Dobrý deň,
avizovaný "malý" test z Historickej geografie sa blíži. Termín bol stanovený na stredu 11. 11. 2020 o
10:00. Vzhľadom k aktuálnej situácii to bude on-line test v prostredí moodle. Aby ste sa ho mohli
zúčastniť, musíte sa zapísať do kurzu Historická geografia v prostredí moodle.
Najskôr sa prihláste do prostredia moodle
https://moodle.uniba.sk/course/index.php?categoryid=5
Použite svoje fakultné meno a prihlasovacie heslo (do AIS).
V rámci Prírodovedeckej fakulty a v rámci Katedry regionálnej geografie, ochrany a plánovania
krajiny, nájdete kurz Historická geografia.
Heslo na zapísanie sa do kurzu je rovnaké, ako heslo na študijné materiály k tomuto predmetu.
Do kurzu je možné sa zapisovať od 3. 11. 2020 od 8:00.
Do kurzu sa zapíšte v predstihu najneskôr deň pred písaním testu. Zapísaných účastníkov budem
samozrejme vidieť. Ak by bol technický problém, tak je treba, aby ste sa prihlásili aspoň do prostredia
moodle, až vtedy Vás viem prípadne zapísať do kurzu aj ja.
Po prihlásení sa do kurzu Historická geografia by ste sa mali dostať k úvodnému poučeniu k Testu z
Historickej geografie. To si môžete vopred naštudovať. Do samotného testu budete môcť vstúpiť až
11. 11. 2020 o 10:00. Test bude odomknutý iba 1/2 hodinu. Akonáhle test otvoríte, začína plynúť čas
- 22 minút, po nich sa test automaticky odošle. Test nevidíte celý, vždy len po častiach - stránkach (20
škrtacích otázok na 4 stránkach a potom každá zo 6 otvorených/mapových otázok na samostatnej
strane). K uzavretej strane testu sa už po jej odoslaní nedá vrátiť, preto sa sústreďte! Odpoveď si
musíte skontrolovať ihneď pri jej vyplnení, potom už to nie je možné.
Obsah testu je totožný s avizovanou klasickou písomnou formou.
Dovoľujem si upozorniť, že výsledok testu môže významne ovplyvniť celkové hodnotenie predmetu a
zároveň slúži na overenie si vlastných vedomostí ako príprava na záverečnú skúšku, preto sa naň
dôkladne pripravte.
Prajem Vám úspešné zvládnutie tejto prvej malej skúšky.
Daniel Gurňák

