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Mladý Digitálny Európan 2015 
Náhradný termín - Online aj offline forma 

TERMÍN 
TESTOVANIA 

 

 9.6.2015 

 

CIEĽ TESTOVANIA 

 

 atraktívna vedomostná súťaž žiakov 2. a 3. ročníka SŠ 

o Európskej Únii elektronickou formou, 

 overiť moderný spôsob testovania – elektronické testovanie 

online aj offline formou. 

 

TESTOVANÁ 
VZORKA 

 

 žiaci 2. a 3. ročníka SŠ certifikačných škôl (testy nie sú určené 

žiakom so zdravotným znevýhodnením vyžadujúcim 

špeciálnu úpravu). 

NÁROČNOSŤ ÚLOH 

 
 rozsah učiva je v súlade s platnými pedagogickými 

dokumentmi pre ISCED 3 (Štátny vzdelávací program 

a cieľové požiadavky) doplnenými o rozširujúce materiály 

o Európskej Únii. 

TESTOVANÉ 
PREDMETY 

 

 všeobecné vedomosti o Európskej Únii. 

MATERIÁLY 
K TESTOVANIU NA 

ŠTÚDIUM PRE 
ŽIAKOV 

 
 bezplatné študijné materiály sú k dispozícii na webovej 

stránke EU Bookshop: https://bookshop.europa.eu/sk/home/, 

 informácie nájdete v informačnej brožúre pre mladých:  

http://bookshop.europa.eu/sk/eur-pa-pbNA0414841/, 

 a v brožúre Európa v 12 lekciách: 

http://bookshop.europa.eu/sk/eur-pa-v-12-lekci-ch-

pbNA0213714/. 

DOKUMENTY K 
TESTOVANIU 

 

 http://www.etest.sk/mlady-digitalny-europan/, 

http://www.nucem.sk 

 sprievodná príručka pre učiteľov: 

http://bookshop.europa.eu/sk/eur-pa-pbNA0114223/ 

 

VÝBER  
ADMINISTRÁTOROV 

 

 dvaja administrátori pre každú testovaciu miestnosť. 

https://bookshop.europa.eu/sk/home/
http://bookshop.europa.eu/sk/eur-pa-pbNA0414841/
http://bookshop.europa.eu/sk/eur-pa-v-12-lekci-ch-pbNA0213714/
http://bookshop.europa.eu/sk/eur-pa-v-12-lekci-ch-pbNA0213714/
http://www.etest.sk/mlady-digitalny-europan/
http://www.nucem.sk/
http://bookshop.europa.eu/sk/eur-pa-pbNA0114223/


SÚBOR 
TESTOVANIA 

 

 v systéme e-Test vyberte pri Plánovaní termínu Súbor 

testovania s názvom:  

 

Mladý Digitálny Európan – náhradný termín 

TESTY 

 

 v systéme e-Test vyberte pri Plánovaní termínu Test 

s názvom: 

 

Mladý Digitálny Európan 9.6. 

 

 test obsahuje automatické zamiešanie ponúkaných odpovedí 

pri jednotlivých testových otázkach pre žiakov 

 po ukončení testovania žiak spustí a vyplní nesúťažný 

dotazník o pohľade na budúcnosť Európskej Únie s názvom: 

 

Dotazník MDE 9.6. 

 
 

ČASOVÉ TRVANIE 
TESTOVANIA 

 
 

 

 test Mladý Digitálny Európan 9.6. : 60 minút 

 Dotazník MDE 9.6. : 10 minút 

 

 
 

NÁZOV TERMÍNU 
 
 

 
 pri Plánovaní termínu označte jednoznačným názvom termín  

testovania: 

 

MDE_č.skupiny (napr.: MDE_01)  

DOTAZNÍK 

 
 po ukončení testovania koordinátor vyplní dotazník  

o testovaní: http://goo.gl/3H5pFR 

  

NEPOVOLENÉ 
POMÔCKY 

 

 mobilné telefóny, smarthodinky, kalkulačka, 

 zošity, učebnice, slovníky a iná literatúra. 

 

http://goo.gl/3H5pFR

