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16.

Participare la Olimpiada speciilor

Se va realiza on-line pe pagina http://quizz.sor.ro/ conform graficului de desfășurare stabilit
în Regulament. Înregistrarea fiecărui elev în parte pe pagina pe pagina http://quizz.sor.ro/ și
rezolvarea unui test din seria Olimpiada speciilor echivalează cu înregistrarea la concurs.

Testele din seria Olimpiada speciilor o să fie vizibile doar în perioada concursului.

Fiecare test este compus din 20 de întrebări cu variante de răspuns, cu ajutorul cărora
concurenții identifică specia de pe imaginea afișată. Cele 20 de întrebări acoperă fiecare grupă
de taxon. Răspunsurile corecte echivalează cu 1 punct, răspunsurile “Nu știu” 0 puncte iar
pentru răspunsurile greșite se scade 1 punct din totalul punctelor acumulate.
Exemplu de calcul:
20 de întrebări=20 de puncte=nota 10 în cazul în care concurentul răspunde corect la toate
întrebările
-

18 răspunsuri corecte, 2 greșite: (18*1)-(2*1)=18-2=16 puncte=nota 8

-

15 răspunsuri corecte, 2 nu știu, 3 greșite: (15*1)+(2*0)-(3*1)=15+2-3=14 puncte=nota 7

Pași de urmat în cadrul concursului organizat pe http://quizz.sor.ro/
1.
Deschideți pagina: http://quizz.sor.ro/
2.
Selectați limba (română sau maghiară).
3.
Apăsați primul buton aflat în meniul din partea de jos a pagini, alegeți varianta
ÎNREGISTRARE și completați câmpurile. Fiecare utilizator trebuie să aibă cont separat cu
adresa de e-mail separată.

1

4.
După înregistrare și autentificare se dă click pe CONCURSURI.
5.
Se alege testul aferent ciclului de predare:
o
elevi din clasele I-IV:
Olimpiada speciilor I-IV - etapa județeană/regională/națională
▪
(sau Fajok vetélkedője I-IV – megyei/regionális/országos szakasz)
o
elevi din clasele V-VIII:
Olimpiada speciilor V-VIII - etapa județeană/regională/națională
▪
(sau Fajok vetélkedője V-VIII – megyei/regionális/országos szakasz)
o
elevi din clasele IX-XII:
Olimpiada speciilor IX-XII - etapa județeană/regională/națională
▪
(sau Fajok vetélkedője IX-XII – megyei/regionális/országos szakasz)
Atenție: pentru exersare se alege testul cu denumirea Test exersare scoli.
6.
Se apasă ÎNCEPE COMPETIȚIA la testul dorit. Se alege răspunsul corect dintre
variantele afișate, după care se apasă TRIMITE. Va apărea o fereastră, care va confirma dacă
răspunsul a fost corect sau nu. Pentru a continua, se dă click pe bifă.
Acordarea punctelor:
o
răspuns corect: +1 punct
o
răspuns greșit: -1 punct
o
nu știu: 0 puncte
Explicații butoane:
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7.
După ce s-a răspuns la cele 20 de întrebări, va apărea o fereastră cu titlul REZULTATE
CONCURS.
8.
Se apasă săgeata (
) aflată după numele utilizatorului pentru ieșirea din pagină.
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Exersare pe pagina http://quizz.sor.ro/
Exersare cu test asemănător concursului:
1. Se repetă pașii 1-4 din secțiunea 5.1. Pași de urmat în cadrul concursului.
2. Se alege testul cu denumirea Test exersare scoli.
3. Se repetă pașii 6-8 din secțiunea 5.1. Pași de urmat în cadrul concursului.
Exersare din meniul EXERSARE:
1. După autentificare se fac următoarele setări:
- dificultate: ușor
- limbă: română (sau maghiară)
- denumire: română (sau maghiară)
- tip test: imagini
2. Se apasă butonul EXERSARE
3. Se alege răspunsul corect după care se apasă butonul TRIMITE. Va apărea o fereastră, care
va confirma dacă răspunsul a fost corect sau nu. Pentru a continua, se dă click pe bifă.
4. Dacă se dorește ieșirea de pe pagină se apasă steluța ce precedă butonul TRIMITE
5. Se apasă săgeata (
) aflată după numele utilizatorului pentru ieșirea din pagină.
Atenție: dacă apar probleme pe pagină, se apasă CTRL+F5 și se reiau pașii de la început.

Exersare specii de păsări pe pagina: https://www.birdid.no/
Exersare specii cu testul deja creat:
1.
Se deschide pagina bird id: https://www.birdid.no/ Se dă click pe steagurile aflate în
partea de jos a paginii și se selectează limba dorită (RO sau HU).
2.
După autentificare se selectează GRUPURI COMPETIȚIONALE din meniul din partea
stângă a monitorului. După ce se încarcă pagina în fereastra cu titlul “Sortează după nume”
se scrie titlul testului dorit:
Olimpiada speciilor I-IV județean/regional/național sau
Olimpiada speciilor V-VIII județean/regional/național sau
Olimpiada speciilor IX-XII județean/regional/național
Se apasă ÎNCEPE COMPETIȚIA la testul dorit și se rezolvă testul.
3.
După rezolvare se poate posta rezultatul completând fereastra cu numele și/sau se
poate relua testul prin apăsarea ferestrei: ÎNTOARCERE LA GRUPUL DE
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Creare test propriu:
1.
Se deschide pagina bird id: https://www.birdid.no/ Se dă click pe steagurile aflate în
partea de jos a paginii și se selectează limba dorită (RO sau HU).
2.
După autentificare se selectează GRUPURI COMPETIȚIONALE din meniul din partea
stângă a monitorului. Se apasă butonul ADAUGĂ GRUP COMPETIȚIONAL aflat sub tabelul cu
testele deja create. După ce se fac setările dorite și se alege și lista de specii, se copiază linkul
paginii în fereastra CODUL DE ACCES AL GRUPEI și se apasă ADAUGĂ.
Exersare specii problemă:
1.
După autentificarea pe pagină se alege din meniul din stânga monitorului: GETTING
THE MOST FROM THE BIRDID WEBSITE.
2.
Se apasă linkul de sub CHOOSE SPECIFIC SPECIES FOR A QUIZ (ALEGE ANUMITE SPECII
PENTRU TEST) și se selectează speciile dorite
3.
Se apasă TEST DE PREGĂTIRE. Vom ajunge pe o altă pagină unde avem posibilitatea să
alegem dacă dorim să exersăm recunoașterea speciilor pe baza cântecului sau imaginii lor,
apoi vom avea posibilitatea să setăm detaliile testului: țara, număr întrebări, durata timpului
în care trebuie să oferim răspunsul corect etc. și putem exersa.
4.
Adăugați un semn de carte (se apasă butonul Bookmark this page sau Ctrl+D), ca să nu
mai fiți nevoiți să realizați testul și data viitoare când doriți să mai exersați.
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