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Téma 1: Inštalácia programu GENEXIS
Ištalácia programu GENEXIS 2.6 je dostupná v systéme programov Windows XP a Vista. Pre
úspešnú inštaláciu sa riaďte nasledujúcimi krokmi:
1.
Otvorte nasledujúcu stránku v prehliadači:
http://genexiseducation.com/GenExisDesktop/,
Pomocou programu Microsoft Internet Explorer 6.0 alebo novšej verzie (pomocou iného
prehliadača inštalácia nebude úspešná). Domáca stránka, ktorá sa otvorí je zobrazená v
nasledujúcom okne.
2.
Pre inštaláciu programu GENEXIS 2.6 kliknite na Install.

Kliknite tu pre inštaláciu
GenExis 2.6
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3.Následne Vám Windows ponúkne okno Save alebo Run. Kliknite na Run na obrázku.

4. Následne sa objaví odkaz s varovaním: Ste si istí či chcete rozbehnúť tento softvér?
A vyberte Run ako na obrázku.
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5. Ďalším krokom inštalácie je nainštalovať Hermitech Formulator a Dessci MathML Player
2.1b. Keď sa objaví okienko s otázkou Do you wish to install these components?, kliknite na
Install.

6. Chvíľu počkajte, aţ sú všetky súbory stiahnuté.
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7. Keď sa objaví nasledujúce okno, kliknite na NEXT.

8. Prosím počkajte dokým sa inštalačný proces nedokončí.
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9. Keď sa otvorí nasledujúce okno, kliknite na tlačidlo Next.

10. V nasledujúcom okne vyberte I accept the terms in the license agreement a kliknite
na Next.
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11. Keď sa objaví nasledujúce okno s otázkou: Are you sure you want to install GenExis
Desktop 2.6? Vyberte Install pre začatie inštalácie.

12. Počkajte pokým je program nainštalovaný a stiahnutý.

Blahoţeláme, úspešne ste nainštalovali program Genexis.
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Téma 2: Ako sa prihlásiť do systému GENEXIS a plocha
užívateľa
Po inštalácii programu GenExis, sa aplikácia automaticky
otvorí v okne. Neskôr program GenExis nájdete: Kliknutím na
“Start”  „All Programs”  „DataPro Group”  GenExis
Desktop 2.6

Ako sa prihlásiť do systému Genexis?
1. vloţte
meno
a heslo
do
príslušného poľa.
2. Z ponúknutých moţností vyberte
jazyk.
3. Kliknite na Connect.
Pre opustenie programu musíte otvoriť
súbor a kliknúť na Log Off. (na zmenu
pouţívateľa alebo vzdelávacej inštitúcie)
alebo kliknúť na Exit (čím úplne
zatvoríte systém).

1.

3.
Plocha programu Genexis:
Základné prvky prvej strany programu
Genexis.:
1. Logo Genexis
2. Pouţívateľské meno a dátum
3. Menu
4. názov vzdelávacej inštitúcie
5. Rýchle hľadanie
6. Skratky

2.
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1.
4.

2.

5.

3.

6.

Funkčnosť prvkov plochy Genexis:
1. Logo Genexis – kliknutím na logo Genexis otvoríte plochu, ak ste v inom okne.
2. Pouţívateľské meno a dátum – zobrazuje pouţívateľské meno (1), fotografiu(2),
dátum a čas(3), ikonu osobnej štatistiky, kliknutím na ktorú sa objaví okno s osobnými
štatistickými údajmi, ikona pouţívateľa(5) kliknutím na ktorú sa objavia osobné
informácie v editovanom reţime (téma 6). Túto sekciu moţno zatvoriť kliknutím na
ikonku
ktorá sa nachádza hneď vedľa nápisu My Desktop
1.
3.
2.
4.

5.

3. Menu – dovoľuje otvoriť korešpondujúce okno kliknutím na ľavé tlačidlo myši.
Kliknutím na Start Page(1) sa uţívateľ vráti na začiatok strany, kliknutím na
Exercise(2) uţívateľ otvorí predmet a cičenie, kliknutím na Examination(3), uţívateľ
otvorí zoznam všetkých dostupných skúšok.
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1.
2.
3.

4. Názov inštitúcie určuje, v ktorej škole alebo inej vzdelávacej inštitúcii je uţívateľ
práve prihlásený, čo je dôleţité vtedy, ak je uţívateľ registrovaný v niekoľkých
inšitúciách.
5. Quicksearch alebo tlačidlo rýchleho vyhľadávania slúţi na rýchle vyhľadávanie
potrebných cvičení alebo skúšok zadaním kľúčových slov (pozri obrázok). Najprv
uţívateľ vyberie zadanú kategóriu kliknutím na cvičenie Exercise (1), skúšky Exams
(2), napíše kľúčové slová alebo časť výrazu v prázdnom riadku(3), a klikne na tlačidlo
Hľadať Search (4). Výsledky hľadania sa objavia v novom okne, v prípade, ţe neboli
nájdené ţiadne výsledky, študent uvidí oznam: Nothing was found.

1.

2.
3.
4.

6. Skratky fungujú ako rýchle sieťové funkcie. Kliknutím na Exercises, uţívateľ uvidí
zoznam cvičení a úloh.
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Téma 3: Osobné informácie o žiakovi
Na prezretie osobnych informacii kliknite na ikonku osobného pouţívateľa (pozri na
obrázku), ktorá sa nachádza v sekcii plochy:Pouţívateľské informácie a dátum (téma 2).

Kliknite tu na prezretie
osobných informácií
užívateľa

Kliknutím na ikonu osobného pouţívateľa sa otvorí okno s Vašimi osobnými informáciami
(pozri obrázok). To v sebe zahrňuje 3 sekcie: General = všeobecnú(1), Password = heslo(2)
a technické informácie(3).
1.

2.

3.
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Všeobecná sekcia ponúka uţívateľovi meniť všeobecné informácie, meniť fotografiu
(kliknutím na Change image, kde uţívateľovi bude ponúknuté vybrať fotografiu z pamäte
počítača), ďalej meno, priezvisko, telefónne číslo, email, Skype ID ako aj dodatočné
informácie v sekcii „User comment“. Pre uloţenie zmien kliknite na „Apply“(informácie
budú uloţené v systéme a vy budete môcť pokračovať v zmene informácií v otvorenom
okne), alebo vyberte OK (informácie budú uloţené v systéme a osobné informačné okno bude
zatvorené). Ak nechcete uloţiť zmeny, kliknite na „Cancel“, informácie nebudú uloţené
v systéme a osobné informačné okno bude zatvorené.
Poznámka: ţiaci nemajú dovolené meniť si ich uţívateľské mená.
Sekcia „Password“ = heslo dovoľuje uţívateľovi meniť si heslo. Zadajte staré heslo(1),
zadajte nové heslo(2) a prepíšte nové heslo(3). Po vyplnení všetkých troch riadkov môţete
kliknúť na „Change Password“.

1.
2.
3.

Po vyplnení všetkých troch
riadkov kliknite na „Change
Password“.

Poznámka: heslo musí mať aspoň 6 znakov, ináč Vám systém neumoţní zmeniť heslo. Po
úspešnej zmene hesla sa objaví okno s nápisom: “Password was successfully changed”.
Následne kliknite na OK (na obrázku).

V sekcii technických info sa dozviete kto a kedy zmenil uţívateľské info. Táto časť sa
nemôţe meniť.
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Téma 4: Ako prevádzať tréning
V sekcii cvičení má ţiak prístup k cvičeniam, ktoré boli administratívne schválené učiteľom
alebo operátorom systému. Takto môţe ţiak pouţiť tieto cvičenia na precičenie vrámci
predmetu. Na precvičenie na základe dostupných cvičení musí ţiak otvoriť sekciu
„Exercise“=cvičenie (pozri tému 2).
Následne si ţiak môţe vybrať konkrétne cvičenie a riešiť ho alebo vybrať si tému predmetu
a z toho zvoliť cvičenie. Pozrime sa na obidve moţnosti:
Na otvorenie konkrétneho cvičenia na riešenie, ţiak najprv musí nájsť cvičenie čo ho najviac
osloví z daného predmetu v celom predmete, téme a strome cvičení, alebo pouţiť prehliadač
na výber predmetu alebo témy na základe kľúčových slov alebo slabiky.

Sumárny predmet, téma a cvičenie

Pre hľadanie môţe pouţívateľ pouţiť nástroje hľadania v pravom hornom rohu. Nato, aby
bolo vyhľadávanie úspešné, musí uţívateľ zadať slovo alebo slabiku nie kratšiu ako 3 znaky.
Pre začatie výberu témy a cvičenia musí kliknúť na ikonu lupy vedľa.
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Vybrané
výsledky
hľadania

Zadajte na hľadacie
kritériá a klinite na
ikonu lupy

Výsledky hľadania budú zobrazené v osobitnej sekcii, kde budú ţiakovi poskytnuté
k nahliadnutiu. V prípade, ţe nič nebolo nájdené, systém upozorní týmto hlásením:

Kliknite tu na
zatvorenie okna

Keď ţiak našiel cvičenie, ktoré si ţelá riešiť, musí dané cvičenie rozbehnúť. A to sa dá 3
spôsobmi:
Dvojklikom
Kliknutím pravého tlačidla myši na názov cvičenia a výberom „Run Exercise“
Kliknutím na ikonu v ponukovom riadku
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Vyberte „Run exercise..”
a kliknite na ikonu pre
rozbeh cvičenia

Ak si ţiak ţelá precvičiť konkrétny predmet alebo tému, systém mu náhodne ponúkne jedno
z cvičení predmetu alebo témy. V tomto prípade ţiak nemusí hľadať konkrétne cvičenie ale
musí vybrať jeden z predmetov alebo tém (to sa môţe urobiť cez sumárny predmet, tému
a vyhľadávač cvičení alebo pouţitím nástroja vyhľadávania). Následne vybraný priečinok
musí byť označený a ţiak musí stlačiť buď pravé tlačidlo myši a vybrať “Run random
exercise..” alebo kliknúť na ikonu náhodného výberu cvičenia v paneli nástrojov.
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Na načítanie náhodného
cvičenia vyberte „Run
Random Exercise“ alebo
kliknite na ikonu z panela
nástrojov

Týmto spôsobom si ţiak môţe otestovať znalosť vo všetkých predmetoch vrámci konkrétnej
témy. Čím viac cvičení priečinok obsahuje, tým je ťaţšie predpokladať, ţe ktorý bude
systémom vybratý.

Keď si ţiak vyberie jedno z cvičení, na riešenie sa cvičenie otvorí, vrátane podmienok
cvičenia, odpoveďového hárku a poţiadaviek.
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Tu napíšte odpoveď

Podmienky
cvičenia

Pred vloţením odpovede musí ţiak dávať pozor na poţiadavky, ktoré v sebe obsahujú
informácie na správne vloţenie odpovede. Po vloţení odpovede musí kliknúť na „Answer“,
a systém automaticky ukáţe, či vloţená odpoveď je správna alebo nesprávna ako aj riešenie
krok po kroku. Ak chce ţiak riešiť úlohu ešte raz, musí kliknúť na tlačidlo „Same AGAIN“.
Ak ţiak pokračuje v cvičení pouţitím tlačidla “Run random exercise” , bude pokračovať
výber náhodného cvičenia v určitom rámci predmetu alebo témy kliknutím na „Random
exercise“ . Pre ukončenie riešenia problému, kliknúť na „Finish“.
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Téma 5: Ako správne vložiť odpoveď podľa zadaných
požiadaviek
Systém GenExis umoţňuje vytváranie cvičení s rozličným typom odpovedí. Ţiak by mal
poznať základné špecifiká vkladania odpovedí kaţdého typu, takţe správnosť vkladaných
odpovedí by nemala byť ovplyvnená chybami v odpoveďovom poli.
Systém GenExis v sebe zahrňa 6 rozličných typov odpovedí: Text, číslo, odpoveď s viacerými
moţnosťami – jedna alebo viac odpovedí je správnych, vzorec – všeobecný a chemický.
Textová odpoveď: je najjednoduchším typom odpovede, kedy ţiak musí vloţiť slovnú
odpoveď. V prípade potreby môţe učiteľ určiť podmienky vkladania odpovedí ako počet
symbolov, počet viet... Ţiak musí vkladať odpovede podľa podmienok stanovených učiteľom,
neexistujú podmienky podľa vlastného ţelania.

Tu vložíte textovú odpoveď

Systém porovná odpoveď ţiaka a učiteľa a iba v prípade úplnej zhody bude odpoveď
vyhodnotená ako správna. Systém neakceptuje ţiadne menšie odchýlky. Ak učiteľ nezadal do
systému ţiadnu správnu odpoveď, potom bude kaţdá odpoveď ţiaka vyhodnotená ako
správna( toto sa uplatňuje v prípadoch, kedy učiteľ opraví cvičenie manuálne).
Počet odpovedí: Jednoduchý spôsob odpovede, kedy ţiak musí vloţiť odpoveď vo forme
čísla. Vtedy je dôleţité dbať na pokyny učiteľa ohľadom správneho vkladania odpovedí : či
odpoveď musí byť ako celé číslo alebo desatinné číslo s konkrétnym počom desatinných
miest.
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Tu vložte
odpoveď

Požiadavky na
odpoveď

Počet desatinných miest určuje s akou presnosťou sa robí výsledok. Ak je určené
zaokrúhľovanie iba na dve desatinné miesta, ţiak môţe zadať číselnú odpoveď aj na viac ako
dve desatinné miesta, no systém vyhodnotí len na dve desatinné miesta. Napríklad odpoveď
0,2831 bude vyhodnotená len ako 0,28.
Chyba môţe nastať v prípade, ţe odpoveď bude musieť byť zaokrúhlená nahor: 0,2979
namiesto 0,28 bude označená ako nesprávna.
V prípade, ţe odpoveď je 0,20 a ţiak vloţí odpoveď 0,2 systém túto odpoveď vyhodnotí za
správnu.
Za správnu odpoveď sa tieţ povaţuje i záporné číslo a to študent zadá pouţitím symbolu
mínus na klávesnici. Systém vyhodnotí odpoveď študenta a učiteľa metódou porovnávania
s vysokou presnosťou. V prípade úplnej zhody bude odpoveď vyhodnotená za správnu.
Otázky s jednou alebo viacerými moţnými odpoveďami: Tu ţiak môţe vybrať jednu alebo
viacero moţných správnych odpovedí. Ak je potrebné vybrať niekoľko správnych odpovedí,
táto skutočnosť sa ozrejmí v podmienkach úlohy. V prípade iba jedinej správnej odpovede, sa
táto skutočnosť neuvádza.
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Zoznam možných
odpovedí

Ak je iba 1 odpoveď správna, systém nedovolí začiarknuť viacero odpovedí. Ak je správnych
viacero odpovedí, systém umoţní vybrať viacero odpovedí. Ak učiteľ v zadaní cvičenia
neuviedol koľko odpovedí je správnych, vtedy musí ţiak posudzovať kaţdú moţnú odpoveď.
Systém označí odpoveď na otázku za správnu iba vtedy, ak všetky správne odpovede budú
vybraté. Ak ţiak vyberie nesprávnu odpoveď alebo začiarkne nesprávnu, otázka je zlá.
Odpovede ţiakov budú porovnávané s odpoveďami učiteľa a iba v prípade úplnej zhody sa
otázka vyhodnotí ako správna.
Všeobecný vzorec – je dosť zloţitým spôsobom ako ţiak musí vkladať odpoveď do hárku.
Odpoveď sa vkladá pouţitím symbolov v paneli.

21

Požiadavky na
vloženie správneho
odpovede

Nástrojový panel

Učiteľ musí zadefinovať podmienky vzorcovej odpovede na zníţenie pravdepodobnosti, ţe
ţiak vybral nesprávnu matematickú funkciu k odpovedi. Podľa poţiadaviek úlohy musí ţiak
zhodnotiť aké matematické funkcie musí pouţiť na vyjadrenie správnej odpovede, keďţe
formulátor ponúka širokú škálu moţností. V prípade všeobecnej formuly je výber ţiaka
limitovaný skutočnosťou, ţe správna odpoveď si vyţaduje matematickú funkciu nachádzajúcu
sa v dolnom rade panela. Všeobecný vzorec umoţňuje pouţitie tzv. horúcich kľúčov.
Pozrime sa na najpouţívanejšie kľúče a funkcie.
Sčítanie: vloţením symbolu + získate funkciu na sčítanie dvoch výrazov.
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Odčítanie: pouţitím symbolu - získate funkciu na odčítanie dvoch výrazov.

Násobenie: Poţitím symbolu * získate funkciu na znásobenie dvoch výrazov

Zvýšenie účinnosti: pouţitím symbolu „^”

Delenie: pouţítim symbolu „/”
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Všetky predtým spomenuté vzorce môţu byť nájdené v paneli nástrojov.

Toto menu v sebe obsahuje aj
odmocňovacie funkcie

Rovnosť: Na vyjadrenie rovnosti slúţi symbol =
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Nerovnosť: na jej vyjadrenie slúţia symboly „<” or „>”

Naviac, funkcie rovnosti a nerovnosti môţu byť nájdené v ponukovom paneli.

Logaritmus: na vloţenie logaritmickej funkcie vloţte symbol log.
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Alebo táto funkcia môţe byť nájdená v paneli nástrojov:

Toto boli príklady tzv. horúcich kľúčov pre vloţenie všeobecnej odpovede. Okrem nich ešte
existuje mnoho ďalších funkcií, ktoré sú často pouţívané na nesprávnom mieste.
Modul: môţe byť na dvoch miestach panela, ale iba jedna z týchto funkcií môţe byť pouţitá
na správne vloţenie vzorca.

Funcie použité na
kalkulácie

3) Ak bol zvolený správny znak funkcie, študent môţe vloţiť príslušné číslo atómov. Tento
proces musí byť opakovaný dovtedy, dokedy nie je získaný správny chemický vzorec
poţadovaného vzorca.
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Je potrebné brať do úvahy fakt, ţe daný príklad ukazovateľa "4" je súvisiaci len s O
(kyslíkom) pre vytvorenie správneho vzorca. (Ak bude zvolená celá "SO" skupina, tak potom
vzorec nebude systémom uznaný za správny).
Ak si chemický vzorec vyţaduje vloţenie hociktorého prvku skupín do zátvoriek zo
vzťahujúceho znaku celej skupiny, potom je pre vloţenie vzorca potrebná nasledujúca
funkcia:
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Téma č. 6: Ako vykonať skúšku?
Zoznam splnených a plánovaných skúšok a testov pre ţiakov sú k dispozícii v časti "Exam".
Získať záznamy so skúškami, naplánované pre blízku budúcnosť, musí študent otvoriť v časti
"Exam". Všetky tieto testy a skúšky pre príslušný čas budú označené ikonkou pripomínajúcou
hodiny.

Plánovaná skúška!

Ako alternatívu pre jednoduchší výber naplánovaných skúšok a testov sa uţívateľ môţe
presunúť z časti "All" do časti "Scheduled" kde študent nájde len naplánované skúšky a testy
pre konkrétny čas.
Pri prezeraní zoznamu skúšok, môţe učiteľ pre uľahčenie ţiakovi udať názov kaţdej
samostatnej skúšky alebo testu, naplánovaný čas skúšky a meno tvoriteľa údajov. Ţiak môţe
takisto otvoriť a zoznámiť sa s vlastnosťami skúšky prostredníctvom "Properties" z
ponúkaného zoznamu moţností (ţiak môţe vybrať tú skúšku o ktorú má záujem aj iným
alternatívnym spôsobom a to kliknutím na ikonku vlastností).
V "Exam properties" (vlastnosti skúšky) sa ţiak môţe oboznámiť s 1. názvom,
2. témou, 3. typom skúšky, 4.plánovaným dátumom a časom začiatku skúšky a jej celkového
trvania. Informácie o nastavení začiatku skúšky, sú tieţ veľmi dôleţité. Ak učiteľ označil čas
ako "Manual start", skúška sa nezačne podľa všeobecne nastaveného času, ale aţ keď ju
spustí učiteľ. (Ak táto moţnosť nie je označená, skúška sa začne v automaticky nastavenom
čase.)
28

Ak učiteľ označil skúšku ako "Exam Flexible Start", ţiak bude mať moţnosť pouţiť všetok
vyhradený čas pre vykonanie skúšky, odhliadnuť od času kedy ju začal vykonávať. Naopak,
ak bolo pouţité vyznačenie v "Exam Duration" v prípade, ţe ţiak začal skúšku neskôr ako bol
je štart, si musí chýbajúci čas odrátať a pouţiť len zvyšný reálny čas, ktorý je zostávajúci do
konca skúšky).

1.
2.

3.

4.

Ţiak sa taktieţ môţe dodatočne zoznámiť s technickými informáciami skúšky, v ktorých
nájde tvorenie času, dátum a meno tvorcu, tak ako aj posledné úpravy konkrétnej skúšky
(názov zmeny a času).
Pokiaľ sa skúška ešte nezačala a učiteľ ju manuálne nespustil, pre ţiakov je nemoţné začať
vykonávať skúšku. Ak je ikonka skúšky zmenená z "Scheduled Exam" na "Run Exam"
skúška je spustená a ţiakovi je umoţnené na nej pracovať. Systém upozorní ţiaka o začatí
skúšky prostredníctvom tohto oznámenia:
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Ak je skúška k dispozícii pre štart, ţiak ju spustí jednoduchým spôsobom tak ako pri
skúšobných účeloch, dvojkliknutím na názov skúšky alebo prostredníctvom stlačenia pravého
tlačítka myšky na príslušnej úlohe a vybratím "Run Exam" z ponúkaných moţností.

Klikni na „Run exam”

Ak bola funkcia pre začiatok skúšky aktivovaná, systém otvorí skúšku v novom okne a
vytvára samostatné cvičenie skúšky pre ţiaka. Ţiak môţe začať skúšku, ak je tvorba procesu
ukončená. Okno pre skúšku je vytvorené z nasledujúcich prvkov: znak ceruzky (1), zvyšný
čas pre dokončenie skúšky (2), podmienky príslušných úloh a plocha pre uloţenie odpovedí
(3), pomôcka pre vkladanie prídavkov a potrebných dokumentov (4).
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Ţiak môţe vykonávať ktorúkoľvek úlohu z ponúkaného listu zadaní (1) dvojkliknutím na
názov cvičenia a tak sa pohybovať z jednej úlohy do druhej. Ak ţiak nepotvrdil nedokončenú
úlohu kliknutím na "Answer", môţe sa ku nej neskôr kedykoľvek vrátiť. Odpovede na otázky
musia byť vloţené počas poskytovaného času (3) spôsobom, ktorý bol opísaný v
podmienkach úloh (potri Tému č. 5, Ako správne vkladať odpovede?). Akonáhle si ţiak
vybral alebo vloţil odpoveď, musí ju potvrdiť kliknutím na "Answer". Ak to je nutné,
pouţitím vkladania prídavkov (4) sa vloţí vysvetľujúci dokument k odpovediam. Tento
dokument musí byť vloţený pred spomínaným kliknutím na "Answer".
Pre pridanie dokumentu je nutné kliknúť na symbol z "Attachment Adding Tool". Takýmto
spôsobom sa postupne otvorí ponuka súborov v počítači ţiaka, z ktorej bude moţné vybrať
nutný dokument. Dvojkliknutím alebo pouţitím "Open" je dodatok vloţený ku úlohe, ktorá si
to vyţaduje. Maximálna veľkosť vloţeného dokumentu nesmie presiahnúť veľkosť 512 KB.
Ak si ţiak ţelá nedokončenú úlohu odloţiť na neskôr, moţe tak urobiť prostredníctvom
kliknutia na "Skip" a tak prejsť k ďalšej úlohe.
Systém automaticky porovná odpoveď ţiaka so správnou odpoveďou úlohy po kliknutí na
"Answer". Ak učiteľ umoţní ţiakovi vidieť správnosť odpovedí, ţiak môţe poznať výsledok
hneď. Dodatočne môţe učiteľ umoţniť ţiakom vidieť aj správnosť postupu pri riešení, ale to
aţ po kliknutí na "Answer". Určenie správností sa zobrazí hneď po predchádzajúcom úkone.
Kliknutím na "Next" sa dostaneme ku ďalšej otázke testu.
Po vyriešení úplne poslednej úlohy, musí uţívateľ tak isto kliknúť na "Next". Postupne bude
študentovi zobrazené zhrnutie všetkých otázok skúšky (ak učiteľ sprístupni túto moţnosť). V
tomto zhrnutí môţe ţiak vidieť zoznam cvičení, stav kaţdého cvičenia (zodpovedaného aj
nezodpovedaného). Zhrnutie otázok má len informatívnu úlohu, ţiak nemôţe nič zmeniť.
Kliknutím na "OK" zatvoríme spomínané zhrnutie.
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Po zobrazení zhrnutia otázok alebo po dokončení posledného cvičenia systém automaticky
zavrie vykonanú skúšku. Ak učiteľ skontroluje skúšku, označí ju kliknutím na "Checked" a
ţiaci sa uţ môţu oboznámiť s výsledkami skúšky.
Poznámka: Systém nedovolí ţiakovi vstúpiť do jednej skúšky dvakrát.
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Téma č. 7: Ako zobraziť výsledky skúšky?
Ţiaci si môţu zobraziť výsledky hneď ako učiteľ skúšku skontroloval
Nasledujúca ikonka nás o tom informuje:

a označil ju.

Všetky označené skúšky sú uloţené v podčasti "Checked" z časti "Exam". Ţiaci si môţu
zobraziť výsledky skúšky vo forme štatistiky (ak im to sprístupnil učiteľ prostredníctvom
nastavenia skúšky). K dispozícii sú štatistiky s výsledkami všetkých zúčastnených alebo len
štatistiky s osobnými výsledkami (najčastejšie pouţívané).
Dvojkliknutím na názov skúšky sa nám zobrazia štatistické údaje. Ţiak si môţe prípadne
vybrať zodpovedajúcu skúšku pravým kliknutím tlačítka myšky na ikonku štatistiky alebo
kliknutím na názov skúšky a vybrať si štatistickú moţnosť z danej ponuky.

Click on statistics icon or by using the right mouse
button choose „Statistics” out of the given options.
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Štatistika skúšky sa zobrazí v novom okne.

2.

3.

1.
Obtained score that
has been corrected by
teacher!

4.

5.

V štatistickom okne sa môţe ţiak oboznámiť o stave svojej skúšky aj stave skúšky ďalších
účastníkov (to však len vprípade, ţe učiteľ dal k dispizícii takúto moţnosť). Štatistiky ponúka
meno konkrétneho ţiaka alebo celý zoznam účastníkov(1), získané skóre a čas kaţdého
účastníka strávený pri spracovaní kaţdej úlohy ("ABSENT" znamená, ţe ţiak nevykonal
určitú čast skúšky)(2), priemerné skóre kaţdného účastníka (3), priemerné skóre kaţdého
cvičenia riešené všetkými účastníkmi spolu (4), grafické zobrazenie štatistických údajov (5).
Ak ţiak odpovedal nesprávne na príslušné cvičenia, získava 0 bodov. Naopak, ak odpovedal
na cvičenie správne, získava maximálny počet bodov určených pre danú úlohu (počet
získaných bodov budú zobrazené modrou farbou). Ak je získané skore z nejakého cvičenia
oranţové znamená to, ţe učiteľ urobil opravu pri výsledku úlohy. Kliknutím na toto skóre
bude ţiak oboznámený s dôvodom opravy vykonanej učiteľom.
Ţiak môţe tieto výsledky len zobraziť, nemôţe do nich zasahovať. V prípade, ţe má nejaké
námietky, mal by sa obratiť na svojho učiteľa osobne. Kliknutím na "Close" sa okno s
výsledkom skúšky zatvorí.
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Téma č. 8: Osobná štatistika
Kaţdý uţívateľ GenExis systému má moţnosť vidieť svoju osobnú štatistiku, ktorá je
zaloţená na získaných výsledkoch.
Význam je určený pre precvičovanie riešení daných cvičení alebo pre iné účely. Osobné
štatistiky moţu byť otvorené z ktorej-koľvek časti GenExis system prostredníctvom
detoskopu uţívateľa:

Click here to open your
personal statistics!
Ak je otvorené osobné okno so štatistikami, uţívateť bude mať moţnosť získať všeobecné
informácie o výsledku cvičenia (1) a o priebehu cvičenia (2):
1.

2.

3.

4.
5.

6.
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Je moţné vybrať štatistické údaje prostredníctvom konkrétneho predmetu alebo témy alebo
konkrétnej úlohy pouţitím filtrovacej pomôcky (3). Tá dovolí pouţívateľovi skontrolovať
jeho štatistické výsledky vo veľmi podrobnej metóde. Výber je uskutočnený veľmi
jednoduchým spôsobom: uţívateľ otvorí ponuku jednokliknutím na myšku a nájde príslušný
predmet, tému alebo cvičenie z danej ponuky.
Štatistické údaje nemusia byť vybrané len cez konkrétny predmet, tému alebo konkrétnu
úlohu(4) ale systém nám ponúka aj veľmi praktický spôsob pri vyberaní údajov dňa (deň,
kedy uţívateľ zobrazil štatistické údaje), z minulého týţdňa alebo z celého času pouţívania
(počnúc dňom registrácie aţ po dnešok) alebo prostrednícvom určitého časového úseku
vpísaného manuálne (vloţenie začiatočného a konečného dátumu).
Štatistické údaje sú vytvorené z informácii o celkovom počte vypracovaných úloh, z
percentuálneho priemeru správnych cvičení a z času strávenom pri riešení cviečení (5). Ďalšie
štatistické údaje sú doplnené grafickým zobrazením (6), zobrazujúcim číselný priemer
správnych a nesprávnych dpovedí v utvorenom diagrame.
V časti histórie môţe uţívateľ zobraziť kompletnú verziu uloţených cvičení vrátane
uţívateľových predpokladaných odpovedí. Vyriešené cvičenia (3) v zozname v "History
section" a vybratím pomôcky (1) sa otvorí nasledovné okno:

1
.

3
.

2
.
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História môţe byť vybraná podľa niekoľkých parametrov ako sú: konkrétna úloha (vpísanie
jej názvu), predmet (vybratie príslušného predmetu z danej ponuky), správnosť vloţených
odpovedí uţívateľom (vybratie iba tých cvičení, na ktoré uţívateľ odpovedal správne alebo
nesprávne), existencia riešenia (vybratie len tých cvičení, ktoré majú alebo nemajú riešenie
pouţitím danej ponuky). Údaje v histórii môţu byť triedené pouţitím nie len jedného ale aj
viacerých parametrov súčastne. Ak sú zvolené všetky potrebné parametre, ktoré sa pouţijú pri
triedení údajov, môţme kliknúť na "Apply to perform the action". Pre vynulovanie všetkých
predchádzajúci zvolených údajov pre filtrovanie stačí stlačiť "Refresh" tlačítko. Po tomto
úkone si moţe uţívateľ zobraziť komplený zoznam histórie.
Taktieţ je moţné si vybrať štatistické údaje histórie prostredníctvom času (2) rovnakým
spôsobom ako pri všeobecných štatistikách. Menovite, systém nám ponúka pohodlný spôsob
vyberania údajov prostredníctvom dňa (deň, kedy uţívateľ zobrazil štatistické údaje),
posledného týzdňa, všetkých časov (začínajúc od registrácie aţ po posledný deň) alebo
určením časobého úseku manuálne (vloţením začiatočného a konečného dátumu).
Poznámka: Údaje histórie môţu byť uloţene v systéme po dobu 14 dní, ak to Školská
organizácia neurčila inak.
Dodatočne moţe uţívateľ zobraziť kaţdé cvičenie v detailoch. Dvojkliknutím môţe uţívateľ
zobraziť nie len otazku, riešenie a odpoveď cičenia ale aj vlastnú odpoveď.

Poznámka: Zobrazovanie týmto spôsobom umoţňuje uţívateľovi prezeranie cvičenia bez toho
aby proces riešenia zmenil jeho odpoveď a otázku cvičenia.
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