Решения на възможни трудности, при попълване на
входни изпити в изпитната система на Училищна Телерик
Академия (https://school.telerikacademy.com/)
! Препоръка 1: Преди да започнеш изпита провери как работи компютъра, увери
се, че всички актуализации, които операционната система на компютъра изисква,
са направени, че е включен в захранването и има силна връзката с интернет.

1. Не мога да вляза в изпитната система, защото дава грешка или
съобщение, че адреса е недостъпен
-

Някои антивирусни програми (примерно: Avast, AVG…) и филтриращи
съдържанието разширения за браузъри (примерно: AdBlock, ) блокират
зареждането на изпитната система. Необходимо е да спреш временно
антивирусната програма или да опиташ от друго устройство.

-

Ако изпише грешка 500 – опитваш се да влезеш с имейл, различен от този, с
който е направена регистрацията. Рестартирай компютъра си и опитай
отново да влезеш, използвайки имейла, с който си се регистрирал/а.

2. Не помня паролата, с която съм регистриран
Премини през стъпките, описани в инструкциите за забравена парола.

3. Влизам в профила си в изпитната система, но не виждам изпита
-

-

Провери какво име е изписано в профила ти. Ако са видими автоматичните
„Име Фамилия“, това означава, че е допусната грешка при създаването на
профила ти. Редактирай профила си, като въведеш липсващите данни и ги
запази.
След това пиши на екипа на Училищна Телерик Академия на адрес
school@telerikacademy.com, като обясниш, че след подадена кандидатура не
виждаш изпита в своя профил, опишеш за коя школа кандидатстваш и какво
е потребителското ти име, за да те добавим.

Когато всичко е наред ще видиш изпита по този начин в секция „Моето табло“:
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Когато влезеш на страницата с изпита ще изглежда по подобен начин:

4. Не виждам част от картинките в изпита
- Това се получава при слаба връзка с интернет. Преди началото на изпита
се увери, че имаш добра интернет свързаност.
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