Zkoušení se skenovatelnými odpovědními listy:
Jak vyplnit odpovědní arch
Tento krátký obrázkový návod si klade za cíl seznámit studenty se skenovatelnými písemkami
a ukázat, jak správně vyplnit odpovědní arch. Student se tak sám může připravit na
písemku a minimalizovat pravděpodobnost, že se jeho test nevyhodnotí kvůli chybnému
vyplnění. Neméně důležité je snížení stresového faktoru: pokud student dopředu ví, jak
odpovědní arch vyplňovat, bude se moci více soustředit na samotnou písemku. Není to
nic složitého, přesto se stále setkáváme s velkou skupinou studentů, kteří dělají typické
chyby.
Návod je určený nejen pro studenty, kteří se ještě se skenovatelnými archy nesetkali, ale
také pro ty, kteří si nejsou zcela jistí a chtějí se ubezpečit, že arch vyplňují správně.
Je důležité si uvědomit, že správné vyplnění znatelně urychlí opravování písemek.
Když podstoupíte tuto zkoušku, obdržíte dva papíry: odpovědní arch a zadání.

Odpovědní arch
Na následujícím obrázku vidíte, jak vypadá odpovědní arch. Můžeme ho rozdělit na tři
části. V první, úplně nahoře, je prostor na vyplnění jména, předmětu a data. Do druhé
se vpisuje číslo zadání a učo podle uvedeného vzoru číslic. Třetí část tvoří prostor na
vpisování odpovědí dle otázek v zadání.
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Zadání
Každé zadání je jedinečné a má své číslo. Toto číslo, uvedené vpravo nahoře, se musí
přepsat do odpovědního archu. Ještě přijde řeč jak na to. Zatím stačí vědět, že do
zadání se vpisuje jméno a učo - do kolonek na to určených:

Jak vyplnit hlavičku
V samotné hlavičce je nejdůležitější bezchybně vyplnit učo a číslo zadání podle vzoru
číslic uvedeného na odpovědním archu. Žádný jiný spůsob vepsání číslic není správný.

Uvedeme si několik příkladů chybně vyplněné hlavičky:

Obr.1: číslice nejsou vepsány podle vzoru - skener je nerozpozná

Obr.2: mezi čísla se nesmí psát mezera
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Obr.3: jednička u čísla zadání i uča je chybně vepsaná - na střed políčka, nikoliv podle vzoru

Jak se má správně vyplnit celá hlavička vidíte na nasledujícím obrázku. Normálním, čitelným písmem vpište své jméno, kód nebo název předmětu a datum. Tyto informace slouží
především ke správnému přiřazení písemek, pokud někde nastala chyba (je chybné učo
nebo se písemky pomíchaly):

Jak vpisovat odpovědi
Všimněte si kolonku Typ formuláře. Do ní nic nevpisujte, není na to určená. Slouží jenom
pro rozlišení různých druhů používaných formulářu, vás to nemusí zajímat.
Na následujících příkladech ukážeme chybně vyplněné odpovědi.

Na závěr, pro lepší zapamatování, uvedeme ukázkový příklad správně vyplněných odpovědí:
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Tipy a triky
• používejte silně píšící propisku, nejlépe černý fix. Jestli používáte tužku, tlačte
• pište silně, slabé čáry a písmo nemusí být skenerem rozpoznány
• neškrtejte. Skener neumí rozpoznat vaše značky
• nedoporučuje se gumovat. Jestli uděláte chybu, raději si vyžádejte nový odpovědní
arch
• před odevzdáním se ujistěte, že jste vyplnili číslo zadání
• raději vyplňte všechny údaje, včetně předmětu a data
• nepište mimo oblastí k tomu určených, na poznámky můžete použít zadání
• nejprve si odpovědi poznačte do zadání, až na konci je přepište do odpovědního archu. Nebudete tak muset přepisovat celý arch, když se rozhodnete změnit
odpověd’
Jestli náhodou instrukce z tohoto návodu zapomenete, nevěšte hlavu - vyučující je určitě
bude opakovat. Kromě toho jsou na každém odpovědním archu napsané ty nejdůležitější
pokyny:

E-tech tým vám přeje hodně zdaru u zkoušek!
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