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NAVODILA ZA UPORABO PROGRAMA 

 

Program omogoča tri dejavnosti:  

 

1. SEŠTEVANJE: 

- seštevanje do 10, 

- seštevanje do 20 (s prehodom ali brez prehoda), 

- seštevanje do 100 (s prehodom ali brez prehoda), 

- reševanje preprostih enačb seštevanja:  + a = b, a +  = b. 

 

2. ODŠTEVANJE: 

- odštevanje do 10, 

- odštevanje do 20 (s prehodom ali brez prehoda), 

- odštevanje do 100 (s prehodom ali brez prehoda), 

- reševanje preprostih enačb odštevanja:  - a = b, a -  = b. 

 

3. MNOŢENJE  

- utrjevanje poštevanke v obsegu do 100, 

- reševanje preprostih enačb:  
. 
a = b, a 

.  = b. 

 

Preden lahko začnemo uporabljati program, moramo odpraviti varnostno zaščito (omogočiti 

makre). To storimo po naslednjih korakih: 

1. Ko odpremo program, se na ekranu pojavi Varnostno opozorilo/Security warning        

(slika 11). 

2. Kliknemo na okence Options/Moţnosti (slika 11 - obkroţeno z modro barvo). 

3. Odpre se novo okno (Security Alert), v katerem izberemo moţnost Enable this 

content/Omogoči to vsebino in kliknemo tipko Ok/V redu (slika 12). 

4. Sedaj lahko začnemo uporabljati program (slika 13). 
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Slika 11: Varnostno opozorilo/Security warning (obkroženo z rdečo barvo)   

 

 

Slika 12: Varnostno opozorilo/Security Alert 
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Slika 13: Začetek programa 

 

Slika 13 prikazuje začetek programa, kjer si izberemo, katero nalogo bomo reševali. To 

storimo tako, da kliknemo na enega od sivih pravokotnikov v levem kotu zgoraj. Izbiramo 

lahko med naslednjimi devetimi moţnostmi: 

 A + B = ?   (seštevanje dveh števil), 

 A + ? = B   (preproste enačbe seštevanja), 

 ? + A = B   (preproste enačbe seštevanja), 

 A – B = ?   (odštevanje dveh števil), 

 A – ? = B   (preproste enačbe odštevanja), 

 ? – A = B   (preproste enačbe odštevanja), 

 A * B = ?   (mnoţenje dveh števil - poštevanka), 

 A * ? = B   (preproste enačbe mnoţenja), 

 ? * A = B   (preproste enačbe mnoţenja). 

 

Ko izberemo ustrezno nalogo, se nam odpre novo okno »Začetni podatki« (slika 14). V tem 

oknu zapišemo število računov, ki jih ţelimo rešiti, območje računanja (do 10, 20 ali 100) in 

izberemo moţnost računanja s prehodom ali brez prehoda. Pri nalogah mnoţenja s kljukico v 

belem kvadratku označimo, katero poštevanko ţelimo utrjevati. Če ţelimo uriti vse, 

kvadratkov ni potrebno označiti, ampak le kliknemo na gumb Zaţeni. Če ţelimo okno 
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»Začetni podatki« zapustiti, ker smo si npr. premislili in ţelimo reševati drugo vrsto nalog,  

kliknemo na gumb Prekini, in tako pridemo spet na začetek programa (slika 13). 

 

 

Slika 14: Okno »Začetni podatki« 

 

S klikom na gumb Zaţeni (v oknu »Začetni podatki«) se nam odpre novo okno »Vnesi 

rezultat« (slika 15). V to okence vpisujemo rezultate računov, ki se izpisujejo v spodnje 

okvirčke (slika 15). Rezultat vpišemo s tipkovnico in pritisnemo tipko Enter. Če je rezultat 

pravilen, nam program ponudi nov račun. Če je odgovor napačen, nas na to opozori z zvokom 

in nam hkrati izpiše pravilni odgovor (slika 16). Ko kliknemo na gumb V redu (Ok), dobimo 

nov račun. Če v okno »Vnesi rezultat« pomotoma vtipkamo črko ali kakšen drug znak, ki ni 

število, nas program na to opozori z zvokom in napisom v okencu, da številka ni veljavna 

(slika 17). S klikom na gumb V redu (Ok) se vrnemo na polje Rezultat in ponovno poskušamo 

vpisati ustrezno število. 
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Slika 15: Okno »Vnesi rezultat« 

 

 

Slika 16: Opozorilo - pri vpisu napačnega rezultata 
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Slika 17: Opozorilo - pri vpisu napačnega znaka (Številka ni veljavna./Number is not valid.) 

 

Program ves čas beleţi število napačnih in pravilnih odgovorov v tabeli v desnem kotu spodaj 

(slika 15). Zeleni  (»smeško«) označuje pravilne, rdeči  (»kisko«) pa nepravilne 

odgovore. Ko rešimo vse račune, se okni »Vnesi rezultat« in »Začetni podatki« zapreta in 

zopet pridemo na začetek programa (slika 13).  

 

 

Slika 18: Tabela rezultatov 
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S klikom na sivi pravokotnik REZULTATI (slika 13, levo zgoraj) lahko preverimo, kako 

uspešni smo bili pri reševanju. Odpre se nova stran programa, kjer si lahko ogledamo, katere 

račune smo reševali in katere smo rešili pravilno oz. napačno (slika 18). Iz Tabele rezultatov 

(slika 18) lahko preberemo število pravilno rešenih računov, število napačno rešenih računov, 

število vseh računov, ki smo jih rešili, in odstotek pravilno rešenih računov ter oceno, ki temu 

ustreza. Junak Diddl (slika 18) poleg tabele pa nam glede na dobljeno oceno poda ustrezen 

komentar o našem reševanju.  

 

Če ţelimo nadaljevati z računanjem, kliknemo na gumb RAČUNI (slika 18, pod tabelo) in 

pridemo zopet na prvo začetno stran programa, kjer si lahko izberemo nove naloge za 

reševanje. Če ţelimo pred začetkov ponovnega računanja račune predhodne vaje izbrisati, 

kliknemo na gumb BRIŠI (slika 18, pod tabelo). V primeru, da ţelimo ohraniti rezultate vseh 

računov, ker nas zanima končna ocena našega znanja in število vseh računov, ki jih bomo v 

določenem dnevu rešili, pa nam računov ni potrebno brisati, ampak le kliknemo na gumb 

RAČUNI (slika 18, pod tabelo) in si izberemo nove naloge.  

 

 

Slika 19: Analiza rezultatov (tabele)  

 

Učitelji in starši imajo moţnost, da si, ko otrok konča z utrjevanjem znanja, ogledajo tudi 

analizo rezultatov v obliki tabele (slika 19) ali grafa (slika 20). Ker se nekateri starši oz. 

učitelji bolje znajdejo iz podatkov, ki so zapisani v tabeli, drugi pa iz grafičnih podatkov, sta 
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podani obe moţnosti. Izberemo ju s klikom na gumb TABELA ali GRAF (slika 13 in 18). Na 

začetno stran programa se vrnemo s klikom na gumb RAČUNI (slika 19 in 20). 

 

 

Slika 20: Analiza rezultatov (graf) 

 


