1. Đăng kí tài khoản
Tại phần DÀNH CHO LỚP CỦA BẠN trong website tieuhoc24h.com click chọn phần DÀNH
CHO HỌC SINH để đến với form đăng kí/đăng nhập:

Nhấp chọn phần Đăng kí mới (Chỉ làm lần đầu tiên khi chưa có tài khoản) và nhập đầy đủ
thông tin vào form đăng kí xuất hiện:

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, click vào Đăng kí . Nếu dăng kí thành công, màn hình trở về
phần đăng nhập:
Nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu mà bạn đã đăng kí vào form rồi clikc vào Đăng nhập:

2. Nhập mã giáo viên và làm bài:
Khi đăng nhập thành công, một logo chào mừng xuất hiện và yêu cầu bạn nhập mã giáo viên:

Để vào được lớp của bạn, bạn cần nhập chính xác mà giáo viên của bạn (Giáo viên của bạn sẽ
cung cấp cho bạn). Sau khi nhập xong, click vào Tiếp tục

Chọn môn mà bạn cần làm bài:

Chọn bài tập mà bạn cần làm:

Và tiên hành làm bài. Làm xong click vào Nộp bài

Ứng dụng sẽ thông báo số điêm của bạn và bạn Click vào Lưu điểm

Nếu ghi điêm thành công, Ứng dụng sẽ thông báo cho bạn, bạn Click vào OK.

Lúc này chỗ Lưu điểm chuyển thành Kết thúc. Ban click vào Kết thúc để kết thúc quá trình
làm bài và xem kết quả của mình:

Két quả, xếp hạng cảu bạn cùng các bạn trong lớp sẽ xuất hiện trong báo cáo:

Với phần bài kiểm tra, các bạn thực hiện hoàn toàn tương tự.
Lưu ý: Mỗi bạn chỉ đăng kí 1 lần, những lần sau bạn sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu
để đăng nhập vào chuong trình.
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