanie

2.

Treść pytania – zadawane pytanie

3

3.

Punktów – ustalamy, że wielokrotny
wybór jest trudniejszy niż jednokrotny –
dajemy np. 3 punkty

4

4.

5

5.

Jedna lub wiele odpowiedzi? – zmieniamy
na: Więcej niż jedna odpowiedź
Wymieszaj odpowiedzi – zaznaczamy,
jeżeli chcemy losową kolejność
odpowiedzi w pytaniu (ustawienie
domyślne)

1

2

…

6.

6a
6b

6a
6b

…

W bloku: Odpowiedzi wpisujemy dla:
a.
Wybór 1…Wybór n: poprawne
odpowiedzi
b. Ocena: wybieramy w zależności od
ilości poprawnych odpowiedzi taką
wartość procentową, aby w sumie
wszystkie poprawne dawały 100%
(np. jeżeli 4 są poprawne to dla
każdej wybieramy 25%)
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6a
6b

c.
d.

6c
6d

Wybór n+1…Wybór x - wpisujemy
odpowiedzi błędne
Ocena dla tych wyborów: musimy
wybrać ile procent punktów mniej
otrzyma student za zaznaczenie tej
błędnej odpowiedzi, tutaj suma
błędnych odpowiedzi nie musi
dawać 100%, ale można przyjąć
taką zasadę.

6c
6d

…
7.

Jeżeli potrzebujemy więcej odpowiedzi
naciskamy: „Pola na 3 więcej odpowiedzi”
(nie wszystkie trzeba wypełniać)

8.

Naciskamy „Zapisz zmiany”

7

8

Typ pytania: Krótka odpowiedź
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Opis: Format pytania pozwalający wpisać odpowiedź z klawiatury.
Z uwagi na porównywanie przez komputer wpisanego ciągu
z ciągiem wzorcowym zaleca się pytać o jedno góra dwa
słowa, gdyż musimy przewidzieć wszytkie możliwe do
wpisania kombinacje odpowiedzi.. Podwójna spacja między
wpisanymi słowami też będzie uznana jako błąd, jeżeli nie zosała przewidziana taka odpowiedź.

Poniżej opis wypełnienia pól
obowiązkowych i najważniejszych
opcji dla danego typu pytania:
1

1.

Nazwa pytania – informacja tylko dla nas,
identyfikująca pytanie

2

2.

Treść pytania – zadawane pytanie

3

3.

Punktów – pytanie krótkiej odpowiedzi jest
trudniejsze od wielokrotnego wyboru –
dajemy np. 4 punkty

4.

W bloku: Odpowiedzi wpisujemy:
a.
Odpowiedź 1: poprawną odpowiedź
b. Ocena: 100%

5.

Odpowiedź 2, 3, 4, itd. wpisujemy inne
warianty – jeżeli takie przewidujemy,
a.
ich ocena może być warta 100%
punktów
b. lub mniej, jeżeli uznamy, że jest to
odpowiedź poprawna, ale np. niepełna

6.

Jeżeli potrzebujemy więcej odpowiedzi
naciskamy: „Pola na 3 więcej odpowiedzi”
(nie wszystkie trzeba wypełniać)

7.

Naciskamy „Zapisz zmiany”

…

4b

4a

5

5a

5b

5

…
6

7
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Typ pytania: Dopasowanie
Opis: Pytanie pozwala na dopasowanie do treści widocznej z lewej
strony wartości z listy rozwijanej. Z lewej strony mogą
również znaleźć się elementy graficzne, np. dopasowaywać
autora do jego dzieła idocznego z lewej strony. Przy nauce
języków obcych można dopasowywać początek do końca
zdania.

Poniżej opis wypełnienia pól
obowiązkowych i najważniejszych
opcji dla danego typu pytania:

1

1.

Nazwa pytania – informacja tylko dla nas,
identyfikująca pytanie

2

2.

Treść pytania – zadawane pytanie

3

3.

Punktów – w tym pytaniu można zastosować
zasadę ile dopasowani, tyle punktów

4

4.

Losowo – jeżeli chcemy mieszania kolejności
dopasowani (domyślnie włączone)

5a

5.

W bloku: Odpowiedzi wpisujemy:
a.
Pytanie 1: treść, która pasuje do
wartości podanej w polu: Odpowiedź
pod pytaniem 1
b. Pytanie 2: treść, która pasuje do
wartości podanej w polu: Odpowiedź
pod pytaniem 2
c.
Pytanie X: treść, która pasuje do
wartości podanej w polu: Odpowiedź
pod pytaniem X

…

5a

5b
5b

5c
5c

…
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6.

Możemy podać dodatkowe błędne odpowiedzi
pozostawiając pola pytania pustym (w
przykładzie: Pytanie 4 i 5).

7.

Jeżeli potrzebujemy więcej odpowiedzi
naciskamy: „Pola na 3 więcej odpowiedzi” (nie
wszystkie trzeba wypełniać)

8.

Naciskamy „Zapisz zmiany”

6
7

8

Typ pytania: Numeryczne
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Opis: Pytanie umożliwia odpowiedź w formie liczbowej
z określeniem dopuszczalnego błędu i obniżeniem
punktacji za przybliżoną wartość oraz przeliczaniem
i sprawdzaniem jednostek układu SI (np. metr, czy kg).

Poniżej opis wypełnienia pól
obowiązkowych i najważniejszych
opcji dla danego typu pytania:

1

1.

Nazwa pytania – informacja tylko dla nas,
identyfikująca pytanie

2

2.

Treść pytania – zadawane pytanie

3.

Punktów – zależnie od poziomu trudności
pytania

3

…
4a

4b

4c
4.

5

5

5
5.

5

5

W bloku: Odpowiedzi wpisujemy:
a.
Odpowiedź 1: poprawną odpowiedź
liczbową
b. Błąd: możemy założyć tolerancję dla
odpowiedzi, która zostanie uznana za
poprawną
c.
Ocena: 100%

Możemy podać kolejne wartości liczbowe i
ustalić dla nich uznawalny błąd i ocenę
procentową, gdy jest więcej poprawnych
odpowiedzi lub chcemy przyznać mniej
punktów za mniej dokładne odpowiedzi,
mieszczące się w podanej granicy w polu:
Błąd

5

…
6

7

6.

Jeżeli potrzebujemy więcej odpowiedzi
naciskamy: „Pola na 3 więcej odpowiedzi”
(nie wszystkie trzeba wypełniać)

7.

Naciskamy „Zapisz zmiany”

Typ pytania: Ordering
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Opis: Możemy metodą przeciągania ułożyć podane elementy w
odpowiedniej kolejności. Można wykorzystać je do
układania poprawnych zdań podczas nauki języków obcych
lub np. jednostek w odpowiedniej kolejności, czy też nazw
szczytów wg wysokości.

Poniżej opis wypełnienia pól
obowiązkowych i najważniejszych
opcji dla danego typu pytania:

1.

Nazwa pytania – informacja tylko dla nas,
identyfikująca pytanie

2.

Treść pytania – zadawane pytanie

3.

Punktów – zależnie od ilości elementów do
ułożenia w kolejności

4.

Wyświetlaj elementy w poziomie – zależnie od
tego, czy będzie to np. zdanie (wtedy
zaznaczamy), czy np. jednostki lub ułożenie w
hierarchii (wtedy lepiej układać je jedna pod
drugą – odznaczone - domyślnie)

5.

Bloki: Pytanie 1 do Pytanie x wpisujemy
elementy w poprawnej kolejności, czyli np.
kolejne słowa ze zdania.

6.

Jeżeli potrzebujemy więcej pól naciskamy:
„Pola na 3 więcej odpowiedzi” (nie wszystkie
trzeba wypełniać)

7.

Naciskamy „Zapisz zmiany”

1

2
3
4

5

5

5

5

5
6

7

Typ pytania: Esej
17

Opis: Jedyna otwarta forma pytania w aktywności: Quiz na
platformie Moodle. Dzięki niej można pomiędzy pytania
zamknięte dodać w Quzie pytania otwarte, co umożliwi
dłuższe wypowiedzi studentom. Oczywiście ocenę w tym
przypadku musi wystawić wykładowca po przeczytaniu
treści wpisanej w to pole. Testowany może załączać pliki
(po włączeniu odpowiedziej opcji), może również wklejać
elementy multimedialne (grafikę, audi, wideo),
formatować tekst (jeżeli włączymy jako format
odpowiedzi: Edytor HTML. Można także przygotować
gotowy szablon do wypowiedzi pisemnej.

Poniżej opis wypełnienia pól
obowiązkowych i najważniejszych
opcji dla danego typu pytania:

1

1.

Nazwa pytania – informacja tylko dla nas,
identyfikująca pytanie

2

2.

Treść pytania – zadawane pytanie otwarte

3.

Punktów – zależnie od ilości elementów do
ułożenia w kolejności

4.

Format odpowiedzi – jeżeli nie potrzebujemy
dodatkowego formatowania tekstu lub
wstawiania tabel, czy też grafiki proponuję
wybrać opcję: Zwykły tekst

5.

Rodzaj pola wprowadzania – tutaj ustalamy
tylko wielkość pola, ale nie ograniczamy przez
to ilość wprowadzonego tekstu, jeżeli będzie go
więcej pojawi się pasek przewijania.

6.

Naciskamy „Zapisz zmiany”

3
4

5

6

Typ pytania: Wybierz brakujące słowa
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Opis: Pierwszy z typów pytań z tzn. „luką” umożliwiający jedynie
wybór z listy rozwiajnej.
Odpowiedzi można grupować, przez co mogą się pojawiać na
odpowiednich listach wyboru. Istnieje możliwość dodawania
odpowiedzi, które nigdzie nie pasują.

Poniżej opis wypełnienia pól
obowiązkowych i najważniejszych
opcji dla danego typu pytania:

1

2

3

…
4
5a

5b

6

1.

Nazwa pytania – informacja tylko dla nas,
identyfikująca pytanie

2.

Treść pytania – Tekst zawierający luki
oznaczane jako [[1]], [[2]], itd.

3.

Punktów – np. po jednym punkcie za każdą
lukę

4.

Losowo – zaznaczenie spowoduje losowe
rozłożenie odpowiedzi w pytaniu

5.

W bloku: Wybory wpisujemy:
Wybór [[1]]-Odpowiedź: poprawną
odpowiedź, która powinna być
wybrana dla luki oznaczonej [[1]]

b.

Grupa: odpowiedzi znajdujące się w
jednej grupie będą widoczne na
jednej liście wyboru, jeżeli
pozostawimy wszędzie grupę A
wszystkie odpowiedzi pojawią się na
jednej liście (domyślnie)

6.

Jeżeli potrzebujemy więcej odpowiedzi
naciskamy: „Pola na kolejne 3 wybory” (nie
wszystkie trzeba wypełniać)

7.
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…

7

a.

Typ pytania: Przeciągnij i upuść na tekst
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Opis: Drugi z typów pytań z tzn. „luką” umożliwiający uzupełnianie
„luk” w treści metodą przeciągania.
Odpowiedzi można grupować, co oznaczane jest poprzez kolor
tła elementu przeciąganego. Również istnieje możliwość
dodawania odpowiedzi, które nigdzie nie pasują.

Poniżej opis wypełnienia pól
obowiązkowych i najważniejszych
opcji dla danego typu pytania:

1

1.

Nazwa pytania – informacja tylko dla nas,
identyfikująca pytanie

2.

Treść pytania – Tekst zawierający luki
oznaczane jako [[1]], [[2]], itd.

3.

Punktów – np. po jednym punkcie za każdą
lukę

4.

Losowo – zaznaczenie spowoduje losowe
rozłożenie odpowiedzi w pytaniu
W bloku: Wybory wpisujemy:
a.
Wybór [[1]]: poprawną odpowiedź,
która powinna być wybrana dla luki
oznaczonej [[1]]
b. Grupa: odpowiedzi znajdujące się w
jednej grupie będą widoczne na jednej
liście wyboru, jeżeli pozostawimy
wszędzie grupę A wszystkie
odpowiedzi pojawią się na jednej liście
(domyślnie)
Unlimited: zaznaczenie w danym wierszu
spowoduje możliwość wielokrotnego
przeciągnięcia tej odpowiedzi do tekstu dla
danego Wyboru [[x]]

2

3

…
4
5a

5b

5.

6.

7

7.

Jeżeli potrzebujemy więcej odpowiedzi
naciskamy: „Pola na kolejne 3 wybory” (nie
wszystkie trzeba wypełniać)

8.

Naciskamy „Zapisz zmiany”

…

8

Typ pytania: Pytanie zagnieżdżone
(dawne Cloze)
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Opis: Trzeci z typów pytań z tzn. „luką” umożliwiający uzupełnianie
„luk” w treści w 3 wariantach: wpisywania tesktu, wartości
numerycznej oraz wyboru z listy rozwijanej.
Można określać informacje zwrotne oraz uznawać częściowo
poprawne odpowiedzi.
Niestety tworzenie pytania polega na wpisaniu w pole tekstu
pytania z użyciem odpowiedniej składni zamienianej na „luki”.

Poniżej opis wypełnienia pól
obowiązkowych i najważniejszych
opcji dla danego typu pytania:

1

1.

Nazwa pytania – informacja tylko dla nas,
identyfikująca pytanie

2.

Treść pytania – Tekst zawierający luki oznaczane
specjalną składnią, w najprostszej wersji wygląda
ona następująco:
a.
Dla pola do wpisania odpowiedzi:
{x:SA:=prawidlowa_odp}, gdzie x oznacza
liczbę punktów za prawidłową odpowiedź.

2

b.

…

3

3.

Dekodowanie i weryfikacja tekstu pytania –
Umożliwia sprawdzenie poprawności użytej
składni.

a.

3a

3

4.

Dla pola wyboru z listy:
{x:MC:=praw_odp~zla_odp1~zla_odp2},
gdzie x oznacza liczbę punktów za
prawidłową odpowiedź, przed
prawidłową odpowiedzią jest znak =, a
~(tylda) rozdziela poszczególne
odpowiedzi, które znajdą się na liście

Jeżeli wszystko jest OK, pojawi się dla
każdej „luki” opis: Pytanie {#n} Typ, a w
nim (po rozwinięciu) szczegółowe
informacje na temat interpretacji zapisu w
tekście pytania

Naciskamy „Zapisz zmiany”

