
Blackboard 

Вмъкване на изображение в тестови отговор 

 

Начините да вмъкнем изображение в тестови отговор са два: 

 да прикачим изображението чрез бутона Избор на файл, намиращ 
се под полето за съдържание на съответния отговор 

 чрез въвеждане на HTML код в полето за съдържание на съответния 
отговор 

При първия вариант, бутонът Избор на файл може да бъде скрит за нас по 
подразбиране. За да го активираме, избираме Настройки на въпрос от 
главната страница на теста. 

 

Намираме секция Изображения, файлове и уеб връзки и поставяме 

отметка в полето на опцията Добавяне на изображения, файлове и уеб 

връзки към отговори. Потвърждаваме извършената промяна чрез бутона 

Подаване. 



 

 

Връщаме се към редакцията на съответния въпрос и намираме полето за 

съдържание на отговор. Вече можем да прикачим изображението чрез 

бутона Избор на файл. 

 

 

От падащото меню избираме по какъв начин да се визуализира 

изображението вътре в самия отговор (потвърждаваме отново промяната 

чрез бутона Подаване): 

 създаване на линк на медийния файл – изображението се 

визуализира като прикачен файл, който се отваря в нов подпрозорец 



Резултат: 

 
 

 

 показване на изображението в рамките на страницата – 

изображението се визуализира директно в полето на отговора 

 

Резултат: 

 

 

 



Втори вариант за вмъкване на изображение в тестови отговор с помощта 

на HTML код 

 

Този вариант ни позволява да зададем размера, в който бихме искали да 

бъде визуализирано изображението в полето на отговора. За целта 

използваме HTML код и URL адрес на изображението, което се намира в 

съдържанието на нашия курс.  

1. Копираме URL адреса на изображението, което искаме да 

използваме 

 

2. Създаваме нов въпрос в теста (в случая с един верен отговор) 

 



3. В полето за въвеждане на отговор от лентата с интрументи избираме 

Кодов изглед HTML 

 

 

4. Въвеждаме следния HTML код: 

 

<img src=”тук поставяме копирания URL адрес” /> и натискаме 

Обновяване 

 

 
 

 

 



5. Изображението се визуализира в полето 

 

 

6. За да фиксираме размера на изображението, можем да вмъкнем в 

HTML кода следните атрибути (дадените стойности са примерни): 

 

width=”120“ – ширина на изображението в пиксели 

hеight= “200” – височина изображението в пиксели 

 

Крайният ни HTML код трябва да изглежда така: 

 

<img src="http://elearn.mu-varna.bg/bbcswebdav/xid-65601_1" 

width="120" height="200" /> 

 

Резултат: 

 


