Jak spustit cvičný test na platformě Kahoot!,
při použití PC a tabletu nebo chytrého telefonu (např. ve třídě)
Po přihlášení na PC na platformu Kahoot! napište do vyhledávacího řádku
EBF_CzechRepublic a klikněte na „vyhledat“.

Nyní vidíte testy připravené pro procvičování, pro výběr testu klikněte
na název testu.

A zvolte tlačítko „Play“

Nyní můžete vybrat, zda proti sobě budou hrát jednotlivci nebo týmy.

Hru „Classic“ může hrát i jeden hráč. Hru „Team mode“ musí hrát
minimálně 2 hráči/2 skupiny hráčů (tedy 2 uživatelé s tablety nebo
chytrými telefony).

Vyberte jednu z možností (Classic nebo Team mode) a klikněte na ni.

Platforma Kahoot! vygeneruje jedinečný PIN kód, který pak zadáte do
aplikace na tabletu nebo chytrém telefonu.

Na chytrém telefonu nebo tabletu si stáhněte aplikaci Kahoot! a otevřete ji.
(po prvním spuštění se Vám pravděpodobně objeví tato uvítací stránka)

zvolte
tlačítko as
a teacher
zvolte
tlačítko NEXT

zvolte
tlačítko
School

Následně se Vás aplikace zeptá, zda se chcete registrovat nebo vytvořit
účet. Můžete zvolit „Maybe later“ (není potřeba, abyste na procvičování
byli přihlášení).

Pro spuštění aplikace na tabletu nebo chytrém telefonu zadejte Enter PIN
a vložte číslo PIN,
které vidíte na obrazovce
PC, zmáčkněte Enter

Nyní zadejte své jméno, pod kterým budete soutěž hrát a stiskněte
„OK, go!“.

Nyní jste ve hře
a na obrazovce
PC nebo interaktivní
tabule vidíte jméno
přihlášeného hráče

Na obrazovce počítače vidíte jméno přihlášeného hráče do hry.
Pokud bude hrát jeden hráč, můžete na obrazovce PC stisknout „Start“.
V případě, že bude hrát více hráčů, stačí, aby se stejným způsobem
přihlásili do hry ostatní hráči (na tabletu nebo chytrém telefonu, kde mají
nainstalovanou aplikaci Kahoot! stačí jen zadat PIN kód a jméno).

Na obrazovce počítače (nebo interaktivní tabule) vidíte otázky a možné
odpovědi, na které na tabletu nebo chytrém telefonu můžete odpovídat.
Na každou odpověď máte 60 sekund.

Na obrazovce tabletu nebo chytrého telefonu vidíte barevné možnosti
odpovědí. Nyní můžete odpovídat.

Stačí kliknout na barvu
správné odpovědi

Na obrazovce tabletu nebo chytrého telefonu vidíte, zda jste odpověděli
správně, špatně, nebo zda Vám vypršel časový limit. Pokud jste správně
odpověděli, vidíte i počet získaných bodů.

I na obrazovce počítače vidíte, zda Vaše odpověď byla úspěšná. Pro
zvolení další otázky klikněte na „Next“.

Na obrazovce počítače vidíte počet získaných bodů. Opět klikněte na
„Next“ a pokračujte v odpovídání na další otázky.

Na konci testových otázek uvidíte na počítači výsledky, které se zobrazí i
na tabletu nebo chytrém telefonu.

Výsledky si můžete uložit (Save Results).
Můžete začít hrát hru ještě jednou (Play Again) nebo jinou hru (New Game).

Uložení výsledků hry.

