УПУТСТВО - Апликација за обраду
одговора ученика
НАПОМЕНА

Упутство је прилагођено (верзија 1.5) учесницима у процесу реализације Завршног испита на крају основног образовања и
васпитања Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Овај документ, као ни делове овог документа, није дозвољено
умножавати нити јавно објављивати без претходне сагласности аутора.
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ПОКРЕТАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ
Програм се покреће кликом на иконицу ТестМастер - Апликација за обраду одговора ученика, која се налази на радној површини
(десктопу) вашег екрана.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ
По покретању апликације, приказује се прозор за пријаву.

Потребно је да одаберете пријаву преко Портала еУправа, тако што ћете кликнути на дугме еИД (означено на слици изнад). Након
тога ће се отворити прозор у којем је потребно да одаберете одговарајући начин пријаве тако што ћете кликнути на дугме Пријава
корисничким именом и лозинком (означено на слици испод).

У прозору, који се након тога буде отворио, потребно је да унесете своје корисничко име и лозинку (обратите пажњу да ли је
подешен одговарајући језик на тастатури), а затим кликните на дугме Пријавите се.

НАПОМЕНА

Сваки корисник је лично одговоран за задужења која је преузео и одговоре које је прегледао.

Сходно томе, потребно је да проверите да се, након пријављивања, Ваше корисничко име приказује у горњем десном углу главног
прозора апликације (означено бројем 1 на слици испод), а име институције на коју је лиценцирана апликација у заглављу главног
прозора (означено бројем 2 на слици испод). Уколико није приказано Ваше корисничко име, потребно је да се, пре него што почнете
са радом, одјавите из апликације, а затим пријавите са Вашим корисничким именом и лозинком.

НАПОМЕНА

Након што завршите са радом, обавезно се одјавите, како се не би догодило да наредни корисник апликације ради под Вашим
налогом.

ГЛАВНИ ПРОЗОР
Након пријаве, приказаће се главни прозор апликације. У горњем десном углу је Ваше корисничко име, док се у горњем левом углу
(означено бројем 1, на слици испод) налазе три опције: Задужења прегледача, Статистика и Тема. Са десне стране прозора се налази
део за Обавештења и Поруке (означен бројем 2, на слици испод).

У средишњем делу прозора ће, на почетку рада, бити приказана главна картица Сва задужења (детаљно објашњење ове картице дато
је у одељку Преглед свих задужења). Како будете радили, отвараће се нове картице у овом прозору.
Напомена: Сваку картицу можете затворити кликом на иконицу X дате картице.

ПРЕГЛЕД СВИХ ЗАДУЖЕЊА
Картица Сва задужења приказује основне информације о свим групама задужења која сте преузели. На самом почетку рада, картица
ће бити празна.

Напомена: У средишњем делу главног прозора се, по покретању апликације, аутоматски приказује картица са овим прегледом.
Уколико затворите ову картицу, можете је поново отворити кликом на опцију Задужења прегледача у главном прозору.

Како будете преузимали нове групе задужења, картица ће се освежавати, па ће у њој бити приказане све групе задужења које сте
изабрали.

Напомена: У зависности од величине екрана Вашег рачунара и броја група Ваших задужења, може се десити да само део
садржаја буде видљив. Повлачењем мишем траке за померање (енгл. scroll bar), која се у том случају налази са десне стране
прозора (означено на слици изнад), можете се кретати нагоре или надоле како бисте прегледали целокупан садржај ове картице,
односно све групе својих задужења.
Са леве стране налазе се различите врсте задужења: прегледање, усаглашавање и препознавање. Кликом на једну од њих, филтрира
се списак у средишњем делу картице, па ће бити приказане само групе задужења дате врсте. На пример, на слици испод изабрано је
Прегледање (одговарајућа иконица није затамњена) тако да се приказују само групе задужења дате врсте. Уколико желите да видите
све групе Ваших задужења, независно од врсте, кликните на опцију Све.

НАПОМЕНА

Уколико не можете да кликнете на неку врсту задужења, то значи да немате ниједно задужење дате врсте.
За сваку групу задужења приказане су основне информације и статистика ученичких одговора на дато питање. За групе задужења чија
је врста прегледање или усаглашавање приказано је и о којем питању, предмету и језику је реч.

НАПОМЕНА

Вредност Преостало (која указује на број необрађених одговора на нивоу целокупног система) може се током времена и
повећавати, јер ће, како буде одмицала обрада скенираних тестова, нови одговори бити расположиви за прегледање. Поред тога,
број задужења за усаглашавање ће се повећавати, ако се током процеса прегледања утврди да се оцене различитих прегледача
не поклапају (за одговор који је прегледан више пута).
Статистика Ваших задужења се, током рада, аутоматски ажурира:
необрађено – преузети одговори које тек треба да прегледате,
обрађено – одговори које сте прегледали, али нисте завели резултате (прегледач може да промени мишљење колико год пута је
потребно, све до тренутка када заведе резултат) и
заведено – одговори за које сте завели резултате, али нису још раздужени.

НАПОМЕНА

Прегледач може да промени резултат колико год пута је потребно, све до тренутка када заведе резултат, након чега се он више
не може мењати. Када заведени резултат буде сачуван у централној бази података, сматра се да је дато задужење раздужено.
Приказ се, такође, у сваком моменту може освежити кликом на иконицу Освежи.

У доњем десном углу прозора можете пратити Ваш учинак. Наведена вредност зависи од броја прегледаних одговора које сте
раздужили и коефицијента који одражава колико је прегледање одговора на дато питање захтевно. Ваш учинак можете пратити и у
картици Статистика.

Да бисте започели са обрадом задужења, потребно је да изаберете групу задужења, кликом на одговарајућу табелу (која ће тада бити
тамније боје), а затим да кликнете на иконицу Отвори (означено бројем 1 на слици испод), која ће се приказати тек када изаберете
групу задужења. Алтернативно, групу задужења можете отворити кликом на иконицу у облику оловке (означено бројем 2 на слици
испод) или дуплим кликом на саму табелу.

Следеће слике илуструју поступак отварања, односно уклањања, групе задужења која се односи на прегледање. На идентичан
начин се отварају, односно уклањају, групе задужења које се односе на усаглашавање или препознавање/прекуцавање.

НАПОМЕНА

Групу задужења није могуће отворити, ако нисте преузели ниједно задужење дате групе.
Након тога отвориће се нова картица (у зависности од одабране врсте задужења). Опис картица и сам поступак рада за сваку од врста
задужења биће дат у наредним одељцима (Прегледање, Усаглашавање и Препознавање).
Ако више не желите да обрађујете задужења одређене групе, можете је уклонити. Потребно је да изаберете дату групу задужења,
кликом на одговарајућу табелу (која ће тада бити тамније боје), а затим да кликнете на иконицу Уклони (означено бројем 1 на слици
испод), која ће се приказати тек када изаберете групу задужења. Алтернативно, групу задужења можете уклонити кликом на иконицу X
(означено бројем 2 на слици испод).

НАПОМЕНА

Групу задужења није могуће уклонити ако постоје „обрађени“ или „заведени“ резултати, или ако је у току преузимање нових
задужења дате групе.
Иконице Отвори и Уклони се приказују у горњем десном углу картице тек када кликнете на неку од табела у средишњем делу
прозора (табела ће тада бити тамније боје), под условом да је могуће отворити, односно уклонити, дату групу задужења.

ПРЕУЗИМАЊЕ ЗАДУЖЕЊА
Преузимање задужења подразумева најпре избор једне или више група задужења, а затим и преузимање ученичких одговора.

Избор група задужења
Када желите да изаберете нову групу, или групе, задужења, потребно је да кликнете на иконицу Активност у горњем десном углу
картице.

Отвориће се прозор за избор активности који ће се разликовати од корисника до корисника, будући да зависи од Ваше улоге, области,
језика итд.

Пример 1:

Пример 2:

У средишњем делу прозора се налази табела са доступним активностима. Прегледности ради, у табели ће бити приказано само
неколико активности (које су уређене према броју тренутно доступних одговора, у опадајућем редоследу). Можете кликнути на
иконицу Учитај још... (означено на слици испод) како би се приказале додатне активности.

НАПОМЕНА

Број доступних одговора може се током времена повећавати, јер ће, како буде одмицала обрада скенираних тестова, нови
одговори бити расположиви за прегледање.

Да бисте изабрали одређену активност потребно је да кликнете било где у реду табеле који одговара датој активности.

Индикатор Додај ће тада променити боју (из црвене у зелену).

Када будете изабрали (тј. додали) све активности које желите да обрађујете, потребно је да кликнете да дугме Потврди.

НАПОМЕНА

Активност може имати и статус Паузирана (у случају привремене обуставе обраде датих одговора) или Укинута (нпр. ако се
током прегледања утврди да је дошло до грешке у кључу).

Приликом избора активности могу Вам бити од користи кућице (при врху прозора) са општим информацијама о расположивим
активностима: врста теста (матерњи језик, математика или комбиновани), језик теста, предмет теста и врста активности.
Врсте активности по врстама задужења су следеће:
Прегледање
Прегледање
Прегледање - приговор
Прегледање - другостепени приговор
Усаглашавање
Усаглашавање
Усаглашавање - приговор
Усаглашавање - другостепени приговор
Препознавање
Препознавање
Прекуцавање
Уколико желите да видите само активности које задовољају одређене критеријуме, списак активности можете филтрирати кликом на
једну или више кућица са наведеним информацијама.

Кућица ће тада променити боју (што представља индикатор да је филтер укључен), а у табели ће се приказивати само активности које
задовољавају задате критеријуме.

Напомена: Филтер можете искључити тако што ћете поново кликнути на одговарајућу кућицу.

Преузимање ученичких одговора
Када желите да преузмете нова задужења одређене групе (тј. одговоре за прегледање), потребно је да у картици Сва задужења
изаберете жељену групу задужења (кликом на одговарајућу табелу) и затим укључите опцију Преузимање (означена на слици испод у
доњем левом углу дате табеле) тако што ћете кликнути на њу, чиме се мења њена боја (из црвене у зелену).

Тада аутоматски започиње преузимање нових задужења, а на датој групи задужења ће се приказати индикатор
нових одговора на дато питање у току.

да је преузимање

НАПОМЕНА

Није потребно да сачекате да се заврши преузимање свих нових задужења да бисте почели са радом.
Како се буду раздуживали резултати, аутоматски ће се преузимати нова задужења.
Преузимање можете у сваком тренутку зауставити, односно искључити, чиме се мења његова боја (из зелене у црвену) и нестаје
индикатор

да је преузимање нових одговора на дато питање у току.

НАПОМЕНА

Уколико у датом тренутку нема расположивих задужења из неке групе задужења, пређите на другу групу задужења, па се касније
можете вратити на дату групу (када нова задужења буду на располагању). Информације о расположивим задужењима можете
пратити и у прозору за избор група задужења или у картици Статистика.

ПРЕГЛЕДАЊЕ
Картица Ручно прегледање је намењена оцењивању одговора ученика.

У горњем левом углу је наведена врста задужења, као и редни број питања у тесту (означено бројем 1 на слици изнад). У средишњем
делу картице ћете видети одговор ученика. У доњем левом углу испод одговора се налази клизач (енгл. slider) помоћу кога можете
увеличати или умањити слику повлачењем правоугаоника по клизачу или кликом на иконице са леве и десне стране клизача
(означено бројем 2 на слици изнад). У доњем десном углу можете пратити статистику задужења по статусима (означено бројем 3 на
слици изнад).
Изнад одговора ученика налази се простор за оцењивање.

За свако питање су приказане кућице са бројем бодова које је могуће доделити за дато питање.

Након што оцените дати одговор, у складу са званичним Упутством за прегледање, потребно је да кликнете на кућицу која одговара
броју бодова који сте доделили. Боја кућице ће се тада променити и број бодова ће бити наглашен.

Такође су приказане и кућице које је потребно означити (односно кликнути на њих) ако ученик није одговорио на питање (Без
одговора) или ако је користио погрешну врсту оловке, нпр. графитну или хемијску оловку погрешне боје (Неодговарајућа оловка).
Боја кућице ће се тада променити и текст ће бити наглашен.

НАПОМЕНА

Када означите, односно кликнете, кућицу Без одговора (ако ученик није одговорио на питање) или Неодговарајућа оловка (ако
је користио погрешну врсту оловке, нпр. графитну или хемијску оловку погрешне боје), број бодова ће аутоматски бити постављен
на 0.

Уколико слика датог одговора није исправно приказана (тј. лоше је исечена, нејасна је и др.), потребно је да кликнете на опцију
Неисправно скениран.

Након тога је потребно унети одговарајући коментар, а оцењивање одговора ће бити онемогућено.

Када завршите са прегледањем датог одговора, потребно је да кликнете на иконицу Сними, која се налази на десној страни простора
за оцењивање (означено на слици испод).

НАПОМЕНА

Иконица Сними постаје видљива тек када одаберете број бодова или опцију Неисправно скениран.
Након снимања одговор ће добити статус „обрађен“, а затим ће се на екрану одмах појавити наредни одговор за прегледање.
Уколико не желите да у датом моменту оцените одговор, већ да се касније на њега вратите, можете прећи на следећи одговор, кликом
на иконицу Следећи. Уколико желите да се вратите на претходни одговор, можете кликнути на иконицу Претходни.

Напомена: Бићете обавештени када оцените последњи одговор из текуће групе преузетих задужења, након чега можете
преузети нова задужења.
Уколико сте почели да оцењујете дати одговор (нпр. изабрали број бодова), а затим решили да одложите његово оцењивање, морате
прво кликнути на иконицу Поништи да бисте могли да пређете на следећи.

Докле год одговор није у статусу „заведен“, имате могућност да се предомислите и да га поново прегледате. Када будете спремни да
потврдите да је резултат коначан, потребно је да га заведете.
Уколико желите да промените питање које прегледате, потребно је да се вратите у картицу Сва задужења, а онда одаберете другу
групу задужења.

Оцењивање коришћењем пречица на тастатури
Уколико желите да додељивање бодова вршите путем нумеричке тастатуре, можете укључити нумеричку тастатуру притиском на
дугме NumLock.

Уколико за дато питање постоје само две могуће оцене, притиском на тастер 1 на нумеричкој тастатури додељује се 0 бодова, а
притиском на тастер 2 се додељује 1 бод (као што је приказано на слици испод). Боја кућице са одговарајућим бројем бодова ће се
тада променити и број бодова ће бити наглашен

У случају да за дато питање постоји могућност и парцијалног оцењивања (0.5 бодова), онда тастер 1 омогућава да се додели 0 бодова,
тастер 2 да се додели 0.5 бодова, а тастер 3 да се додели 1 бод (као што је приказано на слици испод).

Тастер * (звездица) омогућава да означите да ученик није одговорио на питање (Без одговора), док тастер - (повлака) омогућава да
означите да је користио погрешну врсту оловке, нпр. графитну или хемијску оловку погрешне боје, (Неодговарајућа оловка), као што
је приказано на слици испод. Боја одговарајуће кућице ће се тада променити и текст ће бити наглашен, а број бодова ће аутоматски
бити постављен на 0.

Резултат прегледања можете, уместо кликом на иконицу Сними, снимити и путем тастатуре, комбинацијом (тј. истовременим
притискањем) тастера Ctrl и S или Ctrl и Enter (са десне стране тастатуре).

НАПОМЕНА

У случају да апликација не реагује на тастерске пречице, најпре проверите да ли Вам је укључена нумеричка тастатура, а затим
кликните на слику са одговором ученика како би она добила фокус.

Унос коментара
Да бисте унели коментар, потребно је да кликнете на поље за унос коментара и укуцате Вашу напомену.

Следеће слике илуструју поступак уноса коментара у картици Ручно прегледање. На идентичан начин се уносе коментари и у
преостале картице.

Са друге стране имате и могућност да изаберете један од предефинисаних коментара, тако што ћете кликнути на иконицу са три
тачкице, која се налази одмах до поља за унос коментара.

Отвориће се прозор у којем можете изабрати једну од понуђених опција (кликом на кружић испред одговарајућег текста, а затим
кликом на дугме Потврди).

Изабрани текст ће тада аутоматски бити уписан у поље Коментар.

УСАГЛАШАВАЊЕ
Картица Усаглашавање Вам омогућава да дате коначни суд о одговору који је прегледан више пута. Одговор може доћи на
усаглашавање ако се оцене различитих прегледача не поклапају или ако је унапред дефинисано да се то питање мора увек проверити.
У горњем левом углу је наведена врста задужења, као и редни број питања у тесту (означено бројем 1 на слици испод). У средишњем
делу картице ћете видети одговор ученика. У доњем левом углу испод одговора се налази клизач (енгл. slider) помоћу кога можете
увеличати или умањити слику повлачењем правоугаоника по клизачу или кликом на иконице са леве и десне стране клизача
(означено бројем 2 на слици испод). У доњем десном углу можете пратити статистику задужења по статусима (означено бројем 3).

Са леве стране ученичког одговора приказано је обавештење о току прегледања.

Имате могућност да се определите да прихватите резултат прегледања једног од прегледача, али и могућност да одлучите да другачије
оцените одговор.
Уколико се определите да прихватите резултат прегледања једног од прегледача, кликните на дугме Прихвати испод резултата који
желите да означите као коначну оцену (означено бројем 1 на слици испод). Тада ће се дати резултати аутоматски пренети у простор за
оцењивање (који се налази изнад одговора ученика). Након тога потребно је да кликнете на иконицу Сними, у горњем десном углу
простора за оцењивање (означено бројем 2 на слици испод).

Уколико не желите да прихватите ниједан од понуђених резултата прегледања, потребно је да сами оцените одговор. Простор за
оцењивање, као и поступак оцењивања, описани су у претходном одељку (Прегледање).
Након снимања одговор ће добити статус „обрађен“, а затим ће се на екрану одмах појавити наредни одговор за прегледање.
Докле год одговор није у статусу „заведен“, имате могућност да се предомислите и да га поново прегледате. Када будете спремни да
потврдите да је резултат коначан, потребно је да га заведете.

ПРЕПОЗНАВАЊЕ
Препознавање подразумева две групе активности препознавање одговора и прекуцавање одговора.

Препознавање одговора
Картица Препознавање омогућава разрешавање ситуација у којима није било могуће аутоматски утврдити да ли одређени кружић,
који одговара неком од одговора, треба посматрати као попуњен.

У доњем десном углу картице се налази клизач (енгл. slider) помоћу кога можете увеличати или умањити слику повлачењем
правоугаоника по клизачу (означено на слици изнад).
Потребно је да, у складу са званичним Упутством за прегледање, за сваки од кружића назначите да ли дати кружић треба посматрати
као попуњен или непопуњен.
Ако дати кружић треба посматрати као попуњен, потребно је да кликнете на следећу иконицу:

Ако дати кружић НЕ треба посматрати као попуњен, потребно је да кликнете на следећу иконицу:

Поред тога, имате могућност да се изјасните да нисте сигурни како треба посматрати дати кружић, али и да отворите дати одговор у
посебном прозору, кликом на иконицу са три тачкице (...). У овом прозору ћете изнад слике кружића видети проценат попуњености
кружића који је детектован од стране апликације. Након што одаберете опцију коју желите (кликом на одговарајућу иконицу са десне
стране слике: Попуњено, Није попуњено или Нисам сигуран) и, уколико желите, унесете одговарајући коментар, потребно је да
кликнете на дугме Потврди.

Након тога, одабрана иконица ће променити боју и можете прећи на следећи одговор.

Прегледач може да промени мишљење колико год пута је потребно, све до тренутка када заведе резултат. Када будете спремни да
потврдите да су резултати коначни, потребно је да их заведете, тако што ћете кликнути на иконицу Заведи све у горњем десном углу
картице.

Отвориће се прозор за потврду, у којем ће бити приказано информација о томе да ли постоје одговори који нису обрађени.

Уколико одговорите потврдно, обрађени одговори ће бити заведени и даља измена унетих информација о датим одговорима неће
бити могућа, а Ви онда можете наставити са обрађивањем необрађених одговора.

Прекуцавање одговора
Картица Прекуцавање омогућава разрешавање ситуација у којима, из неког разлога, није било могуће аутоматски очитати
идентификациони број ученика (QR кôд је оштећен или је ван предвиђеног простора, број је руком уписан итд.). У горњем левом углу
је наведена врста задужења (означено бројем 1 на слици испод). У средишњем делу картице ћете видети слику простора у којем би
требало да се налази идентификациони број ученика. У доњем левом углу испод одговора се налази клизач (енгл. slider) помоћу кога
можете увеличати или умањити слику повлачењем правоугаоника по клизачу или кликом на иконице са леве и десне стране клизача
(означено бројем 2 на слици испод). У доњем десном углу можете пратити статистику задужења по статусима (означено бројем 3).

Потребно је да у поље Вредност прекуцате идентификациони број ученика.

Уколико слика није исправно приказана (нпр. лоше је исечена, нејасна је и др.) или из неког другог разлога не можете да прочитате
идентификациони број, потребно је да кликнете на опцију Неисправно скениран, након чега је потребно унети одговарајући
коментар, а унос у поље Вредност ће бити онемогућен.

У случају да се у предвиђеном простору не налази налепница са идентификационим бројем ученика, нити је идентификациони број
руком уписан, потребно је да кликнете на опцију Нема одговора (унос у поље Вредност ће тада бити онемогућен).

НАПОМЕНА

Ако сте случајно кликнули на опцију Нема одговора, потребно је да поново кликнете на њу како бисте омогућили унос у поље
Вредност.

Када завршите са прегледањем датог одговора, потребно је да кликнете на иконицу Сними, која се налази у горњем десном углу
картице.

НАПОМЕНА

Иконица Сними постаје видљива тек када прекуцате вредност или одаберете једну од опција Нема одговора или Неисправно
скениран.
Након снимања резултат ће добити статус „обрађен“, а затим ће се на екрану одмах појавити наредна слика.
Докле год резултат није у статусу „заведен“, имате могућност да се предомислите и да га промените. Када будете спремни да
потврдите да је резултат коначан, потребно је да га заведете.

ОБРАДА ПРИГОВОРА
У горњем левом углу картице (означено бројем 1 на сликама испод) биће приказано о којој врсти приговора је реч. У доњем делу
картице биће приказан разлог због кога је поднет приговор (означено бројем 2 на сликама испод). Поступак рада је исти (као што је
описано у секцијима Прегледање и Усаглашавање), било да је реч о првостепеном или другостепеном приговору.

У случају да је реч о прегледању одговора за који је поднет приговор, отвориће се одговарајућа картица (Приговор I ако је у
питању првостепени, односно Приговор II ако се ради о другостепеном приговору).

У случају да је реч о усаглашавању одговора за који је поднет приговор, а за који се оцене различитих прегледача не
поклапају, отвориће се одговарајућа картица.

ЗАВОЂЕЊЕ И РАЗДУЖИВАЊЕ
Докле год одговор није у статусу „заведен“, имате могућност да се предомислите и да га поново прегледате. Када будете спремни да
потврдите да је резултат коначан, потребно је да га заведете, кликом на иконицу Заведи.

Следеће слике илуструју поступак завођења резултата у картици Ручно прегледање. На идентичан начин се заводе резултати и у
преосталим картицама.

НАПОМЕНА

Ако сте се вратили на одговор који сте раније прегледали и снимили, све информације које сте унели биће приказане, али имате
могућност и да их промените и поново снимите.
Након тога ће се приказати прозор са питањем:

НАПОМЕНА: У овом прозору имате и могућност да одаберете да одједном заведете све резултате које сте снимили,
укључивањем опције Заведи и све досадашње измене, тако што ћете кликнути на одговарајући кружић чиме се мења његова
боја (из црвене у зелену), као што је приказано на слици испод.

Уколико одговорите потврдно, одговор (односно одговори) ће из статуса „обрађен“ прећи у статус „заведен“ и даља измена унетих
информација о том одговору (односно одговорима) неће бити могућа. Такође, у доњем десном углу прозора биће приказано
одговарајуће обавештење.

Уколико желите да приликом прегледања одмах потврдите да је додељен број бодова коначан, потребно је да кликнете на иконицу
Заведи (у горњем реду, поред иконице Сними) и на тај начин истовремено снимите и заведете одговор (у том случају није неопходно
да кликнете прво на иконицу Сними).

Раздуживање
Када оцењен одговор буде евидентиран у централној бази података, он прелази из статуса „заведен“ у коначан статус „раздужен“.
Сходно томе се и број одговора у статусу „заведен“ смањује.

Евидентирање у централној бази података (синхронизација) се одвија аутоматски током Вашег рада. Међутим, може се десити, уколико
буде слаба интернет веза, да евидентирање оцењених одговора у централној бази података потраје мало дуже, па је неопходно да на
крају рада проверите да ли су сва Ваша задужења раздужена (тј. да ли имате задужења која се налазе у статусу „заведен“). Уколико
нису (односно ако број задужења која се налазе у статусу „заведен“ није 0), у картици Сва задужења, у горњем десном углу можете
наћи иконицу Раздужи. Кликом на ову иконицу се захтева иницирање процеса синхронизације.

КРАЈ РАДА И ОДЈАВЉИВАЊЕ
Када желите да престанете са радом, потребно је да се одјавите.

НАПОМЕНА

Сваки корисник је лично одговоран за задужења која је преузео и одговоре које је прегледао. Сходно томе, потребно је да се,
након што завршите са радом, ОБАВЕЗНО ОДЈАВИТЕ како се не би догодило да наредни корисник апликације ради под Вашим
налогом.
Да бисте се одјавили, потребно је да у горњем десном углу главног прозора кликнете на своје име и презиме, након чега је потребно
кликнути на опцију Одјави се и потврдити да желите да се одјавите.

На крају рада увек проверите да ли су сви Ваши резултати раздужени. Након што потврдите да желите да се одјавите, биће приказано
упозорење уколико постоје оцене које нису заведене или раздужене.

Уколико постоје резултати који нису заведени или раздужени, пожељно је да се вратите у апликацију (тј. кликнете на дугме Одустани)
како бисте их завели, односно раздужили.

СТАТИСТИКА
Уколико желите да пратите ток обраде задужења, можете кликнути на опцију Статистика у главном прозору.

Отвориће се картица Статистика у којој се приказују ажурне информације о току обраде задужења на нивоу целокупног система.

У горњем левом углу (означено бројем 1 на слици изнад) можете видети свој учинак. Наведена вредност зависи од броја прегледаних
одговора које сте раздужили и коефицијента који одражава колико је прегледање одговора на дато питање захтевно. У средишњем
делу картице приказују се статистички подаци о свим расположивим групама задужења. Подаци у картици ће се непрекидно
освежавати, а у горњем десном углу се приказује време последње синхронизације (означено бројем 2 на слици изнад). За сваку групу
задужења, на левој страни се приказују подаци о броју одговора које сте преузели и тек треба да прегледате (За обраду) и одговора
које сте прегледали и раздужили (Обрађено). На десној страни се приказују подаци на нивоу целокупног система.

НАПОМЕНА

Број одговора За обраду (па самим тим и Укупно) може се током времена повећавати, јер ће, како буде одмицала обрада
скенираних тестова, нови одговори бити расположиви за прегледање. Поред тога, број задужења за усаглашавање ће се
повећавати ако се током процеса прегледања утврди да се оцене различитих прегледача не поклапају (за одговор који је
прегледан више пута).
Прегледности ради, у картици ће се приказати само неколико група задужења. Можете кликнути на иконицу Учитај још (означено на
слици испод) како би се приказале додатне групе задужења.

Уколико желите да видите искључиво статистику за задужења која сте Ви обрађивали, можете укључити опцију Приказуј само
активности које су решаване, тако што ћете кликнути на одговарајући кружић чиме се мења његова боја (из црвене у зелену). Ову
опцију можете искључити тако што ћете поново кликнути на кружић (боја се тада мења из зелене у црвену).

Уколико желите да видите само групе задужења које задовољају одређене критеријуме, приказ можете филтрирати кликом на једну
или више кућица (при врху прозора) са општим информацијама о расположивим активностима: врста теста (матерњи језик,
математика или комбиновани), језик теста, предмет теста и врста активности. Кућица ће тада променити боју (што представља
индикатор да је филтер укључен, као што је приказано на слици испод), а у картици ће се приказивати само групе задужења које
задовољавају задате критеријуме. Филтер можете искључити тако што ћете поново кликнути на одговарајућу кућицу.

НАПОМЕНА

Укупан број одговора не мора бити исти за све групе задужења, будући да ће систем идентификовати питања на која ученици нису
одговорили, па ће се у том случају такви одговори прегледати само једном (како би прегледач потврдио да ученик није одговорио
на дато питање).

ТЕМА
Избором опције Тема у главном прозору имате на располагању три различита начина приказа: Светла, Плава и Тамна.

Тема

Светла

Приказ

Тема

Плава

Тамна

Приказ

