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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia:  

Hlavnou témou stretnutia pedagogického klubu v oblasti jazykových zručností bol e-test I. 

Našu pozornosť sme upreli na zdieľanie vzájomných skúsenosti s e-testovaním, rezervy 

a problémy pri elektronickej forme testovania. Prediskutovali sme využiteľnosť testov 

v pedagogickom procese a vhodnosť výberu otázok pre realizácii testu. 

 

Kľúčové slová: e-test, práca s e-testom, e-testové úlohy 

 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

Témy stretnutia: E-test 

 Hlavné body stretnutia: 

1. Privítanie členov klubu 

2. Prezentácia hlavnej témy stretnutia  

3. Ukážka e-testu, jeho tvorba a typy otázok na teste, e-test na jednotlivých vyučovacích 

hodinách  

4. Diskusia  

5. Záver 



K bodu 1: 

Vedúca PK privítala členov klubu.  

 

K bodu 2: 

PhDr. Lucia Hriňová pristúpila k prezentácii dnešnej témy klubu. Upriamila pozornosť 

členov predovšetkým na definíciu e-testu, jeho výhody a nevýhody.V jazykovej učebni 

premietla na interaktívnej tabuli  Následne predstavila jednotlivé kroky pri postupe tvorby e-

testu na stránke: http://help.edupage.sk/?p=u1/u113/u132/u142. Ukázala členom klubu 

vlastný vzorový test s rôznymi typmi úloh, ktoré sa dajú použiť na teste a pustila im náučný 

video návod ako tvoriť e-test na dole uvedenej stránke: 

EduPage:https://www.youtube.com/watch?v=TI4tHiyaDvE 

 

K bodu 3: 

PhDr. Iveta Matúšková-Jánošíková nás oboznámila s vlastnými testami na predmete-

nemecký jazyk. Poznamenala, že hlavnou výhodou e–Learningu a teda tvorby e- testov je 

automatizácia vyhodnocovania testov. Za ďalšiu výhodu spomenula zefektívnenie skúšania 

(testovania) pokiaľ sa používajú multiplechoice testy a iné druhy testovania, nakoľko 

softvérové riešenie testy samo zostaví aj vyhodnotí, študenti sa okamžite dozvedia výsledok 

testov. Znamená to úsporu niekoľkých hodín oproti manuálne zadávaným a 

vyhodnocovaným testom. Vďaka tejto automatizácií sa zásadným spôsobom šetrí čas 

učiteľovi a umožňuje mu využívať ho na iné pracovné činnosti. Zároveň napomáha 

počítačovej gramotnosti nielen pedagógov, ale aj študentov. Za nevýhody uviedli učitelia 

najmä podvádzanie počas online vyučovania zo strany žiakov formou zdieľania odpovedí na 

teste, kedy jeden žiak rozpošle odpovede ostatným spolužiakom prostredníctvom messengeru 

alebo inej aplikácie. Učitelia sa zhodli, že problematické je aj ústne skúšanie žiakov, keďže si 

žiak môže pripraviť rôzne ťaháky a je veľmi ťažké to dokázať. 

 

K bod 4: 

Členovia klubu diskutovali o vzájomnej spolupráci a pomoci pri výbere vhodných úloh na e-

testoch, nakoľko vyučujúcim záleží na tom, aby žiaci úspešne zvládli ústnu maturitnú skúšku 

a ich vyučovacie hodiny boli atraktívne a rozvíjali komunikačné zručnosti žiakov.   

 

 

http://help.edupage.sk/?p=u1/u113/u132/u142


13. Závery a odporúčania: 

Na záver sa členovia klubu dohodli, že sa budú venovať tvorbe e-testov na EduPage na 

vyučovaní a pripravia si testy v rámci svojho predmetu a na ďalšom stretnutí si ich predstavia. 

Naďalej si budú vymieňať skúsenosti a postrehy z praxe.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 
Miesto konania stretnutia: Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, 984 17 Lučenec 
Dátum konania stretnutia:    30.4.2021 
Trvanie stretnutia: od.13:00.........hod do..16:00........hod  
Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 
 
 
č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Bálintová Andrea  SZŠ Lučenec 

2. Mgr. Fajčíková Lucia  SZŠ Lučenec 

3. Mgr. Hergelová Angelika  SZŠ Lučenec 

4. PhDr. Hriňová Lucia  SZŠ Lučenec 

5. Mgr. Krnáčová Stanislava  SZŠ Lučenec 

6. Mgr. Marko Alexandra  SZŠ Lučenec 

7. PhDr. Matúšková Jánošíková  SZŠ Lučenec 

8. Mgr. Paúková Kristína  SZŠ Lučenec 

9. Mgr. Šuran Miroslav  SZŠ Lučenec 

10. Mgr. Novodomská Erika  SZŠ Lučenec 

    

 
Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu   
a podpis/y:  
č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 
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