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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia:  

 

Tvorba on-line testov v EduPage a ich využívanie na hodnotenie žiakov. 

 

Kľúčové slová:  

 

Online testy,  

http://priemyslovka.sk/pedagogicke-kluby/


Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

Téma stretnutia:  

Tvorba a využívanie online testov na hodnotenie žiakov. 

Online testy sú častým a veľmi vhodným nástrojom na hodnotenie žiakov. Ideálne je 

vytvoriť online testy po každom prebratom tematickom celku v danom predmete. 

Na stretnutí pedagogického klubu najprv Ing. Péchy prezentoval všeobecný postup tvorby 

nového online testu v Edupage a následne postup jeho pridelenia žiakom: 

1. Ako vytvoriť nový test 

Prv než začneme vytvárať nový online test je dôležité – nastaviť sa na tému plánu, ku ktorej 

pripravujeme test a následne stlačíme "+" v pravom dolnom rohu. Následne vyberieme Test 

 

Pokiaľ si chceme do testu vyrobiť nové otázky, stlačíme tlačidlo "Vytvoriť nové karty“ 

 

V záložke Aktuálny materiál si môžeme nastaviť počet bodov za jednotlivé otázky a máme 

možnosť si test pripraviť dopredu bez toho, aby sme ho prideľovali ihneď žiakom.   

Poznámka: Ak chceme pripravený test aj tlačiť, môžeme si vytvoriť viac variantov testu 

tak, že zamiešame poradie otázok alebo odpovedí (platí pri otázkach typu ABCD) . 



2. Ako prideliť žiakom test na online vypracovanie 

Ak už máme vytvorený test, tak na karte s testom, ktorý chceme prideliť žiakom, klikneme 

na ikonu Editovať pridelenie. Následne vyberieme triedu, ktorej chceme test prideliť 

(zaškrtnutá trieda) a klikneme na ikonu Vytvoriť udalosť (písomka/skúšanie) a informovať 

žiakov, vypíšeme dátum, hodinu a typ písomky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následne pridelíme žiakom pripravený test a dobré je mať vyplnené aj Hodnotenie – ako 

bude materiál známkovaný, kde vypíšeme názov hodnotenia (test), typ hodnotenia 

(známky), váha udalosti a termín udalosti (napr. Dôležitá udalosť, dvojnásobná váha) 

 



 

Následne sa zapojili aj ostatní členovia klubu Ing. Poráziková a Ing. Pramuková do diskusie 

ohľadom tvorby testov vo svojich predmetoch. 

12. Závery a odporúčania: 

Cieľom dnešného stretnutia bolo oboznámiť sa s tvorbou online testov v Edupage a ich 

využívanie na hodnotenie žiakov, ako aj vymeniť si doterajšie skúsenosti z realizácie online 

testov v predmetoch Finančná gramotnosť, Informatika, Elektrotechnika 
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