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Manuál pre využitie FORMS na tvorbu testov, prieskumov a i. 

1 Základné menu v aplikácii Forms 
FORMS – je ďalšia aplikácia v Office 365.  Keď pracujete v Outlook pošte len si kliknite na 

štvorčeky v ľavom roku a z ponuky si vyberte aplikáciu FORMS. 

 

Po otvorení FORMS sa rozbalí základná ponuka na tvorbu 

Forms (formulárov, kvízov, ankiet a i.). Pre nás je dôležitá 

hlavne tvorba testov na preverovanie výsledkov procesu učenia 

sa študentov. Je to aplikácia, ktorá je efektívna hlavne na online 

(dištančné vzdelávanie) testovanie a zbieranie dát o učiacom sa 

subjekte. V hornej časti ponuky máme 4 ponuky: 

 

 

A. Vlastné formuláre – to sú tie čo máte už vytvorené a sú 

uložené na cloude. (Vidíte moje 3 vytvorené formuláre). 

B. Zdieľané so mnou 

Po odťuknutí Zdielané so 

mnou, vidíte  svoje vytvorené 

testy (učiteľom), ktoré dávate 

na  zdieľanie s kolegom/ami, 

s ktorým spolu vytvárate daný 

test (ak napríklad učíte viacerí 

na jednom predmete, alebo 

dáte dotvoriť test 

doktorandom a pod.). Pri každom teste (FORMS) vidíte pod názvom, kto spolu s Vami zdieľa 

daný test. 

 

 

C. Formuláre skupiny  

Po odťuknutí tejto ponuky sa 

Vám zobrazia všetky Vaše 

skupiny (TEAMS), ktoré máte 

už vytvorené na jednotlivé 

predmety (na obrázku vidíte 

TEAMS t.j. názvy niektorých 

predmetov ktoré učím) a po 

výbere (kliknutím na danú 

skupinu (tím) napr. 

 

 

 



AR2019/20_DCH 

sa Vám otvorí 

ponuka vytvoriť 

nový test priamo 

v TEAMS (vo 

Vašom predmete, 

ktorý učíte 

(prednášku, 

seminár, cvičenie) 

a máte v ňom 

svojich študentov. 

 

 

 

 

 

2 Tvorba testu na preverovanie vedomostí a zručností v aplikácii FORMS 
Test môžeme vytvoriť hneď po otvorení aplikácie FORMS (okrem hore popísaného menu - 

ponuky v bode 1) kde sú dve 

možnosti:  

Nový formulár  

Nový kvíz 

Obe tieto možnosti majú 

rovnaké nástroje na tvorbu 

formulárov, dotazníkov, kvízov, 

ankiet..). Pre testy sa hodí viac 

Kvíz, čo si ukážeme nižšie. 

  

V teste môžeme vytvárať 9 typov otázok. 

 

 

 

 

 

 



2.1 Tvorba otázok v Teste  (Nový kvíz) 
 

Na tvorbu a vyhodnotenie testov sa hodí lepšie Kvíz, lebo v ňom máme  možnosť prideliť 

body k jednotlivým otázkam, dávať nápomocné informácie, vkladať matematické vzorce 

a operácie a definovať správne odpovede. Pre naše chápanie a definovanie  Kvíz = Test. 

Kliknime na možnosť Nový kvíz  t.j. Nový test a otvorí sa ponuka na tvorbu testu: 

1. Napíšme názov testu 

  

2. Môžeme (ale nemusíme) vložiť aj 

popis k testu    

3. Môžeme pridať aj obrázok.  

Keď klikneme na ikonu obrázka 

vyroluje sa ponuka, kde napíšeme 

názov z akej oblasti chcete mať obrázky (príklad 

Periodická tabuľka). Z veľkej ponuky obrázkov si 

vyberieme kliknutím na obrázok a ten sa objaví pri 

názve testu. 

4. Postupne si budeme vytvárať 

otázky testu kliknutím na ikonu 

+Pridať nové. Objaví sa nám 

ponuka na rôzne možnosti otázky:  

a/ otázka s výberom odpovede - Výber: vložíme text otázky a doplníme možnosti (aj 

pridáme možnosti), môže byť aj viac 

správnych odpovedí). Pri každej možnosti 

je ponuka: kôš (na zahodenie možnosti), 

zobrazenie správy (od učiteľa pre 

študenta) a označenie že táto možnosť je 

správna odpoveď. K otázke pridelí učiteľ 

body.  Dôležité je kliknúť na políčko 

Povinné (aby študent odpovedal na    

   otázku.  Príklad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b/ zadanie otázky kde odpoveďou má byť text 

klikneme na +Pridať nové a dostaneme ponuku na otázky a vyberieme Text 

 

 

Zadáme otázku, môžeme k nej dať aj 

obrázok. 

Tu je dôležité aby odpoveď bola 

stručná a jednoznačná (inak bude 

problém, aby bola vyhodnotená ako 

správna. Správnu odpoveď  a body 

zadáva učiteľ. Opäť musíme kliknúť na Povinné.  Príklad 

 

 

 

 

c/ zadanie otázky kde odpoveďou je hodnotenie (hodnotu) 

klikneme na +Pridať nové a dostaneme ponuku kde vyberieme Hodnotenie  

 Tento typ otázky nie je vhodný na 

testovanie vedomostí, ale skôr na 

hodnotenie zručností , kde 

vyberáme z úrovne 1-10 

a symbolom môže byť číslo alebo 

iný znak. 

 

 

d/ zadanie otázky kde odpoveďou je dátum  

klikneme na +Pridať nové a dostaneme ponuku kde vyberieme Dátum 

Zadávame otázku kde 

odpoveďou má byť dátum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e/ zadanie otázky kde zoraďujem odpovede podľa požadovaného poradia 

klikneme na +Pridať nové a dostaneme ponuku v ktorej klikneme na šípku a rozbalí sa 

ponuka s ďalšími druhmi otázok. Z nej si vyberieme Poradie 

 

    

 

 

 

 

 

Po zadaní otázky, učiteľ píše 

jednotlivé možnosti odpovede 

v správnom poradí (aké sa očakáva) 

a keď test bude riešiť študent, 

možnosti sa zobrazia v náhodnom 

poradí. Príklad tvorby otázky        Príklad zobrazenia otázky v teste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f/ zadanie otázky s Likertovou stupnicou 

klikneme na +Pridať nové a dostaneme ponuku v ktorej klikneme na šípku a rozbalí sa ponuka 

s ďalšími druhmi otázok. Z nej si vyberieme ponuku Likertova stupnica. Otázka, ktorú tvoríme 

má viacero výrokov (odpovedí), na ktoré študent odpovedá v určitej škále (hodnotiacej škále). 

Učiteľ si definuje počet výrokov a aj hodnotiacu škálu (počet možností). 

 

 

 

 

 

 



 

Príklad otázky s Likertovou 

stupnicou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g/ otázka kde odpoveďou je nahranie súboru (s riešeniami) 

klikneme na +Pridať nové a dostaneme ponuku v ktorej klikneme na šípku a rozbalí sa 

ponuka s ďalšími druhmi otázok. Z nej si vyberieme ponuku Nahratie súboru. 

Veľmi zaujímavá možnosť 

v teste je vložiť do testu aj 

súbor (súbory 1-10)) kde je 

daný aj limit na veľkosť 

súboru. Napríklad učiteľ 

môže študentom poslať 

príklady na chemické výpočty 

(z literatúry) a študenti ich 

vypracujú a pripoja ako 

súbor. Ďalej môžu poslať riešenia chemických reakcií, laboratórnych úloh, videá experimentov 

a i.  Keď si klikneme vpravo dole na tri bodky, rozbalí sa ponuka kde učiteľ definuje aké súbory 

môžu študenti pripojiť.      Príklad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



h/  otázky kde odpoveď potrebujem vypočítať (matematické operácie) 

klikneme na +Pridať nové a dostaneme ponuku kde vyberieme Text. V ponúknutej otázke 

klikneme v pravom dolnom rohu na tri bodky a dostaneme ponuku kde mám nástroje 

matematiky. Keď si ho vyberieme môžeme písať matematické zadania pre výpočty a správnu 

odpoveď. 

 

 

 

 

 

 

Príklady tvorby otázky a zobrazenia otázky v teste 

 

 

 

 

i/ otázky kde odpoveď je vyjadrenie miery niečoho - skóre  (Net Promoter Score) 

Opäť je to typ otázky kde sa 

môžem pýtať na nejaký postoj, 

názor, hodnotenie nejakej 

udalosti, predikciu a i. Učiteľ si 

môže napísať vlastné tvrdenia 

k danému skóre. 

 

3 Formálna úprava testu 
Po vytvorení otázok v teste, môžeme si kedykoľvek pozrieť ako bude test vypadať keď ho 

zadáme študentovi. Klikneme si na 

hore (na začiatku testu) v pravom 

rohu na ikonu Ukážka a dostaneme 

náhľad na test ako ho bude vidieť študent počítači, alebo v mobile. 

 

 

 

 

 

 



Príklad: Ukážka Testu v počítači a v mobile  

 

Ďalšia ponuka vpravo hore je Motív  

Umožňuje dotvoriť 

farebné pozadie testu, 

doplniť si ďalšie motívy 

a obrázky do testu atď. 

Príklad 

 

 

 

4 Nastavenie parametrov testu  
Po vytvorení otázok v teste a jeho formálnej úprave treba aby 

učiteľ zadefinoval nastavenia testu skôr 

než ho dá na zdieľanie (na vypracovanie 

študentom). Keď klikneme v pravom 

hornom roku na tri bodky dostaneme 

ponuku kde je dôležité Nastavenie. 

Klikneme na Nastavenie a dostaneme 

podrobnú ponuku pre definovanie 

charakteristík testu. Učiteľ môže 

ponastavovať parametre testu. Napr. 

Automatické zobrazenie výsledkov pre 

študentov po ukončení testu, ďalej kto 

môže vyplniť test, každá osoba len 1x 

vyplní test. V možnostiach reakcií 

môžeme zadať aj začiatok a ukončenie 

test, náhodné poradie otázok a i. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Ďalšou možnosťou v ponuke  je aj Vetvenie testu, čo znamená že  klikneme na Vetvenie a na 

konkrétnu otázku, môžeme zadať podmienky či môže ísť študent po odpovedi riešiť ďalšiu 

otázku, alebo sa musí vrátiť k inej predchádzajúcej otázke a i. 

V ponuke sú aj Pripomienky – čo umožňuje učiteľovi, študentov zadať pripomienky tvorcom 

FORMS na vylepšenie a doplnenie nástrojov aplikácie FORMS (vychádzajúc z praxe používania 

Forms na testovanie). Poslednou možnosťou v ponuke sú Podmienky, kde sú definované 

licenčné podmienky používania aplikácie Forms, viazané na konkrétnu licenciu užívateľa 

(učiteľa alebo študenta). 

 

5 Zdieľanie testu – zadanie testu študentom 
 

Po vytvorení testu môžeme veľmi efektívne „poslať test za študentom“ t.j. zabezpečiť cez 

cloud aplikáciu FORMS zdiaľanie testu, tak že študent dostane do emailu alebo do FORMS 

priamo link, kde po jej odkliknutí, otvorí sa študentovi test ktorý online hneď rieši. 

Ako na to:  

V teste si klikneme v hornom menu vpravo na Zdieľanie a otvorí sa nám ponuka z ktorej si 

vyberieme možnosť, že odpovedať môžu len ľudia v mojej organizácii. 

 

 

 

 

 

 

 

Následne klikneme na ikonu Kopírovať a skopírujeme si link na vytvorený test a pot linkom sa 

mi objaví informácia: „Toto prepojenie môžete teraz prilepiť“, čo môžem urobiť cez TEAMS, 

Outlook (email poštu) a i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príklad – zadanie testu cez TEAMS  

- Otvoríme si tím predmetu kde 

chceme vložiť test 

- v kanáli Všeobecné – Príspevky 

zadáme @ a názov tímu a hneď 

dostaneme ponuku tímu, na ktorú 

klikneme a otvorí sa nová konverzácia 

do ktorej vložiť skopírovaný link  na 

test (CTRL V), alebo klik pravým 

očkom myši a Prilepiť. 



V konverzačnom riadku vidíme 

link na test a aj ikonu Forms 

s názvom testu. Potom už len 

klikneme na šípku vpravo dole 

a všetci študenti daného 

predmetu dostanú správu 

a link na test.  

Ďalšia možnosť je v TEAMS – 

predmetu priamo v kanály  

Všeobecné kliknúť na Pridané 

úlohy a priamo si tam vložiť link na test. Dokonca je tu aj možnosť keď si vyberie TEAMS – svoj 

predmet, priamo môžete nahrať cez Assesments vytvorený test, alebo si ho vytvoriť. Klikneme 

na Create – rozbalí sa ponuka, kde máme aj Quiz – (Test) a keď si vyberieme túto ponuku 

dostaneme ponuku všetkých Testov čo sme vyrobili vo FORMS a môžeme priamo kliknutím na 

test vložiť ho do Assesments v TEAMS a študenti ho hneď môžu riešiť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môžeme si vybrať aj New Forms 

a presmeruje nás to do Formsov 

a môžeme vytvárať nový test, ktorý sa potom uloží do tímu predmetu. 

 

 

 

 

rozbalí sa ponuka 

 

 

 



6 Výsledky testu – odpovede študentov 
 

Aplikácia Forms zabezpečuje štatistické vyhodnotenie testu v reálnom čase. Stačí kliknúť na 

Odpovede a dostaneme hneď spracované výsledky 

riešenia: 

- celého testu  

- riešenia jednotlivých úloh (keď klikneme na  

         jednotliví úlohy  

- riešenie testu u jednotlivých študentov  

Na príklade, ktorý je uvedený (je urobené cvičné riešenie 

testu 2 riešiteľmi). Učiteľ vidí koľko študentov riešilo test 

do zadaného termínu.  

Učiteľ môže: 

- exportovať výsledky testu do Excelu 

- zverejniť výsledky testu študentom 

- dať spätnú väzbu (komentár) ku každej odpovedi  

         u každého študenta 

 

Príklad spätnej väzby testu Ľudia (študenti 

napr. Brestenská) kde kliknutím na ikonu 

komentár učiteľ priamo vpíše svoje 

poznámky. Potom si vyberie ďalšieho 

študenta pre ohodnotenie testu atď.  

Ďalšia možnosť je Otázky komentovať 

niektoré úlohy všeobecne pre všetkých- 

hlavne tie kde študenti mali problém 

s riešením, alebo nerozumeli dobre zadaniu 

a i.  

Učiteľ môže vidieť riešenie jednej úlohy u všetkých 

študentov, keď si klikne pri danej úlohe (v príklade 

na úlohu 6)  na inkonu Ďalšie podrobnosti  

 

 

 

 

 

 



Príklad: Ďalšie podrobnosti k úlohe č. 6., kde 

učiteľ vidí riešenie danej úlohy u všetkých 

študentov. 

 

 

 

 

 

 

Pre archiváciu testu, ktorá je automaticky na cloude si môžeme kliknutím na tri bodky vpravo hore, 

dať vytlačiť výsledok riešenia testu. Užitočné je dať si vyťlačiť výsledky do pdf súboru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Nový formulár – nástroj na zadávanie prieskumov, ankiet a testov 
 

Nástroj Nový formulár sa hodí lepšie na tvorbu prieskumov, ankiet, dotazníkov, ale aj na 

vedomostné testy bez prideľovania bodov, ale s podrobnou analýzou odpovedí jednotlivých 

študentov. Možnosti 9 rôznych typov otázok sú rovnaké a celý postup zadávania 

a vyhodnocovania Formuláru sú rovnaké ako v Kvíze 

 

 

 



. 

Príklad – Anketa o súčasnej situácii u študentov 

v predmete čo učím 

Uvádzam príklad na formulár, ktorý som si urobila ako 

prieskum súčasnej situácie ako ju vidia študenti. Je to 

dôležitá spätná väzba na zistenie názorov študentov na 

realizáciu dištančného vzdelávania, ich námety 

a návrhy na zmeny. 

Príklad vyhodnotenia odpovedí 24 študentov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


