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Testování – školní kola Ekonomické 
olympiády 
Návod pro hladký průběh školních kol 

Základní informace o testování 

- Testování probíhá od pondělí 2.12. do pátku 13.12.2019 
- Testovat můžete každý den o 7 do 16h 
- Testovat můžete libovolný počet žáků 
- Test obsahuje 25 otázek 

o Za správnou odpověď lze získat jeden bod, za špatnou odpověď se body 
neodečítají 

o Časový limit pro vypracování testu je 40 minut  
- Povolenými pomůckami jsou: kalkulačka, psací potřeby 

Co je potřeba k úspěšnému testování: 

- Testování probíhá on-line, je tedy nutné zamluvit počítačovou učebnu na Vámi 
zvolený termín testování 

- Studenti mohou test psát na jejich vlastních zařízeních, je však nutné, aby byli vždy 
pod dozorem pedagoga 

- Znát heslo, které Vám bylo zasláno v informačním e-mailu 

Základní informace o testovacím systému 

- Odkaz na testování naleznete na našem webu  
- Student musí zadat své osobní údaje, název a adresu školy, jméno koordinátora a 

heslo 
o Heslo Vám bylo zasláno v informačním e-mailu ve čtvrtek 28.11.2019, pokud 

jste tento e-mail neobdrželi, neváhejte nás kontaktovat 
- Otázky jsou generovány z databáze, každý student tedy píše jiný test 

Krajská kola 

- Informace o postupech do krajských kol budou zveřejněny ve čtvrtek 19.12.2019 na 
webových stránkách Ekonomické olympiády 

- Z každé školy postupuje minimálně jeden (podmínkou je dosáhnutí alespoň 13b z 25) 
a maximálně pět studentů z každé školy 

o V případě shodného bodového umístění na 5. či jiném místě může postoupit i 
více studentů než-li pět 

- Termíny většiny krajských kol jsou zveřejněny na webových stránkách v sekci 
„Harmonogram“ či „Krajská kola“ 

- Bližší informace o krajských kolech od nás obdržíte na začátku ledna 
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Na koho se obrátit v případě problému? 

 

info@inev.cz 

Kristýna Kocmanová – 775 695 955, kocmanova@inev.cz 

Michaela Tóthová – 721 507 384, tothova@inev.cz 

Dagmar Biersaková - 728 670 005, biersakova@inev.cz 

Pavlína Olšáková – 737 339 856, olsakova@inev.cz 
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