
 

 

 
TEHNIČNA NAVODILA  
KVIZ MLADI IN KMETIJSTVO 

 

V dokumentu je podrobneje razložena priprava kviza na aplikaciji Socrative. Pri tem je vsak korak 
podpret s slikovno razlago. Na koncu je tudi opis kako sodelujejo ekipe. Vnašanje vprašanj je dokaj 
enostavno, moramo pa biti pozorni pri nastavitvah kviza, preden ga zaženemo. Predlagamo, da 
pripravijo organizatorji oz. moderatorji začetni mini kviz, s katerim bodo tekmovalci aplikacijo 
preizkusili. Kot organizatorje oz. moderatorje mislimo tistega, ki bo vprašanja vnesel v aplikacijo in 
kvize tudi upravljal.  

 
OPIS  
Socrative je brezplačno spletno okolje, ki deluje na vseh napravah. Omogoča zabavno in enostavno 
sodelovanje vseh tekmovalcev, preverjanje, spremljanje in shranjevanje dokazov napredka v znanju. Je 
hiter odzivni sistem, orodje za glasovanje in omogoča povzetek razumevanja snovi in povratno 
informacijo na koncu. Je enostavno, a fleksibilno okolje, ki omogoča več možnosti za sodelovanje med 
organizatorjem in tekmovalci. Tekmovalci za uporabo Socrativa ne potrebujejo računa oz. registracije. 
V kvizu sodelujejo tako, da v aplikacijo Socrative student ali na spletu vpišejo ime virtualne sobe in 
nato sodelujejo na način, ki ga določi organizator.  
 
Organizatorji se prvič na spletni strani https://www.socrative.com/ registrirajo in brezplačno pridobijo 
virtualno sobo, v kateri ustvarjajo ali uvažajo kvize. Vstopajo s svojim elektronskim naslovom in 
geslom. V sobi so vse možnosti uporabe Socrativa in shranjevanja statističnih podatkov reševanja. Z 
brezplačnim računom se odpre ena soba za kvize, ki je čisto dovolj za izvedbo kviza. Pod zavihkom 
Rooms lahko z Edit svinčnikom sobi spremenimo ime.  
 
Funkcionalnosti Socrativa:  

 možnost izbire tako zaprtih kot tudi odprtih vprašanj;  

 izbira kviza, ki se samodejno ocenjuje in omogoča povratne informacije;  

 izvajanje istih kvizov kot ekipne igre "Vesoljska dirka";  

 poročila o rezultatih kviza in dirk (shranjevanje na računalniku, e-pošti in Google Drivu);  

 reakcija odzivnosti tekmovalnost v realnem času in možnost glasovanja za najboljšega;  

 delitev kviza z drugimi;  

 prikaz preglednice sprotnih odzivov z možnostjo skrivanja imen ali pravilnosti rešitev.  
 

NAČIN UPORABE  
Za pripravo nalog v okolju Socrative se je potrebno registrirati na platformi Socrative, kar opravimo s 
klikom na GET ACCOUNT, kjer izberemo brezplačno verzijo in izpolnimo preglednico. Ob vsaki naslednji 
prijavi izberemo TEACHER LOGIN (Prijava za organizatorje). Tekmovalcem se ni potrebno registrirati, 
saj se kvizu pridružijo preko sobe, ki jo ustvari organizator. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAVODILA ZA PRIPRAVO KVIZA 
 
Po prijavi imamo pri prvem zavihku v zgornji 
vrstici Launch dve osnovni možnosti, in sicer 
lahko zaženemo kviz v različnih oblikah (Quiz, 
Space Race, Exit Ticket) ali pa sprožimo 
možnost odgovarjanja na sprotna vprašanja 
(Multiple Choice, True/False, Short Answer).  

 
V zgornjem delu se nam ponujata možnosti 
izvajanja kviza v klasični obliki (Quiz) ali v 
obliki ekipnega tekmovanja (Space Race).  
 
Za izvedbo kviza Mladi in kmetijstvo izberemo 
QUIZ.  

                        Slika 3: Možnosti izvedbe 

 

PRIPRAVA KVIZA  
Za pripravo kviza izberemo drugi zavihek v zgornji vrstici Quizzes in kliknemo Add quiz, Create new. 
 

 
Slika 4: Dodajanje novega kviza 

 
Zahtevamo imena udeležencev, vklopimo naključni vrstni red vprašanj, vklopimo možnost pridobivanja 
povratnih informacij in doseženih točk.  
 
Za vsak krog vprašanj je potrebno ustvariti svoj kviz. Tako bo lahko komisija po vsakem krogu 
pregledala odgovore in jih zabeležila v tabelo.  
 
Za prvi sklop vprašanj izberemo Multiple choice - vprašanja s podanimi možnimi odgovori. 

Slika 1: Prijava za organizatorje 
Slika 2: Prijava za tekmovalce 



In tako vneseš vseh 8 vprašanj za 1. KROG:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ko pripravimo vprašanja za kviz, ga shranimo in zapremo s tipko Save and exit, ki se nahaja v zgornjem 
desnem kotu uporabniškega vmesnika. Kviz lahko tudi urejamo, in sicer s klikom na naslov in Edit 
ikono. 
 
Ponovno se vrnemo na začetek in oblikujemo NOV KVIZ. V 2. KROGU preverjamo praktična znanja na 
način, da tekmovalci ugotavljajo kaj je na sliki. Pri tem krogu vzamemo tip vprašanj Short answers, pri 
katerem tekmovalci vpisujejo odgovor na vprašanje, ki se navezuje na sliko v okenco. Odgovori morajo 
biti kratki.  
Postopek: 

 
Slika 6: Priprava vprašanj 

 
Pripravimo 9 vprašanj. Ponovno shranimo kviz, tako kot zgoraj. 
Ponovno se vrnemo na začetek, pričnemo nov kviz za 3. KROG. Vprašanja v tretjem krogu so tipa 
DRŽI/NE DRŽI oz. v angleščini TRUE/FALSE.  

VPIŠEŠ VPRAŠANJE 

VPIŠEŠ MOŽNE ODGOVORE 

DODAŠ SLIKO (če želiš) 

DODAŠ NOVO VPRAŠANJE 

OZNAČIŠ PRAVILEN ODGOVOR 

NASLOV KVIZA – 1. KROG 

SHRANIŠ KVIZ 

DODAŠ SLIKO  

VPIŠEŠ VPRAŠANJE 

VPIŠEŠ MOŽNE PRAVILNE ODGOVORE 

DODAŠ NOVO VPRAŠANJE 

SHRANIŠ KVIZ 

Slika 5: Priprava vprašanj 



 

 
Slika 7: Priprava vprašanj 

 
Ko pripravimo vprašanja za kviz, ga shranimo in zapremo s tipko Save and exit, ki se nahaja v zgornjem 
desnem kotu uporabniškega vmesnika. Kviz lahko tudi urejamo, in sicer s klikom na naslov in Edit 
ikono.  
 
Ustvarjen kviz sprožimo v prvem zavihku v zgornji 
vrstici začetne strani (Launch) s klikom na Quiz. 
Izberemo kviz torej katerega želimo izvesti 
označimo krogec in kliknemo Next.   

 
 
 
 

 

 

                   

                                               
  Slika 8: Zagon kviza 

 

Potem določimo način reševanja in sicer:  
 
Izberemo opcijo Teacher Paced, kar pomeni, da 
kviz upravlja moderator, vidi koliko ekip se je 
prijavilo in koliko je odgovorilo.  
 
Obkljukamo še Require Names, torej, da se ekipe 
vpišejo z njihovim imenom.  

 

SHRANIŠ KVIZ 

VPIŠEŠ TRDITEV 

NASLOV KVIZA – 3. KROG 

OZNAČIŠ ALI JE TRDITEV PRAVILNA ALI NE DODAŠ SLIKO (če želiš) 

DODAŠ NOVO VPRAŠANJE 

IZBERI KVIZ 

KLIKNEŠ NEXT 

KLIKNEŠ NEXT 

Slika 9: Zagon kviza 



  
In potem odpremo kviz, katerega moderator nadzira s pomikanjem naprej in nazaj.  

 
Slika 10: Prenos kviza 

V predzadnjem zavihku začetne strani se nahajajo poročila 
(Reports). Namenjena so ogledu statistike reševanja 
posameznih kvizov. Poročila si lahko ogledamo že sproti med 
reševanjem kviza. To predvsem velja za strokovno komisijo. 
Komisija po vsakem krogu sreča v svoji Zoom sobi (breakout 
room) in skupaj z moderatorjem pregledajo odgovore v 
programu.  
 
Izberemo kateri kviz smo igrali in obkljukamo vse tri 
parametre – pokažejo se imena, odgovori in njihova 
pravilnost oz. nepravilnost.  
 
Poročila o reševanju nalog so v obliki preglednice, ki jo lahko 
prenesemo na napravo, jo pošljemo na e-pošto ali shranimo v 
Google Drive. V obliki Excel dokumenta si lahko ogledamo 
rezultate za vse ekipe ali za vsakega posebej, v obliki PDF-
dokumenta pa si lahko ogledamo tudi statistiko odgovarjanja 
za vsako vprašanje posebej.  

 
NAVODILA ZA EKIPE 
Za začetek aktivnosti ekipa izbere možnost Student login v zgornjem desnem kotu spletne strani 
https://www.socrative.com/ ali odpre aplikacijo Socrative student na svoji mobilni napravi.  
 
Vtipka ime sobe in v naslednjem koraku ime ekipe. Začne z aktivnostjo, ki jo sproži moderator. Ko se le-
ta konča, z izbiro Refresh v zavihku Menu zgoraj desno prične z naslednjo aktivnostjo ali se z Log out 
odjavi.  
 

SPREMLJAŠ EKIPE 

GREŠ NA NASLEDNJE VPRAŠANJE 

KONČAŠ KVIZ 

Slika 11: Pregled odgovorov 



 
Slika 12: Vpis imena ekipe 

 

 

Ekipam se prikažejo vprašanja tako kot prikazano na fotografijah. Pri reševanju imajo omejen čas, na 

katerega mora biti moderator sam pozoren.  

Ekipe odgovorijo na vprašanja bodisi z izbiro pravilnega odgovora, drži/ne drži (v angleščini true/false) ali da 

v okvir zapiše odgovor. Pri tem je pomembno, da tekmovalci kliknejo submit.  

Slika 14: Primer odgovarjanja preko računalnika in preko telefona 

 

Ko ekipa odgovori na vprašanje in klikne »submit« mora počakati, da moderator preklopi na novo. 

Reševanje se nadaljuje dokler moderator ne zaključi kviza.  

 

V primeru vprašanj je na voljo naša pisarna: nastja.gregorec@zspm.si ali na tel. številki: 031 379 524.  

Slika 13: Vpis za ekipe 

IZBEREŠ/ZAPIŠEŠ ODGOVOR 

KLIKNEŠ SUBMIT! IZBEREŠ ALI ZAPIŠEŠ ODGOVOR 

KLIKNEŠ SUBMIT 
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