MATEMATICKÝ KLOKAN
POKYNY NA ZADANIE TESTOV
pre kategóriu KLOKANKO 1
v pondelok 19. marca 2018

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

2.

Rozdajte žiakom testy. Ak sa rozhodnete, že
si žiaci nalepia čiarové kódy sami, nezabudnite skontrolovať, či ich nalepili dobre. Spoločne vyplňte informácie na titulnej strane
testu: pohlavie žiaka a triedu, ktorú navštevuje. Zvyšný štítok s čiarovým kódom
nalepte žiakom (alebo si nalepia žiaci sami)
do zrkadielka alebo žiackej knižky.

3.

Upozornite ich, nech testy ešte neotvárajú.
Povedzte im základné informácie o teste
(zvážte mieru informácii a spôsob, akým ich
žiakom poviete v závislosti od toho, koľko
sú prváci schopní pochopiť):

V deň súťaže ráno by ste mali:

• prevziať od školského koordinátora (ŠK) testy
pre žiakov 1. ročníka,

• podľa pokynov ŠK nastrihať hárky so štítkami
s čiarovými kódmi na vodorovné prúžky (ak
štítky neboli nastrihané vopred),

• nalepiť na testy čiarové kódy, vyplniť pohlavie
žiaka a triedu, ktorú navštevuje (ak sa rozhodnete urobiť to namiesto žiakov). Nezabudnite
si urobiť zoznam, v ktorom budete mať jednoznačnú dvojicu čiarový kód – žiak.

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

Rozsaďte žiakov v učebni.
• V každej lavici by mal sedieť iba jeden
žiak. Ak je nevyhnutné, aby v lavici sedeli dvaja žiaci, zabezpečte, aby nemohli
od seba odpisovať.
• Dajte žiakom pokyn, aby si pripravili
mäkkú ceruzku (alebo guľôčkové pero
píšuce čiernou alebo tmavomodrou farbou), gumu a farbičky. Je nevhodné,
aby žiaci vypĺňali odpovede plniacim
a bledou farbou píšucim perom. Stroj,
ktorý odpovede „číta“, atrament a bledé
farby „nevidí“.

• test obsahuje 12 úloh,
• za každú správne vyriešenú úlohu dostanú 3, 4 alebo 5 bodov podľa toho, ako je
uvedené pri úlohách. Ak úlohu vyriešia
zle, odpočíta sa im jeden bod,
• odpovede vyznačujú priamo do testu
tak, že urobia krížik do štvorčeka pod
odpoveďou, ktorú považujú za správnu,
napr.:
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• ak sa pomýlia, nech úplne zafarbia nesprávne vyznačený štvorček a urobia
nový krížik do iného štvorčeka (ak píšu
ceruzkou, môžu krížik vygumovať):
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• ak náhodou znovu zmenia názor a rozhodnú sa pre štvorček, ktorý už úplne
začiernili, nech postupujú takto: urobia
krížiky do všetkých štvorčekov a začiernený štvorček dajú do krúžku:

Teraz je všetko pripravené na samotnú súťaž.
4.

Vzhľadom na to, že prváci v tomto období
môžu mať problém s čítaním, môžete im
zadania prečítať. Zadania nevysvetľujte ani
neprerozprávajte vlastnými slovami. Iba
ich postupne niekoľkokrát prečítajte. Po
každej úlohe nechajte žiakom cca 3 minúty
(resp. podľa potreby) na jej vyriešenie.

5.

Po 45 minútach treba prácu na teste ukončiť.

6.

Od všetkých súťažiacich vyzbierajte testy.

7.

Ak ste žiakom nenalepili zostávajúci čiarový
kód do zrkadielka alebo žiackej knižky pred
vypracovaním testu, povedzte im, nech to
žiaci urobia teraz. Tento kód im bude slúžiť
na to, aby si po zverejnení výsledkov súťaže
mohli spolu s rodičmi pozrieť vlastné výsledky. Výsledky budú zverejnené 9. apríla
na www.matematickyklokan.sk.

8.

Ihneď po skončení súťaže odovzdajte všetky
testy školskému koordinátorovi.
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• správna odpoveď je vždy iba jedna,
• do testu si môžu kresliť, robiť pomocné
výpočty a čiary všade, okrem štvorčekov
na vyznačovanie odpovedí, okolia čiernych štvorčekov v rohoch každej strany
a okolia nalepeného čiarového kódu,
• na obsah toho, čo bude mimo štvorčekov na vyznačovanie odpovedí sa neprihliada,
• počítať budú jednu vyučovaciu hodinu,
teda 45 minút,
• ak vypočítajú úlohy skôr, dajte im prázdny hárok papiera, na ktorý môžu nakresliť nejaký obrázok. Pošlite nám obrázky
spolu s testami, zverejníme ich na stránke súťaže.

Ďakujeme za spoluprácu.
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