Vedomosti sú tvoj najlepší antivírus
Milí žiaci Gymnázia vo Vrábľoch,
v dňoch 12.–16.11.2018 sa uskutoční online informatická súťaž
DIGITÁLNA ŠKOLA.
Na stránke
https://digitalnainteligencia.sk/studijne-materialy
sa nachádzajú študijné materiály, ktoré využijete pri súťaži.
Najlepšia škola v SR získa 15 kusov notebookov Lenovo.
Najlepší žiak v každom kraji SR vyhrá notebook Lenovo.
Ďalšie ceny: exkurzia v ESETe, tablety Lenovo, beseda v škole s YouTuberom
Exploited-om, antivírový program ESET
Ak sa chceš seriózne zúčastniť súťaže a pomôcť škole k prvenstvu v celej súťaži,
zapíš sa na: https://goo.gl/forms/lugL7R9DhlvZOiLw2
Súťažiť budeme v Severke v stredu (14.11.) od 8:50 h.
Ivan Kreškóczi

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:
Kedy sprístupníme vedomostný test v Digitálnej škole?
Vedomostný test spustíme 12.11.2018 a bude aktívny do 16.11.2018. Počas týchto dátumov
môžu všetky prihlásené školy a triedy absolvovať tento test.

Koľko trvá vypracovanie testu?
Na vypracovanie testu má každá trieda maximálne 90 minút. Test pozostáva z dvadsiatich
náhodne vygenerovaných otázok. Každá z otázok má 3 možnosti, a môže mať jednu alebo
viac správnych odpovedí. Vypracovanie testu však študenti bežne zvládnu v rámci jednej
vyučovacej hodiny, t.j. 45 minút.

Koľko tried / študentov sa môže zúčastniť v súťaži?

Počet tried nie je obmedzený. Za každú školu však musí test absolvovať minimálne
15 študentov, aby škola mohla byť zaradená do súťaže.

Počet tried nie je obmedzený. Za každú školu však musí test absolvovať minimálne
15 študentov, aby škola mohla byť zaradená do súťaže.
Nie, každá trieda má na vypracovanie testu iba jeden pokus.

Ako sa dozviem, že test je sprístupnený?
12.11.2018 pošleme na vami zvolenú kontaktnú osobu e-mail s informáciou a pokynmi.

Ako prebieha vypracovanie testu?
Kontaktná osoba bude na tejto administračnej stránke spúšťať test pre každú triedu osobitne.
Každá trieda má pri svojom názve unikátny kód a tlačidlo „Spustiť test“. Po stlačení tohto
tlačidla sa pre konkrétnu triedu sprístupní test na 90 minút. Po uplynutí 90 minút sa test pre
danú triedu uzamkne a nebude sa dať opakovať.
Po spustení pre danú triedu musia študenti na svojich počítačoch zadať adresu:
www.digitalnaskola.online. Tam budú vyzvaní na zadanie unikátneho kódu a vyplnenie
svojho mena a priezviska. Až vtedy budú môcť začať riešiť test. Na vypracovanie testu majú
študenti maximálne 90 minút. Odporúčame, aby s vypracovaním testu začali hneď po
odomknutí testu. Ak totiž začnú neskôr (napr. 60 minút po odomknutí), nebudú mať k
dispozícii dostatočne dlhý čas potrebný pre jeho vypracovanie. Test môže každý študent
vypracovať iba raz.

Môže viacero tried vypracovať test naraz?
Áno, test môže vypracovať viacero tried súčasne.

Ako určíte výhernú školu?
Výherná škola je škola, ktorá získa najlepšie priemerné percentuálne hodnotenie za všetky
triedy. V prípade, že bude viac škôl s rovnakým hodnotením, o výhernej škole rozhoduje lepší
priemerný čas vypracovania testu.

Ako určíte najlepšieho študenta za kraj?
Najlepší študent je ten, ktorý odpovie správne na najviac otázok. V prípade, že bude viac
študentov s rovnakým skóre, o najlepšom študentovi rozhoduje čas vypracovania testu.

Aké ceny sú v súťaži?
Škola s najlepším skóre (resp. najlepším skóre v najlepšom čase) získa 15 notebookov Lenovo
Yoga A12 a exkurziu do spoločnosti ESET pre jednu triedu (resp. skupinu študentov), ktorú si
určí sama víťazná škola.
Škola s druhým najlepším skóre (resp. najlepším skóre v druhom najlepšom čase) získa 5

notebookov Lenovo IdeaPad Yoga 300.
Zároveň získa každý najlepší študent (t.j. študent s najvyšším skóre, resp. s najvyšším skóre
v najlepšom čase) v každom kraji tablet Lenovo Yoga Tablet 3 Plus + balíček ESET Mobile
Security. Dokopy teda individuálnu cenu získa celkovo 8 študentov z celého Slovenska.

