Pokyny na zadanie testov
vo štvrtok 29. novembra 2018
Dokument je určený administrátorom (zadávateľom) testov

Tento dokument by ste si mali preštudovať najneskôr
deň pred súťažou.

6.

Rozdajte žiakom čisté papiere na poznámky
a pomocné výpočty.

V deň súťaže ráno by ste mali

7.

Vyzvite žiakov, aby si pozorne prečítali pokyny
na zadnej strane OH. Zdôraznite im, že OH nesmú byť prehnuté, pokrčené a natrhnuté. Nesmie sa na ne písať ani kresliť nič okrem vyplnenia požadovaných údajov.

8.

Opýtajte sa žiakov, či má niekto nejakú otázku.
Odpovedzte na otázky žiakov.

9.

Dajte žiakom pokyn, aby otočili OH na prednú
stranu.

•

prevziať od školského koordinátora (ďalej ŠK) brožúry s testami, odpoveďové hárky (OH) a štítky
s čiarovými kódmi v potrebnom počte

•

do učebne zobrať aj pomocné papiere pre žiakov
na poznámky a výpočty

Počas zadávania súťažných testov dodržte,
prosím, nasledujúci postup
1.

•

•

2.

Nasleduje vyplnenie údajov v záhlaví
odpoveďových hárkov

Rozsaďte žiakov v učebni.
V každej lavici by mal sedieť iba jeden žiak.
Ak je nevyhnutné, aby v lavici sedeli dvaja
žiaci, mali by mať rozdielne testy. Pozor:
rovnaké testy majú kategórie EXPERT 7
a EXPERT 8, ďalej EXPERT 9, EXPERT G12,
EXPERT O12, a tiež aj EXPERT G34 a EXPERT
O34.

1.

Upozornite žiakov, že nesmú písať ceruzkou, pentelkou, plniacim perom ani akýmkoľvek perom píšucim inou ako čiernou
prípadne tmavomodrou farbou.

Rozdajte všetkým súťažiacim OH. Sú dva druhy
OH: pre piatakov a šiestakov (primánov) jeden,
pre ostatných žiakov druhý.

3.

Rozdajte všetkým súťažiacim nastrihané prúžky
s čiarovým kódom.

4.

Žiaci napíšu do ľavej časti prúžku na riadok čitateľne svoje meno a priezvisko (prípadne aj
triedu).

5.

Žiaci nalepia jeden štítok s čiarovým kódom na
OH. Štítok musí byť nalepený rovno a nesmie
byť „dolu hlavou“. Zvyšný štítok si môžu nalepiť do žiackej knižky alebo nejakého zošita.
Svoj kód musia poznať, ak si budú chcieť pozrieť
výsledky na internete.

2.

Vyzvite žiakov, aby každý v rubrike Veková kategória vyznačil krížikom kategóriu, v ktorej súťaží. Pripomíname, že

•

žiaci 5. ročníka základných škôl (ZŠ) súťažia
v kategórii EXPERT 5

•

žiaci 6. roč. ZŠ a prímy OG súťažia v kategórii
EXPERT 6

•

žiaci 7. roč. ZŠ a sekundy OG súťažia v kategórii EXPERT 7

•

žiaci 8. roč. ZŠ a tercie OG súťažia v kategórii
EXPERT 8

•

žiaci 9. roč. ZŠ, kvarty OG a 1. roč. 5-ročných
gymnázií a SŠ súťažia v kategórii EXPERT 9

•

žiaci 1. a 2. roč. 4-ročných gymnázií, kvinty
a sexty OG a 2. a 3. roč. 5-ročných gymnázií
a SŠ súťažia v kategórii EXPERT G12

•

žiaci 1. a 2. roč. SOŠ súťažia v kategórii
EXPERT O12

•

žiaci 3. a 4. roč. 4-ročných gymnázií, septimy
a oktávy OG a 4. a 5. roč. 5-ročných gymnázií
a SŠ súťažia v kategórii EXPERT G34

•

žiaci 3. a 4. roč. SOŠ súťažia v kategórii
EXPERT O34

Žiaci vyplnia Bežné označenie triedy, ktorú navštevujú, napr. 6.C a vyznačia pohlavie.
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3.

Údaj o e-mailovej adrese žiaka je nepovinný.
Žiakov, ktorí ho uvedú, budeme informovať
o termínoch výsledkov a o tom, kedy môžu
očakávať diplomy a ceny.

5.

Ak sa niektorý žiak pri vyznačovaní odpovedí
opakovane pomýli a už nevie chyby opraviť
spôsobom opísaným na zadnej strane OH, môžete mu hárok vymeniť za iný, pokiaľ ešte máte
nejaké rezervné kusy. V prípade výmeny OH
musí žiak znova rovnako vyplniť všetky údaje
v záhlaví hárku. Na hárok musí tiež nalepiť štítok s čiarovým kódom.

6.

Po uplynutí 30 minút upozornite žiakov, že sú
v polovici časového limitu a mali by sa začať venovať druhej súťažnej téme.

7.

Po uplynutí 55 minút upozornite žiakov, že už
im na prácu zostáva iba 5 minút.

8.

Po uplynutí vymedzeného času dajte žiakom
pokyn, aby prestali pracovať.

9.

Od všetkých súťažiacich vyzbierajte OH aj brožúry s testami. Ak si štartovné platili samotní
žiaci, brožúry by im mali po súťaži zostať. Rozdajte im ich najskôr v pondelok 3. decembra,
aby sa zabránilo úniku informácií.

10.

Počas zbierania OH je potrebné skontrolovať, či
má každý žiak na hárku správne vyplnené všetky údaje, hlavne, či žiaci krížikmi vyznačili
a slovom napísali témy, ktoré si zvolili, a či vyznačili kategóriu.

11.

Ak na hárkoch zistíte nedostatky, hneď spolu
so žiakmi údaje doplňte či opravte. Ak je potrebné opravovať nesprávne vyznačené krížiky
v záhlaví OH, postupujte podľa pokynov na
zadnej strane hárka.

12.

Ihneď po skončení súťaže odovzdajte všetky OH
školskému koordinátorovi.

V tejto chvíli je všetko pripravené
na samotnú súťaž.
1.

2.

3.

4.

Informácia pre žiakov kategórií EXPERT 5
a EXPERT 6: v brožúre, ktorú dostanú, sú dva
testy (testy si nevyberajú, v týchto dvoch majú
otázky zo všetkých oblastí). Môžu ich riešiť
v akomkoľvek poradí. Na OH musia okrem svojich odpovedí napísať svojím rukopisom aj názov témy. Žiaci často použijú nevhodný typ pera a stroj potom nenačíta niektoré krížiky. Podľa čitateľnosti tohto políčka budeme vedieť takéto hárky identifikovať a skontrolovať, či stroj
odpovede správne prečítal.
Informácia pre žiakov ostatných kategórií:
v brožúre, ktorú dostanú, sú testy zo šiestich
súťažných tém. Ich poradie v brožúre je uvedené na druhej strane brožúry. Musia si vybrať
niektoré dve témy a odpovedať na otázky
z týchto dvoch tém. Na OH musia okrem svojich odpovedí vyznačiť aj súťažné témy, ktoré
si vybrali, a to krížikom v príslušnom okienku
a svojím rukopisom v bielom obdĺžniku. V prípade neoznačenia témy krížikom nám to pomôže ju identifikovať. Žiaci si vyberajú súťažné témy, až keď si prezrú testy. Druhú tému si môžu
zvoliť až po vypracovaní prvej.
Rozdajte brožúry s testami. Dbajte na to, aby
každý žiak dostal správnu brožúru. Upozornite
žiakov, že v prípade dokázaného odpisovania
budú zo súťaže diskvalifikovaní.

Ďakujeme vám za spoluprácu

Oznámte žiakom, že môžu začať pracovať a že
na vypracovanie oboch tém majú 60 minút čistého času. Napíšte na tabuľu čas (hodiny a minúty), kedy budú končiť.
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