
Simulacija - testiranje kolesarjev

v spletni učilnici Kolesarski izpit

November 2021



Izvedba simulacije v spletni učilnici Kolesarski izpit

Vstopite v spletno učilnico Kolesarski izpit.

Kliknete na poglavje 
Simulacija izpita.



Simulacija izpita – testiranje kolesarjev

Kliknete na Testiranje kolesarjev.



Začetek reševanja testiranja kolesarjev

Kliknete na gumb 
Poskusi kviz zdaj.



Stran z vprašanjem in navigacijo po kvizu - simulaciji

Podatki o vprašanju.

(pri vprašanju je zapisano tudi 
s koliko točkami je ocenjeno).

S klikom na številke se 
lahko pomikate po 
posameznih vprašanjih.

S klikom na gumb Naslednja stran se 
pomaknete na naslednje vprašanje.



Stran z vprašanjem in navigacijo

Vprašanje lahko s klikom na zastavico 
označite (označeno dobi rdečo zastavico). 
Označite ga v primeru, če nanj želite odgovoriti 
kasneje, se ta trenutek ne spomnite odgovora.

Rešena vprašanja se obarvajo sivo, 
označena z zastavico dobijo v desnem 
zgornjem kotu rdečo oznako.



Povzetek poskusa reševanja 

Vrnete se lahko nazaj na reševanje ali pa 
s klikom na gumb Oddaj vse in zaključi 
končate z reševanjem.



Stran z zaključenim reševanjem testiranja

Podatki o 
reševanju.

Navigacija po kvizu-
simulaciji vam obarvano 
prikaže pravilne in 
nepravilne odgovore. 

S klikom na številko 
vprašanja lahko 
pregledujete odgovore.



Pregled zaključenega testiranja kolesarjev

Pri pregledovanju dobite pod 
vprašanji pravilne odgovore.



Ponovno reševanje testiranja kolesarjev

Simulacijo – testiranje kolesarjev  lahko 
rešujete večkrat. 
Pri ponovnem reševanju kliknete na 
gumb Ponovni poskus kviza.



Pregled rezultatov testiranja kolesarjev

Rezultate pregledate s klikom na 
Rezultati testiranja.



Stran z rezultati testiranja

Rezultati testiranja.



Rezultati testiranja

S klikom na pregled dobite 
stran s podrobnim prikazom 
reševanja vseh vprašanj.



Pregled rezultatov testiranja kolesarjev

Stran s pregledom rezultatov 
testiranja kolesarjev.



Kolesarski izpit

Z reševanjem začnete s klikom 
na gumb Poskusi kviz zdaj.

Izgled kolesarskega izpita je enak kot pri 
simulaciji – testiranju kolesarjev. 
Na enak način odgovarjate na 
vprašanja, se premikate med vprašanji 
in preverite rezultate. 

Do izpitov lahko dostopate šele, ko dobite dovoljenje s strani mentorja.


