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Informácie k vzorovým testom  
podľa Sylabu ECDL verzia 5.0  

Úvod 
 
Parametre Bázy otázok a testov ECDL verzia 5.0 pre Sylabus ECDL verzia 5.0:  

Ostré testy obsahujú 24 až 32 úloh. Na úspešné absolvovanie testu je potrebné uspieť minimálne na 75%.  

Disk uchádzača 

„Disk uchádzača“ sa poskytuje uchádzačom pri testoch z modulov 2 až 7. Fyzicky to môže byť napríklad USB 
kľúč, samostatný disk alebo vyhradený priečinok na disku.  

Identifikácia uchádzača 
Jednoznačnú identifikáciu uchádzača (kódové číslo) v danom termíne testovania sa určuje podľa Vnútornej 
smernice a je to napr. číslo pracovnej stanice, na ktorej vykonáva test a buď čas konania daného testu alebo 
poradie uchádzača pri danej stanici v danom termíne testovania.  

Zadanie úloh 
Pri skúške má uchádzač o certifikát zadanie úloh a otázok vytlačené na papieri, nie v elektronickej forme. 
Formulácie otázok a úloh rešpektujú terminológiu softvérovej aplikácie, na ktorej sa skúška vykonáva. Otázky v 
teste je potrebné vykonávať v poradí, v akom sú predložené, pretože niektoré na seba nadväzujú. Uchádzač má 
pracovať len na svojom pridelenom „disku uchádzača“. Test musí byť ukončený do 45 minút. V prípade 
akéhokoľvek porušenia pravidiel sa test musí ukončiť.  

 
Inštrukcie pre prípravu pracovných súborov 

Modul 2 
Pri skúške „Disk uchádzača“ pozostáva z dvoch adresárov: ecdltest a odpovede. V tomto vzorovom teste treba 
súbor ecdltest.zip, ktorý sa nachádza v priečinku modul2vzor/m2pracsub_vzor rozbaliť do adresára ecdltest. 
V adresári odpovede sa nachádza jediný súbor odpovede2.1vzor.doc, kam uchádzač píše svoje 
odpovede. Súbor ecdltest.zip sa pred kopírovaním na disk uchádzača nerozbaľuje, pretože by sa pri kopírovaní 
jednotlivých súborov poprepisovali niektoré informácie o súboroch. Zobrazenie v priečinku ecdltest musí byť 
nastavené na Zoznam.  

Modul 7 

Pri  skúške má uchádzač pripravený priečinok s pracovnými súbormi a podpriečinok so súborom na odpovede. 
Teraz sa pracovné súbory nachádzajú v priečinku modul7vzor\m7pracsub_vzor\Vzorovy test 7.1\  a  súbor  
odpovede7.1vzor v priečinku modul7vzor\odpovede.  
 
Pri skúške pre časť Komunikácie testu v Module 7 má každý uchádzač vytvorené konto elektronickej pošty, na 
ktoré posiela všetky odpovede, ktoré sú súčasťou testu Komunikácie. 

V testoch sa používa generická schéma adresy „_ _ _@_ _ _._ _“. Vedúci testovania uchádzačovi do zadania 
testu vpíše konkrétnu adresu elektronickej pošty, na ktorú budú posielané jeho elektronické správy. 

 


