
Vadnica 
 

Do vadnice dostopamo tako, da najprej v brskalnik vnesemo naslov si.miksike.eu. Odpre se nam 

glavna stran. Na levi strani je kazalo. V njem izberemo Učno polje in dobimo na zaslonu tabelo: 

 

Na voljo imamo možnosti: Vadi z naravnimi števili in s številom 0, celimi števili in decimalna števila. Z 

naravnimi števili in s številom 0 računamo od prvega do sedmega razreda osnovne šole, od osmega, 

razreda osnovne šole naprej s celimi števili, od  šestega razreda osnovne šole naprej z decimalnimi 

števili. 

Računske operacije so naštete. Pri tem lahko izbiramo med 

opcijo Normal in Sprint.  

Izbira Normal predstavlja možnost, da sami izberemo 

težavnost (Stopnja 1 do Stopnja 6) ali pa pustimo Želim. Pri 

izbrani stopnji vadimo štiri minute računanje iste 

težavnostne stopnje. 

Pri Želim se težavnostna stopnja samodejno dviguje vsakih 

40 sekund, če je število točk zadovoljivo. Računanje pri tem 

traja šestkrat po štirideset sekund, kar znese štiri minute.  

Pri izbiri Sprint je razlika v času, ki je omejen na 190 sekund in logiki stopnjevanja. Na vsakih pet 

zaporedoma pravilnih odgovorov, se stopnja zviša. Pri vsakem napačnem odgovoru se stopnja zniža. 

Ko si izberemo ustrezno stopnjo, izberemo rdeči gumb Prični. Pojavljati se nam začnejo računi, mi pa 

s pomočjo miške klikamo pravilno število. Števila zapisujemo od leve proti desni. Nato pa še tipko OK. 

Pri napačnem številu, nam pomaga tipka Razveljavi, nato pa dopišemo pravo število. Tipka Razveljavi 

briše po eno števko nazaj. 



Rezultat je odvisen od hitrosti, s tem pa tudi število 

izračunanih računov, ter od težavnosti računov. 

Računi višjih stopenj so ovrednoteni z več točkami. Na 

koncu se prikaže rezultat. Pri tem se prikaže napačno 

rešene račune z napačnimi in pravilnimi rešitvami 

zraven, da se lahko naredi ponovni izračun. Nižje je 

prikazana statistika števila računov in števila točk po 

posamezni stopnji. Sledi prikazano število doseženih 

točk. Pod tem pa še zapis, o mojem napredku. Če 

vadim neprijavljen, se izpiše: Ker nisi prijavljen, ne moreš videti svojega rezultata v tabeli dosežkov. 

Če vadim prijavljen, se izpiše moj napredek in imam možnost vpogleda v tabelo Rezultatov izvajanja 

mojega razreda. Na začetno stran se vrnemo tako, da izberemo v desnem zgornjem kotu Nasvidenje.  

 


