INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTU ELEKTRONICZNEGO

1. Student otrzymuje małą kartkę zawierającą dwie liczby czterocyfrowe. Druga liczba jest
poprzedzona literą. Przykład: 5498 / a1435.
2. Na ekranie komputera są wyświetlane liczby czterocyfrowe w kolejności od najmniejszej do
największej. Student odszukuje na ekranie pierwszą liczbę z otrzymanej kartki (w przykładzie
jest to 5498) i w nią klika. Następnie w celu uruchomienia testu wprowadza ACCESS CODE
(druga liczba na kartce, w przykładzie jest to a1435).
3. Po wprowadzeniu ACCESS CODE student podpisuje imieniem i nazwiskiem małą kartkę
zawierającą ACCESS CODE i oddaje ją egzaminatorowi.
4. Test ma 20 pytań i trwa 30 min. Za prawidłową odpowiedź na każde z pytań student otrzymuje
3,5 pkt. W dolnej części ekranu jest wyświetlany [timer] pokazujący ile czasu zostało do końca
testu
5. Pytania testowe są wyświetlane w grupach po 5 pytań. W wyświetlanej grupie pytań można
zmieniać odpowiedzi na poszczególne pytania.
6. Przycisk [Reset] kasuje odpowiedzi w aktualnie wyświetlanej grupie 5. pytań.
7. Po przejściu do następnej grupy pytań nie można wrócić do grupy poprzedniej, np. w celu
zmiany odpowiedzi na jakieś pytanie.
8. Rysunki można powiększać klikając w [lupę] umieszczoną w prawym dolnym rogu rysunku.
9. Podczas testu można korzystać z kalkulatora i kartki na brudnopis, która leży przy komputerze.
10. Warunkiem przystąpienia do drugiej części egzaminu/zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 35.
punktów (10 poprawnych odpowiedzi).
11. Student, który udzieli poprawnych odpowiedzi na co najmniej 14 pytań (uzyska 49 punktów –
Score: 49) uzyskuje pozytywną ocenę za egzamin lub zaliczenie wykładów (Result: Passed),
bez konieczności przystępowania do drugiej części egzaminu lub zaliczenia.
12. Za błędne odpowiedzi nie są przyznawane ujemne punkty.
13. Po zakończeniu testu jego wynik jest wyświetlany natychmiast. Wynik jest jednocześnie
zapisywany na serwerze.
14. Wynik testu zawiera m.in. ilość uzyskanych punktów oraz pytania, na które podane zostały
błędne odpowiedzi, z zaznaczeniem odpowiedzi błędnej, podanej przez studenta, i
prawidłowej.
15. Po zakończeniu testu student nie zamyka okna z testem i pozostawia brudnopis przy
komputerze.
16. Nie wolno przepisywać lub fotografować pytań.
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