
NAVODILA ZA IZVEDBO TESTNEGA TEKMOVANJA 
 
Spoštovani vodje in mentorji tekmovanja iz angleščine za 8. razred 
 
Pomembni datumi:  

 2. 3. 2021 bo 13.00 – testna izvedba (preverjanje strežnika, prijave) 

 8. 3. 2021 ob 13.00 – šolsko tekmovanje 

 19. 4. 2021 ob 14. 00 – državno tekmovanje 
 

Dan testne izvedbe (2. 3. 2021 ob 13.00) se hitro približuje, zato imam za vas še nekaj 
navodil. Za testno izvedbo bo uporabljeno gradivo enega izmed preteklih šolskih 
tekmovanj v digitalni različici. Izvajate ga lahko od doma ali v šolskih prostorih.  
 
Učenci bodo lahko za reševanje tekmovanja uporabljali računalnike in tablice, v 
skrajnem primeru tudi telefone, je pa na njih malce bolj neprijetno branje, ker se na 
zaslonu vidi manjša količina besedila. Če na dan testnega tekmovanja ne bodo imeli 
drugega kot telefone, bo tudi ta naprava v redu, saj je glavno, da vidijo kako se dostopa 
do tekmovanja in da preverimo vzdržnost strežnika. Torej, če povzamem, na vseh 
omenjenih napravah bo možno reševanje, zaradi same velikosti zaslona, pa za 
izvedbo tekmovanja odsvetujem telefone. 
 
Za izvedbo tekmovanja je potrebna internetna povezava (kabel, wifi, ali prenos 
podatkov). Učenci bodo do testa dostopali preko povezave, ki je navedena na njihovih 
prijavnih lističih, kjer so tudi gesla. Te lističe naj imajo s seboj, ali v fizični obliki ali kot 
fotografijo na telefonu. 
 
Povezava: https://www.dmfa.si/Rezultati   ali   http://rezultati.dmfa.si/  
  
 
Dostopate pa lahko tudi preko: www.dmfa.si   -  Poizvedba o rezultatih tekmovanja 
 

 
 
Kako točno se bo nato odprla testna pola, vam trenutno žal ne morem povedati, ker ni 
aktivna in je tudi sama ne morem videti v pogledu tekmovalca. Predvidevam, da bo ali 
nek gumb, ki bo popeljal do testa, ali pa se bo stran s testom samodejno odprla.  
 
Tekmovalna pola je časovno omejena. 5 minut pred iztekom časa, se 
ura, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu, obarva rumeno. 30 sekund 
pred zaključkom, pa se obarva rdeče. Testna pola bo aktivna med 45 in 
50 minutami. 
  
Tudi za nas je celoten postopek popolnoma nov, zato prosim za razumevanje in 
potrpežljivost. Čisto mogoče je, da bo prišlo do kakšnih nepredvidenih težav, a ravno 
zato imamo testno izvedbo. 
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Če boste med prijavljanjem naleteli na kakšne težave, me lahko kontaktirate preko e-
pošte: barbara.lukac@iatefl.si  ali  pa se povežete na ZOOM sobo, ki jo bom imela v 
tem času odprto. Če bo v moji moči, da vam pomagam, vam bom. Povezava do ZOOM 
sobe je: https://arnes-si.zoom.us/j/97922890828  
Meeting ID: 979 2289 0828 
 
Mentorji oz. vodje šolskega tekmovanja boste (testno) tekmovalno polo videli na 
strežniku DMFA v zavihku šolsko tekmovanje oz. v meniju na levi strani. Tudi to ni še 
aktivno, zato trenutno ne morete ničesar videti. Administrator mi je zagotovil, da se bo 
dostop pojavil na dan izvedbe. Tudi tukaj velja enako kot povsod, natančno si preberite 
navodila v DMFA. Upam, da jih tudi jaz prejmem pred preizkusom, da vam jih bom 
lahko posredovala, vsekakor pa bodo na strežniku.  
 
Tekmovanje se bo samodejno popravljalo, rešitve so že vnesene, mentorji boste 
večinoma morali le pregledati rezultate. 
 
Če je le mogoče, se testnega reševanja res udeležite v čim večjem številu ob 13.00, 
saj bomo le tako vedeli, ali bo strežnik vzdržal prisotnost vseh tekmovalcev. Z 
administratorjem se sicer dogovarjam, da bi za tiste, ki nikakor ne morete izvesti testa 
ob tej uri omogočili podaljšanje za nekaj ur, le zato, da učenci vidijo, kako poteka 
prijava.  
 
Za tekmovanje vam, žal, ne moremo omogočiti večurno izvedbo tekmovanja, ker bi to 
občutno zmanjšalo verodostojnost rezultatov. Omogočili pa vam bomo okno začetka 
tekmovanja. To pomeni, da boste imeli možnost začeti tekmovanje kadarkoli med 
13.00 in 13.30. Točna dolžina okna bo objavljena, ko bomo videli, kako hitro učenci 
rešujejo, saj ne sme biti okno dostopa do tekmovanja enako dolgo kot trajanje 
celotnega tekmovanja. 
 
Morebitna dodatna navodila bom posredovala takoj, ko jih prejmem tudi sama. 
Informacije o tekmovanju lahko spremljate tudi na strani društva IATEFL Slovenia.  
 
Povezava je: http://iatefl2.splet.arnes.si/tekmovanja/22-2/8-razred/ 
 
 
V upanju na čim uspešnejši potek našega tekmovanja vas lepo pozdravljam 
 
Barbara Lukač Patarčec 
 
koordinatorka tekmovanja iz znanja 
angleščine za 8. razred 
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