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1. Zmiana nazwy pokoju
Wchodzimy na stronę https://www.socrative.com. Następnie klikamy przycisk “Login”.

Jeżeli posiadamy konto na platformie klikamy przycisk “Teacher Login” i logujemy się do
strony. Jeżeli natomiast nie mamy konta należy kliknąć “Sign up now!”, następnie przejść
przez krótką rejestrację.

Rejestracja przebiega w 3 krokach:
1. Podajemy imię, nazwisko, email oraz hasło.

2. Podajemy kraj, rodzaj organizacji, nazwę organizacji oraz rolę jaką posiadamy
w organizacji.

3. Wybieramy rodzaj konta. My wybieramy Socrative FREE.

Po przejściu przez rejestrację automatycznie znajdziemy się na naszym koncie w serwisie
socrative. Na poniższym zdjęciu widzimy stronę po zalogowaniu.

Teraz musimy zmienić nazwę pokoju. Z górnych zakładek wybieramy “ROOMS”.

Następnie klikamy ikonę długopisu.

Teraz możemy utworzyć nazwę pokoju. Nazwę pokoju tworzymy w następujący sposób:
LABTEST + dzień miesiąca + miesiąc. Przykładowe nazwy pokoju: LABTEST0701,
LABTEST1210, LABTEST2412.

*. PRZED ROZPOCZĘCIEM GRY NALEŻY WSPOMNIEĆ UCZNIOM, ŻE DO
ZNALEZIONEJ NAZWY POKOJU NALEŻY DODAĆ AKTUALNY DZIEŃ I MIESIĄC.

2. Teraz należy importować gotowy quiz. Aby to zrobić należy wejść w zakładkę “QUIZZES”.

Następnie kliknąć pomarańczowy przycisk po prawej stronie “ADD QUIZ” i wybieramy
import.

Teraz wpisujemy specjalny numer, dzięki któremu zaimportujemy quiz. KOD:
SOC-54026229. Po wpisaniu klikamy “IMPORT QUIZ”.

Jeżeli poprawnie udało nam się zaimportować quiz to znajdziemy go na liście naszych
quizów w zakładce “QUIZZES”.

3. Uruchomienie quizu
Aby uruchomić quiz należy z zakładki “launch” wybrać opcję “QUIZ”.

Następnie wybieramy zaimportowany quiz i zatwierdzamy przyciskiem “Next” oraz
wybieramy sposób w jaki chcemy otrzymać wyniki naszego quizu. Wybieramy opcję “Instant
Feedback” i klikamy przycisk “Start”.

Teraz możemy sprawdzić na żywo jak radzą sobie nasi uczestnicy. Wszystko znajdziemy
w zakładce “RESULTS”.

Gdy wszyscy użytkownicy skończą quiz możemy go zakończyć, aby móc pobrać wyniki
quizu. Aby zakończyć quiz klikamy czerwony przycisk po prawej stronie z napisem “Finish”.

Po zakończeniu quizu możemy pobrać wyniki. Klikamy przycisk “Export”, a następnie
“Download”. Możemy również skorzystać z drugiej opcji, aby wyniki zostały wysłane na
maila podanego podczas rejestracji.

Jeżeli natomiast nie chcemy od razu pobrać wyników to nic nie szkodzi. Wszystkie wyniki
stworzonych przez nas quizów znajdziemy w zakładce “REPORTS”.

*Aby sprawdzić czy quiz działa należy wejść na stronę socrative, następnie klikamy przycisk
“Login”. Tu natomiast wybrać “Student Login”, a nie “Teacher Login”. Po kliknięciu przycisku
“Student Login” musimy podać nazwę pokoju, którą ustaliliśmy.

Następnie pojawi nam się okno, które wymaga od nas podania nazwy. Na potrzeby testu
polecam wpisać “test”, uczniom należy przekazać, aby podawali swoje imię i nazwisko ułatwi nam to śledzenie wyników poszczególnych uczniów.

Gdy pojawi nam się pierwsze pytanie oznacza to, że quiz został poprawnie włączony. Po
rozwiązaniu quizu możemy sprawdzić wynik naszego testu z panelu nauczyciela w zakładce
“RESULTS”.

4. Utworzenie pokoju w Mozilli
Najpierw musimy wejść na stronę labiryntu, który znajduje się pod tym linkiem:
http://bit.ly/UkryteMuzeum. Następnie klikamy przycisk z napisem ”Create a room with this
scene”.

Następnie klikamy “Enter room”, “Enter on Screen”, “Next”, “Enter Now”. Teraz możemy
skopiować adres strony i wysłać ją do uczniów. Aby skopiować link klikamy przycisk
z napisałem “Share”, a następnie opcję copy. Ten adres pozwoli na to, aby wszyscy
uczniowie przechodzili labirynt wspólnie w jednym miejscu.

5. Informacje o Mozilli - co należy przekazać uczniom
a) Co należy zrobić z linkiem otrzymanym od nauczyciela
Kiedy uczniowie otrzymają link do pokoju stworzonego przez nauczyciela należy wkleić link
do karty przeglądarki (zalecamy korzystanie z przeglądarki mozilla firefox lub google
chrome). Po załadowaniu strony klikamy guzik z napisem “Enter room”, aby wejść do
pokoju. W następnym kroku zmieniamy swoją nazwę (u góry ekranu) – będzie to nazwa,
którą będą widzieć wszyscy pozostali użytkownicy, będzie się wyświetlać nad
postacią/naszym awatarem w labiryncie. Aby zmienić swojego avatara klikamy „Browse
Avatars”. Wybieramy z dostępnych gotowych propozycji. Gdy zmieniliśmy już nazwę
i wybraliśmy avatara klikamy „Accept”. Następnie przycisk z napisem “Enter on Screen”.
Platforma Mozilla Hubs umożliwia również rozmowę przez mikrofon, jeżeli nie chcemy
skorzystać z tej możliwości, gdy wyświetli się komunikat z prośbą o udostępnienie
uprawnień do mikrofonu i głośników klikamy „Next”, a nastepnie zaznaczamy opcję "Mute
my microphone", a następnie klikamy przycisk „Enter Now”. I oto jesteśmy w miejscu, które
rozpoczyna naszą przygodę.

b) Poruszanie się po labiryncie
Używając klawiszy W, S, A, D możemy poruszać się naszą postacią po labiryncie. “W”
odpowiada za chodzenie do przodu, “S” odpowiada za chodzenie do tyłu, “A” odpowiada za
chodzenie w lewo, “D” odpowiada za chodzenie w prawo. Zamiennikiem klawisza W, S, A, D
są strzałki na klawiaturze. Mozilla daje nam też możliwość szybszego poruszania się.
Odbywa to się za sprawą klawisza “Shift”. Aby poruszać się szybciej należy z wciśniętym
klawiszem “Shift” przycisnąć dowolny klawisz chodzenia np. “Shift” + “W” - nasza postać
poruszy się szybciej do przodu.
Aby poruszać kamerą należy przytrzymać lewy przycisk myszy, a następnie poruszać myszą
w wybraną przez nas stronę.
Jeżeli wystąpi problem z poruszaniem się należy sprawdzić w ustawieniach czy
przypadkiem poruszanie się nie zostało zablokowane. Aby to sprawdzić klikamy przycisk
menu, który znajdziemy w górnym lewym rogu ekranu, a następnie napis “Preferences”.
Wchodzimy w zakładkę “Controls” i sprawdzamy czy przy napisie “Disable movement” jest
zaznaczony kwadracik. Jeśli jest to należy go odznaczyć. Teraz poruszanie będzie działać.

c) Opcje widoczne na ekranie

1. Przycisk “Menu” - pozwala m. in. na zmianę nazwy użytkownika oraz zmianę wyglądu
naszej postaci (te opcję są dostępne po zalogowaniu do Mozilli, jeżeli nie jesteśmy
zalogowaniu nazwa będzie losowa). Pod tym guzkiem znajdziemy również “Preferences”
czyli możliwość m.in zmiany poziomu głośności.
2. Pod tym guzikiem istnieje możliwość udostępnienia naszego ekranu wszystkim
użytkownikom pokoju.
3. Przycisk do wyciszania mikrofonu. Jeśli przycisk ma ikonę przekreślonego mikrofonu
oznacza to, że mikrofon jest wyłączony.
4. Pod tym przyciskiem znajduje się aparat dzięki któremu możemy robić zdjęcia
w labiryncie.

5. Przycisk mediów. Jak widzimy na załączonym obrazku na guziku znajduje się cyfra 1.
Oznacza ona liczbę mediów dostępnych w całym labiryncie. W tym przypadku pod tą cyfrą
znajduje się dostęp do naszego quizu. Jeżeli jakiś uczestnik doda coś do labiryntu wtedy
liczba ta zwiększy się. Możliwość dodawania mediów przez użytkowników można
zablokować w menu (Menu ->Room Settings, tam odznaczyć opcję "Create and move
objects"), wymaga to jednak zalogowania na platformie.
6. Przycisk liczby obecnych użytkowników. Po kliknięciu w niego pojawi nam się lista
z użytkownikami oraz oraz podstawowe informacje o nich tj. nazwa użytkownika, czy ma
wyciszony mikrofon oraz czy jest w labiryncie (in room) czy też dopiero czeka na dołączenie
do zabawy tzn. jest w poczekalni (lobby).
7. Komunikator. Jeżeli będziemy chcieli coś przekazać użytkownikom naszego pokoju to
należy korzystać z tego paska. Wiadomość pojawi się przez jakiś moment, a potem zniknie.
d) Naprawa problemu z zacinaniem się obrazu
W prawym dolny rogu ekranu widzimy liczbę FPS (liczba klatek na sekundę). Problem
z zacinającym się obrazem może być spowodowany niską liczbą FPS. Jeżeli liczba ta
skacze poniżej 20 FPS należy wejść w ustawienia (“Preferences” - przycisk w lewym górnym
rogu ekranu), następnie wybrać zakładkę “Misc” oraz zmienić wartość przy napisie “Material
quality”. Mamy tam 3 możliwości: “high” oznacza, że materiały w labiryncie będą miały
najlepszą jakość, “medium” oznacza ich nieco gorszą jakość, a "low" najgorszą. Zalecamy
więc, aby każdy gracz miał liczbę FPS w przedziale 30 - 60, aby zapewnić płynną
rozgrywkę.

e) Sposoby na uruchomienie quizu
Mamy dwa możliwe sposoby na uruchomienie quizu:
1. Docieramy do ukrytego muzeum. Na 1. piętrze, pod tablicą z pustymi miejscami na
litery znajduje się ekran. Gdy najedziemy kursorem na ekran ukażą nam się dwa
guziki: “Refresh” i “Open Link”. Po kliknięciu w guzik “Open Link” w przeglądarce
otworzy nam się nowe okno z wstępem do quizu.

2. Klikamy przycisk mediów, wybieramy opcję - “genialy.ly … pres”. Teraz musimy
kliknąć ikonę znajdującą się koło ikony żarówki. Po kliknięciu ikony linku
w przeglądarce otworzy nam się nowe okno z wstępem do quizu.

6. Opis dotarcia do quizu.
Wszystko zaczyna się od otworzenia nowej karty w przeglądarce (sposoby
zaprezentowałem w punkcie 5 podpunkcie e). W nowym oknie powinna nam się ukazać
prezentacja w stylu gry wideo.

Klikając przycisk “Start” pojawi nam się plansza z informacją jak znaleźć litery do hasła w
muzeum.

Przycisk “Hasło” przeniesie nas do planszy, w której musimy wpisać następujące hasło:
herkusmonte (wszystko razem, małymi literami).

Jeżeli hasło zostanie dobrze wpisane zostaniemy przeniesieni do planszy, która mówi o
dotarciu do końca labiryntu.

Po kliknięciu przycisku “Quiz” zostaniemy przeniesieni na nową kartę przeglądarki. Teraz
musimy wpisać nazwę pokoju, która znajduję się na końcu labiryntu (Na końcu labiryntu
znajduje się tylko część nazwy pokoju. Drugą część ustalamy sami (patrz punkt 1. tego
dokumentu). Nazwa pokoju jest taka sama jaką ustawimy na stronie socrative.

Jeżeli dobrze wpiszemy nazwę pokoju zostaniemy przeniesieni do następnego okna,
w którym należy wpisać swoje imię i nazwisko.

Po wpisaniu nazwy użytkownika pojawi się pierwsze pytanie quizu.

*Dodatkowe zrzuty ekranów*
- Wszystkie litery potrzebne do hasła:
a) Armet - R = 3 i E = 11

b) Dzbanek - H = 1 i N = 9

c) Kielich - K = 4 i T = 10

d) Skrzynia - U = 5 i S = 6

- Koniec labiryntu - miejsce gdzie znajdziemy nazwę pokoju

- Mapa labiryntu z miejscami ukrycia eksponatów w zakamarkach

