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ELEKTRONICKÝ AUTOEVALVA ČNÝ ON-LINE TEST  
V PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVE BUDÚCICH U ČITEĽOV5 

 

 

MOKRIŠ Marek, SR 

 

Abstrakt  

Jedným z elementov elektronických kurzov z matematických disciplín, využívaných 
v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov na predprimárnom a primárnom stupni 
vzdelávania, je autoevalvačný elektronický on-line test. V článku popisujeme naše skúsenosti 
s inkorporáciou tohto nástroja do elektronických kurzov spracovaných v systéme LMS 
Moodle. 

  

Abstract 

One element of electronic courses of mathematical disciplines, that are used in 
undergraduate training of future teachers in pre-primary and primary level of education, is 
electronic self-evaluation on-line test. The article describes our experience with incorporating 
this tool into electronic courses, that are processed in the system Moodle. 

 

1 Úvod 

Pedagogická kontrola je jednou z dôležitých etáp vyučovacieho procesu. Podľa I. Tureka 
(1996, s. 5) pedagogická kontrola je proces, ktorým sa zisťujú výsledky vyučovacieho 
procesu, t. j. čo žiak vie, a čo nevie a aká je miera toho, čo vie, oproti tomu, čo vedieť má. Ide 
teda o zisťovanie stupňa dosiahnutia cieľov vyučovacieho procesu, porovnanie výsledkov 
činnosti žiaka (vedomosti, zručnosti, postoje, atd.) s určenými požiadavkami, vzormi 
normami. Jedným z nástrojom, ktorým je možné realizovať pedagogickú kontrolu je 
didaktický test. Didaktickým testom označujeme taký druh písomnej skúšky, pri ktorom žiak 
čo najúspornejšie odpovedá na vopred pripravenú otázku, alebo rieši vopred pripravenú 
úlohu, na ktorú existuje jediná správna odpoveď. Za didaktický test teda nepokladáme ústne 
formy skúšok, ani iné druhy písomných skúšok, ako sú písomné odpovede na otázky, ktoré číta 
učiteľ, diktáty, slohové práce alebo matematické cvičenia na upevnenie učiva. (Lapitka, 1996, 
s. 23) Pri začlenení počítačovej techniky do procesu testovania, dochádza k automatizácii 
niektorých úkonov (administrácia, oprava, klasifikácia aj analýza). Samotná konštrukcia testu 
je v tomto prípade spojená s elektronizáciou jednotlivých položiek a ich úpravou do 
požadovaného formátu. Podľa I. Tureka (1996, s. 73) didaktické testy prezentované osobným 
počítačom obsahujú zatiaľ, pre obmedzenú možnosť identifikácie odpovedí, len zatvorené 
úlohy a otvorené úlohy s úzkou odpoveďou, t. j. produkčné a doplňovacie. V tomto prípade 
ide o tzv. testovanie „on line“. 

Pedagogická kontrola zahŕňa kontrolný proces učiteľa a autokontrolnú činnosť študenta. 
Tieto spätnoväzbové kanály sa navzájom prestupujú: učiteľ získava výstupné informácie 
                                                 
5 Príspevok vznikol v rámci grantového projektu – KEGA 163-009PU-4/2010 Implementácia Lear-
ning Management Systém do matematickej a odborovodidaktickej prípravy budúcich učiteľov preele-
mentaristov a elementaristov. 
 



Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov                      Prešov 2011 
 

209 

a postupuje ich žiakovi a nezávisle od toho získava výstupné informácie o výsledkoch svojej 
učebnej činnosti sám žiak. (Lapitka, 1996, s. 8). 

Test administrovaný, skontrolovaný a ohodnotený počítačom je ten istý didaktický test, 
ako keby sme ho zadávali prostredníctvom papierového média, a platia preň všetky zásady, 
teoretické princípy a požiadavky ako pri tvorbe printového testu. 

V. Rosa (2007, s. 41 – 43) uvádza tieto typy najčastejších testových úloh:  

• uzavreté úlohy 

o testové úlohy s alternatívnymi odpoveďami  

� úlohy dichotomické 

� úlohy s výberom odpovedí 

� úlohy s negatívnym výberom 

� úlohy s násobným výberom 

o testové úlohy zoraďovacie  

o testové úlohy priraďovacie 

• otvorené úlohy 

o testové úlohy doplňovacie 

� testové úlohy s krátkou odpoveďou 

� testové úlohy s dlhou štruktúrovanou odpoveďou 

V nasledujúcej časti príspevku sa budeme venovať problematike elektronického on-line 
testu spracovaného v prostredí LMS Moodle. 

 

2 Didaktický test v prostredí LMS Moodle 

Elektronický test má oproti klasickému papierovému testu niektoré výhody. Umožňuje 
eliminovať subjektívnosť hodnotenia pri oprave testu, vyberať ľubovoľnú testovú položku 
z databázy, náhodne generovať poradie otázok (eliminuje sa opisovanie počas vypracovávania 
testu), nastaviť časový limit alebo aj automatickú penalizáciu s dopredu nastavenou mierou 
pre nesprávnu odpoveď. V prostredí LMS Moodle na nastavenie týchto parametrov 
využímane tieto nástroje: 

- časový limit testu (nastavenie maximálneho času na vypracovanie e-testu), 

- zamiešať otázky (poradie otázok v teste je náhodne zamiešané), 

- povolený počet pokusov (nastavenie maximálneho počtu pokusov na vypracovanie 
e-testu), 

- adaptívny režim (ak je tento režim zvolený, potom bude v rámci rovnakého pokusu 
v teste študentovi povolené opakované odpovedanie na rovnakú otázku), 

- možnosť prehľadu ( určuje, ktoré informácie môžu používatelia vidieť pri kontrole 
testu a výkazov testu – odpovede, riešenia, spätná väzba, skóre, ...). 

Po uložení týchto nastavení je možné zadávať testové položky. Systém LMS Moodle má 
v ponuke nasledujúce kategórie otázok: 
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Obr. 1: Ponuka kategórii testových položiek. 

Pre potreby elektronických podporných kurzov z matematických disciplín sme využívali 
tieto nástroje: 

• viaceré možnosti, 

• krátka odpoveď, 

• Pravda/Nepravda. 

Testové úlohy typu „viaceré možnosti“ ponúkajú klasické otázky (vyberte jednu 
z možnosti a, b, c, ...). Je možné zadefinovať dva typy otázok – otázky s jednou alebo 
viacnásobnou odpoveďou. Pre naše potreby sme využívali väčšinou otázky s jednou správnou 
odpoveďou. 

 

Obr. 2: Znenie testovej úlohy typu „viaceré možnosti“. 

Spätná väzba pre študenta sa zobrazí po odoslaní testu na vyhodnotenie. Obsahuje 
identifikáciu správnych odpovedí a pri distraktoroch (zvolená odpoveď je nesprávna) je 
študentovi sprostredkovaný buď samotný kľúč (správna odpoveď) alebo návod, ako sa 
dopracovať k správnemu riešeniu. 
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Obr. 3: Spätná väzba na testovú úlohu typu „viaceré možnosti“. 

V testovej úlohe typu „krátka odpoveď“ v odpovedi na otázku, študent napíše slovo alebo 
krátku frázu. V tomto prípade môže byť aj niekoľko variantov správnej odpovede, ktoré sa 
nadefinujú pri zadávaní testových položiek. 

 

 

Obr. 4: Znenie testovej úlohy typu „krátka odpoveď“. 

Odpovede študentov systém Moodle zaregistruje a tútor ich má k dispozícii v prehľadnej 
tabuľke. 
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Odpoveď študenta 
Pravdivostná 
hodnota 
odpovede 

Počet 
výskytov 
odpovede 

Percentuálne 
vyjadrenie 

4 1 25/29 86% 

3 0 4/29 14% 

 

V elektronickom on-line teste boli využívané aj otázky typu „správne/nesprávne“. 
V odpovedi na tieto otázky si študent vyberá z možnosti Áno – Nie. Ak je zapnutá voľba 
spätnej väzby, potom po zodpovedaní otázky sa ukáže hlásenie o správnej voľbe. Pri tvorbe 
otázky je potrebne nadefinovať, ktorá odpoveď (Áno, Nie) je správna. 

 

 

Obr. 5: Znenie testovej úlohy typu „správne/nesprávne“. 

 

Spätná väzba pri vyznačení správnej odpovede môže byť doplnená aj o komentár (Obr. 6). 

 

Obr. 6: Spätná väzba pri testovej úlohe typu „správne/nesprávne“. 

V podmienkach Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove sú e-testy 
inkorporované do všetkých elektronických podporných kurzov z povinných matematických 
disciplín, ktoré sú vyučované v študijných programoch Predškolská a elementárna 
pedagogika, Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín (asistent 
učiteľa), Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených.  
E-test v predmete Matematika a voľnočasové aktivity (povinný predmet pre 2. ročník Bc. 
stupňa štúdia) využívame ako nástroj priebežného hodnotenia, ktorý nie je súčasťou 
záverečného hodnotenia predmetu. Jeho vypracovanie je na báze dobrovoľnosti. 
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Na základe dotazníkového šetrenia (Mokriš, 2011, s. 106), je e-test žiadaným študijným 
elementom. Zo študentov na bakalárskom stupni štúdia, by ho v e-kurze požadovalo 47,27 % 
študentov prvého, 68,18 % druhého a 64,89 % tretieho ročníka v dennej forme bakalárskeho 
stupňa štúdia v odbore Predškolská a elementárna pedagogika. 

Tútor pri elektronickom teste je oslobodený od jeho opravovania, hodnotenia 
a distribuovania výsledkov študentom. O túto administráciu sa postará samotný systém 
Moodle. Tútor má prehľad o tom, koľko študentov test absolvovalo (Obr. 7), ktorí študenti sa 
pri štúdiu k vypracovaniu testu ešte nedostali (môže ich upozorniť na časovú 
nedisciplinovanosť v štúdiu), kedy a na akej úrovni študent absolvoval test. To mu umožňuje 
robiť korektúry v samotnom kurze, t.j. niektoré elementy učiva môže bližšie vysvetliť a pod. 
Všetky prehľady má k dispozícii v elektronickej podobe, či už vo wordovskom alebo 
excelovskom formáte. 

 

 

Obr. 7: Prehľad o počte vypracovaných e-testov. 

3 Záver 

V súčasnosti má už väčšina fakúlt, zaoberajúcich sa profesijnou prípravou budúcich 
učiteľov preelementaristov a elementaristov, pripravený elektronický portál zameraný 
na poskytovanie vzdelávacích služieb prostredníctvom Internetu. Ak chceme študentom 
poskytovať čo najkvalitnejšie služby, tak edukačný proces, bez využívania informačno-
komunikačných technológii, stráca na svojej efektivite. 

V podmienkach Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove sme na Katedre 
matematickej edukácie začali s tvorbou e-kurzov v akademickom roku 2005/2006.  
Na základe našich skúsenosti sa ukazuje, že elektronický autokorektívny on-line test je 
vhodným nástrojom spätnej väzby nielen pre študentov, ale aj pre tútora (učiteľa) a má svoje 
významné postavenie v procese elektronickej podpory matematického vzdelávania budúcich 
učiteľov pre predprimárny a primárny stupeň. Myslíme si, elektronická podpora 
matematického vzdelávania prostredníctvom elektronických on-line kurzov je vhodným 
podporným prostriedkom prezenčného štúdia.  
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