
 

MOODLE – TESTOVÁNÍ, BANKA ÚLOH 
Banka úloh je nástroj v Moodle, který umožňuje pracovat s množstvím již vytvořených testových úloh. Ukládají 
se do ní všechny testové úlohy, které byly vytvořeny v jakémkoli testu v rámci daného kurzu. To znamená, že 
jednou vytvořenou úlohu v kurzu pak můžete vložit do každého dalšího testu. Kromě toho umožňuje banka 
úloh vytváření, zobrazování, upravování, duplikování úloh, jejich třídění do kategorií a podkategorií.  
 

Přístup do Banky úloh 
Do Banky úloh je přístup přes ozubené kolečko vpravo nahoře na úvodní stránce kurzu. Z nabídky ozubeného 
kolečka je potom potřeba zvolit možnosti Více, která Vás přesune na stránku Správy kurzu, kde je v dolní části 
odkaz právě do Banky úloh. 

Obr. 1: Přístup do Banky úloh přes Správu kurzu 
 
V bance úloh si můžete zobrazit všechny vytvořené úlohy v kurzu nebo pouze vybrané dle příslušné kategorie 
(pokud máte kategorie v kurzu vytvořené). Na úvodní stránce s názvem Úlohy pak můžete vytvářet nové 
testové úlohy, ale také pracovat s těmi již vytvořenými. Vpravo od každé otázky naleznete soubor červených 
ikonek – upravit, duplikovat, náhled a odstranit. 

Obr. 2: Náhled do banky úloh 



 

V levé části každé otázky pak máte k dispozici zaškrtávací políčko, díky kterému můžete úlohy hromadně 
odstraňovat nebo přesouvat mezi kategoriemi. 

Obr. 3: Hromadné označování úloh, odstraňování, přesouvání 
 

Kategorie 
Je dobré, vytvořit si kategorie pro stejné nebo podobné typy otázek, jelikož kategorie neslouží pouze pro 
jednodušší orientaci v otázkách, ale také pro generování náhodných úloh do testů. Do správy kategorií otázek 
se dostanete v horním menu Banky úloh přes položku Kategorie. 
V horní části této stránky vidíte strukturu již vytvořených kategorií, níže můžete vytvářet kategorie nové. 

Obr. 4: Ukázka vytvořených kategorií 
 

Vložení náhodné úlohy z Banky úloh do testu 
Náhodnou úlohu vložíte do testu v podstatě stejně jako každou jinou úlohu. V testu se přes ozubené kolečko 
dostanete k možnosti Upravit test. 

Obr. 5: Vložení úloh do testu 
 
 



 

Novou úlohu přidáte přes tlačítko Přidat a zvolíte možnost +náhodnou úlohu z banky úloh. 

Obr. 6: Přidání náhodné úlohy do testu 
 
Poté si zvolíte, ze které kategorie se má náhodná úloha generovat, vyberete si kolik úloh z dané kategorie se má 
do testu vložit a volbu potvrdíte. 

Obr. 7: Výběr náhodné úlohy 
 

Import otázek do banky úloh 
(odkazy na videa převzaty od Centra na podporu e-learningu UK) 
 
Výběr z více možností lze importovat z MS Wordu přes formát Aiken:  
https://www.youtube.com/watch?v=sxDD-74qlr8&feature=youtu.be 
 
Ostatní typy otázek většinou lze ve formátu gift: 
http://vmu.pedf.cuni.cz/moodle/help.php?module=quiz&file=formatgift.html 

https://www.youtube.com/watch?v=sxDD-74qlr8&feature=youtu.be
http://vmu.pedf.cuni.cz/moodle/help.php?module=quiz&file=formatgift.html
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