Išmaniosios Dienos Konkurso taisyklės
Bendrieji nuostatai
• „Išmanioji Diena“ (toliau - ID) - nemokamas
internetinis konkursas, skirtas 9-12 klasių
moksleiviams. Registruotis į jį gali visi bendrojo
lavinimo mokyklų mokiniai bei mokytojai.
• ID vyksta svetainėje ismanioji.cloudapp.net
• Konkurso siekis - skatinti moksleivių
susidomėjimą mokslu, kelti konkursų kultūrą
Lietuvoje.
• ID testus sudaro 6 dalykų: fizikos, matematikos,
informatikos, biologijos, chemijos bei
ekonomikos klausimai.
• ID testai skirstomi į tris kategorijas:
• „Treniruotės“ - bandomieji testai, sprendžiami
iki konkurso dienos
• „Konkursai“ - konkursiniai testai
• „Atvirieji testai“ - po konkurso paskelbti ID
testai, prieinami visiems susidomėjusiems
Dalyviai
skirstomi į dvi klasių grupes
•
Jaunesniųjų
(9-10)
•
Vyresniųjų
(11-12)
•
• Klausimai skirstomi į tris pagrindinius tipus
• Su pasirenkamais variantais (iš kurių vienas ar
keli teisingi variantai)
• Klausimai su tekstiniu laukeliu (atsakymą
įrašyti reikia pačiam dalyviui)
• Interaktyvūs klausimai (instrukcijos dalyviui
nurodomos prie klausimo)
Klausimai
skirstomi į keturis sudėtingumo lygius
•
Taškai
skiriami
toliau nurodyta tvarka:
•
Už
teisingą
atsakymą
skiriama taškų suma lygi
•
klausimo sudėtingumo lygiui (1-4)
• Už neteisingą atsakymą klausime su 1
teisingu variantu dalyviui skiriama 10%
klausimo vertės bauda (0.1 - 0.4)
• Už neteisingą atsakymą klausime su tekstiniu
laukeliu bauda neskiriama
• Už praleistą klausimą taškai neskiriami (0)
• Klausimų su pasirenkamais variantais, kai keli
iš jų yra teisingi, taškų skyrimo tvarka:
• Kiekvienas teisingas variantas vertas
klausimo lygio ir teisingų variantų kiekio
santykio
• Kiekvienas neteisingas variantas vertas
klausimo lygio ir neteisingų variantų kiekio
santykio
• Tikrinant atsakymus sudedamos pasirinktų
klausimų vertės ir, jei suma didesnė už 0,

skiriama verčių suma. Jei verčių suma
mažesnė už 0, skiriama 0t.
• Pavyzdys. Klausimas, kurio teisingi
atsakymai A, C, D, E. Vertė - 3t.
• A (vertė 3/3 -> +1t.)
• B (vertė 3/2 -> -1.5t.)
• C (vertė 3/3 -> +1t.)
• D (vertė 3/3 -> +1t.)
• E (vertė 3/2 -> -1.5t.)
• Skiriami taškai pagal įvairius
pasirinkimus:
• A,B,C,D -> 1.5t.
• B,C,D,E -> 0t.
• D,E -> 0t.
• A, C, D, E -> 3t.
Klausimuose
su tekstiniu laukeliu reikalaujama
•
įrašyti tikslią reikšmę pagal klausime
suformuluotus normatyvus.
• Panašūs, tačiau klausimo formuotės
neatitinkantys variantai interpretuojami kaip
neteisingas atsakymas.
• Klausimuose, kurių teisingas atsakymas yra
ilgesnis, negu 5 simboliai, leidžiama iki 3
simbolių paklaida.
ID
testų
sprendimo metu negalima naudotis
•
jokiomis pagalbinėmis priemonėmis, išskyrus
skaičiuotuvą, juodraštį bei rašymo priemonę
• Jei dalyvis, spręsdamas testus ID sistemoje,
palieka aktyvų naršyklės langą, už tai skiriamas
baudos laikas.
• Pirmą kartą skiriama bauda - 3min.
• Už kiekvieną kitą išėjimą skiriama bauda 1.21
karto didesnė, negu prieš tai buvusi
• Baudos laikas sumuojamas.
• Testas baigiamas, kai dalyvis pats paspaudžia
testo baigimo mygtuką ID aplinkoje arba dėl
auščiau nurodytų aplinkybių sukauptas
baudos laikas viršija likusį sprendimo laiką.
Kiekvienas
dalyvis po testo atlikimo ID gali
•
peržiūrėti savo atsakymų suvestinę bei statistiką
• Suvestinė po treniruotės tipo testų skelbiama
iškart, po konkurso testo—per kelias dienas.
• Konkurso dieną paskelbus preliminarius
rezultatus, ID komanda pasilieka teisę
anuliuoti kai kurių rezultatus (pvz.: keletas
vienos mokyklos moksleivių klausimuose daro
identiškas klaidas)

ID sistemos veikimo nuostatos
• Asmuo, atlikdamas registraciją ID, įsipareigoja
pateikti sistemos prašomus duomenis
korektiškus ir atitinkančius realybę
• ID komanda, norėdama perduoti informaciją
žaidėjui apie laimėjimą konkurse, taisyklių
pasikeitimą ar kt., su vartotoju susisiekia el.
paštu, todėl vartotojas atsako už prizo ar
informacijos negavimą dėl netaisyklingo el.
pašto adreso.
• Vartotojas įsipareigoja piktybiškai ar siekiant
naudos sau/savo mokyklai netrikdyti ID serverio
veiklos, neklastoti rezultatų ir laikytis taisyklių,
su kuriomis sutiko registruodamasis
• ID pasilieka teisę siųsti el. pašto laiškus,
reklamuojančius ID ar konkurso rėmėjus, tačiau
su aiškia galimybe atsisakyti naujienlaiškių ir
ateityje jų nebegauti.

• Konkurso organizatorius mokykloje įsipareigoja
užtikrinti, jog dalyviai naudos ID
rekomenduojamos naujausią turimos naršyklės
versiją.
• ID rekomenduojamos naršyklės: Chrome,
Firefox, Opera, Microsoft Edge, Safari
• Už tokius atvejus, kai testo atlikti nepavyksta dėl
trukdžių mokyklose kaltės (naudojama
nepalaikoma naršyklė, dingsta interneto ryšys ar
elektra, kt.), ID komanda neatsako ir apeliacijų
nepriima.
• ID komanda įsipareigoja informuoti konkurso
dalyvius, jei dėl organizatorių kaltės
susiklosčiusių aplinkybių konkursas negali vykti
numatytu metu

Konkursų tipo testų nuostatai
• Treniruotės klausimams atsakyti skiriama 120 min.
• ID konkurso testai prieinami 2016 kovo 30-31 dienomis
• Apie tikslų sprendimo laiką komanda informuoja ismaniojidiena.lt svetainėje bei konkurso socialinių
tinklų paskyrose
• Konkurso metu užduodama 120 klausimų (po 20 iš kiekvieno dalyko)
• 18 klausimų už 1t.
• 42 klausimai už 2t.
• 42 klausimai už 3t.
• 18 klausimų už 4t.
• Maksimali galima taškų suma—300t.

Nugalėtojų nustatymas
• ID įsipareigoja susisiekti su nugalėtojais ir/ar jų mokytojais registracijos metu nurodytais kontaktais ir
perduoti prizus
• ID nugalėtojai apdovanojami pagal kategorijas, nurodytas konkurso svetainėje ir/ar konkurso socialinių
tinklų paskyrose
• Dalyviai papildomai rikiuojami pagal toliau nurodytus kriterijus:
1. Surinktas taškų kiekis (mažėjimo tvarka)
2. Sprendžiant sugaištas laikas (didėjimo tvarka)
3. Dalykų taškų vidurkis (mažėjimo tvarka)
4. Klasė (didėjimo tvarka)
• Jeigu išrikiavus dalyvius pagal minėtus kriterijus vis tiek lygiosios, ID komanda paskelbia papildomus
vertinimo kriterijus

Baigiamosios nuostatos
• ID komanda gali pakeisti šias vidaus taisykles, prieš tai susisiekusi su dalyviais elektroniniu paštu ar
pranešusi apie tai savo socialinių tinklų profiliuose

