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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, postup tvorby nových online testov, využitie online testov v rôznych predmetoch 

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 postup tvorby online testu 

v predmete Finančná gramotnosť, 1.ročník, I.A pre tematický celok Plánovanie, príjem 

a práca. Vysvetlil postup tvorby online testu, ukázal rôzne druhy otázok v teste, pridelenie 

pre danú triedu a formu online písomky v daný deň, kedy sa test sprístupnil žiakom. (viď 

vytlačená Príloha č. 1 a Príloha č. 2 z 10.3.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následne sa zapojili aj ostatní členovia klubu Ing. Poráziková, ktorá prezentovala svoje 

ukážky online testov z predmetu Informatika a Ing. Pramuková, ktorá prezentovala svoje 

online testy z predmetu Elektrotechnika. 

 

12. Závery a odporúčania: 

Cieľom dnešného stretnutia bolo vymeniť si a porovnať doterajšie skúsenosti z realizácie 

online testov v predmetoch Finančná gramotnosť, Informatika, Elektrotechnika 
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Prílohy: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

Ukážka prideľovania online testu pre danú triedu 

Ukážka testových otázok s označením správnych odpovedí 


