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HARMONOGRAM ČINNOSTÍ PRE TESTOVANIE  

MLADÝ DIGITÁLNY EURÓPAN 2017 

20. apríl - 9. máj 2017 

20. apríl 2017 

- 9. máj 2017  

(do 8:00) 

 Školský koordinátor naplánuje termín testovania pre žiakov svojej školy na 

portáli: https://www.etest-nucem.sk/ucitel 

 Pri plánovaní termínu testu v Základných nastaveniach označte možnosť:  

Pre každého žiaka vygenerovať individuálny prístupový kľúč.   

 

5. máj 2017 

po 11:00  
 školský koordinátor stiahne individuálne prístupové kľúče. V časti Plánovanie 

termínov znova nájdete už naplánovaný termín a cez tlačidlo Detail termínu 

(„lupa“) si môžete prístupové kľúče stiahnuť.  

 

9. máj 2017 

8:00 – 8:20 

 IT administrátor v spolupráci s administrátormi v každej učebni na každom 

žiackom PC nastavia nasledovnú testovaciu stránku:  

https://www.etest-nucem.sk/testplayerTP2 

 Pri testovaní cez túto stránku využívate len prístupové kľúče, žiaci sa 

neprihlasujú cez Heslá v Knihe školy. 

 Ak je Vaša škola certifikačná, môžete testovať cez OfflinePrehrávačTestov, 

zvoľte formu testovania online. 

8:20 – 8:40 
 Školský koordinátor rozdá administrátorom zoznamy žiakov s prístupovými 

kľúčmi – jeden v celku pre administrátora, druhý rozstrihaný pre každého žiaka 

zvlášť a zasadací poriadok. 

8:40 – 8:50 

 Administrátori usadia žiakov, dávajú úvodné pokyny.  

 Administrátori rozdajú žiakom rozstrihaný zoznam s prístupovými kľúčmi 

k testu. 

8:50  Žiaci sa prihlasujú do portálu prihlasovacím menom, vyberú si test zo zoznamu 

naplánovaných testov a zadajú prístupový kľúč k testu. 

8:50 – 8:55  Žiaci majú 5 minút na preštudovanie pokynov k testu. 

8:55 

 Administrátor dá pokyn žiakom na začatie testovania. 

 Žiaci sa prihlasujú do testu opätovným zadaním prístupového kľúča k testu 

a stlačením tlačidla ZAČAŤ TESTOVANIE. 

8:55 – 9:40  Administrácia testovania Mladý digitálny Európan (45 minút). 

9:40  Ukončenie testovania. 

 

https://www.etest-nucem.sk/ucitel
https://www.etest-nucem.sk/testplayerTP2

