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Vezetői összefoglaló 

A jelentés több egymással összefonódó logikai rétegből áll. Egyrészt értelmezésre 

kerül a hallgatói hatáskörben végezhető minőségbiztosítás feladatköre egy új kérdéstár 

fejlesztése esetén; másrészt a kérdéstár online megvalósításával kapcsolatos ellenőrzési 

feladatok is értelmezésre kerülnek. 

A hallgatók szerepe a kérdéstárak minőségbiztosításában holisztikus: egyszerre érint 

stilisztikai, nyelvtani, tartalmi, esélyegyenlőségi/egyenszilárdsági, kérdésközi, válaszopciók 

közötti etc. rétegeket. Egy tesztkörnyezet online megvalósítása kapcsán is egy soktényezős 

minőségbiztosítási feladatról van szó, szoftver-ergonómiai, rendszerhatékonysági 

rendszerbiztonsági, funkcionalitást érintő etc. vonatkozások vizsgálata szükséges. 

A diagnosztikai feladatokon, vagyis a potenciális hibák, kockázatok megállapításán túl 

egy hallgatói véleményezés ki kell, hogy térjen a terápiás javaslatok minél inkább 

operacionalizált mibenlétére is, hiszen a kritika csak a megfelelő javítási potenciál felmutatása 

esetén hiteles. 

Az ilyen jellegű feladatok a korábbi hasonló feladatok sorába illeszkednek, de előbb-

utóbb szükség lenne az eddig feltárt potenciális anomáliák és az ezek feloldására vonatkozó 

javaslatok nemzetközi szintű katalogizálására, egy fajta (az innováció-menedzsment és/vagy 

projektmenedzsment komplex jelenségköreit már leírni képes) tesztelési szabvány 

előállítására. 

A konkrét feladat során a 600 kérdésből álló kérdéstár kapcsán szinte minden ismert 

problématípus kockázata felismerhető és az ezekre érvényes terápiás javaslatok is 

létjogosultsággal bírnak. Ez a hallgatói véleményezés fázisában kiaknázandó lehetőségként 

kezelhető és vélelmezhetően kezelendő, de mindenképpen azt sejteti, hogy a fejlesztési 

folyamat iteratív jellegét nem érdemes lerövidíteni. Végső soron a tesztkérdések és az online 

környezet kapcsán magának a tesztelési folyamatnak a dokumentumait, jegyzőkönyveit is 

érdemes lehet publikálni az érintett hallgatóság felé: egyrészt a minőségbiztosítási szemlélet 

demonstrálására, másrészt az esetlegesen felmerülő további anomália-gyanúkat minél 

szélesebb körben katalogizálandó – természetesen azt feltételezve, hogy a feltárni vélt 

problémák kezelésére azonnali és hatásos kapacitások állnak mindenkor rendelkezésre… 
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Bevezetés 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának elsőéves 

hallgatói hagyományosan kritériumtárgyak teljesítéséhez kötve folytathatják csak 

tanulmányaikat a Karon. 

„A felzárkóztató kritériumtárgy, olyan tanegység, amelynek célja a középiskolai 

ismeretek hiányosságainak pótlása. Kreditértéke nincs. A felzárkóztató kritériumtárgy 

felvételét a képzési tervek írják elő.” (ELTE HKR1 520. § (2) bek.) 

„El kell bocsátani a szakról a hallgatót […] ha az első két regisztrált félévben nem 

teljesíti a szakján előírt felzárkóztató kritériumtárgyat” (ELTE HKR 531. § (1) bek.) 

„A felzárkóztató kritériumtárgy a regisztrációs héten vagy a félév során eredményesen 

megírt felmérő dolgozattal teljesíthető.” (ELTE HKR 536. §) 

A kritériumtárgyak teljesítéséhez előírt feltételek és tesztek igazodnak az egyes 

szakterületek (fizika, földrajz, kémia, környezettudomány, matematika) igényeihez, de a 

matematika tárgyból az év eleji dolgozatot és az első féléves gyakorlatot is a Matematika 

Intézet koordinálja a legtöbb szakterületen. A teljes év eleji dolgozat szerepe a matematika 

alapszakon és a matematikatanári szakon a szintfelmérés is (amely alapján az egyes tárgyak 

változatai közötti választás lehetőségével is élhetnek a hallgatók), ugyanakkor a dolgozat első 

részében található tesztkérdések „célja, hogy alapvető matematikai ismeretek meglétét 

ellenőrizze” (Török–Vásárhelyi: Feleletválasztós tesztkérdések […] 2015.) 

Jelen dokumentumban az ELTE Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapból támogatott 

programja keretében létrejött új kérdéstár és a kritériumdolgozatok első részének online 

megvalósíthatósága kerül elemzésre annak érdekében, hogy a fejlesztés során a hallgatói 

vélemények didaktikai, pszichológiai, technológia, ergonómiai etc. rétegei is figyelembe 

vételre kerülhessenek – a tesztek hatásosságának és hatékonyságának javítását szem előtt 

tartva. 

                                                
1 http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II.pdf#page=260 
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Specifikus projekt célok 

A kritériumdolgozatok évek óta fennálló rendszerében a tesztkérdések kitöltése és 

javítása is papíralapon történt, ugyanakkor a nagyszámú kitöltő hallgató, az év elején rövid 

idő alatt (az őszi félév regisztrációs hetében) több alkalommal megírásra kerülő dolgozat és 

annak javítása kapcsán felmerülő időigény optimalizálása; végső soron pedig a korábban is 

gyűjtött adatokra támaszkodó statisztikai eredmények könnyebb elkészíthetősége és 

hozzáférhetősége adekvát kérdéssé tette a technikailag egyértelműen javítható tesztek online 

megvalósítását. A jelen projekt keretében létrejött új kérdéstár elemeinek megírásakor és a 

struktúra kialakításakor pedig már szempont volt a majdani automatizált online tesztek 

összeállítási és randomizálási sajátosságainak való megfeleltethetőség. A fejlesztés egyben 

lehetőséget kínál arra is, hogy a hallgatói vélemények tetszőleges rétegei (pl. ergonómiai, 

didaktikai etc.) minél szélesebb körben figyelembe vételre kerülhessenek már a tervezés 

fázisában is, ahogy az a sikeres IT-projektek esetén alapvető követelmény. 

A kérdéstár tartalmának elektronikus adatbázisba fejtése és a megfelelő egyetemi 

tesztkörnyezet (például a már meglévő Moodle, NEO LMS, CooSpace, etc. – vagy 

kifejezetten a kritériumtesztekhez fejlesztett felület) kiválasztása és testreszabása után 

megkezdődhet a kritériumtárgyat a tavaszi félévben teljesíteni kívánó hallgatók körében a 

feladatsorok és a keretrendszer tesztelése, illetve a jelen dokumentumban megfogalmazott és 

a pilot-fázisban feltárt didaktikai eredmények mentén a kérdéstár esetleges finomhangolása az 

őszi éles tesztidőszakra. 

Vállalt indikátorok / monitoring mutatók 

Az aktuális FSA-projekt keretében megvalósult kérdéstár „20 kategóriában 

egyenletesen elosztva összesen 600 feleletválasztós tesztkérdést tartalmaz, amelyek lefedik a 

középiskolában tanított témakörök mindegyikét” (Török–Vásárhelyi, 2015.) 
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A lefedett középiskolai témakörök a következők: 

1. Logikai feladatok 

2. Szöveges feladatok 

3. Aritmetikai feladatok 

4. Számok sorrendje 

5. Egyenletek 

6. Másodfokú [egyenletek] 

7. Trigonometrikus [egyenletek] 

8. Egyenlőtlenségek 

9. Számelmélet 

10. Függvények grafikonja 

és hozzárendelési szabálya 

11. Függvény menete 

12. Sorozatok 

13. Elemi geometria 

14. Térgeometria 

15. Koordinátageometria 

16. Trigonometria 

17. Vektorok 

18. Kombinatorika 

19. Valószínűségszámítás 

20. Hány igaz 

A kérdéstár fejezeteinek felépítése a kritériumteszt elvárásainak megfelelően történt, 

amely lehetővé teszi, hogy „minden kategóriából 1, így összesen 20 feladat kerüljön az 

összeállításba”, a kategóriánként / fejezetenként rendelkezésre álló 30 feladat pedig kellően 

nagy kombinatorikai teret2 generál, melyben előreláthatólag a véletlenszerű sorsoláson 

alapuló egyes feladatlapok több éven keresztül biztonsággal használhatók. Amennyiben a 

későbbiekben bármikor a kérdéstár bővítésére kerül, „célszerű azt az összes kategóriában 

egyenletesen tenni”, ezáltal biztosítva a teszt kitöltése és értelmezése során folyamatosan az 

egyenlő esélyeket és összehasonlítható eredményeket. 

                                                
2 A meglévő gyűjteményen felül 600+1. feladat lehetne akár a következő is: 

A meglévő 20 kategória 30-30 kérdése alapján hány különböző (kategóriánként egy, azaz összesen 20 kérdéses) 

tesztet lehetne kisorsolni, ha a témakörök, illetve az egyes kérdéseken belül a válaszlehetőségek sorrendje előre 

fixált? 

Szintén hipotetikus 600+2. feladat: Hogyan változik az eredmény, ha mind a kérdések, mind a 

válaszlehetőségek tetszőleges sorrendben jelenhetnek meg, s ezeket a teszteket megkülönböztetjük egymástól? 
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Projektaktivitások 

A jelen projekt keretében megvalósítandó (megvalósult és tervezett) központi 

feladatokat 

 oktatói részről az új kérdéstár összeállítása, 

 hallgatói oldalról (tanárszakos és informatikus érintettség révén) ezt követően a 

feladatok közzététel előtti alfa-tesztelése, illetve 

 az online tesztkörnyezet megtervezése és (igény esetén) végső kialakítása 

jelentik. 

Megjegyzések a kérdéstár összeállítása és szerkezete kapcsán 

Az önálló dokumentumban létező kérdéstár elemeinek elsődleges összeállítása a 

hallgatói közreműködés kereteit meghaladó részfeladat volt; jelen fejezetben tehát kizárólag a 

már elkészült pdf-verzió alapján a későbbi online megvalósítás szempontjából számottevőnek 

tartott jellegzetességek és kérdések felevetése történik. Nem kerülhető meg a kérdéstárban 

szereplő elemek kapcsán az esetleges kockázatok (például nem azonos időigény az egy 

kategóriába tartozó kérdések esetén) feltárása, az ezek megoldására szóba jöhető javaslatok 

megfogalmazása (például időigény-becslés minden kérdés esetén, illetve a szükséges időigény 

szórásának racionális intervallumon belül tartása a kérdések módosításán keresztül). 

Adatbázis építése 

A hosszabb távú felhasználás szempontjából releváns kérdésnek mutatkozik a 

kérdéstár formátumának megválasztása. A gyűjtemény jelenleg egy folytonosan szerkesztett 

pdf-állományban érhető el, mely kivitelezés az olvashatóság (ezáltal például a béta-tesztelési 

fázisban a – több körös – szakmai lektorálás) kívánalmainak alapvetően megfelel, bár 

általában véve a pdf-állomány egy végtermék-formátum, hiszen ebben korrektúrákat, 

megjegyzéseket nem lehet olyan egyszerűen – átlagos felhasználókat alapul véve – megtenni, 

mint valamely szerkeszthető formátumban közreadott állományban. 

Itt kell megemlíteni a csoportmunka-környezeteknek a munkahatékonyságra és 

archiválási értékre vonatkozó többletérték-potenciálját: egy felhőalapú (például Google Docs) 



~ 10 ~ 

környezetben az arra feljogosítottak egymással lényegében párhuzamosan lehetnek képesek 

egy nagyobb állományt szerkeszteni (bár egy-egy pontot természetesen továbbra is csak egy 

felhasználó képes egy időben módosítani). Hasonlóképpen kiemelendő a például a wiki-

környezetben történő szócikk (= kérdés) -fejlesztés, melyben a laptörténeten keresztül maga a 

fejlesztéstörténet is archiválódik ennek minden előnyével – és publikáció esetén –

kockázatával. 

Feltételezve azonban, hogy a kérdéstár teljes terjedelmében nem kerül széles körben 

(például hallgatóság számára) publikálásra, hanem évről évre a tesztek összeállításának 

háttérmunkái során fognak majd rá a kritériumtárgyak oktatói támaszkodni, szükségesnek 

mutatkozik a kérdéstár jelenlegi formája mellett egy Excel-tábla, vagy másmilyen adatbázis-

struktúra (például egy online SQL-megoldás) kialakítása. Ez ugyanis nem kizárólag az online 

tesztrendszer hátterét adná, hanem a papíralapú tesztek, de akár a kritériumtárgyak 

kontaktóráin felhasználandó feladatok összeállításában is segítséget jelenthetne. 

A jelenlegi „nyomtatási nézet” adatbázisba fejtése – az anyag terjedelmét figyelembe 

véve – vélelmezhetően csak speciális megoldásokkal volna racionális (vö. egyedi fejlesztésű 

Excel-alapú szöveges műveletek a szükséges formátum-konverziók érdekében). Ezt az 

átalakítást a jelenleg is világosan tagolt formátum alapvetően támogatja, a feladatok 

szövegének kezdete a feladat-azonosító alapján egyértelműen definiáltnak tűnik (ugyanakkor 

a tartalomjegyzékben jelenleg látható könyvjelző-hiányok célzott ellenőrzése természetesen 

olyan szükséglet, mely a jelen tervezési fázis lezárása után egyértelműen jelentkezik), 

hasonlóan azonosíthatók az egyes válaszlehetőségek és a helyes válasz – jelenlegi sorrend 

szerinti – betűjele is. 

Matematikai szimbólumok megjelenítési lehetőségei 

Matematikai szövegről lévén szó, az adatbázis felépítése (és a végleges formátum, 

tesztkörnyezet kiválasztása) során is szűk keresztmetszetet jelenthet a matematikai jelek, 

szimbólumok és formulák konvencionális – a megszokott kézírásos formának messzemenőkig 

megfelelő – megjeleníthetősége, mely elektronikus környezetben időről időre különböző 

megszorításokkal lehetséges csak. 
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1. ábra: Html-környezetben specifikus szerkesztő nélkül formázott matematikai formulák 

(forrás: http://www.bethlen.hu/matek/Mathist/Forras/permutaciok_szama.htm) 

Jelen fejlesztői dokumentáció szerzői a fent hivatkozott szerkesztési módszert 

ellenjavalltnak tekintik, mert bár az a tartalmi szabatosság rovására vélelmezhetően nem 

megy, a könnyebb olvashatóság és megérthetőség, illetve esztétikai szempontok 

figyelembevételével szükségesnek tűnik a valódi matematikai szimbólumokhoz való 

ragaszkodás, ahol ezt a környezet lehetővé teszi (például egyenletszerkesztő, matematikai 

modul alkalmazása). 

Köztes megoldásként józan kompromisszumot jelenthet az online környezetek 

korlátozott grafikus funkcionalitására a megfelelő szerkesztőkörnyezetben előállított formulák 

szövegközi használata (ld. 2. ábra), melyek azonban – az adatbázisként szintén problémás 

tárolás és beszúrási utasítások mellett – mértezési problémákat is felvetnek, illetve a kész 

szöveget szétzilálhatják. 
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2. ábra: Specifikus szerkesztőben előállított képek használata blokk- illetve sorfolytonos megjelenítésben 

(forrás: http://www.bethlen.hu/matek/Mathist/Forras/Binomialis_tetel.htm) 

Elsődleges célként kitűzve a fent már említett, matematikailag is teljes megjelenítési 

funkcionalitással rendelkező környezet alkalmazását; annak lehetetlensége esetén (például a 

megfelelő platform hiánya, illetve irracionális ára, munkaigénye folytán) racionális 

alternatívának mutatkozik a teljes kérdéstár képekként való tárolása az adatbázisban, habár 

ennek a módszernek előzetesen is azonosítható veszélye az algoritmikus (szövegbányászati) 

tárolás kizárása és az esetlegesen szükséges javítások megnövekedett munkaigénye. 

A helyes válasz tárolásának lehetőségei 

A jelenlegi formátumban a válaszlehetőségek címkézése (A, B, C, D), illetve a helyes 

válasz betűjelének megadása előre definiált. Ugyanakkor „akár papíralapú, akár elektronikus 

formában állítják össze a tesztet, érdemes a felkínált válaszokat véletlenszerű sorrendbe 

rakni” (Török–Vásárhelyi, 2015.), mely funkció a kivitelezés végső módjától függően több 

módon is elképzelhető. 

Kétlépcsős kódolás 

Amennyiben a (papíralapú) teszt összeállítása közvetlenül a kérdéstár jelenlegi 

formájából történik (a helyes válaszok sorának kihagyásával), úgy egyértelmű kézi vezérlést 
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igényel a válaszlehetőségek újrarendezése, bár feltételezhető, hogy ebben az esetben a 

kérdések kiválasztása is emberi közreműködéssel történik, tehát ennek többletmunka-igénye 

kevéssé jelentős. A módszer azonban nagyobb mennyiségű különböző feladatsor 

előállításának igénye esetén hátrányba kerül az automatikus kérdésleválogatási módszerekkel 

szemben, s a javításhoz is minden válaszsorrend-keverés esetén új javítókulcs (esetleg az 

emberi javítás hibáinak minimalizálása érdekében lyukas sablon) készítése szükséges. 

Adatbázisban tárolt, de a helyes válasz betűjelét / sorszámát külön attribútumként 

rögzítő megvalósítás esetén a kérdéssor véletlenszerű és automatikus lekérése biztosított (akár 

egymást követő nagyobb számú teszt esetén is), de a nyomtatásra kerülő verzióban a 

válaszsorrend az adatbázisban tárolthoz képest továbbra is kézzel keverendő, mivel az 

adatbázisban minden rekordhoz tartozó válaszlehetőségek kényszerűen tartalmaznak 

valamiféle triviális sorrendre való utalást a külön oszlopban tárolt helyes válasz egyértelmű 

megadhatósága miatt. Ezen primer sorrendezés eltávolítása és felülírása vélelmezhetően nem 

(vagy nehezen) megkerülhető emberi közreműködést igényel, melyet ismételten a javítókulcs 

(vagy lyukas sablon) kézi előállítása kell, kövessen. 

Az előbbi adatbázisból elvileg lehetséges elektronikusan javított tesztlapok lekérése is. 

Ebben az esetben azonban az adatbázisban előre rögzített válasz-azonosítók (betűk vagy 

sorszámok) eltávolítása vagy módosítása a végleges tesztben – éppen az automatikus javítás 

során az egyértelműség biztosítása érdekében – jelenleg problémásnak tűnik. A javító 

algoritmus ugyanis ebben az esetben nem magát a választ, hanem annak előre definiált 

címkéjét azonosítja, így a válaszok megjelenítési sorrendjének változtatása körülményesen 

kezelhető kettősséget hozhat a tárolási és megjelenési sorrend kódolásában. 

Egylépcsős kódolás 

A válaszlehetőségek sorrendjének keverését előreláthatólag egy a jelenlegitől eltérő 

adatbázis-struktúrában való tárolás mozdíthatná elő. Amennyiben a kérdéstár feldolgozása 

során nem a jelenlegi betűkódok, hanem a „helyes válasz” / „helytelen válasz 1/2/3” alatti 

tárolás valósul majd meg, úgy a véletlenszerűen megjelenített válaszlehetőségek 

kiértékelésénél is csupán a „helyes válasz” azonosító felismerése szükséges, mely 

vélelmezhetően technikailag egyszerűbb, mint a kétféle kódolás összehangolása. Papíralapú 

tesztek esetén ez esetben sem kerülhető meg a kézileg összeállított javítókulcs vagy lyukas 

sablon alkalmazása, azonban ez az éppen összeállított teszt kiadás előtti utolsó 
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ellenőrzéseként az adatbázisban esetleg hibásan tárolt rekordok kiszűrésére a szúrópróbaszerű 

ellenőrzésnél hasznosabb lehet. 

A válaszlehetőségek további értelmezési lehetőségei 

Továbbá a helyes válasz tárolásának logikai megfontolásain túl érdekes tanulás- / 

tesztelés-pszichológiai kérdésként vetődik fel, hogy adott kérdés esetén a válaszopciók 

sorrendjének hatása a helyes válasz felismerhetőségét illetően hogyan hat? Vajon igaz-e, hogy 

az első helyen megadott helyes válasz esetén a többi összezavaró hatása kisebb, mint fordított 

esetben? Vagy éppen az egyre inkább helyes válaszok sorrendje segíti statisztikailag a 

fókuszálást a csattanóként megadott utolsó helyes válasz felismerési folyamatában? 

Ez a problémafelvetés arra is rámutat, hogy a válaszopciók általában véve nem azonos 

komplexitási szinten hibásak. A válaszok hibásságának mibenléte vélelmezhetően típusokba 

sorolható, sőt ezen típusok meta-szinten le is írhatók, vagyis alkalmas elemzéssel 

automatikusan / automatizáltan fel is ismertethetők megfelelően magas találati arányok 

mellett (részletesen ld. a kifejtett értékelési alternatívákat). 

Végezetül a keverés automatizálása vagy manuális vezérlése kapcsán nem lehetséges 

eltekinteni a bruttó időigény azonosságától és a válaszopciók sorrendjének, a válaszopciók 

által sugallt problématípusok homogenitásának / egyenszilárdságának elvárásáról sem, 

melyek a kérdések és a válaszopciók leíró statisztikáinak kialakításával messzemenőkig 

támogathatók (ld. a kérdésadatbázis címkézési lehetőségeit). 

Adatbáziskódok univerzalitása 

A teljes kérdéstár egyetlen adatbázisban való tárolása során az egyes 

kérdéscsoportokhoz vélelmezhetően érdemes lehet egységes kódolást alkalmazni. A 

kérdésazonosítók jelenlegi rendszerében a kérdés száma előtti felvezető karakterek a fejezetek 

címe alapján eltérő karakterszámot igényelnek, ilyen módon azonban szövegbányászati 

eljárásokkal várhatóan komplikáltabb az azonosítókódok értelmezése. Figyelembe véve az 

egységes, minden karakterén szisztematikus tartalmat hordozó kódolás (vö. az ELTE TTK 

tárgyainak Neptun-kódja) egyszerűsítő lehetőségeit, jelen dokumentumban két alternatív 

javaslattal élnek a szerzők. Az első megoldás egyszintű kódolást alkalmaz, csak a végső 

leválogatásban szerepelő 20 kérdéscsoport azonosítása történik meg benne, míg a második 
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rendszer szisztematikusan leképezi a két réteg mélységű kiindulási kérdéstár logikai 

felépítését, jelezve a nagyobb, összefoglaló témakörök határait is. 

Az alábbi táblázatban láthatóak a jelenlegi fejezetek és kérdéscsoportok jelenlegi 

rendszer szerint megállapított címei és adatbáziskódjai, mellettük pedig a két javaslat. Az 

első, egyszintű kódolás esetén a kód négy karakterben megállapított hossza a jelenlegi 

három-öt karakteres kódok közötti racionális kompromisszumként került kiválasztásra, míg a 

kétszintű azonosításnál az egyértelműséget már nem sérti a kétszer három karakteres 

szisztéma sem. 

A kódolás egyszerűsítése érdekében (a „számok sorrendje” és a „sorozatok” fejezetek 

hasonló elnevezéséből fakadó zavarlehetőség miatt) az előbbi fejezet a „nagyságrendek, 

becslés” kifejezés alapján került kódolásra, melyről a szerzők úgy vélik, tartalmi szempontból 

sem jelent zavaró eltérést. Az egyértelmű megkülönböztethetőség (és a rákövetkező fejezettől 

való világos elkülöníthetőség) végett javasoljuk az „elemi geometria” kérdéscsoport kódolását 

is „síkgeometriaként”. 
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1. táblázat: Két javaslat az adatbáziskódok egységes megvalósítására 

(egy- illetve kétszintű kérdéscsoport-kódolás alkalmazásával) 

Témakör Kérdéscsoport Jelenlegi 
azonosító 

Egyszintű 
új azonosító 

Kétszintű 
új azonosító 

G
on

do
lk

od
ás

i 
M

ód
sz

er
ek

 Logikai feladatok GMLXX LOGIXX GMOLOGXX 

Szöveges feladatok GMSZXX SZOVXX GMOSZFXX 
Aritmetikai feladatok GMAXX ARITXX GMOARIXX 

Számok sorrendje GMEXX NARBXX GMONRBXX 

A
lg

eb
ra

 Egyenletek AEGYXX EGYEXX ALGEGYXX 
Másodfokú AEMFXX MASOXX ALGEMFXX 
Trigonometrikus AETRXX TRIGXX ALGETRXX 

Egyenlőtlenségek AELENXX TLENXX ALGELEXX 

Számelmélet Számelmélet SZEXX SZAMXX SZESZEXX 

Függvények 
Függvények grafikonja és 
hozzárendelési szabálya FVGXX GRAFXX FGVGRAXX 

Függvény menete FVXX MENEXX FGVMENXX 

Sorozatok Sorozatok SOXX SOROXX SORSORXX 

G
eo

m
et

ria
 

Elemi geometria EGXX EGEOXX GEOSIKXX 
Térgeometria ETGXX TERGXX GEOTERXX 
Koordinátageometria KGXX KOOGXX GEOKOGXX 
Trigonometria TRXX GTRIXX GEOTRIXX 

Vektorok VEXX VEKTXX GEOVEKXX 

Kombinatorika Kombinatorika KOXX KOMBXX KOMKOMXX 

Valószínűségszámítás Valószínűségszámítás VSZXX VASZXX VSZVSZXX 

Hány igaz Hány igaz HIXX HAIGXX HAIHAIXX 

Az adatbázis felhasználási lehetőségei 

A fejlesztés jelen fázisában alapvetésként elfogadott terv a fent is látható témakörök 

szerinti bontást fejezetenként egy kérdéssel leképező feladatsorok előállításának és 

alkalmazásának előkészítése. A későbbiekben (esetleg a tavaszi félév béta-tesztelési 

fázisában, vagy annak eredményeit figyelembe véve) azonban felmerülhet a kérdéstár 

fejezeteinek további bontása, újrastrukturálása; a tesz kérdés-elemszámának növelése, vagy a 

válaszlehetőségek számának változtatása is mint a várható eredményt és annak 

megbízhatóságát befolyásoló tényezők vizsgálatának, kutatásának igénye. 
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A jelen dokumentumban bemutatott adatbázis-jellegű tárolás a fenti módosítások 

végrehajtását messzemenőkig támogatja. A változtatások jellegétől függ az egyes lépések 

előkészítéséhez szükséges emberierőforrás-igény, de a különböző verziók párhuzamos 

tárolása és összehasonlíthatósága folyamatosan elérhető marad, melyhez számos automatizált 

előállítású mutató is felhasználható. 

Az adatbázisban tárolt kérdések elérhető statisztikái 

Az alapvető szövegbányászati jellemzők körében a kérdések és a válaszlehetőségek 

hosszának átlaga és szórása egyértelműen és egyszerűen automatizálható módszerrel 

előállítható adat, s ennek függvényében is vizsgálhatók mind az automatikusan generált 

randomizált tesztek, mind az eredmények. Amennyiben például a béta-tesztelési fázisban 

feltárható, hogy a kérdések vagy a válaszok hossza és a helyes megoldás gyakorisága között 

összefüggés mutatkozik, úgy ezt a tapasztalatot mind a későbbi tesztek összeállítása során 

(speciális sorsolási feltételként), mind a kérdéstár bővítése / átdolgozása esetén, mind pedig a 

kritériumtárgy kontaktóráinak tervezésénél vélelmezhetően érdemes figyelembe venni. 

Hasonló leíró statisztikát jelent a kérdéstár elemei kapcsán az ábrát tartalmazó 

feladatok (válaszlehetőségek) jelölése, és számuknak a kiadásra kerülő végleges tesztekben 

való monitorozása. Ahogy a kérdések és válaszok hosszával, úgy az ábra jelenlétének segítő, 

esetleg zavaró / hátráltató funkciójáról is fogalmazhatók meg gyanúmomentumok a béta-

tesztelési fázisban, de ilyen jellegű mérések hiányában is racionális elvárásnak tűnhet, hogy a 

tesztkérdések sorsolási mechanizmusában az ábra megléte is egy tesztenként egyenletes 

eloszlású változó legyen a kérdéscsoportokhoz hasonlóan. 

A kérdéstár elemeinek kulcsszavas címkézése 

A meglévő kérdések adatbázisban való tárolása a címkézés eljárásával lehetővé és 

technológiailag relatíve egyszerűvé teszi a kérdéscsoportok számának bővítése nélkül az 

egyes elemek részletesebb jellemzését. A jelenlegi kérdéstárban szereplő feladatok a szerző 

oktatók szakmai állásfoglalása alapján „lefedik a középiskolában tanított témakörök 

mindegyikét” (Török–Vásárhelyi, 2015.), ezen belül azonban az arányok finomabb felbontású 

elemzését is lehetővé teheti egy esetleges címkézési szisztéma. 
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Címkézés tartalmi szempontok szerint 

Ilyen címkézés alkalmazásával belső kapcsolatok, esetleges tartalmi, logikai átfedések 

feltárása és célzott felhasználása is lehetővé válik. Amennyiben ugyanis az elérendő cél az, 

hogy a végeleges tesztbe kerülő kérdések mindegyike önálló ismeretanyagra kérdezzen rá, 

semelyik másik, a tesztben szereplő kérdéssel tartalmi átfedést ne mutasson átfedést, úgy a 

címkézés esetében beállítható a korábbiakban említett példákhoz hasonló szűrési feltétel, 

vagyis a végső feladatlapot sorsoló algoritmus minden címkéhez tartozó kérdésből egyet 

helyez csak el a tesztben. 

Amennyiben azonban az automatikusan generált feladatlapok esetén a címkézés 

átfedéseit nem korlátozó feltételként, hanem leíró mutatóként kívánja kezelni a tesztrendszer 

mindenkori kezelője, úgy az azonos címkéhez tartozó eltérő feladatok megoldottsági 

eredményei önmagukban elemzés tárgyát képezhetik. Ezen elemzés(ek) mind a címkézés 

rendszerének későbbi finomhangolását, mind a középiskolából kikerülő leendő hallgatók 

adott pillanatban meglévő kognitív sémáinak értelmezését lehetővé teszi(k), ezáltal egyszerre 

támogatva az egyetemi törzstárgyak és a kritériumtárgy kontaktóráihoz tartozó gyakorlatok 

munkatervének finomhangolását is. 

Kutatási és gamification-célokat egyaránt szolgálhat, ha a (tanárszakos) hallgatók 

körében megíratott kritériumtesztek során egyfajta meta-feladatként felmérésre kerül, a tesztet 

kitöltő hallgatók milyen tartalmi vagy logikai kapcsolatokat vélnek felfedezni az eléjük kerülő 

feladatlap belső struktúrájában. Vagyis ők maguk találnak-e az egyes feladatok 

megszövegezésében olyan elemeket, melyek akár egy másik feladat megoldásának 

megtalálásához információt jelenthetnek, s ezen hallgatói körben feltárt logikai ösvények által 

kirajzolt térkép mennyiben illeszkedik az oktatói részről előzetesen feltételezett és a 

címkézési rendszerben leképezett kapcsolati hálózathoz? 

Címkézés feladat- / kérdéstípusok alapján 

Bár a létrejött feladatgyűjtemény formájában alapvetően egységes, tehát 

feleletválasztós, kérdésenként egyetlen helyes válasszal rendelkező elemeket tartalmaz, mégis 

érdemes lehet a kérdéstár elemeit nem csak a kerettantervben is rögzített témakörök alapján, 

hanem a feladatok megoldása során elvárt kognitív műveletek szerint is csoportosítani. 
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A címkézés ezen aspektusának elméleti hátterét adhatja Bloom széles körben 

alkalmazott taxonómiája, melynek keretein belül a feladatok az által igényelt különböző 

gondolkodási szintek szerint kerülhetnek csoportosításra. Ezen szintek az ismeret, megértés, 

alkalmazás, illetve a magasabb rendű műveletek körében az analízis, szintézis és az értékelés. 

Összhangban a feladatgyűjtemény bevezetőjében megfogalmazott állásfoglalással, miszerint a 

tesztkérdések célja elsősorban az „alapvető” matematikai ismeretek meglétének ellenőrzése, 

várható, hogy a Bloom szerinti első három szint lesz uralkodó a kérdések körében, azonban az 

egyes tesztek végleges kisorsolása a bennük foglalt kérdések Bloom-féle szintje alapján is 

korlátozó feltételekkel látható el. Különböző célszint tervezhető és állítható be például az év 

elején, illetve egy félév kontaktóra (illetve az egyetemi anyag egyéb tárgyainak hallgatása) 

után a hallgatók elé kerülő feladatlapok esetében. 

Bloom taxonómiája mellett, illetve helyett is használható a Fried Katalin és Vásárhelyi 

Éva által vezetett Matematikadidaktikai kutatások c. tárgy keretében is bemutatott és annak 

jegyzetében szerepelt kategóriák rendszere. Ezen rendszerben a feladat nehézsége és az általa 

igényelt kompetenciák (azon belül is az ismeretek, képességek és attitűdök szerinti bontással) 

egymástól elválasztva kerülnek értékelésre, ezáltal a Bloom-féle felbontásnál részletesebb 

leíró rendszer hozható létre, mely a deklaráltan hasonló szintű és célra irányuló feladatok 

körében a teszt mindenkori összeállítójának szándékai szerint ismételten korlátozó 

feltételként, illetve utólagos elemzési szempontként is szolgálhat. 

Címkézés a becsült megoldási idők szerint 

A véletlenszerűség kapcsán csak akkor lehet esélyegyenlőségi szempontokból 

algoritmusokra támaszkodni, ha a kérdéstárhoz a kérdésenként levezetett / becsült megoldási 

normaidők is tárolásra kerülnek. A véletlen folytán ugyanis előállhatnak olyan variánsok, 

melyekben csak a 30-30 kérdéscsoport leginkább időigényes elemei szerepelnek, és ugyanúgy 

előállhatnak a legkevesebb időt igénylőkből is tesztsorok. A hallgatói esélyegyenlőség szem 

előtt tartása alapvető kérdés, hiszen az értékelés folyamata mindenkor egyenszilárdságú, 

azonos nehézségű teszteket vélelmez az eredmények / jegyek későbbi összehasonlító 

értelmezésekor. 

Ha minden kérdéshez készül időigény-becslés (próbakitöltésre támaszkodó 

átlagolással, vagy egy meta-szintű nehézségifok-modellezéssel), akkor a végleges tesztek 

sorsolásánál ez is folyamatosan monitorozható és szabályozható mutatóvá lép elő. A meta-
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szinten megvalósítható nehézségifok-becslések megvalósítására például a kérdés 

karakterhossza, a benne szereplő szakkifejezések száma, a képletek száma és műveleti 

komplexitása (vö. Bloom taxonómiája és kérdéstípus szerinti címkézés), egyedisége etc. 

alapján szimulátorok építhetők. 

Ez a fajta megközelítés (az emberi szakértők folyamatos szakmai kontrollja mellett) 

már önmagában is egy fajta minőségbiztosítási réteget jelentene a fejlesztési folyamat minden 

szintjén, időszakában. A fenti (és hasonló) becslések kivitelezésére alkalmas modellek például 

antidiszkriminatív hasonlóságelemzésekre (COCO Y03) támaszkodva megvalósíthatók. Ilyen 

modellek fejlesztése tipikus oktatás-módszertani kutatásnak számít, s akár TDK-témaként is 

kiajánlható lenne jelen projekt disszeminációs / CSR rétegeként. 

Magyarázó alrendszer kialakítási lehetőségeinek vizsgálata 

A korábbi pontokban bemutatott adatbázis-fejlesztési lehetőségek mentén további 

funkcióbővítés lehetőségét is megteremtheti a kérdéstár elektronikus adatbázis formájában 

való tárolása. Amennyiben – összhangban a hibás válaszok differenciált értékelésével – az 

egyes válaszlehetőségekhez automatizált vagy emberi szakértői alapon hozzárendelésre 

kerülnek az adott hibás válaszhoz vezetően feltárt jellemző típushibák, lehetségessé válik a 

kérdésadatbázist – a válaszlehetőségekkel párba állított – megjegyzés / visszajelzés 

oszlopokkal is bővíteni. 

Ezt követően mind a gyakorlási, mind az éles teszt alkalmával automatikus 

visszajelző-rendszer alakítható ki, amely hosszabb távon a kritériumtárgyakkal 

összefüggésben az ismeretek rögzítését, a tanulási folyamat egészét hatékonyabbá teheti. A 

mathdid.elte.hu weboldalon jelenleg is elérhető statikus tesztek4 kérdéseinek feldolgozása 

vagy a jelen projekt keretében létrejött feladatgyűjtemény néhány elemének nyilvánosságra 

hozása mellett kialakítható egy célszerűen a végleges tesztkörnyezettel megegyező dinamikus 

(de adott esetben akár demoként funkcionáló statikus) felület. Ezen a felületen kérdésenként 

azonnali hatállyal vagy a feladatsor végén a kiértékelés részeként az adott válaszokra 

egyenként reflexiót kaphat a hallgató a végleges pontszám részleteinek ismertetése mellett. 

                                                
3 http://miau.gau.hu/miau/196/My-X%20Team_A5%20fuzet_HU_jav.pdf#page=16 

4 Például: https://dl.dropboxusercontent.com/u/100162898/pic/december/december.html 
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Mivel a feladatok mindegyike feleletválasztós tesztkérdés, így természetesen ezek a 

visszajelzések kizárólag sablonok mentén építhetők fel, így a hallgató egyedi 

gondolatmenetének részleteit nem tudják teljes körűen figyelembe venni. Azonban egyrészt a 

sablonjellegű visszajelzési rendszer (oktatói oldalról vélelmezett típushibák feltárása, illetve 

azok elkerülésének tudatosítása) önmagában is jelentkező fejlesztő hatásainak várakozása, 

másrészt a (tanárszakos) hallgatók felé ismét nyitottá tehető visszajelző rendszerben 

finomhangolható, ezáltal részben adaptívvá fejleszthető sablon többszintű hasznosulása révén 

a magyarázó / visszajelző alrendszerbe fektetett munka eredményessége feltételezhető. 

Tanárszakos hallgatók számára addicionális módszertani gyakorlatot (kötelező vagy 

fakultatív feladatot) jelenthet a magyarázó alrendszer fejlesztésében való részvétel, s 

fejlesztőmunka tapasztalatai a projekt disszeminációs elemeként a későbbiekben akár TDK-

témák kiajánlásában is alapanyagot jelenthetnek. 
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A kérdések hallgatói véleményezése 

A projektben végzett hallgatói közreműködés közvetlenül tanárszakos vonatkozását 

jelenti a kérdéstár elemeinek egyedi kérdés, illetve kérdéscsoportonként, összefüggéseiben 

történő véleményezése. A feladat jellegéből adódóan ez a tevékenység kevéssé 

kampányjellegű, a béta-tesztelési fázisban és várhatóan az elektronikus tesztkörnyezet 

fejlesztésekor is folyamatos iterációs körök keretében lesz biztosítható a jelen fázisban már a 

kérdéstár kapcsán dolgozó és a későbbiekben vélelmezhetően bevonható hallgatók és a 

feladatkörök irányítását végző mindenkori oktatók között. 

A kérdéstár jelenlegi formájával kapcsolatban megjegyzésre érdemesnek mutatkozó 

szempontként jelentkeztek – a projektdokumentációk korlátozott nyilvánosságának és annak 

szem előtt tartásával, hogy a kérdéstár dokumentuma jelen formájában (a korábban például 

jelzett adatbázis kialakításáig) munkaanyagként és nem végeleges tördelési szempontoknak 

megfeleltetett kiadványként értelmezhető / értelmezendő – a következők. 

1. Vélelmezhetően belső használatra szánt munkadokumentumok esetén is 

kifejezetten előnyös kereshetőség biztosítása, lehetőség szerint a matematikai 

formulák kapcsán is (például „sin” és „log” kifejezések, melyek szöveges 

formájú matematikai utasítások) 

2. Hasonló meglátás vonatkozhat az egyes kérdések szövegének, illetve 

válaszlehetőségeinek oldaltörésen átívelő szerkesztésére is. Elektronikus 

formában vélelmezhetően megengedőbb terjedelmi szabályozások mellett ez a 

kérdéstár fejlesztői munkálatai során is számottevő mértékben növelheti az 

ergonómia érzetét. 

Egyedi kérdés szinten 

Egyedi kérdések szintjén a fejlesztési folyamatban eddig is egy többkörös szűrő 

működött, az oktatók által összeállított és szakmai lektorálásnak is alávetett kérdéstárba 

kerülő elemeket az alapvető érthetőség szempontjából és az esetleges sajtóhibák első 

kiszűrése érdekében hallgatói áttekintésre is eljutatták a szerzők. 

A már javított tételek jegyzékének szerepeltetése jelen dokumentumban, mely a 

projekt egy fázisának lezárását is jelenti, nem mutatkozott kifejezetten indokoltnak, a hibák 

javítása ugyanis mindenkor a legrövidebb átfutással kezelendő probléma, míg az esetleges 
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szakmai és/vagy pedagógiai preferenciák közötti különbségek a napi gyakorlat, illetve a 

kísérleti fázis eredményeinek tükrében kerülnek megméretésre. 

Az egyes konkrét feladatok elemzésének egyik központi kérdését képezi 

vélelmezhetően hosszú távon is a matematikai tartalom szövegezése; fiktív, valóságközeli 

vagy valós élethelyzetbe helyezése (vagy annak kísérlete). Elvi döntést, illetve akár ennek 

kommunikálását is igénylő problémát jelenthet, hogy az egyes kérdések esetén a felesleges / 

zavaró információk kiszűrésének képessége felmérendő cél-e, illetve vannak-e erre a célra 

kifejezetten alkalmazott feladat(típusok), vagy a hallgatók elé kerülő tesztekben ezek 

előfordulása véletlen. (A több szempontú címkézés – mint a további alkategóriákra tagolás 

alternatívájának – lehetőségéről lásd a dokumentum korábbi fejezeteit.) 

A végelegesen kiállított tesztekben valószínűségi alapon szereplő kérdéstípusok 

abszolút darabszámának és kérdéstáron (kérdéscsoportokon) belüli arányának meghatározása 

újabb koncepcionális kérdés, melynek tárgyalásához szempontokat kíván felvonultatni a 

következő szakasz is. 

Kérdéscsoportok szintjén 

Az egyedi kérdésektől feljebbi szintre lépve elsődlegesen a korábban technikai 

kérdésként már említésre került szempont, a feladatok (elvárt / elvárható) megoldási idejének 

meghatározása központi szerepet tölt be. Ennek a becslésnek lehetséges attribútuma volna a 

felesleges / zavaró céllal elhelyezett adatok kiszűrésének igénye (illetve a kiszűrendő 

információk mennyisége, aránya is) az egyes feladatok kapcsán. 

A technikai megvalósítás keretében a későbbiekben bemutatott egyedi kitöltési szinten 

sorsolt véletlen kérdések alkalmazása hallgatói szinten eltérő feladatsort eredményez, amely a 

csalás esélyének további csökkenését jelentheti. Ugyanakkor alkalmazása esetén a 

kérdéstípusok alá sorolt elemek (amelyek közül a sorsolások megtörténnek) komplexitása, 

nehézsége, illetve a vélelmezhetően ráfordítandó idő mennyisége tekintetében kiemelkedően 

egységes, egyenszilárdságú képet szükséges mutatniuk, hogy ne csak a különböző időben, de 

a különböző emberek által egyszerre megírt feladatsorok összemérhető nehézségi szintjéről 

megalapozottan lehetséges legyen beszélni. 

A következőkben tárgyalandó technikai megvalósítás lehetőségeivel és részleteivel 

összefüggő, de a kérdéscsoportok koncepciójához közvetlenül kapcsolódó nézőpontot 
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jelenthet még a tesztben / feladatlapon megjelenő végleges elemek sorrendjének és a 

válaszadás kényszerének vizsgálata. 

A sorrend fixálása az egyes kérdés(csoport)ok számára elvi / szakmai megfontolásokat 

kell, hogy kövessen; ezen a téren egyértelműen szempontként merülhet fel a (valamilyen 

módon meghatározott) nehézség szerinti növekvő vagy csökkenő sorrendet jelentő elrendezés. 

Ilyen jellegű döntés hátterének támogatását – hasonlóan az egyes feladatok vélelmezhető 

időigények becsléséhez (akár éppen a becslés eredményét mint potenciális attribútumot 

felhasználva) – az antidiszkriminatív hasonlóságelemzés (COCO Y05) alkalmazása ezen a 

ponton is biztosítani lehet képes. 

                                                
5 http://miau.gau.hu/miau/196/My-X%20Team_A5%20fuzet_HU_jav.pdf#page=16 
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Technológiai megoldás véleményezése 

A majdani végleges tesztkörnyezet kiválasztása és számos, a konkrét tesztek 

lebonyolításához szükséges szabály (időtartam, megengedett segédeszközök etc.) megalkotása 

a jelen dokumentum keretein és a szerzők hatáskörén túlmutató kérdés. A megfelelően 

megalapozott döntés előkészítésének támogatása azonban lehetségesnek és szükségesnek 

tűnik a tervezési folyamat jelen pontján, a készültség kezdeti szintjein is. Többek között 

ugyanis a korábbiakban megfogalmazott szerkezeti, vagy valamilyen módon a kérdéseket 

specifikusan érintő észrevételek értékelése is kihatással van a végső technikai döntésre. 

Egyfelől az ott megfogalmazott elvek közül megvalósítandónak ítéltek 

befolyásolhatják az ideálisnak megjelölt környezet kiválasztását, másfelől pedig a technikai 

megvalósítás (esetleg a jelen projekt céljaitól és előrehaladásától függetlenül – például 

szerződésesen – létező) lehetőségei a megfogalmazott elvek és opciók tekintetében különböző 

korlátozó feltételeket szabhatnak a végleges rendszerben implementálható funkciók körét 

tekintve. 

A technikai megvalósítás véleményezésének szükségképpen kezdeti lépése az online 

elektronikus tesztek lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges számítógéptermi kapacitás 

meglétének ellenőrzése. Az online tesztelés igényének konkrét megfogalmazása is implikálja, 

az Informatikai Kar kimutatásainak6 ellenőrzése pedig megerősítette, hogy az őszi félév 

regisztrációs időszakában a Lovarda számítógépterem kapacitása képes lehet kielégíteni a 

TTK elsőéves hallgatóinak tesztjeivel felmerült igényeket. 

A foglalási naptárban ugyanakkor a jelek szerint feltüntetésre nem kerülő informális 

terheltség mindenképpen érinti – éppen a regisztrációs időszakban – a számítógéptermeket, 

ugyanis a TTK HÖK mentorrendszere ebben az időszakban biztosítja az elsőéves hallgatók 

számára a támogatást a kurzusfelvételhez, melyhez a Lovarda számítógéptermet is igénybe 

veszik. A foglaltság, a hallgatók és az oktatók időbeosztásának racionalizálása érdekében a 

kérdésben egyeztetések szükségszerűsége mutatkozik. 

                                                
6 http://ics.inf.elte.hu/urlapok/Lovarda%20foglalsi%20krelmek/Forms/Foglalsi%20Naptr.aspx 



~ 26 ~ 

E-learning keretrendszer – alternatív lehetőségek 

Elméleti áttekintés, elvi döntéstámogatás 

Az e-learning kifejezés komplex jelenséget, képzési formát jelöl. Központi eleme az 

online elektronikus környezetben magvalósított kommunikáció és tudás-, illetve tananyag-

megosztás, melynek lehetőségét az egységes keretrendszer alkalmazása támogatja. A 

rendelkezésre álló, illetve megvalósítható rendszerek számos funkcióval, azoknak pedig 

jellemzően szabad kombinációs lehetőségeivel rendelkeznek. 

Valamely egységes e-learning keretrendszer LMS (learning management system, azaz 

tanulásmenedzsment-rendszer) modulján és/vagy funkcióján értendő a képzés szervezeti és 

szerkezeti megvalósulását elősegítő alrendszer. Ennek legfontosabb feladatai közé tartozik a 

tanulási-tanítási szituáció résztvevőinek adminisztrálása, a csoportok, kurzusok 

létrehozásának és működtetésének lehetősége, illetve a változatos kommunikációs folyamatok 

részére a megfelelő felület / csatorna biztosítása. Egyetemi vonatkozásban ezt a funkciót 

jelenleg is a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer látja el7. 

Valójában egy tanulásmenedzsment-rendszer (LMS) azonban jellemzően nem 

rendelkezik a konkrét tesztek megvalósításához szükséges beépített eszközkészlettel, a feladat 

létrehozásához és a kérdésadatbázis tárolásához szükséges funkciókat a CMS (content 

management system, azaz tartalommenedzsment-rendszer) modul biztosítja. 

A kritériumtesztek online megvalósítása során az előbbi LMS-funkciók, különösen az 

elsőéves hallgatók létszámából és a regisztrációs időszakban rövid idő alatt megvalósítandó 

nagyszámú teszt lebonyolításának igényéből következően, jelentős mértékben képesek 

támogatni bármely, önálló adatbázisra épített, kizárólagosan a kritériumdolgozatok 

tesztfeladatainak megoldására létrehozott megoldást. Mindezek fényében indokoltnak 

bizonyulhat a kritériumdolgozatok, illetve azt követően a szükséges esetekben a 

kritériumtárgyak kontaktórás gyakorlati csoportjaiban végzett munka lebonyolítására és 

támogatására integrált e-learning rendszer alkalmazását választani a döntéshozási 

szituációban. 

                                                
7 Értelmezés kérdése lehet ugyanakkor a Neptun esetében a kommunikációs kritériumok teljeülése. 
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Konkrét megvalósítási lehetőségek áttekintése 

Az alábbiakban az IT-környezet alternatíváinak néhány, központinak tekintett 

szempont köré szervezett vázlatos áttekintése következik, mely az elsődleges elvi döntés 

érvekkel való támogatását hivatott biztosítani. 

A jelen dokumentumban megtalálható vázlatos értékelés szempontjainak részletezése 

és bővítése is lehetséges a későbbiekben, különösen, amennyiben a tesztek megvalósításáról 

érdemi döntési folyamat (előkészítése) kezdődik. Ilyen további bővítés keretében 

mindenképpen érdemesnek mutatkozik a számítógépes kontra papír-ceruza alapú tesztelés 

hatásmechanizmusainak és esetlegesen eltérő eredményeinek vizsgálata, akár önálló kutatás 

keretében, akár a már rendelkezésre álló eredmények8 részletes elemzésével. Az elméleti 

háttér részletes feltárása mellett a keretrendszer alternatíváinak részletes technikai 

specifikációja és a biztosított funkciók összehasonlító elemzése szintén tervezhető a 

rendelkezésre álló adatok9 alapján. 

Moodle 

Világviszonylatban kiemelkedően elterjedt e-learning keretrendszer, melynek 

futtatásához a szükséges informatikai háttérrel (szerverkapacitás és szélessávú hálózati elérés) 

és részletes üzemeltetési ismeretekkel, tapasztalatokkal, illetve a rendszer globális 

kezeléséhez szükséges ismeretekkel bíró humánerőforrással az Egyetem (például az 

Informatikai Kar révén) vélelmezhetően rendelkezik. 

A rendszer – a különböző szakterületek számára, esetleg ennél is differenciáltabb 

formában – a kurzusok alkalmazásának lehetőségével támogatja az adminisztrációt; a Neptun 

rendszerrel való minél magasabb fokú kompatibilitás a teszt során alkalmazott hallgatói 

csoportok / kurzusok primer előállításának, illetve a tesztek lebonyolításával keletkező 

nagyszámú eredmény migrálása szempontjából ellenőrizendő és szükség szerint kialakításra 

érdemes funkciónak mutatkozik. Az online elektronikus tesztek alkalmazásával a feladatlapok 

előállításán, sokszorosításán és javításán racionalizálható humánerőforrás-igény további 

csökkenő tendenciáját jelentheti egy, a felvételt nyert hallgatók Neptunban tárolt adataiból 

                                                
8 vö. http://doktori.bibl.u-szeged.hu/2785/1/ertekezes_tk_final.pdf 

9 vö. http://www.eltereader.hu/media/2014/03/VI_OKTINF_Tanulmanykotet_READER.pdf 
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felépülő, majd a teszteredmények alapján a megfelelő kurzusteljesítések közvetett vagy 

közvetlenül automatizált bejegyzésére is alkalmas kapcsolat alkalmazása. Amennyiben az 

Egyetemnek jelenleg nem áll rendelkezésére ilyen interfész, a célzott fejlesztési folyamat 

(akár az Informatikai Kar bevonásával) racionális álláspontként merül fel. 

A Moodle keretrendszer a jelen dokumentumban tárgyalt, egyszerű választás 

kérdéstípust alkalmazó feladatokkal operáló kritériumdolgozat fogadására alkalmas; a 

beépített kérdéssablonok száma és változatossága ugyanakkor a feladattípusok közeli vagy 

távolabbi jövőben bekövetkező bővítésének lehetőségét is megengedi. A jelenleg elkészült 

kérdéstárban elérhető 600 kérdés, illetve a helyes és helytelen válaszlehetőségek átemelése a 

keretrendszer adatbázisába mindenképpen automatizálandó feladatnak mutatkozik, mely 

előzetesen felmérhető módon egyedi (pl. Excel–Moodle) átvitelt lehetővé tevő string-

műveletekre alapozott interfész alkalmazását teheti szükségessé (amennyiben például a 

Moodle nem rendelkezik a matematikai formulák importálására felkészített automatikus 

beviteli eszközzel). Ennek racionális megvalósíthatósága akár a rendszer mellett vagy ellen 

megfogalmazott döntés, állásfoglalás során egyértelmű feltétel kell, hogy legyen. 

További rendszerek – CooSpace, Edu2.0 etc. 

Az Egyetemen a hallgatók képzésében és egyéb projektekben is alkalmazott további 

e-learning rendszerek választása is alternatívát jelenthet a végső döntéshozatal során. 

Valamely rendszer specifikusan egyetemi vagy TTK-s elterjedtsége, esetleg a Moodle–

Neptun kapcsolat akadályoztatása folytán eséllyel kerülhet végső soron választott pozícióba. 

A rendelkezésre álló változatos rendszerek kínálatából kiválasztandó legoptimálisabb 

megoldás (kiemelten nagyszámú eszköz vagy az azok leírására szolgáló attribútum esetén) 

feltárására az értékelési szempontok létezésének esetén alkalmas módszert nyújthat az 

antidiszkriminatív hasonlóságelemzés (COCO Y010) alkalmazása is. 

A szakasz bevezetőjében hivatkozott publikációk már rendelkezésre álló és 

szakmailag ellenőrzött adatai alapján az adott projekt céljainak specifikusan leginkább 

megfelelő attribútumok figyelembevétele alapján végezhető az elemzés a rendelkezésre álló 

(illetve racionális befektetéssel beszerezhető) keretrendszerek mint objektumok 

                                                
10 http://miau.gau.hu/miau/196/My-X%20Team_A5%20fuzet_HU_jav.pdf#page=16 
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összehasonlítására, ahol a „mindenki másként egyforma”-elv érvényesülése (nullhipotézis) 

mellett, illetve ellenében keresendő a legoptimálisabb rendelkezésre álló alternatíva. 

Specifikus saját keretrendszer a feladat ellátására 

Az említett COCO Y0-elemzés, vagy bármely más döntéstámogatási mechanizmus 

eredményei alapján születhet döntés a rendelkezésre álló (előre gyártott) e-learning 

rendszerek helyett specifikusan korlátozott funkcionalitású saját eszköz fejlesztéséről is. 

Az alternatív megoldások összehasonlító elemzésének potenciális konklúziója lehet az 

is, hogy a vizsgált rendszerek funkcionalitása nem megfelelő(en célzott), esetleg a 

befektetendő munka, illetve ár / érték arányokat figyelembe véve az elérhető többletfunkciók 

kihasználtságának várhatóan alacsony volta miatt a rendszerek alkalmazása nem indokolt. 

Ezen esetekben egy (esetleg testreszabott kérdésadatbázis-lekérdezési műveleteket támogató 

vagy kifejezetten a matematikai vizualitást elősegítő) rendszer fejlesztésének idő-, illetve 

költségvonzata már racionális alternatívát jelenthet, megadhatja a rendszer feletti korlátlan és 

univerzális kontroll lehetőségét, illetve a megvalósításba esetlegesen bevont hallgatók 

számára szakmai / kutatási tapasztalatként, illetve TDK-munka alapanyagaként is 

hasznosíthatóvá válik. 

Pontozás és tesztfunkciók – alternatív lehetőségek 

A tervezett elektronikus, online tesztek során a válaszok javítása a papíralapú 

variánsokhoz képest jelentősen gyorsabb, ugyanis az egyértelmű helyes válasszal rendelkező 

tesztfeladatok javítását maradéktalanul képes az automatikus javítás is értékelni. Ennek a 

sebességben elért előnynek a maximális kiaknázása végett szükséges a teszt értékelésének 

különböző – akár egymás mellett is valid módon értelmezhető – alternatíváit megvizsgálni. 

A következőkben a tesztek tipikus pontozási utasítása mellett példaértékűen 

bemutatásra kerülnek alternatív értékelési koncepciók, illetve az e-learning keretrendszerek 

kínálatában megtalálható funkciók, melyek a(z esetleg ismételt) tesztíratás és ennek 

összesített értékelése során válhatnak releváns szempontokká. 

Jelen dokumentum keretei között – tekintettel a tervezési folyamat kezdeti fázisára – 

nem specifikusan az egyes (akár fent említett) keretrendszerek funkciókínálatának áttekintése 

következik; a koncepció alapvetően a lehetőségek platformfüggetlen bemutatása. (Az említett 
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tesztfunkciók azonban az elterjedtsége miatt végső alkalmazásra kifejezetten esélyes Moodle 

rendszer specifikációjából származnak. 

Pontozási rendszer 

Alapvető értékelési probléma a helyes és helytelen válaszok értékelésének világos 

differenciálása, illetve az egyes kérdések / feladatok egymáshoz viszonyított súlyozásának 

megállapítása. Az elektronikus, online tesztkörnyezet és az automatikus javítási mechanizmus 

mindkét kérdésben rendelkezik speciális, a papíralapú megvalósítási formáktól esetenként 

eltérő alternatívákkal, melyek bemutatása a következő részekben történik. 

Deklaratív egységes pontozás 

A tesztek pontozási rendszere, vélelmezhetően éppen a hagyományosan deklaratív 

megvalósítás miatt, alapvetően az objektív, elfogulatlan értékelés képével kapcsolódik össze, 

szemben tipikusan a „kifejtős”, esszéjellegű feladatok esetével. A fenti deklaratív objektivitás 

lehet azonban a tesztek kritikájának alapja is. 

Egy ilyen módon előre definiált rendszer vélelmezhetően jelentős mértékben 

érzéketlen a feladat és a válaszlehetőségek szövegének szemantikailag esetegesen diffúz 

voltából eredő „hibás” válaszok méltányos értékelésére a tesztet kitöltő diák / hallgató által 

nem mellékelhető indoklás hiányában. S hasonlóan az előbbihez, a tesztek pontozása során 

jellemzően kétféle (helyes / helytelen) értékelés megfogalmazására kerül sor a több 

(esetenként öt-hat) válaszlehetőséget is felvonultató kérdésekben is. 

A válaszokra jellemzően adott mindössze kétfajta minősítés révén a „tipikus” tesztek 

pontozása illeszkedik az alábbi sablonok egyikéhez: 
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 Helyes válaszok számlálása 

o Alappontszám: 0; 

maximális pontszám: a kérdések száma (vagy annak többszöröse) 

o Pontértékek: 

minden helyes válasz: előre definiált egész pontszám 

„üres” feladatok11: nem érnek pontot 

hibás feladatok: nem érnek pontot 

 Büntetett hibás válaszok12 

o Alappontszám: 0; 

minimális pontszám (negatív): a kérdések száma 

maximális pontszám: a kérdések száma (vagy annak többszöröse) 

o Pontértékek: 

minden helyes válasz: előre definiált egész pontszám 

„üres” feladatok: nem érnek pontot 

hibás válaszok: előre definiált (jellemzően egy pont) levonás 

 Nemnegatív büntető pontozás („Zrínyi”-pontozás13) 

o Alappontszám: (jellemzően) a kérdések száma; 

minimális pontszám: 0 

maximális pontszám: a kérdések számának többszöröse 

o Pontértékek: 

minden helyes válasz: előre definiált egész pontszám 

„üres” feladatok: nem érnek pontot 

hibás válaszok: előre definiált (jellemzően egy pont) levonás 

Természetesen érvek mindhárom (és az esetleg jelen körben nem tárgyalt egyéb) 

pontozási rendszerek mellett szólnak, ezen érvek súlyának mérlegeléséi kényszerét 

                                                
11 Megválaszolatlanul hagyott feladatok. 

12 A most kidolgozott kérdéstárhoz is alapértelmezetten ajánlott rendszer, vö. „Helyes megoldásért 

2 pont, helytelen válaszért -1 pont, a megválaszolatlanul hagyott feladatért 0 pont járjon.” (Török–Vásárhelyi: 

Feleletválasztós tesztkérdések […] 2015.) 

13 A pontozási rendszert közismerten és hagyományosan alkalmazó Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

alapján. 
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elkerülendően azonban most az összehasonlítás legfőbb szempontja az adott rendszer 

alkalmazásával kapcsolatban vélelmezhetően felmerülő veszélyek / kockázatok, és ellenérvek 

lesznek. 

Az első típusú, mindenféle levonás lehetőségétől mentes pontozási rendszer kapcsán 

mindenképpen felmerül a véletlenszerű tippeléssel kitöltés problémája. Az üresen hagyott és 

elhibázott feladatok azonos értékelése kétféleképpen is aggályos értelmezéseknek enged 

vélelmezhetően teret. 

Egyfelől a tesztet kitöltő diákot / hallgatót orientálhatja a kevéssé alapos 

felkészüléssel, illetve akár felkészülés nélkül megkísérelt kitöltés felé; melyben egyúttal a 

megfontolt és alapos mérlegelés után meghozott döntések, válaszadások súlyát is csökkenti. 

Másfelől az értékelést végző számára is megnehezíti a (teszt formájából következően 

alapvetően is meglehetősen korlátozott) kommunikációt a kérdésekre adandó válaszok nem-

tudása, illetve rosszul-tudása kapcsán, így a teszt formatív értékelő funkciói sérülhetnek. 

A büntetőpontokat / pontlevonásokat tartalmazó deklaratív szabályrendszerek per 

definitionem korlátozzák a fent felvetett problémákat, ugyanakkor ezek esetében éppen a 

tippelés kockázatának végeredményben való kezelése vezethet további vizsgálandó 

szempontokhoz. 

Amennyiben a teszt pontozási rendszere az egyszerű büntető rendszert alkalmazza, 

úgy nyilvánvalóan lehetséges volna negatív végeredményű tesztek megírása is. Ez a helyzet 

teljes mértékben független attól az opcionális funkciótól, amely papíralapú tesztekben 

manuálisan, elektronikus tesztekben pedig egyszerű algoritmikus formában (if–then–else 

elágazás) a negatívnak adódó végeredményeket nulla eredménnyel írja felül. 

Megengedett negatív összpontszámok esetén az eredendően binomiális eloszlást 

követő pontszámoknak nem a teljes spektruma kerül értékelésre, így vélelmezhetően 

ellentmondásnak14 tűnik a diákok / hallgatók szemében minden olyan kijelentés, ami a teszt 

                                                
14 Példa: a jelen projekt keretében összeállított kérdéstárhoz mellékelt szerzői ajánlások között a 

kritériumtesztek értékelésére vonatkozó úgy szól, hogy a teszt maximális pontszáma 40 pont, az elfogadott pedig 

az a teszt legyen, amelynek eredménye 60%, vagyis 24 pont feletti (vö. Török–Vásárhelyi, 2015.). Ugyanakkor a 

teszten minden kérdés esetén a helytelen válasz -1 pontot eredményez, így a teljes [-20 ; 40] intervallumot 

vizsgálva ennek a 24 pontos határnak 73% felel meg. 
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százalékos eredményeiről szól, mivel ez a százalék jellemzően a maximális pontszámból, és 

nem a teszt összpontszámának lehetséges teljes intervallumából kerül kiszámításra. 

A fent említett harmadik pontozási szisztéma az itt felvetett első két kérdés / probléma 

kiküszöböléseként értelmezhető, ebben a tekintetben tehát a deklaratív pontozási módszerek 

között kiemelten ajánlott lehet. 

Tisztázandó kérdés, és vélelmezhetően a tesztet kitöltő diákok / hallgatók felé is 

kommunikálni érdemes szempont azonban ebben az esetben is a helyes és helytelen 

válaszokra megállapított pontszám és levonás aránya, illetve ezen döntés (matematikai) 

háttere, a (véletlenszerű kitöltéssel) elérhető pontszám várható értéke. Vélelmezhetően mind a 

nulla, mind a negatív várható értékű kimenetel rendelkezik sajátos pedagógiai 

vonatkozásokkal, melyek közötti választáskor a teszt mindenkori összeállítójának szükséges 

mérlegelnie. 

 

3. ábra: Az egyes feladatok pontszámának várható értéke 

négy válaszlehetőség esetén, a részpontszámok függvényében 

A pozitív várható értékű büntetőpont-rendszer paradox helyzetet teremt, mert a 

büntetőpontok léte ellenére a válasz nem tudása esetén is a tippelés a leginkább kifizetődő 

magatartás a feladatban – vizsgálat tárgyát képezheti azonban, hogy a büntetőpontot nem 

alkalmazó, illetve az ezzel azonos várható értékű büntetőpontot tartalmazó tesztkörnyezet 

hogyan hat a diákok / hallgatók válaszadási magatartására. 

Dinamikus pontozás – „másként egyforma válaszok” 

Az előbbiekben bemutatott deklaratív pontozási rendszerek alternatíváját kínálhatja a 

különböző válaszlehetőségek hibás voltának súlyosságát egymáshoz képest mérlegelő 

dinamikus rendszer. A deklaratív pontozás kritikájaként értelmezhető a jelenség, miszerint 
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csak kétféle (helyes / helytelen) minősítés egyike rendelhető minden egyes 

válaszlehetőséghez, függetlenül azok számától. 

Racionálisan vélelmezhető, hogy a helytelen válaszok mindegyikével kapcsolatban 

nem állhat fenn a „teljes mértékben hibás / rossz” minősítés, ugyanis ez esetben a potenciális 

diákok / hallgatók számára nem jelentene valódi kihívást a feladathoz / kérdéshez egyedül 

érdemben kapcsolódó válaszlehetőség megtalálása / kiválasztása. 

A „jó” rossz válasz – hangozzék bármilyen paradox módon is – első, és 

vélelmezhetően sokadik ránézésre is helyesnek kell, tűnjön ahhoz, hogy érdemben az 

ismeretek mérésére alkalmas feladat álljon elő. Ha pedig a válaszlehetőségeknek egyike sem 

„teljes mértékben hibás / rossz”, akkor mindenképpen vizsgálandó a kérdés, hogy a 

helytelennek címkézett opciók hibássága valóban egységes-e? 

A hagyományos deklaratív pontozás alapfeltevésként kezeli a rossz válasz 

univerzalitását, semmilyen módon nem tesz különbséget aközött, hogy a tesztet kitöltő 

például egy definíció / tétel ismeretére rákérdező feladatban15 egyetlen körülményt nem tudott 

megnevezni / felismerni, vagy pedig az állítás magját (esetleg annak logikai értékét) hibázta 

el. 

A fenti példában sem feltétlenül és azonnal egyértelmű, melyik hiba (a háromszög 

derékszögűségének elhagyása, vagy a négyzetek közti reláció tévesztése) a súlyosabb, illetve 

egyáltalán fennáll-e a hibák között valamilyen egyértelmű sorrend. 

Vizsgálható és vélelmezhetően vizsgálandó is azonban, lehet-e minden hibás válasz 

„másként egyforma”, vagyis a deklaratív pontozási rendszerekben használt egységes 

pontlevonások alkalmazása megalapozott-e? S amennyiben az egyes válaszlehetőségek között 

azok hibásságának mértékében eltérések mutatkoznak, úgy megfontolandó lehet – egy újszerű 

                                                
15 Konkretizálva a fenti meghatározást: tegyük fel, hogy a feladat a Pitagorasz-tétel helyesen kimondott 

alakjának felismerését vizsgálja. Ebben az esetben potenciális rossz válaszok lehetnek a következők: 

„A háromszögben a két rövidebb oldal hosszának négyzetösszege megegyezik a leghosszabb oldal 

hosszának négyzetével” 

„A derékszögű háromszögben a két rövidebb oldal hosszának négyzetösszege nagyobb a leghosszabb 

oldal hosszának négyzeténél” 
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pontozási rendszer alapvetéseként – akár minden egyes válaszlehetőséghez önálló pontértéket 

rendelni. 

Egyszerű választásként definiált tesztkérdések esetében az egyik válaszlehetőségnek 

nyilvánvalóan maximális pontértékűnek kell lennie; azonban – hasonlóan a pozitív várható 

értékű deklaratív rendszerekhez – koncepcionális kérdés lehet, hogy a helytelen / nem teljesen 

helyes további opciók között melyek és hányan kapjanak negatív, nulla, illetve a 

maximálisnál kisebb, de esetleg mégis pozitív pontszámot. 

Ahhoz, hogy az egyes válaszlehetőségekhez a lehető leginkább megalapozott 

pontértékek kerüljenek hozzárendelésre, a válaszlehetőségek hibásságának becslését érdemes 

lehet a teszt értékelőjének intuitív tapasztalatai mellett / helyett valamilyen, szakértők által 

paraméterezett és folyamatosan ellenőrzött, finomított automatikus folyamatban elvégezni. 

A válaszlehetőségek hibájának becsléseire alkalmasnak mutatkozik az 

antidiszkriminatív hasonlóságelemzés (COCO Y016) módszere. A mesterségesintelligencia-

alapú eljárás keretében minden elemzésbe vont objektumra kiterjedő becslés készül. Az 

objektumok ez esetben az egyes válaszlehetőségek, összehasonlításuk pedig szakértői, 

szakirodalmi forrásokra támaszkodva kiválasztott attribútumok (például a válaszlehetőségben 

található hibák összes darabszáma, a hibák típusai és típusonkénti darabszáma) mentén 

történik. Az attribútumok kiválasztása során cél a méretfüggetlenség, illetve egyértelműen 

szükséges minden attribútum és a függő változó (jelen esetben a kérdés hibásságának 

mértéke) közötti összefüggés iránya (direkt vagy fordított). 

A hasonlóságelemzési becslés az attribútumok súlyozásának és az attribútumok egyes 

értékeihez (lépcsősfüggvényként) rendelhető részeredményeknek azt a konstellációját 

tartalmazza, amelyre a hasonlóságelemzési célfüggvénynek17 zérushelye (vagy minimuma) 

van. Antidiszkriminatív (Y0) modellezés esetén a függő változó kezdeti értéke minden 

objektum esetében konstans, a becslés során ettől az értéktől való eltérések mutatják az 

objektumok „másként egyformaságának” torzulását, vagyis a konkrét példában a többihez 

képest hibásabbnak, kevésbé hibásnak mutatkozó válaszlehetőségeket. 
                                                
16 http://miau.gau.hu/miau/196/My-X%20Team_A5%20fuzet_HU_jav.pdf#page=16 

17 Objektumonként a függő változó eredeti értékéből és a hasonlóságelemzési becslés értékéből képzett 

különbségek négyzetösszege. 
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A függő változó hiba-konstansától való eltérések mértéke és aránya alapot adhat az 

egyes válaszlehetőségek egyedi pontértékeinek megállapításához, ezáltal az egyes 

tesztkérdések ellenőrzésének minél teljesebb körben objektív kialakításához is. 

Fontos megjegyezni, hogy a fentebb elvi alapjaiban bemutatott elemzés elvégzése akár 

feladatonként is szükséges lehet, amennyiben nem sikerül a típushibák tipikus konstellációit 

elegendően széles körben vizsgáló hasonlóságelemzést összeállítani (esetleg a megfelelően 

részletes leíráshoz szükséges attribútumok nagy száma miatt); azonban racionális várakozás 

szerint egyetlen elemzést követően a kérdéstár elemeinél már csak a válaszlehetőségekhez 

tartozó minősítések asszignálásának elvégzése szükséges a pontozás megvalósításához. 

Kiegészítő tesztfunkciók 

A pontozási rendszer kialakítása és definiálása mellett az e-learning keretrendszerek 

jellemzően további speciális, kiegészítő funkciókat is lehetővé tesznek, melyek alapvetően a 

tesztek kitöltésének feltételeit (elérhetőségi hely és időtartam, többszöri kísérlet) 

befolyásolják. Ezen felül léteznek az értékelés utáni visszajelzésre vonatkozó opciók is – ezek 

bemutatása a Moodle rendszer alapján történik. 

A többszörös tesztkitöltés lehetőségének vizsgálata 

A Moodle rendszerben minden teszt esetében megadható az elérhetőség kezdő és 

befejező dátuma, időpontja, melyek aktiválása esetén a teszt láthatatlan / elérhetetlen lesz a 

megadott intervallumon kívül. A kritériumtesztek esetében ezen funkció rendelkezésre 

állásával és dinamikus kezelésével felvetődhet annak lehetősége is, hogy a tesztírások szakos 

bontását a jelenleginél nagyobb rugalmassággal kezelje Kar és az egyes Intézetek. 

A korábbi papíralapú rendszerrel ellentétben az elektronikus tesztek javítási idejének 

drasztikus csökkenése pedig, a Moodle többszöri tesztkitöltést engedélyező funkciójával 

együtt lehetővé tesz esetleg a papíralapú teszt megírásáig el sem jutó hallgatók számára a 

regisztrációs időszakban egy második, pótló kitöltési lehetőséget. Mivel az elektronikus teszt 

kiértékelése azonnal megtörténik, a továbbra papíralapon kidolgozandó feladatokra fordított 

javítási idő növekedése sem várható számottevő mértékben, ugyanis az első (sikertelen) 

„beugró” tesztek után a hallgatók – a teszt eredményének azonnali ismeretében – nem 

feltétlenül kell, hogy kapjanak feladatlapot. 
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A tesztek elérhetőségének dinamikus kezelése és a többszöri próbálkozások 

egyértelmű szabályozása és nyomon követése megteremti a (jelenleginél) személyre 

szabott(abb) értékelés lehetőségét, azonban a visszaélések elkerülése érdekében racionális 

döntést jelent a teszt kitölthetőségének fizikai (MAC) vagy IP-cím alapú korlátozása is. A 

Moodle az IP-alapú szűrést beépítetten támogatja, az Informatikai Karral való egyeztetés 

azonban megoldást kínálhat a megfelelő számítógéptermek (például a Lovarda) 

eszközparkjának specifikus MAC-azonosítására is. 

Amennyiben a fenti (vagy tetszőleges más) séma alapján elvi döntés születik a teszt 

kitöltésének többszöri engedélyezéséről, úgy a feladatsorok definiálásakor megadható a 

„véletlen kérdés” típus, melynek alkalmazásával minden egyes tesztet kitöltő hallgató 

számára önálló, a többiektől eltérő, egyedi feladatsort generál a rendszer. Amennyiben a 

kérdéstár elemeinek kategóriánkénti azonos nehézségi szintje és időigénye biztosítható, vagy 

valamiféle elvi szakmai döntés (például antidiszkriminatív hasonlóságelemzés) keretében egy 

kompenzációs pontozási rendszer kialakításra kerülhet, úgy a véletlenszerűen generált tesztek 

egy speciális megközelítését adhatják a feladatsorok változatos generálásának. 

Annak érdekében, hogy a hallgatók felkészülésének középpontjában minél 

hangsúlyosabban a számon kérendő (középiskolai) anyag, és ne a konkrét teszt álljon, 

szabályozható a két tesztkitöltés között eltelt idő szükséges értéke, melyet vélelmezhetően a 

kifejezetten gyakorló céllal definiált tesztek esetén is érdemes alkalmazni. Éles tesztek esetén 

ugyanez a funkció az Egyetemen a Hallgatói Követelményrendszerben jelenleg is rögzített két 

vizsga között minimálisan szükséges időablak hosszával egyenlő, vagy ahhoz hasonló 

elbírálás, megítélés alá eshet. 

A többszörös kitöltés engedélyezésének közvetlen javítási / pontozási vonzata is van. 

A funkció jellemzően a fix kérdésekből álló, többször kitölthető tesztek esetében releváns – 

ezek jelenleg, a kritériumteszt „alaptudást” ellenőrző koncepcióját figyelembe véve 

vélelmezhetően a gyakorló tesztek lehetnek. Többszöri kitöltés esetén engedélyezhető, hogy a 

diák / hallgató az ismételt kitöltések alkalmával láthassa saját korábbi válaszait, illetve az 

úgynevezett „adaptív mód” aktiválásával / engedélyezésével a teszt végleges leadása nélkül 

nyerhet információt válasza helyességéről. 

Amennyiben a regisztrációs időszakban az idő rövidsége és a továbbra is várható 

zsúfoltság miatt ilyen lehetőség kialakítására nem is kerül sor, a kritériumtárgyak fix 
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létszámmal és névsorral rendelkező gyakorlati csoportjaiban a Moodle-kurzusok által is 

racionálisan kezelhető módon az előzetes / próbakitöltések, illetve a teszt valamilyen 

formában történő ismétlésének lehetősége megvalósíthatónak mutatkozik. Az elektronikus 

javításnak és adattárolásnak pedig közvetlen vonzata, hogy az ilyen módon vélelmezhetően 

növekvő számú teszteredmény vizsgálata és elemzése folyamatosan biztosított lehet. 

Visszajelzési lehetőségek vizsgálata 

A korábbiakban koncepcionális kérdésként felmerül magyarázó alrendszer 

(elsődlegesen a próbatesztek során a rontott feladatok helyes megoldására rávezető célzattal 

elhelyezett üzenetek) megvalósításának gyakorlati technikai hátterét biztosíthatja a Moodle-

rendszerbe integrált tesztkitöltést követő automatikus visszajelzés lehetősége, melynek 

megvalósítása a fent említett rendszerek esetében vélelmezhetően hasonló rendszert követ, és 

amennyiben arról születik meg az elvi döntés, a saját specifikus rendszer esetében kialakítása 

megfontolandó lehet. 

A többszörös / gyakorlási célú tesztkitöltés fázisában – esetleg megfelelő testre szabás 

mellett – ebben a keretben lehetnének elérhetők a helytelen válaszok segítő kommentárjain 

kívül a különböző részletes és összesített teszteredmények, illetve a teszt sikerességéről szóló 

globális értékelés is. 

Ezeknek a hallgatók előtt való felfedését befolyásolják az alábbi funkciók – ennek 

kapcsán fontos megjegyezni, hogy vélelmezhetően rendszerfüggetlen alapértelmezés szerint 

(ameddig valamilyen hosszabb távú visszajelzési funkció nincs aktiválva) a diákok / hallgatók 

a kitöltött tesztek kapcsán elsődlegesen kizárólag saját eredményeiket érhetik el, s a teszt 

újbóli hozzáférhetőségét (akár csak visszajelzési céllal) a megfelelő időtávra szóló funkció 

teszi elérhetővé. 

A Moodle-rendszer keretében alapvetően három különböző típusú visszajelzési 

lehetőség engedélyezése lehetséges – egyfelől a teszt kitöltését követő azonnali; másodszor a 

teszt kitöltése és bezárása után a további tesztek kitöltése előtt / mellett a teszt érvényességi 

idejében látható; végül pedig a teszt végleges lezárását követő utolsó és vélelmezhetően 

állandó üzenetek, utóbbi esetben esetlegesen hírek közzétételéhez szükséges tartalmak 

megjelenítése lehet támogatott. 
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Ilyen tipikus visszajelezhető elemek a diák / hallgató által adott válaszok, a helyes 

válaszok és az egyes válaszlehetőségekhez, illetve a kérdéshez magához fűzött értékelői 

megjegyzések (magyarázó alrendszer), illetve a teljes tesztre vonatkozó egységes információk 

(például az elért pontszám függvényében). 

Prioritások / súlyozás definiálásának lehetőségei 

A beállítások között nem biztos, hogy (alapértelmezés szerint) ebben a körben / 

csoportban szerepel, de a kérdések közötti akár egyedi elemekre lebontott, akár globálisan 

vagy csoportosítva alkalmazott differenciálás / prioritás18 / súlyozás definiálása egy újabb 

felmerülő alternatíva. 

A funkció alkalmazása deklaratív pontozási rendszerben egyfajta (egyelőre szintén 

előre definiált) különbségtételt biztosít, melyet – a jelenleg tervezett tesztek „helyosztó” 

funkciójának hiányában – vélelmezhetően érdemes nem az azonos pontszámok egymástól 

való mesterséges szétválasztására, inkább a szakmai érvek alapján előre és elvileg is feltárható 

feladat-különbözőségek miatt az azonos pontszámok előfordulásának elkerülése érdekében a 

szükséges mértékek alkalmazásával aktiválni, amennyiben erről a megfelelő döntés születik. 

A technikai megvalósítás lehetősége a fent is hivatkozott e-learning keretrendszerek 

esetében vélelmezhetően a feladatra (és válaszlehetőségekre) lebontott pontszámok 

beállításával érhető el; ami miatt mégis a közvetlen pontozás tárgyalásán kívül szerepel, az a 

funkció vélelmezhető üzenetének a visszajelzések között említésre méltó rétege. 

Feltéve, hogy a kérdéstár feladatai között alapvetően a nehézségi fokok megjelenési 

esélye / gyakorisága egyenszilárdságú minden kérdés esetében, az egyes feladatokra kapható 

pontszámok szórása és terjedelme vélelmezhetően nem szükséges, hogy nagy legyen, és 

amennyiben valamiféle prioritás / súlyozás megállapítására és alkalmazására sor kerül, az 

arról szóló elvi döntést a hallgatókkal (legkésőbb az eredményeikkel együtt) érdemes lehet 

ismertetni. 

                                                
18 A pontozási rendszerek között már említett Zrínyi Matematikaverseny esetében az egyértelmű 

sorrend megállapítására alkalmazott metódus, melynek lényege, hogy egy feladat elhibázása nem azonos súllyal 

esik latba a helyezések kiosztásakor, ha azt az egyik versenyző a teszt első (vélelmezhetően könnyebb, de 

tapasztalati alapon mindenképpen kevésbé komplex) vagy második (komplexebb, nehezebb) felében lévő kérdés 

esetében véti. 
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Hasonlóan a deklaratív és dinamikus – a hibás válaszokra alkalmazott – pontozási 

rendszer esetében tárgyaltakhoz, jelen helyzetben is felmerülő kérdés, hogy a prioritások 

kezelésének elvi szakmai alapokon megállapított szükségszerűsége után, a konkrét súlyok 

megállapításának alkalmával lehet-e emberi döntéshozatal olyan részletekbe menően alapos 

és sok szempontra kiterjedő, mint a mesterséges intelligenciával támogatott eljárás? Az 

emberi szakértők egyedi – akár sok éves – tapasztalatából származó, de határozottan 

pontszerűen aktív intuitív előnyök előfordulása pedig megfelelően ellensúlyozza-e a 

mindenkori tesztek összeállítása során aktív szereplők ilyen „intuíciós zsenialitásának” 

ingadozását? 

Alapvető munkahipotézisként kezelve, hogy a hosszú távon leginkább értékesnek 

bizonyuló tudás vélelmezhetően nem fenotípusos és nem genotípusos, hanem forráskódba 

ágyazható (illetve ezáltal átörökíthető), jelen dokumentumban – a konkrét tesztek tervezési 

szituációjára vonatkozó végső konklúzió levonásának igénye nélkül – érdemesnek mutatkozik 

a mesterségesintelligencia-alapú szummatív értékelés lehetőségének elemzése is. 

Ahogyan az egyes válaszlehetőségek esetében az apró eltéréseken alapuló hibásság 

mértékének megbecslésében, úgy egy húsz kérdésből álló teszt esetén a jelentős számú 

objektum és vélelmezhetően felmerülő attribútum által definiált kombinatorikai térben sem 

feltétlenül várható, hogy az emberi döntéshozó – tisztán intuitív alapon – minden részletre 

kiterjedően megfontolt, és egy – esetleges – ellenvélemény vagy hallgatói oldalról érkező, az 

értékelési rendszernek éppen a súlyozási funkcióját érő kritika és jogorvoslati igény esetére 

szükségszerűen felvértezett rendszer kialakítását biztosíthatja. A mesterséges intelligenciák 

alkalmazásával a számítógépes környezetben sokszorosan nagyobb számítási teljesítmény 

végső soron a végső eredmények objektivitását, illetve annak elfogadását növelheti, mintegy 

intuíciógenerátoraként szolgálva a mindenkori emberi döntéshozónak. 

Az elemzés (első körben egy tesztévfolyam, vagy tájékozódó adatfelvételként 

funkcionáló tesztkitöltés eredményei alapján) egyaránt futtatható standard (COCO STD19), 

illetve antidiszkriminatív (COCO Y0) hasonlóságelemzési keretben is. Hosszú távú cél a fenti 

tesztelési fázisban történő elemzések eredményei alapján egy automatikus minősítési rendszer 

megtervezése és felállítása. 

                                                
19 http://miau.gau.hu/miau/196/My-X%20Team_A5%20fuzet_HU_jav.pdf#page=16 
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Előbbi esetben (COCO STD) minden hallgató (objektum) a saját eredményei alapján 

tetszőleges módon (lásd a pontozási rendszerek fejezetet) megállapított összpontszámot függő 

változóként kezelve értékelhető a többi (akár mindenkori20) tesztkitöltővel összehasonlítva. 

Az értékelés eredménye ez esetben a deklaratív pontszámnál magasabb, alacsonyabb, vagy 

azzal éppen egyenértékű „megérdemelt” pontszám lehet, melynek eredményei a teszt 

sikerességét és teljesítettségét meghatározhatják az eredeti összpontszám helyett. 

Antidiszkriminatív eljárás esetén a hagyományos értelemben vett összpontszám 

generálása és értelmezése sem szükséges. A helyes és helytelen (vagy kérdésszintű dinamikus 

értékelés esetén ezeken túlmenően még az első, második etc. mértékben részlegesen helyes / 

hibás) válaszok aránya, illetve az előző típusú elemzésben is attribútumként felmerülő, az 

egyes feladatok esetében az összehasonlítás alapjául szolgáló mintában elért relatív 

eredmények (például a vizsgált hallgató által helyesen megválaszolt kérdésekre adott helyes 

válaszok aránya a teljes mintában / évfolyamban) alapján a konstans függő változó értékéhez 

képest felmerülő eltérés meghatározása lehetséges. 

Ebben a megközelítésben továbbra is a központi kérdés az egyes objektumok (jelen 

esetben a tesztet kitöltő hallgatók) „másként egyformaságának” eldöntése, vagyis annak 

vizsgálata, hogy létezik-e az egyes attribútumoknak és a kérdésekre adott válaszok alapján a 

feladatoknak olyan súlyozása, amely alapján minden egyes vizsgálatba bevont ember 

eredménye a többiekhez képest éppen megfelelőnek tűnik? Amennyiben pedig ilyen súlyozás 

nem számítható ki, úgy melyek azok az objektumok (hallgatók), akik a többiekkel 

összehasonlítva a(z ezúttal úgynevezett idealitás-indexként értelmezhető) függő változó 

alapján a mintában szereplőkhöz képest szignifikánsan kiemelkedő vagy elmaradó eredményt 

mutattak. 

Előbbiek számára az egyetemi képzésben biztosítható tehetséggondozási alternatívák 

(bevezető tárgyak haladó vagy intenzív változatának ajánlása, TDK-munkába való bevonás, 

szakkollégiumi képzés ajánlása), illetve utóbbiaknak az intézményesített felzárkózási 

                                                
20 Felső szintű elvi döntés eredménye lehet, hogy a mindenkori tesztet kitöltő hallgatókat kizárólag a 

saját évfolyamuk, vagy az azonos kérdéstárból, lényegében azonos feltételek között felmért minden korábbi 

eredményhez viszonyítsa-e a rendszer; s ennélfogva – a felvételi rendszeréhez hasonlóan – éves határok 

vonatkozzanak a sikeres teljesítésre, vagy a hosszú távú minőségbiztosítás jegyében valamilyen nagyobb 

időtávot átfogó módszerrel megállapított kritérium. 
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lehetőségek (a kötelezően teljesítendő kritériumtárgy gyakorlati csoportjai, hallgató 

korrepetálás – MASZAT –, illetve egyéni konzultáció vagy egyéb, akár kifejezetten a tanulási 

stílusok felmérésével megfogalmazott tanácsadás) nyújtása vélelmezhetően szükségesnek és 

eredményesnek mutatkozhat. 

A tesztírás körülményei – ajánlások 

A fentiekben részletesen bemutatott és tárgyalt, a háttérben létező vagy kifejezetten 

technikai vonatkozásokon felül a kritériumtesztek tényleges kitöltésének közvetlen 

körülményeit is érdemes vizsgálni, az eddig is alkalmazott belső minőségbiztosítási 

szempontok és a vélelmezhetően elérhető legnagyobb eredményesség szerint megfogalmazott 

ajánlásokkal jelenleg és a későbbiekben is folyamatosan összevetni. 

Az eddig összefoglaltak utolsó utáni elemeként az esetleg megvalósításra kerülő 

online elektronikus tesztkörnyezet megjelenésének és grafikus felületének néhány felmerülő 

szempont szerinti vizsgálata következik; az elemzési és véleményezési folyamat zárását pedig 

a kérdéstár összeállítását végző oktatók által a tesztírás körülményei kapcsán megfogalmazott 

ajánlásainak idézete és az annak kapcsán felmerülő szempontok, esetleges alternatívák 

bemutatása képezi. 

A tesztrendszer grafikus felülete 

Jelen dokumentum felépítésében a tesztrendszernek a felhasználók által elérhető 

grafikus felülete (GUI) az utolsó, kifejezetten technikai szempontból értelmezendő elemet 

jelenti, melyre ennek értelmében a korábban technikai téren globálisan tett megállapítások 

ezúttal is egyértelműen kihatnak. 

Az általános design alapvető szempontjai 

Amennyiben a korábban említett valamelyik, már rendelkezésre álló e-learning 

keretrendszer alkalmazásáról születik döntés, úgy az a grafikus felület alapvető kialakítására 

döntős hatást gyakorol, és a testreszabási lehetőségeket mindenképpen korlátok közé 

szoríthatja. Ugyanakkor amennyiben valamely grafikai elem vagy funkció szakmailag is 

releváns szükségszerűsége kerül megfogalmazásra (lásd például korábban a kérdésadatbázis 

kialakítása során említett képek és matematikai szimbólumok problémáját), úgy az 

önmagában KO-feltételként kihathat a keretrendszer kiválasztásának folyamatára, végső soron 
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akár a specifikus saját környezet kialakításának igényét döntő mértékben befolyásoló 

tényezővé léphet elő. 

A grafikus felület végső kialakításánál egyértelmű szempont kell, legyen az 

ergonómia, melynek minimális elemei a megfelelő betűméret (matematikai szövegekben a 

betűtípus is hangsúlyosan), a színek és kontrasztok megfelelő megválasztása. Ebben a 

kérdéskörben a rendelkezésre álló e-learning keretrendszerek beépített sablonjai alapvetően 

kipróbált és bevált alternatívákat jelenthetnek; saját rendszer fejlesztése és kialakítása esetén 

egyrészt ezek szintén mintaként szolgálhatnak, másrészt pedig ebben az esetben a béta-

tesztelési fázis reflexióinak feldolgozására vélelmezhetően nagyobb igény és lehetőség is 

mutatkozik. 

A stíluslapok kialakítása vélelmezhetően nem olyan kérdés és feladat, amelyre 

elöljáróban a hagyományos, kiadvány- és weblapszerkesztésben is bevetten alkalmazott 

elveken túl speciális szempontok megfogalmazása szükséges és döntő mértékben befolyásoló 

volna, így ilyen jellegű elemzésre és tárgyalására jelen dokumentum keretében nem is kerül 

hosszasan sor. Az alapvető, harmonikus, megnyugtató színvilágról szóló preferenciák 

megerősítése mellett egy vélelmezhetően említésre érdemes kettősségre kívánnak a szerzők 

hangsúlyt helyezni. 

Az kritériumteszt egyetemi felhasználásra, ennélfogva vélelmezhetően nem design-

központú, sokkal inkább tartalomvezérelt elbírálás alá kell, essen; ugyanakkor az újonnan 

kialakított rendszer bevezetésének körülményei bizonyos „korszakos” követelményeket is 

támaszthat. A letisztult, dinamikus felület igénye közvetlenül soron követi a tartalmilag és 

technikailag kifogástalan megvalósítás kritériumát; ebben a körben tehát (kifejezetten a 

tervezendő design tekintetében) példaként, illetve akár etalonként is említhető felületek 

keresése a minőségbiztosítás fontos előkészítő lépése lehet. 

Nem csak középiskolai, hanem (jellemzően nem matematika szakos célközönségre 

készülő) szöveges egyetemi oktatóanyagok21 és videók22 szolgáltatásai mint a leendő 

                                                
21 http://www.mateking.hu/ – a weboldal szöveges tartalmai a matematikai szimbólumok és ábrák 

kezelése során is kifejezetten esztétikus, jó eredményt mutatnak, mellyel vélelmezhetően az elérendő 

standardként is meghatározhatók. Ugyanakkor az ott alkalmazott diavetítés-jellegű megközelítés a majdani 

kritériumtesztek rendszerének esetében (például a szöveges kereshetőség igénye folytán) korlátokba ütközhet. 
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hallgatók által potenciálisan ismert, ezáltal esetleg egyfajta belső viszonyítási alapként kezelt 

felületek a kritériumtesztek megjelenésének elvárásaira is hatást gyakorolhatnak, és a grafikus 

felület kialakításáról szóló végső döntés során – rendelkezésre álló források függvényében – 

elérendő célként is megfogalmazhatók. 

A felület szerkezeti elemei 

A design konkrét kialakításától függetlenül bizonyos szerkezeti elemek és funkciók 

szerepeltetése a képernyőn megvalósított tesztek esetében hangsúlyosabb lehet, mint a 

párhuzamos papíralapú megoldások esetén volna. A központi elem a navigáció, ennek 

keretében az egy oldalon megjelenő kérdések száma; a kérdés és a válaszlehetőségek 

elrendezése; a lapozás / léptetés megvalósítása; illetve a lezárás és leadás előtti áttekintés, 

önellenőrzés támogatása mindenképpen felmerülő gyakorlati kérdés. 

Alapvető munkahipotézisként legyen feltéve, hogy a papíralapú tesztek egyszerű és 

hétköznapivá vált lapozásánál kényelmetlenebbnek tűnik az elektronikus környezetben a több 

képernyőt betöltő objektumok, dokumentumok görgetése. (A hipotézis helyessége a végleges 

teszteknek teret biztosító keretrendszer kiválasztása előtt, vagy a kiválasztott keretrendszer 

finomhangolásával és testreszabásával párhuzamosan a hallgatói preferenciák feltárásával 

ellenőrizhető / ellenőrizendő, s a levonható konzekvenciák mentén a jelen dokumentumban 

megfogalmazott álláspontok is revideálhatók.) 

Mindenképpen letisztult és egységes zárt képet sugároz azonban az egyes kérdéseket 

(akár automatikus léptetéssel) új oldalon megjelenítő felület. A jelenleg laptopokon, illetve az 

egyetemi számítógéptermekben elérhető eszközpark monitorain jellemző felbontási 

beállítások az egy kérdés / egy képernyő rendszerben a feladat szövegének és a 

válaszlehetőségnek világos elkülönülését, a válaszlehetőségek számára kényelmes méretű 

gombok alkalmazását teszik lehetővé, mindemellett a megfelelő feladatok esetében jó 

minőségű és kellő felbontású ábra elhelyezésére is lehetőség nyílik a (például oldalra 

rendezett) menü és navigációs kezelőszervek mellett. 

                                                                                                                                                   
22 http://easymaths.hu/ 
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Az ábrával is kiegészített / támogatott feladatok jellemzően nagyobb helyigénye miatt 

a tipikus példahelyzetet ezek kínálják, de a megállapítás, miszerint egyetlen feladat teljes 

helyigénye sem haladhatja meg az egy képernyő területet, alapvetés. 

A válaszlehetőségek közül valamely opció megjelölését követően a feladatsor 

automatikus továbbítása a következő feladat nézetére egy gyorsaságot növelő és a kényszerű 

felhasználói manipulálás mértékét kényelmesen csökkentő alternatívának mutatkozik. 

Ugyanakkor szükséges megvizsgálni azt is, akadályozza / csökkenti-e ennek a funkciónak az 

aktiválása az egyes feladatok megtekintésére fordított időt (amely ideális esetben a tesztírás 

során monitorozott és a későbbi / hosszabb távú elemzések céljára eltárolható / eltárolt 

mutatószám), a megfontolt válaszadást és a feladatok helyes megoldásának arányát. 

Az említett és vélelmezhetően a gyakorlatban is fennálló zavaró / hátráltató vonzata 

miatt az automatikus továbbléptetés funkciója nem kerül a javasolt listára; ennek 

alternatívájaként ugyanakkor az ’Enter’ vagy ’Space’ (gyors)billentyűk lenyomásával történő 

feladatléptetés lehetőségét (a megfelelő felhasználói útmutató közreadása, illetve a teszt 

kitöltésének megkezdése előtt a gyorsbillentyűk egyedi felhasználói szinten történő általános 

letilthatóságának opciójával), illetve a lehetőség megvalósíthatóságát vizsgálni érdemesnek 

mutatkozik. 

További gyorsbillentyűk kialakítása / aktiválása is racionális lehetőségként merül fel. 

A numerikus billentyűzet-tartomány számgombjainak mint válaszbevitelei opcióknak, illetve 

a numerikus tartomány műveleti gombjainak általános navigációs alkalmazása ebben a 

kérdésben egyszerre kompakt, illetve az azt igénylő hallgatók számára kényelmes megoldást 

kínálhat. 

A húsz kérdésből álló tesztsor végiglapozása az egy feladat / egy képernyő 

rendszerben (várhatóan az utolsó ellenőrzések fázisában) azonban már a munka hátráltatójává 

és önmagában álló kényelmetlenségi forrásává válhat. Mindenképpen szükségesnek 

mutatkozik a felvázolt rendszerben oldalt vagy felül egy folyamatosan elérhető és minden 

egyes kérdés oldalára hiperlinkként mutató haladási sáv szerepeltetése, ahol ideális esetben az 

üresen álló és a kitöltött (majd javítás után a helyesen és helytelenül megválaszolt) kérdések 

száma eltérő grafikus megvalósítással jelenik meg, megkönnyítve ezáltal is a megfontolt 

munkát és a hallgatói önellenőrzést. 
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Rendelkezésre álló idő és segédeszközök 

„5.) Akár papíralapú, akár elektronikus formában állítják össze a tesztet, érdemes a 

felkínált válaszokat véletlenszerű sorrendbe rakni. 

6.) A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz (számológép, függvénytábla, 

stb.) használatát nem célszerű megengedni, ugyanakkor papír és íróeszköz akkor is szükséges, 

ha elektronikus felületen zajlik a tesztelés. 

7.) Mivel egy-egy feladathoz legalább 2 perc gondolkodási időre van szükség, célszerű 

az időkorlátot 45 és 60 perc között beállítani. 

8.) Elektronikus megvalósítás esetén is érdemes biztosítani az elküldés pillanatáig a 

visszatérést és az utólagos módosítást.” (Török–Vásárhelyi, 2015.) 

A fenti lista a jelen projekt keretében megvalósult kérdéstár bevezetőjében található 

módszertani ajánlás kivonata. Az itt megjelenő egyes szempontok a jelen dokumentumban is 

feldolgozásra kerültek már az egyes specifikus (adatbázis-kezelés, technikai lehetőségek 

elemzése) szakaszokban, most – mintegy zárszóként is – egyszerre, az eredeti megfogalmazás 

tükrében kerülnek összefoglalásra mint a teszt megírását közvetlenül befolyásoló alapvető 

központi körülmények. 

Kérdések és válaszlehetőségek sorrendje; visszatérés és módosítás 

A válaszok sorrendjének keverése (ezzel párhuzamosan akár a feladatoké is) a 

kérdésadatbázis felépítésével összefüggő elvi kérdés; a Moodle e-learning keretrendszer a 

„véletlen kérdés” (ez hallgatónként más és más tesztsort generált) opció alkalmazásával, míg 

egy esetleges specifikus saját rendszer ennél is testreszabottabb és részletesebb, de külön 

fejlesztést igénylő funkciókkal kínálhat megoldást. 

A feladatok és a feladaton belüli válaszok sorrendjének keverése vélelmezhetően 

csökkenti a csalás és a meg nem engedett (ráadásul a teszt szintfelmérő és formatív értékelő 

jellegéből adódóan kifejezetten szükségtelen) együttes munka esélyét, melyet egyébiránt a 

számítógéptermek berendezése és a monitorok méretével összefüggő átláthatósági problémái 

elősegítenének. 
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A kérdéstár csoportjainak minőségbiztosítása, illetve bővítése során kiemelten szem 

előtt kell tartani azonban a kérdéscsoportokon belüli elemek egyenszilárdságú nehézségét, 

ugyanis egyazon tesztsor különböző sorrendben való összeállítása hatást gyakorolhat a 

hallgatói kitöltések eredményességére. 

Amennyiben ilyen jellegű tendenciák jelenléte szakirodalmi eredmények vagy béta-

tesztelési tapasztalatok alapján megfelelő valószínűséggel (kétséget kizáróan) bizonyítást 

nyer, úgy a kérdéssor kevertetésének szerepeltetése a végleges tesztrendszerben nem javasolt, 

s a tesztelési céloknak, illetve a hallgatói eredményességnek leginkább megfelelő sorrendi 

ajánlás szakmai meghatározása szükségessé válik. 

A kérdések és válaszlehetőségek véletlenszerű sorrendezésétől közvetlenül nem függő, 

de a teszt kitöltése során az átláthatóságot, vélelmezhetően az alapos, megfontolt válaszadást, 

és végső soron a kapott eredmények hitelességének növekedését támogathatja, amennyiben a 

teszt kitöltésének végén, az utolsó feladatok önálló képernyőn történő megválaszolása után a 

hallgatóknak lehetőségük van a teszt, és válaszaik valamilyen (akár A/4-es lapokra tördelt 

nyomtatási kép formájában való) áttekintésére is. 

A teszt során folyamatosan biztosítandó előre és hátra lépési lehetőségek mellett ez 

esetben nem az egyes feladatok, kérdések ismételt (és remélhetően a korábbiaknál alaposabb) 

ellenőrzésére, hanem kifejezetten a teszt egészének gyors átláthatósága kerül a középpontba, 

ezáltal vélelmezhetően támogatva a hallgatókban a kérdések közötti összefüggések mélyebb 

megértését és egyfajta holisztikus szemlélet kialakulását is. 

Segédeszközök és kizárásuk feltételei 

A kritériumtesztek alaptudást ellenőrző jellegéből adódóan a segédeszközök 

korlátozott köre racionális választásnak mutatkozik. A mindenkori hallgatóság figyelmének 

felhívása arra, hogy a számológép kizárása a tesztről egyúttal azt is jelenti, hogy a feladatok 

elvárt / célszerű megoldása nem is igényli az eszköz alkalmazását (kivételt képeznek azok a 

feladatok, ahol esetleg kifejezetten valamilyen számolási készség ellenőrzése, mérése a 

teszten elvárt cél). 

Az elektronikus / online környezetben megírásra kerülő kritériumtesztek esetében – 

amennyiben a segédeszközök kizárása továbbra is elvárt cél – további megfontolásra 

érdemesek a következők. A számítógépek alapértelmezett programkészletének jellemző eleme 
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egy (opcionálisan tudományos funkciókkal is rendelkező) számológép; melynek 

elérhetetlenné tétele / letiltása az Egyetem számítógéptermeiben mindenképpen külön, 

speciális lépéseket igényel, bár elvi akadálya nem mutatkozik. A hatékony, egy-egy 

tesztkitöltés alkalmával akár százas nagyságrendben érintett számítógépeken egyszerre 

megvalósítható beavatkozáshoz az Informatika Karral való együttműködés szükséges lehet. 

Az alapvetően hozzáférhető offline számológép mellett számos online szolgáltatás (a 

teljesség igény nélkül: WolframAlpha23, Desmos, illetve maga a Google-kereső is) 

rendelkezik például a függvények grafikonjának megjelenítésére alkalmas funkcióval. A 

tesztekhez való szervezett hozzáférést biztosító keretrendszerek technikai funkciói között 

említésre került a teszt elérésének IP-alapú korlátozása is mint a tesztek / vizsgák tisztaságát 

határozottan előmozdító lépés is; ennek bizonyos értelemben tükörképeként szükséges a 

kritériumteszteknek helyet biztosító számítógépteremben a hálózati hozzáférés korlátozása is. 

Ilyen módon végső soron számítógépterem és az e-learning keretrendszerben 

megvalósított kurzusteszt között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetéssel létesíthető 

kapcsolat a teszt megírásának időtartamára, mely csatornán az információ a teszt megírását és 

az eredmények mentését leszámítva nem áramlik, egyéb kommunikáció sem lehetséges, 

vagyis összességében a rendszer a világos szabályozottság és az átláthatóság irányába 

mozdul. 

A gondolkodás folyamatának minél szabadabb támogatására és az esetleges korlátozó, 

illetve a hallgatók között szükségtelenül (például a rajz nélküli geometriai feladatmegoldó 

képességük alapján) differenciáló tényezők háttérbe szorítása érdekében az elektronikus 

tesztírás során biztosított papír és toll használatának lehetősége vélelmezhetően előnyös. 

Amennyiben erre – akár csak a béta-tesztelési fázisban, amíg az elektronikus tesztek hallgatói 

teljesítményre gyakorolt hatásának első körös, alapvető felmérése történik – igény és oktatói 

(vagy felsőbbéves hallgatói) részről kapacitás a megfelelő mértékben rendelkezésre áll, úgy 

az elektronikus tesztfelületen nem rögzíthető gondolkodási részletek megismerésének 

szándékával a tesztírás során használt, és azt követően begyűjtött piszkozati lapok elemzése 

lehetséges és megfontolandó lépésnek mutatkozik még. 

                                                
23 A különböző matematikai feladattípusok megoldásában közel univerzálisan alkalmazható volta és a 

bemeneti adatok meglehetősen rugalmas interpretációjából következő kontextusfüggetlensége miatt 

vélelmezhetően a legnagyobb horderejű online eszköz. 
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A szükséges időtartam meghatározása és beállítása 

Az egyes feladatok időigényének alsó becslését adja a kérdéstárhoz tartozó oktatói 

ajánlásban olvasható megjegyzés és a teszt teljes időtartamára vonatkozó utasítás. A sokéves 

tesztíratási tapasztalat alapján megállapított normaidők finomhangolása szükséges és 

lehetséges lehet az e-learning keretrendszer kiválasztásával és testreszabásával párhuzamosan 

is, például a béta-tesztelésben részt vevő hallgatók eredményei alapján. 

A korábbi szakaszokban jelzett antidiszkriminatív hasonlóságelemzésen alapuló 

elméleti becslés és a tényleges kitöltések (a keretrendszerből ideális esetben kinyerhető, a 

teszt kitöltése során az egyes képernyőkön megjelenő tartalmak megjelenítési ideje) 

ismeretében vizsgálható, az elvi becslés megfelelően képes-e reprodukálni a tesztfázis 

eredményeit, s így a későbbiekben elfogadható-e közvetlenül a döntéstámogatási 

folyamatokban a mesterséges intelligenciák által felkínált értelmezési és magyarázó 

konstelláció. 

Ideális esetben az elvi becslések a béta-tesztelés során megvalósítandó e-learning 

rendszer beüzemelése alatt képessé válnak a jövőbeni becslések elvégzésére, így pedig a jelen 

dokumentumban összefoglalt tényezők folyamatosan beépülhetnek egy minél rövidebb 

átfutási idővel megvalósuló új és dinamikus rendszerbe. 
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