
Platforma konkursowa Mistrzostw Flash Anzan - instrukcja obsługi

Dołożyliśmy starań by platforma konkursowa była łatwa w użyciu. Mimo to przed korzystaniem z niej zalecamy zapoznanie
się tą instrukcją. Wszystkie pojawiające się problemy techniczne prosimy zgłaszać na adres kontakt@akademiasorobanu.pl.

Rejestracja nowego użytkownika

Aby  wziąć  udział  w  Mistrzostwach  Flash  Anzan  należy  się
zarejestrować na platformie. W tym celu:

a) Należy  wejść  na  stronę  platformy  konkursowej  i
kliknąć  przycisk  Zarejestruj. Pojawi  się  wówczas
okno  rejestracji  nowego  uczestnika  konkursu

b) Należy uzupełnić wszystkie pola formularza zgodnie z
poniższym wyjaśnieniem:

• W pole  Pseudonim  wpisuje  się  nazwę  pod
jaką  osoba  będzie  widoczna  w  tabeli
rankingu.

• W  pole  telefon  w  przypadku  osób
niepełnoletnich należy wpisać telefon rodzica/
prawnego opiekuna.

• Pole  szkoła –  wypełniają  tylko  uczniowie
(należy  wpisać  nazwę  szkoły,  w  której
dziecko  pobiera  lekcje  sorobanu  lub  dane
przedszkola,  szkoły  podstawowej  lub
średniej).

c) Należy przeczytać i zaakceptować Regulamin.

d) Po  wypełnieniu  wszystkich  niezbędnych  pól  na
podany  podczas  rejestracji  adres  email  przyjdzie
wiadomość o tytule Akademia Sorobanu rejestracja. W
wiadomości  tej  należy  kliknąć  w  przycisk
POTWERDZAM. 

Logowanie na platformie konkursowej

Podczas  logowania  użytkownik  podaje  adres  email  oraz  hasło  ustalone  podczas  rejestracji.

W przypadku problemów z logowaniem należy kliknąć odnośnik Przypomnij hasło. Wówczas
emailem zostanie wysłane nowe hasło użytkownika. 

W  przypadku  problemów  z  logowaniem  prosimy  o  wysłanie  maila  z  dokładnym  opisem
problemu na adres kontakt@akademiasorobanu.pl

UWAGA!
Uczestnik konkursu może mieć na platformie konkursowej tylko jedno konto. 
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Korzystanie z platformy konkursowej

Po zalogowaniu zobaczysz ten ekran startowy. W

jego  centralnej  części  są  3  przyciski:  Nauka,

Zawody i Ranking.

Klikając  wybrany  przycisk  przeniesiesz  się  do

odpowiedniego modułu platformy.

W górnej części, po prawej stornie znajdziesz dane

zalogowanej  osoby,  link  do  podejrzenia  swoich

najlepszych wyników oraz przycisk wylogowania.

bardzo  ważną rolę odgrywa ikona domku   .

Jest to przycisk powrotu do ekranu startowego. 

Moduł  Nauka służy  podnoszeniu  swoich  umiejętności  rachunkowych.

Będziesz tam mógł wybrać odpowiedni dla siebie poziom ćwiczeń. Wraz z

nabywaniem  wprawy  w  liczeniu   będziesz  mógł  zmniejszać  czas

wyświetlania się liczb.  Z modułu tego możesz korzystać dowolną ilość

razy  w terminach  określonych w Regulaminie.  Twoje  działania  w tym

module nie są rejestrowane i nie mają żadnego wpływu na klasyfikację

konkursową.

Moduł Zawody umożliwia zapisanie swojego czasu obliczeń do tabeli rankingu. Aby to

zrobić  musisz  3  razy  pod  rząd  podać  prawidłową  sumę  pojawiających  się  liczb.

Wyświetlanie  liczb  możesz  przyspieszyć  wciskając  spację lub  dotykając  ekranu

smartfona (lub tabletu).  W trybie standardowym liczby pojawiają się co 1 sekundę.

Swój wynik możesz poprawić podejmując wielokrotne próby w terminach określonych w

regulaminie. 

Pamiętaj, że do tabeli rankingu trafia tylko twój najlepszy średni czas!

Moduł Ranking pozwoli ci zobaczyć czasy innych uczestników konkursu w poszczególnych Etapach Konkurencji 1 i 2. Będą

to jednak tylko ich pseudonimy.
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