Instrukcja przeprowadzenia testu z podstaw wiedzy o informatyce
przez przedstawiciela szkoły lub pozaszkolnej placówki edukacyjnej
Stanowiąca integralną częśd Programu zawodów indywidualnych
VII Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów w roku szkolnym 2012/2013

Pierwszy termin, 21 listopada 2012 r., godz. 8:00
__________________________________________________________________________________

Generowanie testu i kodów
1. Zaloguj się na swoje konto na platformie https://zadania.oig.edu.pl/.
1.1. Z górnego panelu zarządzania wybierz „Szkoły”.
1.2. Jeśli jesteś przedstawicielem więcej niż jednej szkoły, wybierz tę, w której będziesz przeprowadzał test.
1.3. Z lewej kolumny „Akcje” wybierz: „Generuj test”.
1.4. W pole „Podaj ilośd kodów” wprowadź ilośd kodów, którą chcesz wygenerowad. Powinna ona odpowiadad
liczbie uczniów, którzy wezmą udział w teście.
1.5. Naciśnij przycisk „Generuj”.
1.6. Razem z liczbą kodów jest generowany test, do którego są one przypisane. Zostaniesz przekierowany do
widoku gdzie będziesz mógł pobrad test oraz kody (odpowiednie przyciski: „Pobierz test”, „Pobierz kody”).
Test będzie dostępny 20 listopada 2012 r. od godziny 10:00.
1.7. Kody i test są możliwe do wygenerowania dla danej szkoły tylko raz. Zarejestrowane placówki i ich
przedstawiciele robią to samodzielnie poprzez platformę zgodnie z w/w punktami. Placówki
niezarejestrowane mogą skorzystad z pomocy administratora, wysyłając wiadomośd z ilością potrzebnych
kodów, danymi adresowymi szkoły oraz imieniem i nazwiskiem jej przedstawiciela, na adres
kody@talent.edu.pl, do godziny 8:30 21 listopada 2012 r.
2. Pobierz pliki – z testem oraz z kodami.
2.1. Wydrukuj treśd testu oraz listę kodów wygenerowaną przez platformę. Lista kodów zawiera również
miejsce na wpisanie imion i nazwisk uczestników testu.
Pamiętaj, że treść testu jest tajna do 21 listopada 2012 r. do godziny 8:00.

UWAGA! Gdybyś nie pobrał testów/kodów zaraz po ich wygenerowaniu wciąż możesz to zrobid – w widoku
swojej szkoły, skorzystaj z paska „Akcje”, klikając „Pokaż moje testy”.

__________________________________________________________________________________

Przeprowadzanie testu
3.

Przydziel losowo KOD każdemu uczestnikowi. Wpisz imię i nazwisko ucznia przy przydzielonym mu kodzie z
listy.
3.1. Wytnij KOD i wręcz go uczniowi. Uczniowie powinni zachowad swój kod. Będzie on potrzebny, aby
przypisad punkty do konta ucznia na platformie, sprawdzid wynik uzyskany w teście i/lub go poprawid.
3.2. Upewnij się, że uczeo wpisał przydzielony mu kod na teście.
3.3. Uprzedź uczniów że KODU nie wolno udostępniad osobom trzecim.
4. Pamiętaj, że uczniowie muszę wypełniad test samodzielnie. Test trwa 45 minut.

Wprowadzanie odpowiedzi
5.

Po zakooczeniu wypełniania testu przez wszystkich uczniów zbierz go i chroo przed dostępem osób
trzecich.
6. Zaloguj się na swoje konto na platformie https://zadania.oig.edu.pl.
6.1. Z górnego panelu zarządzania wybierz „Szkoły”.
6.2. Jeśli jesteś przedstawicielem więcej niż jednej szkoły, wybierz tę, w której przeprowadziłeś test.
6.3. Z lewej kolumny „Akcje” wybierz: „Wypełnij test”.
7. Wpisz KOD danego ucznia, a także udzielone przez niego odpowiedzi. Do szybszego uzupełniania testu
elektronicznego możesz używad klawiszy „1,2,3,4” znajdujących się na górnej części klawiatury oraz
klawisza tab.
8. Po wypełnieniu wszystkich odpowiedzi kliknij przycisk „Wyślij Odpowiedzi”.
9. Wprowadź odpowiedzi uczniów na platformie do 28 listopada 2012 r. do godziny 20:00. Po tym czasie nie
będzie już możliwe uwzględnienie odpowiedzi z pierwszego terminu testu.
10. Za każdą poprawną odpowiedź uczeo otrzymuje 5 punktów.

UWAGA!
MOŻESZ WPROWADZIĆ ODPOWIEDZI UCZESTNIKA TYLKO JEDEN RAZ. Odświeżenie strony podczas
uzupełniania odpowiedzi wiąże się z wysłaniem pustego testu (uczestnik otrzymuje 0 punktów) oraz
zużyciem jednorazowego kodu – wykorzystaniem jednorazowej możliwości uzupełnienia odpowiedzi.

Dziękujemy za współpracę!

