Čo súbor obsahuje
V súbore nájdete 120 testových úloh rozdelených tematicky:
Ľ. Štúr – životopisné údaje
(otázky 1 – 20)
Ľ. Štúr – vzdelávanie a pedagogická činnosť
(otázky 21 – 40)
Ľ. Štúr – politická činnosť a spolky
(otázky 41 – 60)
Ľ. Štúr – jazykovedec, jeho známe výroky
(otázky 61 – 80)
Ľ. Štúr – novinár a spisovateľ
(otázky 81 – 100)
Ľ. Štúr v obrazoch a v umení, zaujímavosti
(otázky 101 – 120)
Tieto otázky majú vždy priradené 3 možnosti odpovede, z ktorých 1 je správna. Zoznam správnych odpovedí
nájdete v samostatnom súbore. Niektoré otázky sa sčasti prekrývajú a dopĺňajú, dokument preto nie je
myslený ako jeden dlhý test, vybrať si môžete z nižšie opísaných možností využitia.
Poznámka:
– otázky 3 a 18: Ľ. Štúr mal 5 súrodencov, ale v literatúre sa často stretávame s údajom, že mal
4 súrodencov (Janko, ktorý zomrel v útlom veku, sa akoby nerátal, možno aj preto, že najmladšieho
syna pomenovali rodičia opäť menom Janko)
– otázky 22, 23 a 29: často sa uvádza, že Ľ. Štúr študoval v Rábe, dnešný názov tohto mesta je Győr,
preto tento súčasný názov uvádzame v zátvorke

Ako sa dajú otázky využiť
Technická príprava
Dokument je vytvorený tak, že ho môžete vytlačiť (odporúčame na rôzne farebné papiere
s odlíšením tém – t. j. vytlačiť prvých 5 listov (20 otázok) na žltý papier, ďalších 5 listov napr. na bledomodrý
atď.). Z vytlačených listov vystrihnete všetky otázky podľa naznačených čiar tak, že vznikne 120
obdĺžnikových kartičiek rovnakej veľkosti a rôznych farieb.
súťaž – práca v skupinách (na vyučovaní alebo na krúžku)
Vytvoríte dvoj- až päťčlenné skupiny, ktoré budú súťažiť tak, že si vyžrebujú z každej farby 1 alebo 2
kartičky (podľa množstva času). Žiaci / študenti pracujú spoločne v skupinách a snažia pripraviť odpovede
na všetky otázky. Po uplynutí stanoveného času predstavia žiaci postupne ostatným skupinám svoje otázky
a odpovede (začne sa životopisnými údajmi – vystriedajú sa všetky skupiny s otázkami z tejto oblasti
a potom sa prejde na ďalšiu oblasť). Za skupinu odpovedá vždy niekto iný tak, aby sa vystriedali všetci
členovia skupiny. Za každú správnu odpoveď získava skupina 1 bod. V prípade, že majú viaceré skupiny
rovnaký počet bodov, žrebujú si ďalšiu otázku, príp. im pedagóg môže dať akúkoľvek rozširujúcu otázku
o Ľ. Štúrovi (môže vychádzať z otázok, ktoré si skupina vyžrebovala). Vyhráva skupina s najvyšším počtom
bodov.
súťaž jednotlivcov (vhodná na väčšie podujatia)
Kartičky s otázkami vložíte do škatule tak, aby sa dali pohodlne vyberať kartičky všetkých farieb. Na
škatuľu môžete nalepiť informáciu o tematických okruhoch otázok s naznačením farby každej z nich.
Súťažiaci postupne prichádzajú a žrebujú si 2 (príp. 3) otázky. V tichu si ich prečítajú, porozmýšľajú nad
odpoveďami. Skúšajúci vytvorí malú skupinku 2 až 4 súťažiacich, následne každý postupne prečíta svoje
vyžrebované otázky a zodpovie ich. V prípade, že neodpovie správne alebo je otázka príliš náročná
vzhľadom na vek súťažiaceho, skúšajúci mu poskytne pomocné indície. Za 1 (príp. 2) správne odpovede
dostane malú odmenu. Každý môže súťažiť najviac 2x po sebe.
tvorba vlastných kvízov
Otázky s odpoveďami môžete využiť aj na tvorbu vlastných kvízov a testov prispôsobených

požadovaným vekovým kategóriám a učebným osnovám. Z každej oblasti vyberiete 1 až 2 úlohy a vytvoríte
tak v krátkom čase testy, ktoré sa pomerne ľahko vyhodnocujú. Pre jednu triedu odporúčame vytvoriť
minimálne 2 verzie testov (s rôznymi otázkami alebo so zmeneným poradím správnych odpovedí), aby žiaci
pracovali samostatne. Pre starších žiakov a študentov môžete testy sťažiť tak, že pri vybraných otázkach
neposkytnete možnosť výberu odpovede, iba necháte priestor na jej doplnenie.

