TUTORIAL
Concursul Cangurașul Matematician
Important!
Înainte de intrarea în joc, apasă simultan tastele Control (Ctrl) și F5; aceasta va
asigura curățarea ecranului astfel încât să nu existe alte interferențe.
Dacă sunt activate bariere de securitate pe calculator, atunci pentru a vizualiza
broșura e nevoie sa deblochezi pop-up.
Setari Pop-up
Pentru Chrome: Privacy and security/site settings/Pop-ups and redirects/
Allow https://cangurul.net
Pentru Firefox: Options/Privacy & Security/Permissions/Block pop-up
windows/Exceptions https://cangurul.net
Jocul-concurs Cangurașul Matematician poate fi susținut și pe telefon, in browser,
pe cangurul.net. Aplicația este însă optimizată pentru calculator și tabletă.
Atenție, în cazul susținerii pe telefon, când se apasă pe butonul "Lista de întrebări",
aceasta se salvează în directoarele telefonului. Dacă nu știi care este directorul,
trebuie să redeschizi broșura de fiecare dată.
.

Pașii de parcurs în site sunt următorii:

❶ Pentru a participa la jocul-concurs Cangurașul Matematician, accesează
https://cangurul.net/#!

❷ Cum te loghezi în site?
Completează codul de participare în zona de sus a paginii. Codul de participare se
compune din 5 cifre și 4 litere, despărțite prin cratimă, ca în exemplul: 12345-ABCD.
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Tratează codul de participare ca pe o parolă. Copiaza-l ca atare în câmpul
corespunzător. Nu adăuga spații sau alte caractere și nu elimina nimic, ai grijă să
păstrezi liniuța. De asemenea, folosește litere mari.

Bifează
Apoi apasă butonul

.

După apăsarea butonului, devine accesibil butonul INTRĂ ÎN JOC.
Înainte de logare (autentificare), butonul INTRĂ ÎN JOC este gri, inaccesibil. După
logare cu succes, el devine abastru şi trebuie apăsat pentru a trece mai departe la
grila de răspunsuri şi lista de întrebări.

❸ Completează cu atenție datele personale, selectează clasa și limba.

Atunci când toate câmpurile sunt completate, apasă butonul

2

Dacă informațiile nu sunt complete, va apărea un mesaj de eroare (v. mai jos). În
acest caz, întoarce-te și completează ce lipsește.

❹ Se deschide automat foaia de răspuns. Este util să ai la îndemână foi, creioane,
riglă etc., pentru a nota calcule și raționamente.
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❺ Jocul începe din momentul în care se deschide lista de întrebări. Din acel
moment, poți bifa în aplicație răspunsurile pe care le consideri corecte.

❻ Pentru a deschide testul, se accesează butonul

.
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Din momentul accesării testului, ai la dispoziție 60 de minute pentru a-l finaliza.
Pentru a începe, apasă butonul
începerii, apasă butonul

, iar pentru a amâna momentul
.

Se deschide lista de întrebări. Trebuie să citești pe rând fiecare întrebare și să
marchezi varianta aleasă pe foaia de răspuns.
Dacă se încearcă bifarea răspunsurilor înainte de a deschide lista de întrebări, va
apărea următorul mesaj de eroare:
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Bifează răspunsurile prin click pe varianta dorită; cele selectate se vor colora automat
cu negru.
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În partea de sus a foii de răspuns, un cronometru indică timpul scurs.
După 60 minute, platforma se închide.
După ce ai terminat de bifat toate variantele considerate corecte, apasă butonul
, disponibil în partea de jos a foii de răspuns.
Va apărea următoarea fereastră de dialog

Selectează

pentru a finaliza testul sau

pentru a te întoarce la

foaia de răspuns.
În cazul în care alegi finalizarea jocului, va apărea următorul mesaj informativ:
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 Cum accesezi rezultatele?
Pentru a afla rezultatele, vei accesa site-ul Rezultate și Analiză. Aici logarea se face
la fel ca înscrierea în joc. Pe site-ul Rezultate și Analiză vei afla punctajul obţinut şi
analiza personalizată a răspunsurilor tale.
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Pentru a vizualiza modul in care ai raspuns la o anumită întrebare, apasă butonul
. Va fi disponibilă o fereastră similară cu aceea de mai jos:
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Poți intra pe fiecare exercițiu al testului, pentru a afla mai multe despre greșeala pe
care ai făcut-o când ai dat un răspuns incorect și poți să mai faci o încercare de
rezolvare. Ai de asemenea posibilitatea să accesezi o indicație care să te ajute să
rezolvi problema, iar dacă nu te-ai descurcat, poți apela la rezolvarea completă.

Mult succes!
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