Maribor, september 2017

PRAVILA ZA IZVEDBO ŠOLSKEGA IN DRŽAVNEGA TEKMOVANJA
AUTOCAD
Šolska tekmovanja in državno tekmovanje se izvajajo po enakih pravilih. Morebitne
spremembe se dogovorijo na tekmovanju, pod pogojem da se z njimi strinjajo predstavniki
(mentorji) vseh šol.
IZVEDBA TEKMOVANJA:
1. Na računalnike v učilnici, kjer se bo tekmovanje odvijalo, pred tekmovanjem naložite
datoteko »OSNOVA solsko 2018.dwg«.
2. Pred tekmovanjem natisnite PDF datoteko »RESITEV solsko 2018« na list velikosti
A4. Pri tem upoštevajte naslednje parametre:
a. Izberite območje tiskanja
b. Merilo 10:1
c. Center the plot
d. Debelina vseh črt je 0.3 mm
e. Navodila za šrafure so podana na nalogi
Natisnete lahko tudi PDF datoteko, ki jo boste dobili skupaj z nalogo.
POZOR: Teh dveh datotek dijaki nikakor ne smejo dobiti v digitalni obliki.
Izdelajte potrebno število kopij, vsak tekmovalec dobi en izvod.
3. Neposredno pred pričetkom tekmovanja natisnjene risbe razdelite tekmovalcem in jih
seznanite kje na računalniku najdejo datoteko »OSNOVA solsko 2018.dwg«.
4. Tekmovalci imajo na razpolago 90 minut časa za izdelavo risbe (dve šolski uri).
Opozorite tekmovalce, da se na risbo podpišejo (spodaj). Datoteko naj preimenujejo
(priimek_mesto.dwg, na primer – vivat.mb.dwg) in jo pošljejo na e-naslov vodje
tekmovanja. Za čas oddaje naloge se šteje čas e-pošte.
5. Na državnem tekmovanju bodo dijaki dobili šifre. Tekmovalci svojih datotek ne bodo
imenovali s priimkom, ampak s šifro. Na ta način bomo zagotovili anonimnost
ocenjevanja. Če želite, lahko enako storite tudi na šolskem tekmovanju.

OCENJEVANJE:
1. Glavni kriterij ocenjevanja je natančnost in kompletnost risbe. V primeru, ko imata dva ali več
tekmovalcev risbo popolnoma enake kvalitete, ima prednost tisti, ki je oddal nalogo prej.
2. Naloge na šolskem tekmovanju ocenijo mentorji na posameznih šolah udeleženkah
tekmovanja. Na državnem tekmovanju naloge oceni komisija, sestavljena iz mentorjev ekip.
Na osnovi rezultatov komisija določi vrstni red tekmovalcev.
3. Vodje šolskih tekmovanj v roku 48 ur sporočijo imena in priimke prvih dveh dijakov, ki se bodo
tudi udeležili državnega tekmovanja. Urnik tekmovanja sporočimo naknadno.
4. Vsako ekipo spremlja učitelj – mentor, zato pri sporočanju rezultatov navedite tudi ime in
priimek tega.
Pri ocenjevanju nalog si lahko pomagate na več načinov:
-

Izdelke dijakov natisnete v merilu 10:1, rešitev naloge natisnete na prosojnico in primerjate.
Primerjate lahko rešitev in izdelek dijaka v AutoCAD-u
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