Pokyny ku skúške z predmetu Účtovníctvo
Skúška sa uskutoční prostredníctvom on-line testovacieho systému MOODLE. K účasti na skúške je
potrebné:
1. Zapísať sa do kurzu Účtovníctvo pre svoju fakultu (pokyny dostali študenti cez AIS)
2. Prihlásiť sa na termín skúšky cez AIS.
3. Internetové pripojenie v čase konania skúšky.
4. Rámcovú účtovú osnovu pre podnikateľov a kalkulačku (ak nemáte, tak je k dispozícií na
stránke Katedry účtovníctva a audítorstva:
https://fhi.euba.sk/katedry/katedra-uctovnictva-a-auditorstva/studijne-materialy)

Min. 2 hodiny pred konaním skúšky dostanete správu cez AIS s heslom na otvorenie testu v
MOODLE; test sa sprístupní v čase uvedenom v AIS a je potrebné sa prihlásiť (začať vypĺňať) v čase
konania skúšky. Celkový čas na vyplnenie testu je 45 min., po uplynutí času sa test automaticky
odošle na hodnotenie aj bez vyplnenia všetkých odpovedí. Vzhľadom na obmedzenia systému
a pridelený čas skúšky sa test sprístupní v stanovenom čase podľa AIS a zablokuje 59 minút od
sprístupnenia, t.j. ak skúška začína o 10:00, tak sa dá pripojiť a vyplniť test od 10:00 a každý má na
vyplnenie testu maximálne 45 minút, ale ak sa prihlásite do testu o 10:30, tak test sa zablokuje o
10:59 bez ohľadu na váš zostávajúci čas (rozhoduje čas servra MOODLE). Vzhľadom na kapacitu
systému ako aj urýchlenie hodnotenia budete rozdelení do menších skupín podľa krúžkov;
nastavenia testov sú identické pre každú skupinu, obsah testu je tvorený náhodným výberom
z databázy otázok, každý test je teda unikátny (poradie otázok v rámci jednotlivých častí ako aj
poradie možností A-B-C-D-E sa mení a generuje náhodne).
Skúšky sa môže zúčastniť len študent, ktorý je na daný termín prihlásený v AIS, ostatní študenti
nemajú k testom v MOODLE prístup (heslo). Systém zaznamenáva každé otvorenie testu, prípadné
pokusy o neoprávnené otvorenie testu môžu byť postihnuté v zmysle Študijného poriadku EUBA.
Test je rozdelený na 3 časti, celkový čas je maximálne 45 min., k jednotlivým odpovediam sa nedá
vrátiť späť, poradie jednotlivých častí testu je nastavené nasledovne:
1.

20 teoretických testových otázok s možnosťami A-B-C-D-E, pričom vždy je správna minimálne
1 a maximálne 5 možností. Otázky sa zobrazujú postupne, po odoslaní odpovede na otázku č.
1 sa zobrazí otázka č. 2 atď. Otázka sa hodnotí max. 2 bodmi

Obr. č. 1: Vzor testovej otázky A-B-C-D-E

2.

5 testových otázok na vykazovanie/techniku účtovania s možnosťami A-B-C-D-E. pričom vždy
je správna minimálne 1 a maximálne 5 možností. Otázky sa zobrazujú postupne. Otázka sa
hodnotí max. 4 bodmi.
Obr. č. 2: Vzor testovej otázky na vykazovanie/techniku účtovania

3.

2 otvorené teoretické otázky so slovnou odpoveďou. Odpovedajte presne a výstižne na
zadanú otázku, odporúčaný rozsah odpovede je 5 a viac viet. Všeobecné odpovede typu
skopírovaná kapitola z knihy nebudú akceptované. Každá otázka sa hodnotí max. 20 bodmi.

Obr. č. 3. Vzor otvorenej teoretickej otázky

V texte odpovede je zobrazená šablóna so zadaním otázky (ak nie tak tam prosím skopírujte text zadania
otázky), uvedený text prosím nemeňte, urýchli to vyhodnotenie tejto časti skúšky.

Poznámka:
Zobrazená vzorová otázka vyžaduje, aby ste uvideli definíciu majetku podľa zákona o účtovníctve a vysvetlili
ju na konkrétnom príklade majetku. Rozhodne nestačí uviesť (skopírovať) len definíciu majetku zo zákona,
pretože podstatou hodnotenia je práve vaše zdôvodnenie, aplikácia definície na konkrétnom príklade, ktorý
uvediete, čím preukážete svoje vedomosti, ktoré ohodnotí učiteľ pridelením počtu bodov.

Po odoslaní poslednej odpovede, resp. po uplynutí času sa test ukončí a uvidíte vyhodnotenie
testových otázok (časť 1 + 2). K uvedeným bodom sa ešte manuálne pripočíta hodnotenie za
vypracované teoretické otázky. Hodnotenie bude udelené v AIS do 5 pracovných dní od termínu
konania skúšky.

Vysvetlivky k hodnoteniu
Test neposkytuje a ani nezasiela spätnú väzbu ohľadne správnych/nesprávnych odpovedí, po
ukončení testu vidíte vyhodnotenie len testových otázok bez poslednej časti (teória), ktorú
vyhodnocuje učiteľ. Celkové hodnotenie určí učiteľ a zapíše do AIS ako súčet dosiahnutých bodov z
testových otázok (časti 1+2 vyhodnotené automaticky, možná manuálna korekcia pri vyhodnotení)
a teórie (časť 3). Hodnotenie testových otázok s viacerými možnosťami je proporcionálne, t.j. ak
označíte všetky správne odpovede dostanete 100 % hodnotenia, ak neoznačíte všetky správne
odpovede (ale nie je označená žiadna nesprávna odpoveď) tak strácate príslušnú časť hodnotenia
(ak sú 2 správne odpovede a označená je len 1 tak 50 %, ak sú 3 správne a vyznačené sú len 2 tak
33,33 % atď..), ak je označená hoci len 1 nesprávna odpoveď tak sa daná otázka hodnotí 0 bodmi.
Ak máte zobrazené hodnotenie (časť 1 + 2) 10 a menej bodov, tak ste nevyhoveli (ani s plným
počtom bodov z teórie 2x 20 b. nezískate požadované minimum).
Ak máte zobrazené hodnotenie (časť 1 + 2) od 11 do 50 bodov, tak vaše celkové hodnotenie ešte
závisí od vyhodnotenia časti 3: teoretické otázky.

Ak máte zobrazené hodnotenie (časť 1 + 2) 51 a viac bodov, tak ste vyhoveli; vaše celkové
hodnotenie ešte závisí od vyhodnotenia časti 3: teoretické otázky.

FAQ / Lifehack:
Q: Ak začnem o 5 minút neskôr, budem mať rovnaké otázky ako spolužiak?
A: Nie, otázky sú prideľované náhodným výberom z databázy, nedá sa vopred určiť/odhadnúť
kto/kedy dostane konkrétnu otázku.
Q: Ak sa prihlásim na neskorší termín skúšky, budem mať rovnaké otázky ako spolužiak, ktorý už
skúšku absolvoval skôr?
A: To sa nedá určiť, ale asi nie. Každý test je generovaný náhodným výberom z databázy, čím je
unikátny. Databáza sa stále dopĺňa, nasledujúci týždeň sa budú prideľovať najmä nové, doposiaľ
nepoužité otázky.
Q: Spolužiak mal tú istú otázku ako ja a on označil odpovede A+B. Je poradie správnych odpovedí
rovnaké?
A: Aj keby ste náhodou mali zhodnú otázku, správne odpovede sú tie isté, ale ich poradie môže byť
v každom teste iné.
Q: Aké bude hodnotenie ak je v teste viac správnych odpovedí a ja neoznačím všetky, resp. označím
aj nesprávnu?
A: Treba označiť len správne odpovede; ak neoznačíte všetky správne možnosti tak sa body pridelia
proporcionálne (pozri časť „Vysvetlivky k hodnoteniu“, kde sú uvedené detailné informácie), ak
označíte aj nesprávnu odpoveď tak sa odpoveď na túto otázku vyhodnotí ako nesprávna, teda 0
bodov.
Q: Pri vypĺňaní som spravil chybu, môžem sa vrátiť o 1-2 otázky naspäť?
A: Nie, k odoslaným odpovediam sa už nedá vrátiť späť.
Q: Nepoznám odpoveď na otázku, ako mám postupovať?
A: Je potrebné označiť/vyplniť nejakú odpoveď, aby sa zobrazila ďalšia otázka. Ak neurobíte nič tak
po uplynutí času sa test automaticky ukončí aj bez vyplnenia zvyšných odpovedí.
Q: V čase skúšky sa mi nedá prihlásiť do MOODLE alebo spustiť test.
A: Technickú podporu k systému MOODLE poskytuje Helpdesk
https://helpdesk.euba.sk/

EUBA,

kontakt:

Q: Ako zistím moje hodnotenie?
A: Výslednú známku nájdete v AIS. V prípade otázok sa môžete obrátiť na učiteľa, ktorý udelil
hodnotenie do AIS, ten vám poskytne zdôvodnenie hodnotenia teoretických otázok a počet bodov
dosiahnutých v teste (časť 1 + 2).

