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Priebežné hodnotenie z predmetu Teória práva 1 – inštrukcie  
 

(denná forma štúdia) 
 
 
 
 
Priebežné hodnotenie („zápočet“) z predmetu Teória práva 1 bude pozostávať z dvoch samostatných častí: 

I.  

Tou prvou časťou je test s 10 otázkami, resp. tvrdeniami, pri ktorých budete určovať ich pravdivostnú 

hodnotu, čiže bude musieť určiť, či sa jedná o pravdivé alebo nepravdivé tvrdenie. 

Za túto časť priebežného hodnotenia môžete získať najviac 5 bodov (za každú správnu odpoveď ½ bodu).  

Tento test nájdete v systéme moodle v sekcii Katedra teórie práva a sociálnych vied pod označením: Teória 

p. test č. 1. 

Priamy odkaz na tento test je nasledovný:  

https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=55138 

Na vyriešenie prvého testu máte 8 minút – tento časový limit Vám začne plynúť od momentu, kedy test 

spustíte a po uplynutí stanoveného času budete z testu automaticky odhlásení.  

 

II.  

Druhá časť priebežného hodnotenia pozostáva z jednej otvorenej otázky a jednej praktickej otázky, pri ktorej 

budete určovať štruktúru právnej normy.  

Za túto časť priebežného hodnotenia môžete získať najviac 5 bodov (2 body za správne zodpovedanie 

otvorenej otázky a 3 body za správny rozbor právnej normy).  

Tento test nájdete v systéme moodle v sekcii Katedra teórie práva a sociálnych vied pod označením: Teória 

p. test č. 2. 

Priamy odkaz na tento test je nasledovný: https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=55139 

Na vyriešenie prvého testu máte 12 minút – tento časový limit Vám začne plynúť od momentu, kedy test 

spustíte a po uplynutí stanoveného času budete z testu automaticky odhlásení. Upozorňujeme Vás na to, aby 

ste si správne rozvrhli čas a venovali dostatočnú pozornosť otvorenej otázke, ako aj právnej norme. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obidve časti priebežného hodnotenia budú pre Vás v systéme moodle dostupné dnes (štvrtok, 26.11.2020) 

v čase medzi 15:30 až 16:30. Pre absolvovanie oboch častí priebežného hodnotenia nie je potrebné vopred 

sa prihlásiť v moodle do kurzu, resp. zadať akékoľvek heslo. V stanovenom čase Vám budú obidve časti 

priebežného hodnotenia voľne dostupné (samozrejme po prihlásení sa do systému moodle).  Testy môžete 

absolvovať v akomkoľvek poradí a kedykoľvek v rámci daného hodinového intervalu. 

 

https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=55138
https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=55139
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V prípade, ak by nastali akékoľvek technické problémy s priebežným hodnotením, prosím, informujte nás 

o tom, a to samostatným e-mailom (tzn. nie v reakcii na tento e-mail) na adresu: 

tomas.meszaros@flaw.uniba.sk  
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