Instrukcja rozwiązywania testu z podstaw wiedzy o informatyce
dla uczestnika zawodów indywidualnych VII OIG
Stanowiąca integralną częśd Programu zawodów indywidualnych
VII Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów w roku szkolnym 2012/2013

Pierwszy termin, 21 listopada 2012 r., godz. 8:00
__________________________________________________________________________________
TEST PISEMNY TRWA 45 minut
1. Przed rozpoczęciem testu nauczyciel wręczy Ci czteroznakowy KOD, który będzie Twoim indywidualnym
identyfikatorem do uzupełnienia testu i przypisania zdobytych przez Ciebie punktów do Twojego konta na
platformie https://zadania.oig.edu.pl/. Jeśli przystępując do testu nie masz jeszcze konta na platformie, to
możesz je założyd po jego wypełnieniu.
2. Wpisz otrzymany KOD w wyznaczone miejsce arkusza testowego.
3. Zachowaj swój KOD.
4. Do każdego pytania testowego przydzielone są cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.
Jeżeli daną odpowiedź uznasz za poprawną, oznacz ją znakiem X. W przypadku pomyłki otocz błędną
odpowiedź kółkiem, a właściwą oznacz znakiem X. Nie ma możliwości dwukrotnego poprawiania
odpowiedzi.
5. Odpowiedz na wszystkie 20 pytao. Za każdą poprawną odpowiedź możesz otrzymad 5 punktów.
Pierwsza strona testu widnieje poniżej:

__________________________________________________________________________________

Przypisanie punktów do konta na platformie (możliwe od 29 listopada 2012 r.)
1. Zaloguj się na swoje konto na platformie https://zadania.oig.edu.pl (jeśli nie masz jeszcze konta skorzystaj z
opcji „Zarejestruj się”).
2. Z górnego panelu zarządzania wybierz „Konkursy”, „VII OIG – Zawody indywidualne”.
3. Kliknij „Test”, a następnie „Wprowadź kod”.
4. Wpisz KOD otrzymany na teście. Na ekranie pojawi się liczba uzyskanych punktów, które zostaną przypisane
do Twojego konta.

Drugi termin
__________________________________________________________________________________
Od dnia 21 grudnia 2012 r. do 7 stycznia 2013 r. uczeo ma prawo do drugiego podejścia do testu.
W tych dniach do testu mogą przystąpid uczniowie, którzy nie rozwiązali testu 20 listopada 2012 r. lub chcieliby
zmienid uzyskany przez siebie wynik. W ramach drugiego podejścia uczeo ma 45 minut na rozwiązanie testu
zawierającego 20 pytao. Pytania dobierane są losowo z puli 1000 pytao.
DO TESTU W RAMACH DRUGIEGO TERMINU MOŻNA PRZYSTĄPIĆ TYLKO JEDEN RAZ.
UWAGA! Uzyskany w drugim terminie wynik jest wiążący (nawet jeśli jest słabszy od uzyskanego w
pierwszym terminie) i zostanie dodany do liczby punktów zdobytych w całym pierwszym etapie.

Uczestnicy, którzy chcą zmienid wynik uzyskany 21 listopada 2012 r.
1.

Zaloguj się na swoje konto na platformie https://zadania.oig.edu.pl/ (jeśli nie masz jeszcze konta, możesz je
samodzielnie założyd – „Zarejestruj się”).
1.1. Z górnego panelu zarządzania wybierz „Szkoły”.
1.2. Wybierz szkołę, której jesteś uczniem.
1.3. Z lewej kolumny „Akcje” wybierz: „Wypełnij test”.
2. Wpisz KOD otrzymany od nauczyciela.
2.1. Kliknij przycisk „Wypełnij test”, a następnie wpisz we właściwe pola udzielone odpowiedzi. Do szybszego
uzupełniania testu elektronicznego możesz używad klawiszy „1,2,3,4” znajdujących się na górnej części
klawiatury oraz klawisza tab.
2.2. Odpowiedz na wszystkie 20 pytao. Za każdą poprawną odpowiedź możesz otrzymad 5 punktów.
2.3. Kliknij na przycisk „Wyślij odpowiedzi”.
UWAGA! Odświeżenie strony podczas wypełniania testu wiąże się z wysłaniem pustego testu (otrzymaniem
0 punktów) oraz zużyciem jednorazowego kodu – wykorzystaniem jednorazowej możliwości wypełnienia
testu.

Uczestnicy, którzy nie brali udziału w teście 21 listopada 2012 r.
1.

Zaloguj się na swoje konto na platformie https://zadania.oig.edu.pl/ (jeśli nie masz jeszcze konta, możesz je
samodzielnie założyd – „Zarejestruj się”).
1.1. Z górnego panelu zarządzania wybierz „Szkoły”.
1.2. Wybierz szkołę, której uczniem jesteś.
1.3. Z lewej kolumny „Akcje” wybierz: „Wypełnij test”.
2. Kliknij „Nie posiadam Kodu”.
2.1. Za pomocą platformy zostanie wygenerowany KOD, zostanie on AUTOMATYCZNIE PRZYPISANY DO
TWOJEGO KONTA, na ekranie pojawi się arkusz testowy.
2.2. Wpisz we właściwe pola udzielone odpowiedzi. Do szybszego uzupełniania testu elektronicznego możesz
używad klawiszy „1,2,3,4” znajdujących się na górnej części klawiatury oraz klawisza tab.
2.3. Odpowiedz na wszystkie 20 pytao. Za każdą poprawną odpowiedź możesz otrzymad 5 punktów.
2.4. Kliknij na przycisk „Wyślij odpowiedzi”.
UWAGA! Odświeżenie strony podczas wypełniania testu wiąże się z wysłaniem pustego testu (otrzymaniem
0 punktów) oraz zużyciem jednorazowego kodu – wykorzystaniem jednorazowej możliwości wypełnienia
testu.

