Инструкции за провеждане на ПРОБЕН ИЗПИТ 2022 по математика по
формата на НВО за 4 клас, организиран от ИЗИМАТ.БГ в платформата
Kyoso HUB
Предварително необходими реквизити за участие:
1. Регистрация в платформата Kyoso HUB (https://platform.kyoso.tech/hub)
(Еднократна)
2. Потвърден имейл и успешно влизане в платформата
3. Ще виждате пробния изпит в секция „Състезания / Пробни изпити / Тестове“ в
„Предстоящи събития, в които ще участваш:“ след финализиране на поръчката
Ви.

Ако желаете да попълните данни за участие на детето и да подпишете декларация за
лични данни (за изписване имената на детето в класирането), натиснете
правоъгълника „Не е подписана декларацията“ или моливчето вдясно.
Ако не подпишете декларация, детето ще фигурира в класирането с Участник No.
Белият бутон вдясно ‘i’ Ви позволява да прочетете предварително инструкциите и
регламента на състезанието.
4. В посочените интервали на провеждане пробният изпит се премества отдясно и
изглежда по следния начин:

Тук също можете да подписвате декларация и редактирате данните на детето.
Започването става, натискайки бутона „Започни!“. Цветът на бутона може да бъде
различен от този на снимката, в зависимост от избраната от Вас тема.
Натискайки бутона, отново отивате на страницата с регламент и инструкции.
Таймерът все още не е започнал да отброява и имате време на спокойствие да
прочетете всичко.
Над и под инструкциите и регламента има бутон „Започни участието!“

Натискайки този бутон се отваря тестът и стартира таймерът.
Тестът съдържа 25 задачи, от които:
18 задачи с избираем отговор;
5 задачи с кратък свободен отговор;
1 текстова задача с разширен свободен отговор;
1 текстова задача с три подусловия
Решавате задачите и в зависимост от избрания от Вас изглед, приключването на теста
става по следния начин:
1. Ако не сте променяли изгледа и виждате задачите
поотделно, стрелката надясно след последната
задача води до страница, в която да предадете
участието си.
2. Ако сте променяли изгледа на списък с всички
задачи, вдясно под таймера се появява бутон
„Предай“

Задачите с разширен свободен отговор и текстовата задача няма да се прикачват в
платформата и проверяват.
На всички задачи с подробно разписване ще предоставим отговори и решения,
които могат да бъдат сверени с предоставените от нас след обявяването на
класирането и проверени от родител.
След успешно предаване трябва да видите следния екран, потвърждаващ, че всичко е
наред.

За да сте напълно сигурни, че всичко, свързано с Вашето участие е наред, пробният
изпит трябва да се е скрил от секция „Състезания / Изпити / Тестове“ и да се намира в
секция „Резултати“ в дясната колона „Събития, за които се очакват резултати“. Когато
резултатите са готови, пробният изпит ще се премести отляво и ще можете да виждате
класиране, както и индивидуалното представяне на детето с възможност за изтегляне
като файл.
ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!

