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Postup při tvorbě testů v prostředí Teburg: 

VSTUP NA STRÁNKY: 
1. otevřete stránku - http://www.teburg.cz/      
 
2. kliknete dole na spodní liště na odkaz - „PRO 
STUDENTY“ - (viz modrá šipka) tak přejdete na 
stránky vytvořené pro studenty Teburgu. 

Obr. Vstup na stránky s testy 
 

 
3. otevřou se nové stránky se vstupními testy, e-learningem, 
nástěnkou . atd.… Nahoře vlevo uvidíte odkaz „Testy“  -(viz 
bílá šipka) klikněte - na něj. 

obr. odkaz Testy 

 

4. objeví se obrazovka s testy: Obr. Přihlášení  

zde kliknete na odkaz „Testy pro AIESEC“ 
jedině tak přejdete k odkazu na přihlášení pro 
učitele, který bude test vytvářet. Na ostatních 
odkazech (Vstupní testy a Testy k procvičování - 
není) 
 

5. Obr. Vstup do administrace (pro učitele) 

Zde vidíte velký obrázek se zámkem a logem 
Teburg. Zde vstupují studenti VŠ - pro AIESEC 
a vypíší (Uživatel a heslo) - to vás nezajímá.  
Vy kliknete na odkaz dole „Administrace“ viz 
šipka. 

http://www.teburg.cz/
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6 . Objeví se st ránka Vstup do 
administrace testů. Zde vepíšete své 
j m é n o a h e s l o p ř i dě l e n é v á m 
Teburgem. (Toto heslo mějte někde 
poznačené, ať neustále netelefonujete, 
že nelze vstoupit.) 
Vyplníte a klikněte na „Vstoupit“ 

Pouze takto vstoupíte do systému editace 
testů pro učitele. Ostatní přihlášení jsou pro 
studenty. Ti se mohou př ihlašovat pod 

jakýmikoli jmény a hesly, ale mají pouze přístup k testům, které vyplní a nechají si vyhodnotit. 
Nemohou testy vytvářet. 

Pokud kliknete na vstoupit (vyplnili jste své jméno - uživatel a heslo) dostanete se 
na stránku (Přehled testů), kde se editují testy. viz obr. 

V tabulce vidíte všechny vytvořené testy. Své testy poznáte podle jazyka a podle 
posledních políček tabulky vpravo. Vámi vytvořený test má v políčcích napsáno - 
edituj test - můžete si kdykoli otevřít již vytvořený test a opravovat, nebo smazat 
test - můžete test vymazat, ale to je škoda, test se dá používat více let a pak podle 
potřeby upravit. viz obr. - řádky tabulky s testy. 
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Nahoře nad tabulkou s testy vidíte odkazy - Zpět - vracíte se na úvodní stránku, 
ale zůstáváte přihlášeni jako učitel, Testy - to je stránka, kde jste, Výsledky 
studentů - zde si můžete prohlížet, jak vaši studenti dopadli. Je třeba si s nimi 
dohodnout jména jimiž se přihlásí, abyste je poznali. Hesla jsou lhostejná, každý student si určí, co 
chce. Pod jedním přihlášením (stejné jméno a heslo) může student vyplnit test pouze 1X. Počítač 
jej podruhé nepustí. Musí se (pokud chce test dělat podruhé) proto hlásit pod jiným heslem nebo 
jménem. 
 

2. TVORBA TESTU 

Chcete-li vytvořit nový test - kliknete dole pod tabulkou se seznamem testů na 
„Přidat nový test“.  
Obr. Přidat nový test 
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2a. TVORBA HLAVIČKY TESTU: 
Nyní vytváříte svůj test. Objeví se stránka:  
1. „Vytvoření testu“ na ní je:                                        Obr. Tvorba hlavičky testu 

 

Nahoře starý vzhled - dole jak to vidíte nyní. Vepište podle pokynů u šipek. Jazyk 
si rozklikněte a vyberte. Čas vepište, vždy delší, zde 45 (rozumí se minuty). 
Odkazy dole (Zobrazovat správné odpovědi, Aktivní, Školní) neměňte - 
ponechejte, jak jsou. 
Vždy klikněte po vyplnění na Uložit. Odkaz uložit je úplně dole. Bez uložení test 
nenajdete. Při vyplňování Názvu - stručně k obsahu, Popisu a Charakteristiky 
dbejte na to, aby studenti pochopili, o čem test je. 



                                      Tvorba jazykových testů Teburg5

Nikdy do názvu, popisu, charakteristiky - nemíchejte název studijní skupiny, pište 
pouze o obsahu - gramatika, co test procvičuje, k čemu je určen. Každý uložený 
test má na začátku vygenerováno číslo (angl. např. A307, něm. N287 …) - podle 
toho jej studenti lehce najdou. Navíc angličtina a němčina mají své vlastní kolonky, 
pouze ostatní jazyky jsou ve sloupcích spolu. viz obr. dole - jak testy vidí 
návštěvník stránek -   
 

HLAVIČKA - NÁZEV TESTU 

Vytvoření názvu, popisu a charakteristiky (hlavičky) testu 
podle obrázku nahoře 
U názvu napište raději na začátek zkratku jazyka. Angl., De, Fr, Sp. … atd. – je to 
důležité pro orientaci v testech. Objeví se na webu v tabulce, ve které testy hledají studenti, 
bez uvedení jazyka je to o něco méně přehledné. 

1. Název testu vypadá takto: např. Angl. gram., začátečníci 
Složení názvu: 
1. zkratka jazyka:  Angl. nebo De, nebo Span, ... atd. 2. obor: gramatika, konversace, 
poslechový test, písnička, slovní zásoba... atd. 3. úroveň studentů - začátečníci, mírně 
pokročilí (zde nedoplňujte čas výuky apod.) 

2. Popis testu: např. Osobní zájmena, zvratná zájmena 
Složení popisu: 
1. téma: T: Food, nebo: k poslechu Jack London, nebo: sloveso have ... atd. 

3. Charakteristika: zde můžete popsat test důkladněji, jeho obsah, účel apod. 
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Název, popis a charakteristiku testu je vidět pokud chcete test otevřít a podle těchto údajů se 
návštěvník stránek rozhoduje, který test bude dělat. 

Do názvu či popisu proto nikdy nepište učebnici ani lekci - to nikomu 
nic neřekne. (Např.: Angličtina pro jazykové školy, 2. lekce - je špatně - pište jaká 
gramatika, nebo, co za téma) 
Nepište nikdy do názvu své časy výuky apod. - test je pro více skupin a je to 
matoucí. Váš test můžete nakonec použít i v jiných skupinách. 

Doprovodný text: tady se vkládá text, který uvidí student před testem na jeho začátku - je to 
text, z něhož  mají vycházet otázky (viz později: Varianty testů) 

Jazyk - vyberete podle jazyka pro který je test určen - eng, ita, ger ... atd. 
Čas testu - udáte v minutách - např. 45 (dejte raději tak, aby test stihli vyplnit i nejslabší) 

Ostatní tlačítka ponechte tak, jak je vidíte:  
zobrazovat spr. odpovědi: ano,  
aktivní: ano,  
typ testu: ponecháte školní 

Potom kliknete na uložit a vytvoříte tak hlavičku testu, pod níž bude test zapsán. Kdykoli se 
k testu můžete vrátit a dodělat ho. Změnit hlavičku, doplňovat otázky nebo opravovat chyby.  

 
Obr. Uložení hlavičky testu 
  

Vždy klikejte dole na tlačítko ULOŽIT! Nezavírejte stránku, 
pokud vše není uloženo - jinak se to, co zapíšete, ztratí.  

2. Po kliknutí na „Uložit“ se objeví stránka „Vytvoření testu“ - kliknete na „Pokračovat na 
editaci otázek testu“ (tady můžete přistupovat kdykoli i po vypnutí a znovuzapnutí počítače - 
a test dodělávat) 
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Objeví se stránka, kde vidíte „Název testu“ a „popis“ - To je vytvořená hlavička. Vy nyní 
začnete doplňovat otázky. Kliknete na „Přidat novou otázku“. A pak postupně doplňujete 
jednotlivé otázky. 

Ke každé otázce se dá vrátit a změnit, opravit ji. 

3. Přidávání otázek v testu 

 
Obr.  
Přidat novou otázku 

Nyní přidáváte jednu otázku po druhé.  

3a. Varianty testů 

A. Test uvedený delším textem (odstavec), z něhož 
vycházejí všechny otázky testu. 

Při tvorbě hlavičky: Učitel vloží do políčka Doprovodný text (viz obr. str. 4 - dole) delší text. 
K němu potom přidává otázky  

Pokud učitel souvislý text nevloží, políčko je prázdné a student je v testu neuvidí. A učitel 
tvoří test pouze z otázek. 
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B. Test pouze z otázek 

Typy otázek: 
B1/ Otázka s možností výběru správné odpovědi 

Otázka typu Vyber - student vybírá správnou možnost z několika variant - např. Název 
otázky: 1. Napište, který stát má toto hlavní město.  Text otázky: Praha je hlavním městem ... 

1. Polska 
2. ČR 
3. Bulharska                      - student vybere správnou odpověď, ideální jsou tři, čtyři možnosti na výběr, dá se dát                                                                               

ještě více. 

C. Otázka s možností doplnění správné odpovědi 

C1/ Otázka typu Doplň – jedno slovo - student vepisuje správnou odpověď do 
políčka (obvykle jedno slovo) např. Název otázky: 1. Doplňte název hlavního města.  Text: Hlavním 
městem České republiky je ............ 
Praha - odpověď vepíše student do políčka 

C2/ lze doplnit i více slov - více slov - (stejné jako C1. - ale můžete do jedné 
věty vložit očíslovaná políčka pro doplnění více slov) např. Název otázky: 1. Znáte ta města? Doplňte 
názvy, první písmeno pište velké.  Text věty v testu: Největší město ČR je (1……), největší průmyslové město je 
(2…….  ) … atd 

pod otázkou se objeví očíslovaná políčka, kam student slova doplní. Praha Ostrava 

4. Vkládání testu a otázek 
ještě jednou 
4a. Souvislý text na začátek testu 

Text si zkopírujete a vložíte v hlavičce testu do kolonky Doprovodný text vidíte ji na obr. na 
str. 4 dole (Hlavička testu) pod Charakteristikou. Doprovodný text, který je na úvodu - 
vyplníte v hlavičce.  

Test i s otázkami si připravte v text. editoru, pak pouze kopírujte a vkládejte. 

4b. vkládání otázek B, C 
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Obr.  
Tvorba otázky, zobrazen typ: vyber – 3 možnosti odpovědi 

 

1. Otázka typu Vyber (B) -   zde vložíte do jednotlivých políček pod sebe 
slova nebo řešení  k výběru -  (správné možnosti dávají se max. 3 až 4. ) - vytvářet více 
možností k výběru  je zbytečné, ale jde to. 

 

Žák vybírá správnou odpověď z více možností. Můžete volit počet možností. (od 2 do ...x) Do 
políček (a,b,c, ...)  vepište možnosti, které máte vytvořeny ve Wordu - přičemž u dobré - 
zaškrtnete políčko vlevo viz Neuschwanstein. Jestliže nezaškrtnete správnou odpověď, test 
hodnotí všechny odpovědi jako chybné. 
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Obr.  
Otázka „vyber“ 
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2. Otázka typu Doplň (C)  - zde můžete doplnit jeden výraz, nebo více - 
max. až deset   

Obr. otázka doplň, jedno slovo 

 

otázka typu-  doplň  (obr.) - Pozor na jasné definování otázky - aby nebylo 
více možností psaní, lze napsat jen jednu odpověď.  

(Vepíšete správnou odpověď do políčka „správná odpověď“. Pozor správná odpověď musí být 
jasná. Počítač rozliší i: velká a malá písmena, tečku, čárku ... atd.  a označí odpověď za 
chybu!)  

Nejlépe je způsob psaní definovat v kolonce Název za číslem otázky. (např. doplňte s prvním 
písmenem malým a bez tečky) 

Student při vyplňování testu dopíše, co chybí. Prostřídejte v testu typy otázek  

3. Otázka typu Doplň (C2) - více možností -  
můžete doplňovat i více např. koncovek v jedné větě. Pak je v textu očíslujte.  místo 
chybějících výrazů, koncovek pište: 1 ........, 2 ................., 3 ................., atd. přímo ve větě.   
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Obr.  
Otázka doplň 2 
slova 

Uložím a dále vyplňujete podle obrázku: klikám na odkaz - přidat další otázku ... (pokud chci 
další otázku přidat. 
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5. Přidání obrázku k otázce: 
Ke každé otázce můžete přidat obrázek ze svého počítače. Maximální velikost 500x500px. 
Pokud vložíte větší obrázek - zmenší se automaticky. Do obrázku je možno vepsat text a 
zpestřit tak otázku. Nebo je možno dodat obrázek pouze ilustrativní.   

Obrázek přidáte stejně jako přílohu u mailu. Do políčka můžete napsat stručný popis. Pokud 
obrázek kopírujete z webu a neupravujete jej, napište do popisu odkaz na zdroj. 
Tvorba testu: 
Tři typy otázek v testu střídáte a pokračujete, až máte celý test uložen. Pro skupinu stačí i test 
o pěti otázkách, tak aby studenti nebyli přetíženi. Po uložení všech otázek se odhlásíte. 
Tlačítko vpravo úplně nahoře odhlásit se .  

obr. přidání další otázky Obr. Editace testu, hlavička 

 

6. Oprava, doplnění otázky -  
V tabulce najdu svůj test, který chci opravit nebo doplnit a kliknu na „editovat“. (viz Obr.) 
Objeví se hlavička: 
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Objeví se otázky, vyberu otázku, kterou chci upravit a kliknu na „Upravit otázku“ viz 

Obr. Editace otázky, přidání další otázky  

 

Pomůcky a tipy: 

TISK TESTU STUDENTY 
Pokud test tiskne student pro svou potřebu - (chce jej zkontrolovat, zopakovat si), klikne dole 
pod otázkami na odkaz „tisk“ a vytiskne. Jinak se tisk nemusí vejít na formát A4. (ale 
lze tisknout na jinou orientaci stránky a test se tam vejde). 

Tipy 
Test si nejprve napište např. ve wordu a uložte. I s hlavičkou a s odpověďmi. (Kopírujte 
z Wordu a vkládejte.)  
Vkládání textu na web:   
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- test máte napsán a uložen ve Wordu - zde označíte myší, co chcete vložit, zkopírujete 
( ctrl+c), přejdete na tvořený test na internetu, kliknete do políčka kam vkládáte a zmáčknete 
(ctrl+v). 

Napsat si test ve Wordu je výhodné - 1. políčka pro vkládání textu jsou malá, nevidíte zde celý 
text a můžete přehlednout chybu 2. máte test uložen pro případné opravy ve svém počítači, 3. 
můžete kdykoli podle vzoru starého testu vytvořit nový test. 

Co nejde v textu udělat: 

1. V testu nemůžete psát barevně - pouze černobíle,  

2. Písmo se nedá formátovat (tučné, kurzíva), proto pokud chcete něco 
zvýraznit dělejte např. u slova d v o j i t é    m e z e r y mezi písmeny, nebo mezery s tečkami. 
3. Nelze vytvářet mezery delší než jeden úhoz - proto, pokud chcete 
mít mezeru v textu větší, vyplňte ji tečkami. 

Psaní zadání: 
Pro začátečníky a mírně pokročilé pište zadání otázek česky, až pro středně 
pokročilé dvojjazyčně a jen pro velmi pokročilé v cizím jazyce (ale i tady doplňte 
raději čs překlad.  

(viz název a popis výše - u tvorby hlavičky testu) - Pokud jsou Vaši žáci málo 
pokročilí mohly by je cizí názvy testů mást. (Cizojazyčné názvy, které můžete 
na přiložených obrázcích vidět, jsou pro velmi pokročilé skupiny.) 

Testy pro potřeby výuky: 
Testy s 5 otázkami si udělejte (pro zpestření výuky, opakování, procvičování 
probraných jevů nebo upevnění znalostí).  

Každý test můžete společně se studenty zkontrolovat. Ať si jej žáci vytisknoua 
přečtou. (Nezapomeňte upozornit na kliknutí na tlačítko „Tisk“. Dole pod testem. 
Upraví se tak formát pro tisk na stránky A4.)  

Pokud student klikne na tlačítko „Odeslat“, i když test nedořeší, objeví se mu 
opravený test se správnými odpověďmi a ten si může tisknout. Je to významná 
pomoc i pro slabší žáky. 

Pozor na jeden test lze vstoupit (pod stejným jménem a přezdívkou) pouze jednou. 
Pokud chce student dělat test vícekrát, musí si vymyslet jinou přezdívku. 

Výhody - jeden test lze použít u více skupin - žáci pracují doma a zlepší se domácí 
příprava. Studenti se aktivizují - zejména muži, kteří jsou jinak laxní.  
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Můžete kombinovat - krátký text v e-learningu - např. vysvětlení časování slovesa 
(česky) a k němu vytvořit-  kratičký test s 5 otázkami. Je možno odkázat z e-
learningu na test.  

Netvořte testy v prostředí e-learningu – tam nefungují!!!  
Práce v prostředí testů, které se samy vyhodnocují, je pro studenta mnohem 
zajímavější, než přiložený soubor s testem ve Wordu, který studentu nikdo 
neopraví. 

Při problémech, pište na:  teburg@teburg.cz 

mailto:teburg@teburg.cz

