
Online tesztelés néhány eszköze és lehetősége  
 
A következőkben a teljesség igénye nélkül említünk néhány olyan online teszteléshez 
használatos eszközt, melyek szabadon használhatók és alkalmazásuk megfelelő módszertan 
esetén kiváló lehetőséget nyújt a digitális oktatásnál. 
 
 

ONLINE ESZKÖZ  NÉHÁNY JELLEMZŐ  

GOOGLE ŰRLAP (FORMS) - 
TESZTEK  

- hasonló a Google Űrlapokhoz  
- az egyes kérdéseket pontozni lehet  
- Google fiókkal egyszerűen használható  

SOCRATIVE.COM  - online feleltető rendszer  
- valós idejű visszacsatolás  
- kérdések és válaszok exportálása .pdf, vagy .xls 
formátumba  
- különböző feladattípusok  
- automatikus kiértékelés  

CLASSMAKER  - egyéni tesztek és vizsgák készítése és terjesztése  
- online tesztek idegen nyelven is  

QUIZIZZ  - online kvízkészítő  
- könnyen kezelhető  
- valós idejű válaszadás is lehetséges  
- előre, mások által elkészített teszteket is felkínál  

EXAM.NET  - speciális digitális vizsgakészítő rendszer  
- a diákoknak is regisztrálni kell  
- vizsgáztatás közben a diák csak az adott alkalmazást 
tudja használni, minden más lehetőség blokkolva van  
- időzítés és egyéb speciális beállítási lehetőségek  

MENTIMETER  - interaktív szavazás  
- az eredmények elmenthetők későbbi felhasználásra  

KAHOOT!  - feladatsorok összeállítása és megoldása online módon  
- 4 féle feladattípus (közülük 2 pontozható)  
- miután regisztrálnak a diákok, az eredményeik tárolva 
lehetnek  

 

Köszönet Beták Norbertnek az összeállításért. 

 

  



Online tesztelés – módszertani javaslatok  
 
INTERAKTÍV ELŐADÁS 

• az tanár online előadását kísérik végig a diákok 

• a diákok az előadás közben saját jegyzeteket készíthetnek és válaszolhatnak is a tanár 
kérdéseire 

• használható eszköz pl.: Skype + Mentimeter 
 
INTERAKTÍV PREZENTÁCIÓ 

• az tanár előre elkészített, hanggal ellátott prezentációt küld az osztálynak/csoportnak 

• a diákok előre megadott időpontban csatlakoznak az online megosztott teszteléshez 

• használható eszköz pl.: PowerPoint + Socrative 
 
CSOPORTOS FELADATMEGOLDÁS KÉPERNYŐMEGOSZTÁSSAL 

• az tanár előre meghatározott időpontban kiosztja a diákok számára a feladatot 

• a diákok megosztják az tanárval a saját képernyőjüket és valós időben oldják a 
feladatot 

• használható eszköz pl.: ZOOM + Word 
 
CSOPORTOS FELADATMEGOLDÁS DOKUMENTUM MEGOSZTÁSSAL 

• az tanár előre elkészítetett dokumentumokat oszt meg a csoporttal  

• adott diák csak a saját megosztott dokumentumát látja 

• a diák valós időben dolgozik a dokumentumban, melyet csak ő, ill. a megosztó (tanár) 
lát 

• használható eszköz pl.: Google Drive (Word dokumentum megosztása) 
 
ELŐRE ELKÉSZÍTETT ONLINE TESZT MEGOSZTÁSA 

• az tanár előre elkészíti az elektronikus tesztet 

• előre meghatározott időben engedélyezi a diákok számára az online teszt kitöltését 

• használható eszköz pl. exam.net 
 
CSOPORTOS INTERAKTÍV SZOBA 

• az tanár online osztálytermet hoz létre 

• a diákokat 2-3 fős csoportokba rendezi (break out rooms) 

• az egyes csoportok együttműködve oldják meg az tanár által kioszott feladatokat 

• ajánlott pl.: idegen nyelv oktatásánál megosztani különböző ábrákat a csoportokkal, 
akiknek azok alapján kell történetet kreálniuk, majd leírniuk/elmesélniük  

• használható eszköz pl.: ZOOM 
 
Kidolgozta: Beták Norbert 


