Onlineprøver til Tysk
SE HVORDAN / HJÆLP
Gratis prøvesæt

Som lærer har du altid gratis adgang til et prøvesæt. Log ind med dit eget UNI-login for at komme igang. Klik her.

Licens

Hvis du og dine elever vil have fuld adgang til Alineas Onlineprøver, så klik her og se, hvordan du køber licens.

Login

Klik her, eller log ind direkte fra forsiden.

Sådan tildeles prøvesæt til elever

Klik på TILDEL PRØVESÆT, og vælg den ønskede klasse eller det ønskede hold.
Marker de prøvesæt, du ønsker skal være åbne, og klik på TILDEL.
Prøvesættene tildeles de individuelle elever på den valgte klasseliste/holdliste.
Bemærk: Næste gang du logger ind, vil det ikke fremgå, hvilke prøvesæt klassen/holdet er blevet tildelt. Dette er
for at undgå, at elever i den nye 9.B automatisk har adgang til det samme antal prøvesæt som den tidligere 9.B.

Sådan gennemføres et prøvesæt

Klik på TAG PRØVE i det ønskede prøvesæt, og så er du i gang.
Når eleven har gennemført et prøvesæt, kan læreren give karakter for skriftlig fremstilling ved at klikke på
spørgsmålstegnet ud for “Skriftlig fremstilling”.
Allerede inden læreren har givet karakter for skriftlig fremstilling, kan eleven se en mulig samlet karakter ved at
holde musen over det store gule spørgsmålstegn.
Svarene i et prøvesæt gemmes løbende. Derfor kan I til enhver tid afbryde prøven og fortsætte på et andet
tidspunkt.
Tip: Denne funktion gør det lettere at bruge prøvesættene - også i den daglige undervisning.

Sådan gives karakter for skriftlig fremstilling

Klik på STATISTIK, og vælg den klasse eller det hold, hvor den ønskede elev går.
Klik på elevens navn.
Klik i den gule ramme ud for “Skriftlig fremstilling” i det ønskede prøvesæt, og skriv karakteren.

Resultater

Elever og lærere kan se resultaterne af de afsluttede prøvesæt ved at klikke på RESULTATER. Her ses først en
oversigt over antal rigtige svar inden for den enkelte færdighed i prøvesættets del 1 og 2.
For at se alle svar og eventuelle rettelser kan du klikke på SE ALLE SPØRGSMÅL OG SVAR i den ønskede del.

Statistik (kun for læreren)

Som lærer kan du se resultaterne for alle elever i din klasse eller på dit hold ved at klikke på STATISTIK.

