
Metodické usmernenie k online testovaniu

Pri priebežnej kontrole výsledkov, ako aj záverečnom hodnotení vzdelávania dištančnou formou 
môžete využívať viacero spôsobov:

Testovanie pomocou AIS – forma dostupná pre všetkých učiteľov, vytváraná v prostredí AIS. Testy 
sa tvoria v časti eLearning – eLearningové projekty a Testy a skúšanie. Podrobný postup (nielen 
testovania) je dostupný v príručke, ktorá Vám bola zaslaná cez AIS STU Kováčová M., Záhonová V. - 
E-LEARNING NA STU Ako na to. Stručný návod na samotné vytváranie testov Šutý Š. - Návod na 
vytvorenie e-testov v AIS Vám zasielam v prílohe. V prípade záujmu o konzultáciu kontaktujte autora 
priamo na jeho e-mailovú adresu.

Testovanie pomocou Moodle – forma vhodná pre učiteľov s istými skúsenosťami s prácou v 
prostredí Moodle (http://www.kirp.chtf.stuba.sk/moodle). Pre záujemcov o prácu s touto platformou je 
dostupný základný kurz na http://www.kirp.chtf.stuba.sk/moodle/course/view.php?id=16. Aktivity, ktoré 
je možné aplikovať v Moodle popisuje po jednotlivých sekciách príručka Fikar M. – Moodle 3: príručka 
učiteľa https://www.uiam.sk/~fikar/mdl.pdf, v ktorej nájdete aj návody na vytváranie zadaní (s. 114-
126) a testov (s. 126-137). V prípade záujmu o konzultáciu kontaktujte riaditeľa UIAM doc. Ing. 
Michala Kvasnicu, PhD. na jeho e-mailovú adresu.

Testovanie pomocou Google platformy GSuite. Jednoduché vytváranie testov a zadaní pre 
študentov v prostredí Google Classroom. Umožňuje testovať vytvorené skupiny študentov združené 
do tried (classroom). Návod na prácu v Classroom je dostupný na https://www.tybrdo.cz/informatika/8-
jednoduchych-kroku-jak-vyuzit-google-classroom-pro-vzdalenou-vyuku. Stručný návod na vytváranie 
testov Soňa Malečková, Radko Tiňo, Aleš Ház: Návod na prípravu testov v aplikácii Google 
ClassRoom Vám taktiež prikladám. V prípade záujmu o konzultáciu kontaktujte autorov priamo na ich 
e-mailové adresy.    

Všetky (aj vyššie uvedené) materiály sú dostupné na hlavnej stránke FCHPTSTU v sekcii Dištančné 
vzdelávanie - Možnosti dištančného vzdelávania na FCHPT STU https://www.fchpt.stuba.sk/sk/diani-
na-fchpt/aktuality/moznosti-distancneho-vzdelavania-na-fchpt-stu.html?page_id=4431 a sú pravidelne 
dopĺňané alebo aktualizované.
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