
 

 

 

Stručné informácie k ukážkovým testom  
Úvod 
 

Ukážkové testy si vyberajte prosím podľa softvéru, ktorý máte na počítači k dispozícii, aby ste si ich 
mohli bez problémov odskúšať.  

Ukážkové testy obsahujú len 14-15 úloh na ilustráciu spôsobu overovania znalostí a zručností podľa systému 
ECDL. Keďže vznikali vo väčšom časovom období, nemajú úplne rovnaký systém pomenovania a štruktúru 
adresárov. --- v nižšie uvedených názvoch nahradzujú ďalšie znaky v názve. 

Pripomíname, že ostré testy obsahujú 24 až 32 úloh. Na úspešné absolvovanie testu je potrebné uspieť 
minimálne na 75%. Test musí byť ukončený do 45 minút. V prípade akéhokoľvek porušenia pravidiel sa test 
musí ukončiť. 

Po stiahnutí ukážky sa na vašom počítači otvorí priečinok,  v ktorom nájdete súbor vo formáte PDF so zadaním 
úloh a priečinok s pracovnými súbormi. Pracovať môžete priamo v otvorenom priečinku alebo tento priečinok 
presunúť na iné miesto napr. na pracovnú plochu   

Zadanie  

Zadanie otázok resp. úloh je v súbore modul X_zadanie---.pdf. 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“.  

V niektorých testoch sa spomína „Disk uchádzača“. Fyzicky to môže byť napríklad USB kľúč, samostatný disk 
alebo pre uchádzača vyhradený priečinok na disku.  

Pracovné súbory 

Súbory alebo priečinky, na ktorých sa zadané úlohy vykonávajú, sú pripravené v priečinku, v ktorého názve je 
reťazec ---pracsub--- . Tento priečinok okrem iného obsahuje aj priečinok odpovede, v ktorom je  súbor na 
zapisovanie vybraných odpovedí (a, b, c, d) na otázku, ak modul takéto otázky obsahuje.  

Riešenia obsahujú ukážky testov z modulov 2, 3, 4 ,7 pre Windows 7 a Office 2010 a obe ukážky pre M12. 

Inštrukcie pre prípravu pracovného prostredia  

Modul 2 

„Disk uchádzača“ obsahuje priečinok m2pracsub..., v ktorom nájdete súbor ecdltest.zip a priečinok odpovede. 
Súbor ecdltest.zip, treba na svojom počítači rozbaliť do adresára ecdltest. V adresári odpovede sa nachádza 
jediný súbor odpovede---.doc alebo odpovede---.docx, kam odpovede vybrané z ponuky (a, b, c, d). 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 3, Modul 4 

„Disk uchádzača“ obsahuje priečinok m3pracsub--- resp. m4pracsub s pracovnými súbormi. Tieto moduly 
súbor na odpovede neobsahujú. 

Modul 5, Modul 6, Modul 7 

„Disk uchádzača“ obsahuje priečinok m7pracsub--- s pracovnými súbormi a priamo súbor odpovede---.doc na 
zápis vybraných odpovedí (a, b, c, d) alebo priečinok odpovede a v ňom uložený uvedený súbor na odpovede.  
 
Modul 12  
obsahuje inštrukcie v súbore: M12_Instrukcie a Zadanie---.pdf .  


