
Moodle
Monivalintatentti

Luodaan tentti, jossa monivalintakysymykset arvotaan kysymyspankista 

ja tenttisuoritukset arvioidaan automaattisesti.



Sisällys

• Esimerkki

• Kurssilla on kaksi aihealuetta, joihin tentti liittyy

• Lisätään kymmenen monivalintakysymystä 

kysymyspankkiin molempiin aihealueisiin

• Tentissä arvotaan viisi satunnaista kysymystä 

kummastakin aihealueesta vastattavaksi

• Tentin vaiheet

• Lisää kategoriat kysymyspankkiin

• Lisää kysymykset kysymyspankkiin

• Lisää uusi tenttiaktiviteetti

• Lisää kysymykset tenttiin

• Esikatsele tentti

• Arvioi tenttisuoritukset

• Vie suoritukset opintorekisteriin

• Moodle-tentin järjestämisestä

• Älä järjestä Moodlessa useiden kymmenien 

opiskelijoiden samanaikaisesti suoritettavia tenttejä

• Jos teet tentin Moodleen, tenttiperiodin pitää olla 

vähintään viikko, jotta tenteistä järjestelmälle 

aiheutuva kuormitus jakautuu tasaisesti

• Jos tentti tehdään samanaikaisesti ja tentissä on 

samat kysymykset kaikille, käytä tentin 

toteuttamiseen ensisijaisesti Office 365 Formsia: 

https://forms.office.com

• Lisää ohjeita

• Tenttiaktiviteetin tarkemmat ohjeet suomeksi:

https://docs.moodle.org/3x/fi/Tentti

• Tenttiaktiviteetin yksityiskohtaiset ohjeet englanniksi:

https://docs.moodle.org/35/en/Quiz_activity
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Valitse kurssialueen 

etusivulta ratas-valikko

1

Lisää
2
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Valitse kysymyspankin 

kategoriat

1
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Anna kategorialle kuvaava nimi. 

Tässä esimerkissä aihealueen 

nimi, johon kysymykset liittyvät

Alakategoriat kannattaa luoda 

suoraan kurssialueen alle, ei 

tenttiaktiviteetin alle. Tällöin 

tenttien hallinta on selkeämpää, 

jos kurssialueella on useita 

tenttiaktiviteetteja, jotka käyttävät 

samoja tenttikysymyksiä.

Kategorioita käytetään 

kysymysten arpomiseen samaan 

tapaan kuin EXAM-tentissä 

käytetään aihealueita.

1

2

Lisää kategoria

3
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Lisätään myös toinen uusi 

kategoria ja lopputuloksena 

kurssialueen alla on kaksi 

kategoriaa

1
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Siirry kysymyspankissa 

kysymykset -välilehdelle

1

Valitse kategoria: Tässä 

esimerkissä luodaan ensin 

aihealueeseen 1 liittyvät 

kysymykset

2

Luo uusi kysymys

3
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Valitse Monivalinta

1

Lisää

2
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Anna kysymykselle nimi 

(nimi ei näy opiskelijoille)

1

Kirjoita opiskelijoille 

näkyvä kysymys

2

Voit lisätä kysymykseen liitetiedoston 

linkkinä. Kirjoita ensin linkin teksti, maalaa 

teksti ja lisää linkki ja tiedosto tekstieditorin 

linkki -painikkeella. 

EXAM-tenteistä poiketen kysymystekstin 

sekaan on mahdollista myös upottaa kuvia, 

mutta vältä tätä, jos et pienennä kuvia 

etukäteen järkevän kokoiseksi 

kuvankäsittelyohjelmalla.

3
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Anna kysymyksen oletuspisteet 

(maksimipisteet)

1

Sekoita vastausvaihtoehdot 

tarvittaessa

3

Määrittele voiko valita yhden vai 

monta vastausvaihtoehtoa

2
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Anna vastausvaihtoehto
1

Anna vastausvaihtoehdon pisteet.

Jos kysymyksen maksimipisteet on 1 piste:

Ei yhtään = 0 pistettä

100% = 1 piste

50 % = 0,5 pistettä

-100% = -1 piste

- 50% = -0,5 pistettä

HUOM! Poikkeuksena EXAM-tenttiin verrattuna, Moodlessa 

yksi oikein monivalintakysymyksestä voi saada 

miinuspisteitä kysymyksen kokonaispisteisiin. EXAM-tentissä 

kysymyksen kokonaispisteet eivät mene miinukselle.

2
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HUOM! Tällä asetukselle ei ole 

merkitystä, jos tentin saa suorittaa 

vain kerran.

Jos tentissä on useampi 

suorituskerta, määrittele 

rangaistaanko uusista yrityskerroista 

pistemenetyksillä.

1



Lisää kysymykset kysymyspankkiin 7/9

|  13

Tallenna muutokset

1
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Tässä esimerkissä lisätään vielä 9 uutta kysymystä lisää 

kategoriaan Aihealue 1. 

Sen jälkeen vaihdetaan kategoriaksi Aihealue 2 ja 

lisätään 10 uutta kysymystä.

1

Luo samaan tapaan lisää 

kysymyksiä. 

2
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Tässä esimerkissä lopputuloksena 

kategorioissa Aihealue 1 ja Aihealue 2 on 

10 monivalintakysymystä

1

HUOM! Jos muokkaat kysymystä 

jälkikäteen ratas-painikkeesta, muutos 

näkyy kaikissa tenteissä, joihin kysymys 

on lisätty.

Kysymyksiä voi myös jälkikäteen siirtää 

kategoriasta toiseen valitsemalla kysymyksen, 

kategorian ja Siirrä kohteeseen -painikkeen

2

3
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Muokkaustila 

päälle

Valitse Tentti

3

Lisää aktiviteetti 

tai aineisto 

2

1

Lisää

4
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Anna tentille kuvaava nimi

Lisää tarvittaessa ohjeet 

tentin suorittamisesta yms.

1

2
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Aseta tenttiperiodin alkamis- ja 

päättymisaika. 

Ruuhkaisin aika TUNI 

Moodlessa on arkipäivisin klo 

10-16. Vältä tätä aikaväliä 

tentin alkamis- ja 

päättymisajankohtana.

Jos teet monta tenttiä, vältä 

ajastamasta kaikkia alkamaan 

ja päättymään samanaikaisesti.

Aseta realistinen suoritusaika. 

Älä aseta hyvin pitkää suoritusaikaa vain varmuudeksi. 

Sähköinen tentti on huomattavasti nopeampi tehdä kuin 

paperitentti. Yleensä 2 tuntia on jo paljon pitkässäkin 

tentissä. Älä edes erikoistilanteissa aseta yli 4 tunnin 

suoritusaikaa.

Valitse montako kertaa opiskelija 

saa yrittää tentin tekemistä

1

2

3
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Valitse kuvan mukaisesti, 

jos haluat tentin toimivan 

mahdollisimman samalla 

tavalla kuin EXAM-tentti 

toimii. 

Poikkeuksena Pistettä

-valinta näyttää Moodlessa 

tentin kokonaispisteet ja 

kysymyskohtaiset pisteet. 

EXAM-tentissä opiskelijalle 

näytetään vain tentin 

kokonaispisteet. Poista 

tarvittaessa Pistettä -

valinta, jos et halua näyttää 

pisteitä opiskelijoille 

lainkaan.

1

Tallenna ja näytä

2
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Palaa takaisin tentin etusivulle

1

Muokkaa tenttiä

3

Valitse ratas-kuvake

2
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Lisää satunnainen kysymys

1
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Valitse kategoria, josta 

kysymykset arvotaan.

1

Valitse arvottavien kysymysten 

määrä.

2

Lisää satunnainen kysymys 

(kysymykset)

3
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Kategoriasta lisätyt satunnaiset kysymykset

1

Lisää uusi satunnainen kysymys

2
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Muuta kysymysten maksimipisteet, hyväksy Enterillä. 

HUOM! Kysymyksiä arpoessa tämä pistemäärä yliajaa yksittäisten 

kategoriassa olevien kysymysten pisteet, jos kysymysten pisteet 

eroavat toisistaan.

1

Aseta tentin arviointimaksimi, johon yhteenlasketut 

pisteet suhteutetaan.

Tyypillisiä vaihtoehtoja arviointimaksimiksi ovat:

- Tentin kysymysten yhteenlasketut pisteet (tässä 

esimerkissä 10 p)

- 100 (kuinka monta prosenttia maksimipisteistä 

opiskelija sai)

2
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Esikatselu

3

Palaa takaisin tentin etusivulle

1

Valitse ratas-kuvake

2
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Esikatselussa tentti näkyy samalla tavalla 

kuin tentti näkyisi opiskelijoille, mutta tentin 

palauttamisesta ei jää suoritusta.

1

Lopeta tentti (esikatselu)

2
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Palaa takaisin tentin etusivulle

1

Monivalintatentti arvioidaan 

automaattisesti, joten 

valitaan arvosanat

3

Valitse ratas-kuvake

2
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Automaattisesti arvioitu 

tenttisuoritus

1
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Palaa takaisin tentin etusivulle

1

Arvosanat

3

Valitse ratas-kuvake

2
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Valitse ladattavaksi tiedostoksi 

Microsoft Excel (.xlsx)

1

Lataa

2
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Tässä esimerkissä tentin arviointimaksimi on 

10 ja arvosana on opiskelijan kysymyksistä 

saama pisteiden summa.

Riippuen käyttötapauksesta ja tentissä 

käyttämästäsi arviointimaksimista, voit 

tarvittaessa lisätä Excel-taulukkoon uuden 

sarakkeen ja antaa tentin arvosanat käsin tai 

laskea tentin arvosanan oman Excel-

laskentakaavasi avulla.

1
Tallenna tiedosto ja vie suoritukset 

opintorekisteriin.

2


