SOFTWARE ALF
Alf je interaktivní program pro tvorbu testových úloh. Byl vyvinut
pro potřeby učitelů a žáků. Díky svému jednoduchému rozhraní
nabízí snadné vytváření testových úloh vhodných na procvičování
učiva a samotnou tvorbu interaktivních testů formou šablon, do
kterých jsou vkládány obrázky nebo texty. Pro vytváření
testových úloh jsou k dispozici videonávody.
Při vytváření testů můžete využít až 12 typů úloh podle zakoupené licence.

Ceny časově neomezených multilicencí pro celou školu
Typ úlohy
Výběr jedné odpovědi
Pexeso
Seřazení
Přiřazení
Skupiny
Výběr více odpovědí
Popis obrázku
Dvojice
Puzzle
Hádej slovo
Křížovka
Doplň slova
Přístup do data báze testů 1 rok
Cena

Start
*

0 Kč

Basic
*
*
*
*
*

*
8 190 Kč

Gold
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
15 590 Kč

Aktuální ceny najdete na webových stránkách https://programalf.com/alf/cz/zakoupit.html,
uvedené ceny jsou z října 2021.
Pokud máte počítače na škole propojené v síti, program Alf není nutné instalovat na
žákovských počítačích. Využijte síťovou vlastnost programu Alf a nainstalujte ho jen na serveru
a na žákovských počítačích už vložíte pouze odkaz na program.

Navazující součástí programu Alf je databáze hotových
testů a online testování.
K tomu využijete rozhraní, ve kterém budete
moci snadno a rychle přidělovat testy a dokumenty
žákům a získat okamžitě zpětnou vazbu o jejich řešení.
Učitel může přiřadit žákům již hotové testy z databáze
nebo vložit své vlastní. Ovládání je jednoduché, takže
práci v online testování zvládne opravdu každý.
Učitel může využít hotové testy z databáze nebo vlastní
vložené testy.
Databáze testů obsahuje hotové
materiály pro učitele je rozdělena
do následujících kategorií:
Český jazyk a literatura, Společenské předměty, Cizí jazyky,
Výchovy, Matematika, Mateřská
škola, Informatika, Edukační videa,
Člověk a jeho svět, Oddechové,
Přírodovědné předměty, Nezařazené.

Testy jsou přehledně rozčleněny do stromové struktury, přičemž máte možnost zvolit si při
vyhledávaní kritéria na typy úloh, které v testu potřebujete.
Databáze je otevřený systém, do kterého průběžně přispívají autoři programu stejně tak i
učitelé ze škol.
Přístup do databáze testů + online testování žáků na 1 rok
Počet žáků
1 – 50 žáků
51 a více

Cena
2 990 Kč
4 900 Kč

Aktuální ceny najdete na webových stránkách https://programalf.com/alf/cz/zakoupit.html,
uvedené ceny jsou z října 2021.
Další informace k softwaru Alf získáte na adresa:
https://programalf.com/alf/cz/index.html

Rádi vám sdělíme další informace, kontaktujte nás.
Ing. Jindřich Bím, CSc., Roztoky u Jilemnice 235, 512 31
info@bim.cz , tel.: 602 356 436, www.skolky.interaktivni.cz, www.interaktivni.cz

