Jak hrát národní kolo soutěže EMQ
Národní finálovou hru můžete hrát za použití:
1) PC s připojením k internetu nebo
2) Tabletu nebo chytrého telefonu s nainstalovanou aplikací
Kahoot! a s připojením k internetu

1) Návod na hru s využitím PC a připojením k internetu:
Na PC, které má připojení k internetu klikněte na link, který jste
od nás obdrželi e-mailem (např.):
https://kahoot.it/challenge/0202353

Zde zadejte svoje uživatelské jméno třídy a klikněte na OK, go!
(pokud je vaše uživatelské jméno třídy delší než je dovolených
15 znaků, zkraťte je, ale zachovejte název školy a třídy)

Po tom, co potvrdíte svoje uživatelské jméno se již načte první
otázka, tak buďte připravení!
Systém Vám opět vyhodnotí, zda jste odpověděli správně,
špatně, nebo zda vám vypršel časový limit.
Rychlost hry si řídíte sami, ale na zodpovězení každé otázky
máte 60 sekund.
Pokud jste odpověděli špatně nebo jste odpověď neznali
můžete se nyní o správné odpovědi pobavit.
Pak klikněte na tlačítko Next.

Pokud jste odpověděli správně, zobrazí se vám počet bodů, které
jste získali.
Až budete připraveni na další otázku, stačí kliknout na tlačítko
Next.

Takto budete postupovat až do poslední otázky.
Po zodpovězení poslední otázky uvidíte váš počet získaných
bodů. (Aplikace Kahoot! má defaultně nastavené, že se k získaným bodům
připočítávají i bonusové body. V soutěži s těmito body nebudeme počítat. Takže
se nelekněte, že Vám sice aplikace napíše, že jste získali např. 18 356 bodů, ale
my Vás budeme informovat, že jste získali bodů méně, např. 13654).

Výsledky se nyní uložily do systému a vy můžete okno s hrou zavřít.

2) Návod na hru s využitím tabletu nebo chytrého telefonu
s naistalovanou aplikací Kahoot! a s připojením k internetu:
V tabletu nebo chytrém telefonu
musíte mít nainstalovanou aplikaci
Kahoot!

Klikněte na ikonu Kahoot! a otevře
se Vám aplikace. Nyní klikněte na
Enter PIN.

Zde vložíte PIN kód, který jsme
vám zaslali do e-mailu (např.)
0202353 a kliknete na Enter.

Dále kliknete na
tlačítko Next

Zde zadejte svoje
uživatelské jméno třídy a
klikněte na Submit.
(pokud je vaše uživatelské
jméno třídy delší než je
dovolených 15 znaků,
zkraťte je, ale zachovejte
název školy a třídy)

např.

Nyní potvrďte tlačítkem OK, go!
Po tomto potvrzení se již načte první
otázka.

Systém Vám opět vyhodnotí, zda
jste odpověděli správně, špatně,
nebo zda vám vypršel časový limit.
Rychlost hry si řídíte sami, ale na
zodpovězení každé otázky máte 60
sekund.
Pokud jste odpověděli špatně
nebo jste odpověď neznali můžete
se nyní o správné odpovědi
pobavit.
Pak klikněte na tlačítko Next.

Pokud jste odpověděli správně,
zobrazí se vám počet bodů, které
jste získali.
Až budete připraveni na další
otázku, stačí kliknout na tlačítko
Next.

Takto budete postupovat až do
poslední otázky.
Po zodpovězení poslední otázky
uvidíte váš počet získaných bodů.
(Aplikace Kahoot! má defaultně nastavené,
že se k získaným bodům připočítávají i
bonusové body. V soutěži s těmito body
nebudeme počítat. Takže se nelekněte, že
Vám sice aplikace napíše, že jste získali např.
18 356 bodů, ale my Vás budeme
informovat, že jste získali bodů méně, např.
13654).

Klikněte na Next.

Výsledky se nyní uložily do
systému.

Po kliknutí na My answers se
můžete podívat jak jste v
testu odpovídali.

