УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА FLEXIQUIZ ЗА СТУДЕНТИ
(за студентите на Филозофскиот факултет)

За користење на платформата FLEXIQUIZ за потребите на полагање на испит, не е потребна
инсталација или пријавување (sign up). Доволно е само да имате линк испратен од професорот
или задолжено лице од Факултетот (пр. координатор на студиска програма), да кликнете на
линкот и да започнете со испитот. Во прилог ви се дадени куси инструкции за користење на
платформата.

Чекор 1:
По добивање на линк за испитот (кој е во форма на https://www.flexiquiz.com/SC/N/9912f3cf-e7ca-4d4994b9-a583c0cccd25) кликнете на него. Зависно од поставките кои ги направил професорот, пред
да започнете со одговарањето на испитните прашања, најверојатно ќе треба да внесете Ваши
лични податоци, како: име, презиме, емаил адреса, бр. на индекс или сл. Пополнете ги сите
податоци кои се наведени на првата страница која ви се отвора откако ќе кликнете на линкот и
кликнете Register (како на сликата подолу).

Чекор 2
Зависно од поставките кои ги направил професорот, на следната страница може да ви се
покажат воведни информации за испитот/тестот (пр. бр на прашања и сл.). Кога ќе ги прочитате
кликнете на Start quiz.

Доколку професорот не направил поставка за почетна страница, првото испитно прашање (или
сите испитни прашања доколку се ставени на една страница) ќе ви се појават по завршување на
чекор 1. Доколку нема поставка за почетна страница, подолу објансетиот чекор претставува
чекор 2.

Чекор 3
Започнете со одговарање на испитните прашања. Зависно од поставките, прашањата може да
бидат со еден точен одговор, или со повеќе точни одговори. Бројот на точни одговори може да
е содржан во самото испитно прашање. Зависно од поставките, доколку нема други прашања
на страницата која ја гледате, за да одите на наредното прашање, клинете Next page (како на
сликата подолу).

Внимавјате да не кликнете на интернет пребарувачот да одите назад, за да не ви се исклучи
тестот/испитот.

Доколку професорот направил поставка сите испитни прашања да ви се појават одеднаш, тогаш
почнете со одговарање на испитните прашања со кликање на точниот одговор (или доколку на
прашањето се можни повеќе одоговори, на точните одговори). Кога ќе завршите со одговарање,
клинете Submit (како на сликата подолу).

По кликнување на Submit, зависно од поставките кои ги направил професорот, можно е уште
еднаш да бидете прашани дали сте сигнурни дека сакате да го доставите тестот. Доколку сте
сигурни дека сте одговориле на сите прашања во предвиденот време за испитот, кликнете уште
еднаш Submit (како на сликата подолу).

По поднесување на тестот автоматски ги добивате резултатите од освоените поени и времето за
кое сте го одговориле тестот. Доколку сакате да видите детален приказ на вашите одговори и
точните одговори, кликнете на Review Answers.

НАПОМЕНА: Ова упатство е наменетo за студентите на Филозофскиот факултет, Скопје. Не е
дозволено превземање на упатството за потреби на други Факултети, без претходна
согласност која треба да се побара на: prodekanint@fzf.ukim.edu.mk

