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Első lépésként lépj be a projektkezelő felületre az alábbi linken https://lcms.nexiuslearning.com/! 

Válaszd ki a már korábban szerkesztett tananyagodat! Könnyebb a megértés, ha olvasás közben a 

felületet is használod. 

 

Amennyiben egy tananyagban tesztek kitöltésének lehetőségét is szeretnénk biztosítani a tanulók 

számára, az a következőkben leírt folyamaton keresztül biztosítható. 

 

https://lcms.nexiuslearning.com/


 

 

Teszt létrehozásának alaplépései 
Egy teszt létrehozása komplex folyamat. Ezért, ha sikertelen vagy az importálás vagy a 

beszerkesztés során, akkor érdemes újra végigolvasni az itt leírtakat. 

 

Egy tananyagban a következő folyamat lépésein keresztül haladva lehet tesztet létrehozni: 

 

1. Hozz létre egy feladat-importtáblázatot! 

2. Állítsd össze a feladatcsomagot, ami a feladat-importtáblázatból és a hozzátartozó 

médiafájlokat tartalmazó ZIP fájlból áll! 

3. Az nxOrganizer-ben a megfelelő projekt kiválasztása után töltsd fel a feladatcsomagot! 

4. Az nxEditor-ban egy tananyagoldalra helyezz el egy tesztmezőt! 

5.  A Teszttulajdonságok ablakban állítsd össze az adott tesztben használandó 

feladatcsoportokat a szűrők segítségével. 

6. Állítsd be a Feladatcsoport működésére vonatkozó adatokat! 

7. Állítsd be a Teszt (összes feladatcsoport) működésére vonatkozó adatokat! 

 
Az egyes lépések részletes megoldását az alábbiakban tárgyaljuk: 
 

1. Feladat-importtáblázat létrehozása  
 

Az importtáblázat mintapéldánya itt található. 

 
 

● A táblázat gerincét a kérdések (question) adják. Ezek képviselik a fő szervező erőt. 

○ Ez azt jelenti, hogy az importálás során a feldolgozás kérdéstől kérdésig halad, a két 

kérdés közötti részt értelmezi a rendszer egy feladatnak. 

 

● Egy kérdéshez tartozó összes sort (válaszokat, médiaelemeket) a kérdéssel kezdődően 

egymás után kell megadni, tehát a különböző kérdésekhez tartozó sorokat keverve nem 

lehet megadni a táblázatban.  

 

● A feladatok a tesztben, a lejátszás során nem a feladat-importtáblázatban szereplő 

sorrendjük alapján fognak megjelenni. 

 

● Az id (A) oszlopot minden sornál ki kell tölteni. 

● A question és media sorban minden esetben ki kell tölteni a language oszlopot.  

● A válasznak nem lehet a kérdéstől eltérő nyelve, ezért a language mezőnek kötelezően 

üresnek kell lennie. 

 

https://tamogatas.nexiuslearning.com/wp-content/uploads/2020/11/nxEditor-Feladatbank_import_file_sablon_v1.xlsx


 

● Az utolsó kérdés utolsó sora után szereplő üres sorokat nem kell törölni. Ha nincs bennünk 

adat, nem akadályozzák az importálást. 

● A file_name (M) oszlop után szereplő oszlopok tartalmát az importálás nem veszi 

figyelembe. Ide a munkát segítő megjegyzések helyezhetőek el a táblázatban. 

● Egy feladat-importtáblázatban csak a legelső munkalap használható az importáláshoz.  

● A táblázatot XLSX formátumban kell elmenteni, majd importálni. 

 

 

A importtáblázat részletes kitöltési útmutatója az importtáblázat mintapéldányának második 

munkalapján található nyújt további segítséget a használathoz. 

 

2. Feladatcsomag összeállítása 

 

A feladatcsomag egy zip fájl. A zip fájlnak a kitöltött feladatimport táblázatot és egy Media nevű 

könyvtárat kell tartalmaznia.  

 

A feladatcsomag zip követelményei 
 

● egy feladat-importtáblázat  

○ a megfelelő oszlop és sor struktúrával,  

○ XLSX formátumban és kiterjesztéssel. 

 

● egy Media mappa: 

○ ebben a feladat-importtáblázatban megadott nevekkel ellátott médiafájloknak kell 

szerepelniük, 

○ a médiafájlok nevei csak az angol ábécé betűit és számokat tartalmazhatnak. 

 

● 1 GB méretet nem haladhatja meg sem a zip, sem a benne található médiaelemek 

(képek/videók). 

○ Amennyiben az 1 GB méretkorlátnak nem felel meg a fájl, az importálás nem 

kezdődik meg, és hibaüzenetet kap a felhasználó. 

3. Feladatcsomag feltöltése 

A feladatcsomag, projekt szinten importálható be. Vagyis a projekten belül minden tananyag 

számára elérhetőek lesznek az adott feladatcsomaggal feltöltött kérdések, válaszok és a kapcsolódó 

médiaelemek. 

 

https://tamogatas.nexiuslearning.com/wp-content/uploads/2020/11/nxEditor-Feladatbank_import_file_sablon_v1.xlsx
https://tamogatas.nexiuslearning.com/wp-content/uploads/2020/11/nxEditor-Feladatbank_import_file_sablon_v1.xlsx


 

Ebből következően ezt a munkafolyamatot csak projekt adminisztrátori jogosultsággal lehet 

elvégezni. 

 

 
Ha a zip fájl nem lépi át a méretkorlátot, az importálás megkezdődik. Az importálás közben fellépő 

hibákról és az importálás eredményéről a felhasználót e-mailben értesíti a rendszer. 

4. Tesztmező létrehozása 

Egy teszt tananyagba való beszerkesztésének előfeltétele, hogy a kívánt tananyagoldalon a 

mezőstruktúrában létrehozzunk egy tesztmezőt. 

 

FONTOS! Egy tananyagoldalra csak egy tesztmező szerkeszthető. 

 

 

 

 

5. Teszttulajdonságok beállításai 

 

 



 

A Tesztmezőt kiválasztva a Mezőtulajdonságok panelen megjelenik egy Teszttulajdonságok gomb. 

Annak megnyomásával megnyílik a Teszttulajdonságok panel. A Teszttulajdonságok ablak 3 részből 

áll: 

● Feladatcsoportok listája 

● Kiválasztott feladatcsoport szűrőfeltételei és tesztparaméterei 

● Általános tesztparaméterek 

 

 
 

Feladatcsoportok 
A tesztmező létrehozásakor a Teszttulajdonságok ablakban megnyíló Feladatcsoportok lista üres. A 

plusz gomb használatával lehet majd felvenni a feladatcsoportokat. A feladatcsoportokon keresztül 

kerülhetnek be a tesztbe a projektbe importált kérdések. Egy feladatcsoport csak az adott 

tesztmezőn belül érhető el (azaz a tesztmező másolása során sem másolódik). 

 

 

 

A tesztmezőben azok a feladatok érhetőek el, amelyeket az adott projekthez már sikeresen 

importált egy projektadminisztrátor. 

A felvett feladatcsoport a későbbiekben átnevezhető, szerkeszthető, vagy akár törölhető is. 

 



 

Eredmények 

Az Eredmények oszlopban akkor jelenik meg adat, ha egy adott Feladatcsoport kijelölése után 

megnyomod a frissítés  gombot. Ekkor az adott feladatcsoportban beállított értékek alapján 

összeállított feladatszám jelenik meg. Ezeket az adatokat nem tároljuk, és automatikusan nem 

frissül. Ahhoz tehát, hogy a beállítások változása, vagy egy új feladatcsomag importálása után 

bekövetkező feladatszámváltozás látható legyen a listában, a frissítés gombot meg kell nyomni. 

A feladatcsoport szűrővel és egyedi azonosítókkal (ID) is összeállítható.  

 

FONTOS! A feladatcsoport összeállítása csak az egyik módon lehetséges, azaz nem lehet egy 

feladatcsoporton belül szűréssel is és ID-vel is feladatokat beválogatni az adott tesztbe. 

 

Feladatcsoportok képzése szűrőfeltételek segítségével 
● Pontszám:  

○ A szűrés a feladat-importtáblázatokban Score oszlopban megadott pontszámok 

alapján készül el.  

○ Megadása opcionális. 

○ Amennyiben kitöltésre kerül, akkor az értéke 0 - 5000 közötti egész szám lehet. 

○ A pontszám szűrő feltétel a címkékkel ÉS kapcsolatban áll.  

● Címke:  

○ A szűrés a feladat-importtáblázatokban a Label oszlopokban megadott értékek 

alapján készíthető el.  

○ Megadása opcionális. 

○ Jelenleg 4 db címke adható meg a kérdéseket, illetve a médiaelemeket tartalmazó 

sorokban. 

○ A címkék között ÉS logikai művelet (szűkítő feltétel, a megadott címkéknek egyszerre 

kell érvényesnek lennie egy feladatra), vagy pedig VAGY logikai műveletet (bővítő 

feltétel, a megadott címkék közül, ha bármelyik megtalálható a feladatnál, a szűrt 

listába kerül) lehet érvényesíteni. Ezután a + gombra kattintva válik látható a címke 

beviteli mező. 

 

○ Címke beviteli mezőnél a felhasználó a gépelés megkezdését követően egy címke 

listából választhat, amely lista az adott projekt adatbázisban aktuálisan meglévő 

címkék értékeit tartalmazza.  

 



 

 

Szűrő feltételként tetszőleges számú címke adható hozzá a feladatcsoporthoz a + gomb 

megnyomásával.  

Feladatcsoportok képzése ID-k segítségével 
Lehetőség van arra is, hogy a feladatcsoportot konkrét feladatokból állítsuk össze. 

● A szűrés a feladat-importtáblázatokban a ID oszlopokban megadott értékek alapján 

készíthető el.  

● Szűrő feltételként tetszőleges számú ID adható hozzá a feladatcsoporthoz a + gomb 

megnyomásával.  

● AZ ID beviteli mező szabadszöveges  megadást tesz lehetővé (1-255 karakter). 

6. Tesztmező szerkesztése 
Egy már létrehozott tesztmező későbbi szerkesztésére is van lehetőség. 

 

A tananyagon belül a megfelelő tananyagoldalt megnyitva, az Oldal szerkesztése gomb megnyomása 

után közvetlenül nem szerkeszthetőek a teszt tulajdonságai. 

 

A mező szerkesztéséhez, a szerkesztési munkaterületen (a mezőt keretére kattintva), vagy a 

Mezőstruktúra panelen lévő listában ki kell jelölni az adott tesztmezőt.  

 

 

7. Teszt információk megjelenítése előnézetben 

A szerkesztőben, előnézetben (az Eszközsávon található szem ikonra kattintva) lehetőség van a 

beimportált tesztfeladatok ellenőrzésére. 

A jobb felső sarokban lévő kördiagramra kattintva tekinthetőek meg az egyes feladatokhoz tartozó 

egyéb adatok. 

 

 



 

 

 

Speciális feladatok importálásának szabályai 

Szókitöltő (question_type=fill_in) 
 

● médiaelem: Amennyiben a kérdéshez tartozik média elem, az is megjelenik a sablonnak 

megfelelően. A Szókitöltő feladathoz nincs megjelenítendő válasz, és a válaszhoz nem 

tartozhat média elem, így ezek megjelenítése sem történik. 

●  

● kitöltendő mező jelölése: 'description' mezőben {_} szintaxissal jelöljük a fill_in mező helyét, 

a kapcsos zárójelekben nincs karakter; 

 

● válasz hozzárendelése a kitöltendő mezőhöz: az adott {_} mezőhöz tartozó megfelelő válasz 

úgy állapítható meg, hogy ahányadik helyen szerepel a kérdésben a {_} szintaxis, annyiadik 

answer típusú sor (adott kérdéshez tartozóan) adja meg az odaillő válaszlehetőségeket. 

Tehát a kérdéshez tartozó answer sorok sorrendje a meghatározó. 

 

Pl. a kérdés sor description mezejének értéke: “Egy {_} nem csinál {_}.” A kérdéshez tartozó 

első válasz (answer típusú) sor description mező értéke: “fecske“, a másodiké pedig “nyarat”. 

 



 

 

 

A fentiek alapján tehát egy kérdésben több fill_in mező is szerepelhet, azaz több {_} is lehet 

a kérdés description mezejében. 

Lehetséges válaszok megadása 

A lehetséges válasz lehet: 

● egy adott szöveg: pontos szöveget kell megadni a helyes megoldáshoz.  

A kérdéshez tartozó answer típusú sor description mezőjében a szövegeket idézőjelek (““) - 

tehát macskakörmök, és nem aposztrófok!) - között kell megadni: 

pl. “fecske” 

● egy felsorolás: több szöveg közül bármelyik szöveg megadása helyes megoldás. 

A kérdéshez tartozó answer típusú sor description mezőjében  a felsorolást szögletes 

zárójelek között, az egyes elemeket idézőjelek (““) - tehát macskakörmök, és nem 

aposztrófok!) - között és azokat pontosvesszőkkel elválasztva kell megadni: 

pl. {“nyarat”; “telet”; “őszt”} 

pl. {“nyarat” ;”telet” ;“őszt”} 

pl. {“nyarat”; “telet”; “telet” ; “őszt”} 

● számok kezelése: a fill_in típus a számokat csak szöveges értékként tárolja. A számérték 

megadása és kiértékelése a Számérték megadása feladattípusnál valósul meg. 

● felesleges szóközök (whitespace-ek) kezelése: a kifejezés (a “” körmök között) elejére és 

végére kerülő space-eket nem veszi figyelembe, ha a válaszon belül két space kerül egymás 

mellé, azt egynek veszi. 

 

 



 

 

Tesztek létrehozása a gyakorlatban 
A következő részben az eddig tanultak összefoglalásaként létrehozunk egy tesztet. 

Az alábbiakban pontokba szedve végigkövethető milyen lépések szükségesek a feladat 

megvalósításához. 

Példa: 

 

1. Importálj be a rendszerbe 9 db kérdést, amelynek az egyik címkéje teknősbéka! 

 

 

 

2. Várd meg az e-mail címedre érkező értesítő e-mailt az importálás állapotáról! 

3. Hozz létre a kiválasztott tananyagoldalon, a mezőstruktúrában egy tesztmezőt! 

4. A Teszttulajdonságok funkció segítségével hozz létre egy Teknősbéka nevű feladatcsoportot! 

5. Szűrj a feladatokra! A Teknősbéka feladatcsoportban a pontszám szűrést hagyd üresen, a 

címkénél pedig add meg a teknősbéka címkét! 

6. Frissítsd a feladatcsoportot! Mennyi lett az eredmény?  1

7. Az nxOrganizer böngésző tabot használva importálj még 11 kérdést, aminek a címkéi között 

szerepel a teknősbéka! 

8. Várd meg az e-mail címedre érkező értesítő e-mailt az importálás állapotáról! 

9. Az nxEditor böngésző tabon nyomd meg  a Teknősbéka feladatcsoport frissítését. 

10. Mennyi lett az eredmény?  2

 

1 Ha pontosan követted a lépéseket, akkor 9. 
2 9+11=20 

 


