
 
 

Európsky kvíz o peniazoch 

Požadované technické špecifikácie na zapojenie sa do  
Európskeho kvízu o peniazoch prostredníctvom platformy 
Kahoot!: 

Kahoot! 

Všeobecná štruktúra platformy Kahoot! bežne vyžaduje, aby ste 
mali minimálne dve vlastné zariadenia (PC, notebook, tablet, 
smartfón), pričom jedno bude mať funkciu moderátorskú a 
ostatné ako hráči. Na zobrazovanie kvízových otázok sa odporúča 
používať veľkú obrazovku, napríklad plátno projektora, televízor alebo Smartboard. Hráči môžu 
odpovedať na otázky cez webovú stránku Kahoot! v počítači, tablete alebo smartfóne. Do smartfónu 
si tiež môžete nainštalovať aplikáciu Kahoot!, ktorá vám umožňuje zapojiť sa do kvízu na jednom 
zariadení. Aplikáciu si môžete stiahnuť tu:  

- App Store  

- Google Play  

Hranie kvízov Kahoot! prostredníctvom webovej stránky plne podporujú dve najnovšie verzie pre-
hliadačov Chrome, Firefox, Safari, Edge a Internet Explorer, tiež pre mobilné zariadenia. (Prefero-
vaným prehliadačom pre Európsky kvíz o peniazoch je Google Chrome, pretože najlepšie pracuje so 
živým vysielaním cez YouTube.) 

Chcete zistiť, či sa bude Kahoot! zobrazovať a pracovať správne vo vašom prehliadači? Potom kliknite 
na tento odkaz: 

https://test.kahoot.it/ 

Živé vysielanie národného finále cez YouTube 

Národné finále Európskeho kvízu o peniazoch vysiela naživo platforma Kahoot! (so sídlom v Nórsku) v 
čase konania národných finálových kôl. Takto môžu všetky registrované tímy hrať súčasne a zabráni sa 
prípadnému podvádzaniu. To znamená, že otázky sa budú zobrazovať v živom vysielaní cez YouTube.   

Na zadávanie odpovedí za každý tím budete potrebovať druhé zariadenie, napríklad počítač, tablet 
alebo smartfón s pripojením na internet, v ktorom zadáte PIN kód na webovej stránke alebo v aplikácii 
Kahoot!. 

Živé vysielanie vyžaduje rýchle internetové pripojenie a počítač alebo Smartboard s dostatočným 
výkonom procesora na dosiahnutie optimálnej rýchlosti prehrávania. Budete potrebovať: 

• najnovšiu verziu prehliadača Google Chrome (preferovaný), Firefox, MS Edge, alebo Safari, 
• rýchle internetové pripojenie*. 

*Nezabudnite, že živé vysielanie cez YouTube vyžaduje dostatočnú šírku pásma internetového 
pripojenia. Podľa platformy YouTube potrebujete na plynulé prehrávanie videa s vysokým rozlíšením 
(HD, 720p) šírku pásma aspoň 2,5 Mb/s. Pre video so štandardným rozlíšením (SD, 360p) potrebujete 
šírku pásma medzi 1 a  2,5 Mb/s. Svoju šírku pásma si môžete vyskúšať tu: http://www.speedtest.net/ 



 
Možno vám pomôže, ak počas prehrávania obsahu 
zatvoríte ostatné karty, prehliadače a programy. Pomôcť môže aj to, ak sa pripojíte na internet cez 
kábel namiesto použitia bezdrôtového sieťového pripojenia. 


