
www.eTest.lt – tai testų kūrimo ir vykdymo sistema,  
skirta švietimo įstaigų mokytojams ir mokiniams.

Sistemos eTest.lt tikslai yra:
• palengvinti mokytojų (dėstytojų) darbą
• pagerinti mokymosi kokybę
• paskatinti informacinių technologijų naudojimą švietimo sistemoje
• sudominti mokinius (studentus) dėstomu dalyku naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis

Kiekvienas mokytojas naudodamasis šia sistema gali 
savarankiškai kurti savo mokomojo dalyko testus moki-
nių žinioms tikrinti.

Sistemos dėka mokytojams nereikia tikrinti atliktų 
testų, nes tai automatiškai padaro sistema iškart po 
testo atlikimo. Be to, mokytojas realiuoju laiku savo 
kompiuterio ekrane gali stebėti testo atlikimo procesą: 
pažiūrėti, į kiek klausimų atsakė mokinys, į kokius klausi-
mus atsakė, kaip į juos atsakė ir kiek surinko taškų.

Sistemoje yra realizuota apsikeitimo testais galimy-
bė. Visų švietimo įstaigų mokytojai gali leisti naudotis 
savo testais kitiems mokytojams, kurie naudojasi siste-
ma. Tokiu būdu taupomas laikas testams kurti.

Kiekvienas užsiregistravęs mokytojas (dėstytojas) 
gali naudotis parengtų Testų Banku, juos keisti ar adap-
tuoti atsižvelgdamas į savo poreikius. Testų Bankas nuo-
lat papildomas.

Sistemos galimybės:
• automatinis greitas testų tikrinimas
• detali testo rezultatų ataskaita realiuoju laiku
• apsikeitimas testais
• prieiga prie parengtų Testų Banko
• testo atlikimo trukmės ribojimas
• priemonės nuo nusirašinėjimo
• testų spausdinimas ant popieriaus su galimybe at-
spausdinti kelis testo variantus ir testo tikrinimo lapus
• automatinis mokyklos (įstaigos) ir klasės (grupės) at-
pažinimas
• nuotolinis mokinių testavimas (pvz., mokiniams esant 
namuose, užsienyje ir t.t.)
• 8 klausimų tipai:
· vienas teisingas atsakymas (   )
· keli teisingi atsakymai (   )
· įvedamas atsakymas (             )
· tekstas su praleistais fragmentais (             )
· tekstas su klausimais (          )
· sakinių sujungimas (                   )
· eiliškumo nustatymas (          )
· taip/ne (   taip    ne)
• klausimuose ir atsakymų variantuose galima:
· formatuoti tekstą
· naudoti paveiksliukus, grafikus ir diagramas
· talpinti video ir audio medžiagą
· kurti matematikos, fizikos, chemijos ir kt. formules
· įterpti Flash interaktyvias programėles ar animaciją
· įdėti video medžiagą iš YouTube
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Sistemos privalumai:
• lengva, greita, saugu ir patogu 
   naudotis
• sistemos nereikia diegti ir konfigūruoti
• daug parengtų įvairių mokomųjų dalykų testų
• neribojamas sistemos naudotojų – mokytojų 
   ir mokinių – skaičius
• neribojamas testų, klausimų ir testavimų skaičius
• sertifikatas kiekvienam mokytojui, parengusiam savo 
   testą ir leidusiam juo naudotis kitiems mokytojams

Kurdami eTest.lt sistemą, nuolat bendradarbiaujame su švietimo įstaigomis. Kadangi dauguma mokytojų turi 
nedaug patirties naudotis kompiuteriu, stengėmės sukurti kuo paprastesnę ir intuityvesnę sistemos struktūrą. Prie 
kiekvieno sistemos elemento yra detalus jo funkcijų aprašymas. 

Kadangi sistema veikia mūsų serveryje, jos nereikia diegti ir konfigūruoti Jūsų mokyklos (įstaigos) kompiuteriuo-
se. Norint naudotis sistema, reikalingas tik kompiuteris, prijungtas prie interneto. Specialių reikalavimų kompiute-
riams ir programinei įrangai nėra.

Mūsų tikslas – sukurti geriausią testų kūrimo ir vykdymo sistemą.
Mes neabejojame, kad Jūsų mokyklos mokytojai teigiamai įvertins www.eTest.lt sistemą.
Linkime gero naudojimosi!


