Szanowni Państwo, Koordynatorzy Szkolni!
Poniżej odpowiedzi na najczęstsze pytania związane ze zdalną wersją
konkursu Kangur Matematyczny 2021.
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Konkurs w wersji zdalnej odbywa się w tym samym dniu i o tej samej porze jak konkurs
stacjonarny. Jeśli w danej szkole konkurs odbywa się hybrydowo, to konkurs
stacjonarny traktujemy priorytetowo, wówczas konkurs on-line może wystartować z
opóźnieniem. Tu decyzje podejmuje nauczyciel stosownie do możliwości.
Pliki z zadaniami oraz kartą odpowiedzi można przekazać uczniom np. 30 minut przed
planowaną godziną rozpoczęcia konkursu, aby zobaczyli jak wygląda karta odpowiedzi i
się z nią na spokojnie zapoznali.
Do wszystkich plików z zadaniami w danej szkole jest jedno hasło, zatem można posłać
seryjną wiadomość do uczniów np. poprzez dziennik. Hasło należy przekazać uczniom
bezpośrednio przed konkursem. My udostępnimy hasło od samego rana.
Konkurs w wersji zdalnej trwa 90 minut. Karta odpowiedzi nie blokuje się po upływie
czasu, zatem uczniowie powinni odesłać wypełnione karty odpowiedzi ok. 95 minut od
uzyskania hasła do pliku z zadaniami, aby ograniczyć im czas pisania do 90 minut.
Nauczyciel gromadzi elektroniczne karty odpowiedzi. W dniu 26 kwietnia przekażemy
hasło do odczytania sumy punktów z pliku. Tu również będzie jedno hasło do wszystkich
kategorii. NAUCZYCIEL NIE MUSI ZLICZAĆ PUNKTÓW. ZDOBYTE PUNKTY WYŚWIETLĄ SIĘ
AUTOMATYCZNIE PO WPISANIU HASŁA zgodnie z instrukcją dla nauczyciela.
Zachęcamy do stacjonarnej wersji konkursu wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe z
zachowaniem zasad sanitarnych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby część uczniów pisała
zdalnie, a część stacjonarnie. Wówczas, odsyłając do koordynatora regionalnego karty z
części stacjonarnej, prosimy dołączyć informacje ilu uczniów pisało konkurs zdalnie a ilu
stacjonarnie. Wówczas koordynator przekaże Państwu należną liczbę upominków dla
uczniów piszących zdalnie.
Karta odpowiedzi jest interaktywnym formularzem, który SAM ZLICZA PUKTY. Uczeń
wpisuje swoje imię i nazwisko z użyciem klawiatury, kategorię i odpowiedzi zaznacza
klikając myszą w aktywne pola. Pole z sumą punktów jest zablokowane dla ucznia,
uaktywni się po wypełnieniu i zapisaniu karty. Hasło do odczytania sumy punktów
przekażemy 26 kwietnia. Wówczas nauczyciel jedynie wpisuje (wkleja) hasło w
odpowiednie pole i wówczas wyświetli mu się suma punktów zdobytych przez ucznia.
Warto aby uczniowie zapisali plik pod nazwą zgodną ze swoim nazwiskiem i imieniem.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny Konkursu „Kangur Matematyczny"

