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Absztrakt 

Mit kell tudnom? Mit akarok tudni? Hol tudom megtanulni? Hogyan tudom megtanulni? 

Minden tanulási folyamat ezekkel a kérdésekkel kezdődik. Ha ezekre a kérdésekre már tudjuk 

a választ, akkor megtaláltuk azt a tanulási formát, amely elvezet a szükséges ismeretek, vagy 

készségek elsajátításához.  

Ha ez egy szervezett kurzus, akkor újabb kérdésekkel fogunk találkozni:  

 Milyen ismeretekkel, és/vagy milyen készségekkel kell rendelkeznem, hogy 

elkezdhessem a tanulást?  

 Milyen eszközökkel kell rendelkeznem, hogy részt tudjak venni a kurzuson?  

Ha elkezdtük a tanulást, időről időre választ kell adnunk magunknak, és/vagy az oktatónknak 

arról, hogy:  

 megértettem-e a tanultakat?  

 emlékszem-e a fontos lexikális ismeretekre?  

 emlékszem-e a fontos vizuális ismeretekre?  

 értem-e a tanultak logikáját?  

 tudom-e alkalmazni a tanultakat a gyakorlatban?  

Előadásunkban azt járjuk körbe, hogyan fogalmazhatja meg egy oktató ezeket a kérdéseket 

hatékony és érdekes tesztek formájában. 

Bevezetés 

A tanulási folyamat célja, hogy megszerezzük a tudást, de hogyan ellenőrizhetjük, hogy 

sikeresen elsajátítottuk a megfelelő ismereteket. Számtalan mérési és értékelési eszköz 

létezik, ami segíthet eldönteni ezt a kérdést. Az élet nagyon sok területén találkozhatunk 

tesztekkel a kvíz kérdésektől a kreszvizsgán át az IQ tesztekig. Az oktatás területén már 

korábban is használták a teszteket, de a számítástechnika és az internet térhódításának 

következtében megjelentek az elektronikus tesztek, melyek automatikusan kiértékelődnek, és 

így nemcsak a javítással nem kell fáradoznunk, de gyorsan készíthetők különböző statisztikák 

is például az oktatás hatékonyságának ellenőrzésére. 

Teszteket használhatunk az előismeretek felmérésére, vagy tudáselmélyítés céljából, de 

természetesen a tanultak ellenőrzésére is. A teszt célja és a tananyag függvénye a teszt 

típusának megválasztása.  

A tudásszintmérő tesztek elkészítéséhez meg kell határoznunk, hogy milyen tudást akarunk 

mérni. 



Egy téma alapos átgondolásának megfelelő eszköze, ha kérdéseket teszünk fel vele 

kapcsolatosan. Ha jó kérdéseket kapunk, az elősegíti, hogy az információkat összerendezzük, 

értékeljük meglévő elképzeléseinket és új ötleteket fogalmazzunk meg. 

 

A feladatok a válaszadás módja szerint két fő csoportba lehet sorolni: a feleletválasztó és 

feleletalkotó csoportba. Mindegyik típusnak vannak előnyei és hátrányai: a feleletválasztó 

feladatokat általában egyszerűbben lehet kiértékelni, könnyebben lehet hozzájuk javítási, 

kódolási utasítást készíteni. Feleletalkotó feladatokkal a tudás többféle összetevőjét lehet 

tesztelni, de javításuk, kódolásuk általában több figyelmet igényel, nehezebben 

automatizálható. 

 

 

Néhány tesztek készítésére alkalmas eszközt szeretnék bemutatni. 

 

Moodle 
 

Valószínűleg a jelenlevők már ismerik a moodle beépített tesztkészítő modulját. 
Még nem szakadtunk el igazán a papíralapú gondolkodásmódtól, és ezért is a leggyakrabban 

használt típus a  

 Feleletválasztós (egyetlen jó választ vagy több jó választ tartalmaz) 

 

 
 

• A tevékenységek közül talán a teszt az egyik legpraktikusabb. Nagyban segíti az oktatók 

munkáját, hiszen egy jól elkészített teszt-adatbázis hosszú ideig kényelmesen használható, 

miközben mentesülünk a zh javítás kellemetlenségei alól.  

• Előnyei: 

• Sokféle alkalmazhatóság (gyakorlás, beugró, zh…) 

• Bővíthető (egy egyszerű feladatsort évek alatt hatalmas adatbázissá növelhetünk, 

viszonylag kis munkával, ) 

• Automatikus kiértékelés (nem kell kézzel javítani éjszakába nyúlóan, az eredményre 

hetekig várni a diákoknak, külön időpont a betekintésre…) 

• Hozzáférés korlátozása (idő, jelszó, IP tartomány) 

• Visszajelzési lehetőségek (sokrétű visszajelzés lehet, feladatszinttől a teszt 

végerdményéig) 



• Hátrányai: 

• Részeredményekre nem lehet részpontot adni (összetett számításoknál csak a 

végeredményt tudom számonkérni) 

• Nem blokkolhatóak az egyéb tevékenységek tesztírás alatt (vizsgateszt) 

 

Sokféle teszttípus közül választhatunk. 

 

 
 

Ezek közül a számításos tesztről tavalyi előadásomban részletesen beszéltem (A moodle 

nyújtotta lehetőségek a számított feladatok témakörében) 

A számításos tesztkérdés alkalmazási területe széleskörű. Az egyszerű matematikai példáktól 

kezdve komoly programozási feladatok kiértékeléséig egyaránt használható: 

– Képletek használata 

• Matematika 

– a+b=? 

– ax
2
+bx+c=? 

• Fizika 

– F=m*a=? 

– s= s0+v0*t+a/2*t
2
 

• Informatika  

– Decimális szám ↔ bináris szám 

– Programozási feladatok eredménye 

• Kifejezés kiértékelés {a}/{b}^{c}*{d} 

• Futási eredmény… 



 
Coospace 

Tesztek a CooSpace rendszerben  (Kis Márta 2011.06.05) 

 

A CooSpace keretrendszer segítségével könnyen készíthetünk teszteket, mind önellenőrzés, 

mind vizsgáztatás céljából. A kérdéseinket kérdésbankokba szervezve fogalmazhatjuk meg, 

melyekből különböző típusú teszteket állíthatunk össze. Megadhatjuk, hogy melyik 

kérdésbankból hány kérdés szerepeljen a tesztben, engedjük-e a kérdések visszanézését, 

adunk-e meg időkorlátot, hányszor engedjük futtatni, milyen súlyozással kérjük végén az 

értékelést. 

Öt különböző kérdéstípus közül választhatunk: 
— egyszerű választás 

— többszörös választás 

— szöveg (a kérdésre egy szó a válasz) 

— szám (a kérdésre egy számmal válaszolunk) 



— párosítás 

A fent felsorolt kérdéstípusokra láthatunk 1-1 példát a következő mintatesztben. 

 

Egyszerű választás: 

 
Többszörös választás: 

 
Szöveg: 

 



Szám: 

 
Párosítás: 

 
 

A teszt futtatása után a program az alábbi táblázatban összesíti az eredményünket. Itt 

kiolvasható, hogy mikor futattuk a tesztet, mennyi időbe tellett a kitöltése, hány pontot értünk 

el, illetve, hogy mely kérdésekre adtunk helyes választ. 



 

Oktatói szempontból nagyon hasznos, hogy a program automatikusan készít egy összesítő 

statisztikát arról is, hogy az egyes kérdéseknél hogyan alakultak a válaszok, melyik választ 

hány százalékban jelölték a hallgatók. Ez egy fontos visszacsatolás a tanárnak, hogy mely 

témakörökre kell nagyobb hangsúlyt helyezni az oktatásban. 

 
 

A tesztfeladatok megoldását többféle módon is ösztönözhetjük, segíthetjük. Például óra végén 

szánhatunk rá egy kis időt, hogy a csoporttal együtt közösen teszteljük, mennyire sikerült 

megérteni az óra anyagát. Ilyenkor az oktató futtatja a tesztet, és a csoport együtt igyekszik 

kitalálni a helyes választ. Ez jó alkalmat kínál az oktatónak, hogy rendszerezze a tanultakat, 



fontos összefüggésekre ráirányítsa a hallgatók figyelmét, illetve kedvet adjon a teszt otthoni 

futtatásához.  

Összetettebb feladatok megoldásához kis videofilmeket is készíthetünk, amit otthon többször 

visszanézhet a hallgató, hogy kellő jártasságot szerezhessen a megoldásban. Egyéni ütemben 

dolgozhatja fel az anyagot, majd a tesztek futtatásával lemérheti felkészültségét.  

 

Quandary 
A Quandary olyan professzionális tesztkészítő rendszer, amely alkalmazásával valódi 

tesztlabirintusokat hozhatunk létre. Természeten lehetőség van itt is hagyományos, lineáris 

tesztfeladatok megoldására, amikor is, egyik feladat megoldása után jön a másik, de a 

program valódi jelentősége abban áll véleményünk szerint, hogy olyan hálók hozhatók létre a 

feladatokon belül, amikor egy feladatban a választól függ, hogy hova, milyen feladatra ugrunk 

tovább. Ezt úgy érhetjük el, hogy a feladat készítésénél az adott kimenetre beállítjuk az un. 

ugrópontot. Ezáltal beépíthető a tesztbe visszacsatolás is, azaz rossz válasz(ok) esetén előbb-

utóbb visszairányíthatjuk a válaszadót az eredeti kérdéshez, ösztönözve a másképp, más úton 

való gondolkodásra. 

Természetesen a pontozás is eltérő lehet.  

- Nem csupán a jó megoldásokért tudunk pontot adni, de beállíthatjuk, hogy csak akkor 

tudjon továbbhaladni egy másik feladatra a tanuló, ha egy minimális szintet, minimális 

pontszámot elért az adott részben. Ezzel a módszerrel elérhetjük azt, hogy egy bizonyos, 

magasabb szintre csak akkor tudjon továbblépni, ha már jól begyakorolta az előző szint 

ismereteit, és abban az alapokat biztos elsajátította.  

- Súlyozhatunk is a pontozásban, azaz egy-egy nagyobb súlyú részfeladatot magasabb 

pontszámmal is jutalmazhatunk, míg mások megoldásához alacsonyabb pontszámokat 

rendelhetünk. 

- Ha nagyon szigorúak akarunk lenni, és el akarjuk kerülni, hogy a hallgatók próbálgassák a 

megoldásokat egy-egy feladatban - hogy melyik megoldás lehet jó -, nos abban az esetben 

a rossz válaszra kattintást büntethetjük un. negatív pontokkal, vagy, pontlevonással. 

- Készítettünk már olyan teszteket is, amelyben csak akkor tudott a feladaton teljesen 

végighaladni a hallgató, ha jó választ adott minden kérdésre. 

- Természetesen előfordulhat, hogy egy-egy feladatnak több jó, helyes megoldása is lehet, 

erre szolgálnak az elágazások. Attól függően, hogy melyik irányban indul a hallgató a 

feladat megoldásával, más és más úton haladhat tovább. A labirintus jelleg épp azt 

szolgálja a Quandaryben, hogy az összes lehetséges kapcsolatot létrehozzuk a feladaton, 

feladatsoron belül, és az összes lehetséges úton végigvezessük a hallgatót. 

- De létrehozhatunk ún. ciklusokat is, azaz, olyan típusú utakat, amelyeken haladva addig 

nem tud érdemben továbbhaladni a feladatban a hallgató, amíg nem talál jó megoldást. 

Az ilyen feladatokban, látszólag tovább tud haladni, hiszen, a rossz (kevésbé jó) 

megoldás is vezet valahova, de előbb-utóbb a beépített kapcsolatok révén visszatér oda, 

ahol elrontotta, azaz, újra kell próbálkoznia, esetleg (és célszerűen) más úton, más 

megoldáson haladva. 

- A szoftver lehetőséget ad időkorlát beállítására is, így maximalizálhatjuk az egy feladatsor 

megoldására biztosított időt. 
Akárcsak a Hot Potatoes-ban, a Quandary-ben is nem csupán a saját file formátumában 

menthetjük el a feladatot (ami tulajdonképpen a szerkesztő nézet, hisz ezt megnyitva 

bármikor módosíthatjuk, bővíthetjük a feladatunkat) de html formában is elmenthetjük, így 

azonnal megnézhetjük, hogy milyen képet mutat a weben a feladat.  



 

Egy quandary feladat kapcsolati hálója 

 

HOT POTATOES 

 
Játékos és kedvcsináló teszteket ma már könnyedén készíthetünk online alkalmazásra, például 

az ingyenesen regisztrálható, kanadai fejlesztésű – magyar nyelvű változattal is rendelkező – 

„Hot Potatoes” tesztszerkesztő szoftver1, amellyel többféle feladattípusban is létrehozhatunk 

teszteket.  

 

                                                 
1
 letölthető: http://hotpot.uvic.ca/ címről 

http://hotpot.uvic.ca/


 

A Hot Potatoes program nyitóképe 
 

A tesztkészítő program nyitóképén azonnal eldönthetjük, milyen típusú feladatot szeretnénk 

készíteni: 

1. JClose - nyitott mondat (egy mondatba az üresen hagyott helyre kell beírni a kihagyott 

kifejezést, ami zárttá, teljessé teszi a mondatot) 

2. JCross - keresztrejtvény 

3. JQuiz – választásos kvíz feladatok létrehozására alkalmas (pl. kakukktojás keresés) 

4. JMatch – párosítás 

5. JMix – összekevert mondat helyes szórendjének megállapítása 

 

A különböző típusú teszteket nem csupán hotpot formátumban, de html formátumban is el 

tudjuk menteni, így azonnal ki is próbálhatjuk „működőképességüket”, illetve megjelenésüket 

online formában. 



 

A kvíz szerkesztő munkaablaka 

 

A teszt html-képe 



 

A párosítás-teszt szerkesztő munkaablaka 

 

 

A teszt html-képe 
 



 

A keresztrejtvény-szerkesztő munkaablaka 

 

A keresztrejtvény html-képe 
 

A Hot Potatoes tesztfeladatok jól használhatók önállóan is, egy-egy tanórán, ismétlésre, 

ismeretek rögzítésére, ellenőrzésére, vagy csak pihentetésül. Ugyanakkor akár 

vizsgafeladatokat is készíthetünk vele.  

A feladatok sokszínűsége, kiküszöböli, hogy a gyakorló feladatok unalmassá, megszokottá 

váljanak a hallgatók számára. Ugyanakkor az oktatónak is kihívást jelent megfelelő minőségű 

feladatok kitalálása és megalkotása. 



A Hot Potatoes teszteket használja a Moodle LMS rendszer is, beépített, modulként. 

Segítségével készíthetünk is tesztfeladatokat, de előre elkészített tesztjeinket is feltölthetjük a 

Moodle-ba.  

Néhány Hot Potateos mintatesztet kipróbálhatunk a Rendszergazdátlanok portálon is2. 

 

PowerPoint 
 

A Powerpoint egy bemutató készítő eszköz, nem arra készült, hogy teszteket hozzunk vele 

létre. Ez azonban nem akadálya annak, hogy olyan nem lineáris bemutatót készítsünk, amely 

visszajelzést ad és ezzel a tanultakat gyakoroltatja, azaz a tudást elmélyíti. 

 

 

                                                 
2
 http://drseres.com/elearning/tesztek/hotpot/index.htm  

http://drseres.com/elearning/tesztek/hotpot/index.htm

