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Fogalmak

● feladat: kérdésből, válaszokból és hozzákapcsolt média elemekből áll.
● kérdés (question): egyedi azonosítóval (id) ellátott entitás, amire a tanulónak

válaszolnia kell.
● válasz (answer): a kérdésekhez tartozó jó és rossz válasz lehetőségek.
● média (media): a kérdésekhez és válaszokhoz média fájlokat lehet rendelni.
● feladatbank: projekthez importált feladatok összessége (több feladat- importtáblázat

importálásával is összeállítható).
● feladatcsoport: egy tesztmezőben a feladatbank feladataiból, egyéni szűrés alapján

összeállított feladatlista.
● tesztmező: az nxEditor Mezőstruktúra panelen kiválasztható mezőtípus, ebben

fognak megjelenni a kiválasztott feladatok. A Mezőtulajdonságok panelen lehet
összeállítani a tesztet és meghatározni, a teszt megjelenítését.

● teszt: a tesztmezőben egy vagy több feladatcsoport összeállításával hozható létre.
Gyakorlásra vagy a tanuló eredményességének mérésére szolgál.

● tesztparaméterek: léteznek Általános (pl. sorrend, véletlenszerűség, sikerességi
küszöb, teszt típusa, stb.) és Feladatcsoport (feladatokat szűrés) tesztparaméterek.

● eredményszerző teszt: olyan teszttípus, amelynél az elért eredmény mentésre kerül
az LMS-ben, befolyásolja a lecke eredményét és a kurzus eredményében is
megjelenik.

● gyakorló teszt: teszttípus, amelynél az elért eredmény nem mentődik el az
LMS-ben, nem befolyásolja a lecke eredményét.

● vizsga teszt: vizsga típusú tananyagokhoz illeszkedő teszt típus, nem SCORM
kompatibilis

Rövid összefoglalás

Mire való?
A tananyagban való haladás során felmerül az igény a tanuló tudásának és
előrehaladásának mérésére. E célból létrehozhatunk teszteket, ahol a tanulók tudását
próbára tehetjük. Lehetőségünk van saját feladatokat összeállítani és azokból tetszés szerint
feladatcsoportokba rendezve teszteket létrehozni.
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Miért ilyen komplex?
Egy adott projekthez tartozó feladatbank meglehetősen nagy darabszámú (ezres
nagyságrendű) feladatot képes befogadni. A nagy mennyiségű feladatból való teszt
összeállítás komplexszé teszi a működést:

- Az importált feladatokból szűréssel feladatcsoportokba rendezhetjük az általunk
kiválasztott feladatokat.

- A teszteknek egyedi stílust adhatunk a tesztmező mezőtulajdonságainak (pl.
betűtípus, betűméret, szín). megadásával.

- A teszt egészének működését az általános teszttulajdonságok (mint pl. a teszt
típusa, a sikerességi küszöb vagy éppen a véletlenszerűség) beállításával
befolyásolhatjuk.

Milyen lépésekből áll?
A tesztek létrehozása ennek megfelelően három fő részből áll:

➔ A feladatok importálása: nxOrganizerben (projekt kezelőben) az 1GB-ot meg nem
haladó zip feladatcsomag feltöltése (benne a feladatokat tartalmazó importtáblázattal
és a média elemeket tartalmazó Media mappával).

➔ Tesztmező létrehozása: nxEditorban (szerkesztőben) a tesztmező létrehozása,
amiből egy oldalon csak egy hozható létre. (Ebbe töltődnek bele a szűréskor
kiválasztott feladatok a teszt során.)
◆ a Mezőtulajdonságok panelen adhatók meg a tesztmezőre vonatkozó

tulajdonságok (pl. betűtípus, betűméret, szín).
➔ Teszttulajdonságok beállítása:

◆ Általános tesztparaméterek.
◆ Feladatcsoport tesztparaméterek (szűrési feltételek).

Leírásunkban kitérünk arra is, hogy milyen különbségek figyelhetőek meg a tesztek
lejátszásakor:

- az nxPreviewban (szerkesztés közbeni előnézet) és
- az nxPlayerben (lejátszás tanulás során, éles környezetben).
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A teszt létrehozásának lépései

1. Feladatok importálása

1.1. Mintatáblázat
A feladat-importtáblázat aktuális (_nxV3) mintapéldánya itt található egy minta
feladatcsomagban.

Gyakorlat:
1. Miután letöltötted a minta feladatcsomagot, nyisd meg és nézd meg a tartalmát! Könnyebb a leírtak
megértése, ha olvasás közben a táblázatot is látod.

1.2. Táblázat szerkezete
● A táblázat .xlsx vagy .xls kiterjesztésű.
● A feladat-importtáblázat feldolgozása kérdésről kérdésre halad, azaz a rendszer, a

táblázat egy kérdés (question) sorától a következő kérdés sorig tartó részt értelmezi
egy feladatként.
Megjegyzés: A feladatok a tesztben, a lejátszás során, nem a
feladat-importtáblázatban szereplő sorrendjük alapján fognak megjelenni.

● Ezt a két kérdés közötti részt, válasz (answer) vagy média elemekkel (media) kell
kitölteni a row_type oszlopban.

● Az id-t minden sorban ki kell tölteni. Minden feladatot egyedi azonosítóval (id) kell
ellátni a kérdés (question) és a válasz (answer) sorban egyaránt.
Figyelem! Mindig egyedi id-t adjunk meg, mert sikeres import esetén a rendszerben
lévő azonos id értékkel rendelkező sorokat (kérdés, válasz, média) felülírja a
rendszer az aktuálisan importált verzióval (lásd még 1.7. Feladatok cseréje, javítása.)

○ max. 255 karakter.
○ az id aláhúzást, kötőjelet, az angol abc kisbetűit és számokat tartalmazhat.

● A parent_id oszlop tartalmazza a szülő elem azonosítóját. A parent_id mutatja, hogy
egy sor, melyik másik sorhoz (kérdés, válasz) tartozik. Válasz (answer) és média
elem (media) esetében kötelező kitölteni.

○ Válasz(answer) esetében a kapcsolódó kérdés id-ját adjuk meg.

○ Média elem (media) esetében:
■ Ha csak a kérdéshez (question) kapcsolódik média elem, akkor az

adott kérdés id-ját adjuk meg a média elem parent_id-jaként.

4

https://nexiuscontent.blob.core.windows.net/public/exerciseimport/Kerdesbemutato_teszt_nxV3.zip


■ Ha egy adott válaszhoz (answer) kapcsolódik a média elem, akkor a
válaszhoz tartozó egyedi id-t írjuk be a parent_id oszlopba.

● intro: A Feladatbank import során bármely feladattípus esetén megadható a kérdés
(question) sorban. Egyedi bevezető szövegek megadását teszi lehetővé. Ha kitöltjük
az intro oszlopban, lejátszáskor az egyedi szöveg jelenik meg a kérdéshez tartozó
média előtt.

○ max. 4000 karakter
● description: A kérdés vagy a válasz szövegét tartalmazza. Kötelező megadni

kérdés (question) és válasz (answer) sorok esetén. Kép média elem (media) esetén
üresen hagyható, de kitöltve akadálymentesítő szövegként (alt text) működik.

○ kérdés és válasz esetében: max. 4000 karakter,
○ media elem esetében: max. 200 karakter adható meg.

○ mind a kérdésben mind a válaszban lehet sortörést alkalmazni annak
érdekében, hogy a szöveg a megjelenítés során áttekinthetőbb legyen. A
“<br>” karakterekkel (tag-gel) lehet megadni. Az előnézetben és az
nxPlayerben is a tesztek kitöltése során is ott szerepel a sortörés, ahol az
erre szolgáló “<br>” karakterek szerepelnek.

○ KATEX képlet is megadható ebben az oszlopban (kivéve media típusú
sornál): <KATEX> a képlet szöveges formátuma </KATEX>

● language: Az elem nyelvét jelöli. Kötelező megadni kérdés és média elem esetén.
Válasz esetén üresen kell hagyni. (magyar nyelv esetén értéke: 'hu’)

● question_type: Itt határozzuk meg a kérdés feladattípusát. Kötelező megadni
kérdés esetén, minden más típusnál (válasz, média elem) üresen kell hagyni. A
feladattípusokat külön bekezdésben tárgyaljuk.

● right_answer: Kötelező megadni singleChoice és multiChoice típusú feladatok
válaszainál, minden más feladattípus válaszainál azonban üresen kell hagyni. Két
értéke van:

○ y: helyes válaszoknál kell megadni.
○ n: helytelen válaszoknál kell megadni.
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● group:  Ez az oszlop tartalmazza, azt a “segéd csoportot”, amelyhez (Párosítás
feladatnál) az egy párba, ill. (Csoportba sorolás feladatnál) az egy csoportba tartozó
elemeknek kell tartoznia. Ez a segéd csoport csak a kiértékelést segíti, nem jelenik
meg a felületen.
Figyelem! Nem azonos a question_type=group értékkel! Az összetartozó elemeknek
egymás után kell következnie!

○ max. 50 karakter hosszú lehet.
● score: Szűréshez használható információ. Az itt megadott elérhető pontszámra

tudunk majd vele szűrni. Az adott feladat pontértékét határozza meg. Értéke 0 vagy
pozitív egész szám lehet. Kötelező megadni kérdés típusú sor esetén, minden más
típus esetén (válasz, média elem) üresen kell hagyni.

● question_label: Szűréshez használható információ. Az itt megadott címkékre szűrve
tudunk majd teszteket összeállítani. Kérdés esetén adható meg.

○ megadás esetén egy címke hossza max. 150 karakter, min. 3 karakter.
○ max. 50 címke adható meg egy kérdéshez, de a négy question_label oszlop

bármelyikébe írva eloszthatóak.
○ a címke aláhúzást, az angol abc kisbetűit és számokat tartalmazhat.
○ a címkén belüli szóköz karakterek importálás során automatikusan

kicserélődnek „_” karakterre.
○ egy cellában több címke is megadható, pontosvesszővel és opcionálisan

szóközzel elválasztva (pl. cimke1;cimke2 vagy cimke1; cimke2).
Figyelem! Ha egy címke már létezik, akkor az nem kerül újra bevitelre az
adatbázisba az importálás során. Ha adott címke már létezik, de más
nyelven, mint az aktuális importálásnál megállapított nyelv, akkor az
adatbázisban lévő címke nyelve marad érvényben.
Figyelem! Egy feladatnak ne adjuk meg többször ugyanazt a címkét!

● file_name: A kérdésekhez és bizonyos feladattípusok válaszaihoz csatolt kép vagy
videó file nevét itt kell megadni. Kötelező megadni média elem esetén, minden más
típus esetén (kérdés, válasz) üresen kell hagyni. A fájlok nevének teljes mértékben
meg kell egyeznie a feladatcsomagban található Media mappában lévő fájl nevekkel.

○ max. 255 karakter.
○ a média fájlok nevei, csak az angol abc betűit, számokat és aláhúzást

tartalmazzanak.
● validity_start: A kérdés érvényességének kezdeti dátuma. (Példa formátum:

2020.10.01) Kérdés sor esetén, szabadon megadható, minden más típus esetén
(válasz, média elem) üresen kell hagyni.
Megjegyzés: Jelenleg importálható, de lejátszáskor nem működő funkció.

● validity_end: A kérdés érvényességének záró dátuma. (Példa formátum:
2022.10.01)  Kérdés sor esetén szabadon megadható, minden más típus esetén
(válasz, média elem) üresen kell hagyni.

○ A lejárt érvényességű feladatok publikálásnál és lejátszásnál az alábbiak
szerint kerülnek figyelembevételre:

■ Publikálás: a lejárt érvényességű feladatokat nem publikálja.
■ Lejátszás: a hatályossági időn kívül lévőket, nem játsza le, csak a

hatályossági időn belülieket.
Megjegyzés: Jelenleg importálható, de lejátszáskor nem működő funkció.
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● glossary_id: Fogalomtár azonosító.
○ max. 50 db glossary_id adható meg, pontosvesszővel elválasztva (nem

ismétlődhetnek).
○ Az összes glossary_id együttvéve, nem lehet több 1000 karakternél (az

elválasztó pontosvesszők és spacek nem számítanak bele).
Megjegyzés: Jelenleg importálható, de lejátszáskor nem működő funkció.

● explanation_correct_answer: ebben az oszlopban adható meg a helyes
feladatmegoldás esetén megjelenítendő magyarázó szöveg, amit Helyes válasz
gomb vagy Válasz helyesség gomb megnyomásakor a tanuló indoklásként kap, hogy
miért volt helyes a feladat megoldása.

○ max. 1000 karakter.
○ nem kötelező kitölteni, de megadása esetén, a kérdés (question) típusú

sorhoz kell hozzá rendelni!
Megjegyzés: Jelenleg importálható, de lejátszáskor nem működő funkció.

● explanation_wrong_answer: ebben az oszlopban adható meg a helytelen
feladatmegoldás esetén megjelenítendő magyarázó szöveg, amit Helyes válasz
gomb vagy Válasz helyesség gomb megnyomásakor a tanuló indoklásként kap, hogy
miért nem volt helyes a feladat megoldása.

○ max. 1000 karakter.
○ nem kötelező kitölteni, de megadása esetén, a kérdés (question) típusú

sorhoz kell hozzá rendelni!
Megjegyzés: Jelenleg importálható, de lejátszáskor nem működő funkció.

● hint: ebben az oszlopban feladatokhoz kapcsolható segítség adható meg.
○ max. 1000 karakter.
○ nem kötelező kitölteni, de megadása esetén, a kérdés (question) típusú

sorhoz kell hozzá rendelni!
Megjegyzés: Jelenleg importálható, de lejátszáskor nem működő funkció.

Feladatonként két magyarázó szöveg és egy segítség szöveg importálására van lehetőség,
amit v3 import táblában a kérdés (question) típusú sorhoz rendelve kell megadni. Minden
feladattípusnál elérhető!

1.3. Feladattípusok
Jelenleg az alább felsorolt feladattípusok elérhetőek.
A felsoroláskor minden típusnál feltüntetjük, hogy

- importálható-e, valamint hogy
- nxPreviewban ill. nxPlayerben történő lejátszáskor megjelenítésre kerül-e.

1.3.1. singleChoice (Egyszeres választás)

Importálható nxPreview nxPlayer

Megjelenik Összegző Helyes
válaszok

Válasz
helyesség

Megjelenik Összegző Helyes
válaszok

Válasz
helyesség

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Egy helyes választ várunk.
● a right_answer oszlopban meg kell adni a válaszok (answer) értékét:

○ 1 db helyeset (y) és a többi választ hamisként (n).

1.3.2. multiChoice (Többszörös választás)

Importálható nxPreview nxPlayer

Megjelenik Összegző Helyes
válaszok

Válasz
helyesség

Megjelenik Összegző Helyes
válaszok

Válasz
helyesség

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Több helyes választ várunk.
● a right_answer oszlopban meg kell adni a válaszok (answer) értékét:

○ megadható több helyes (y) és több hamis (n) válasz is.

1.3.3. fill_in (Szókitöltő)

Importálható nxPreview nxPlayer

Megjelenik Összegző Helyes
válaszok

Válasz
helyesség

Megjelenik Összegző Helyes
válaszok

Válasz
helyesség

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Rövid szöveges választ várunk.
● az intro oszlopban megadható a kérdés (question) sorban egy egyedi bevezető

szöveg. Amennyiben üresen hagyjuk, a fix bevezető szöveg jelenik meg.
● description oszlopban, a hiányzó szót vagy szavakat kell megadnia a felhasználónak,

a {_} -val jelölt helyre. A helyes válaszokat, karakter pontosan kell a tanulónak beírni
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ahhoz, hogy helyes válaszként értékelje a rendszer, de a válasz lehetőségben
megadhatunk elfogadható változatokat is.

● Több lehetséges válasz esetén szögletes zárójelbe, a szövegeket idézőjelek közé
írva, pontosvesszővel elválasztva adjuk meg. Ha a tanuló bármely itt megadott szót,
jól írja be az üres mezőbe, a rendszer helyesnek értékeli.

● A szöveget idézőjelek közé írjuk.
● Ha több {_} szintaxis szerepel a kérdésben, a kérdéshez tartozó answer sorok

sorrendje határozza meg, hogy melyik szintaxisnál melyik válasz helyes.

1.3.4. fill_in_number (Számérték megadása)

Importálható nxPreview nxPlayer

Megjelenik Összegző Helyes
válaszok

Válasz
helyesség

Megjelenik Összegző Helyes
válaszok

Válasz
helyesség

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Számérték választ várunk.
● az intro oszlopban megadható a kérdés (question) sorban egy egyedi bevezető

szöveg. Amennyiben üresen hagyjuk, a fix bevezető szöveg jelenik meg.
● a kérdésben a hiányzó számot vagy számokat kell megadnia a felhasználónak, a {_}

-val jelölt helyre.
● Ha több {_} szintaxis szerepel a kérdésben, a kérdéshez tartozó answer sorok

sorrendje a meghatározó.
● a lehetséges válasz lehet:

○ egy szám: ezt a számot kell megadni a helyes megoldáshoz.
○ felsorolás: melyek közül bármelyik érték megadásával helyes a feladat

megoldása. A megfelelő számok megadása szögletes zárójelek között,
pontosvesszővel és opcionálisan szóközzel elválasztva adható meg.(pl. [5; 6]
vagy [5;6])

○ intervallum: egy halmaz megadása, zárt halmazként értelmezett, azaz a
megadott számok még a helyes megoldásba tartoznak. Az intervallum
megadása kettősponttal és opcionálisan szóközzel elválasztva adható
meg.(pl. 5: 6 vagy 5:6)

● tizedes karakter kezelése: a tizedes elválasztó karakter lehet vessző és pont is. (pl.
13,1 vagy 13.1)

● kerekítés: a rendszer 0.5-től felfelé, 0.49-től lefelé kerekít. Például, helyes válasznak
8-at szeretnénk kapni, de nem akarjuk, hogy a kerekítés miatt, a 7,7 vagy 7,9 is
helyes megoldás legyen, akkor próbáljuk leszűkíteni a zárt intervallumok között
meghatározott értéket. Ha három tizedes pontossággal akarunk megadni egy
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számot, a 8 esetében így írható fel intervallumként: 7.999:8.001. Fontos, hogy a zárt
intervallumba eső számokat helyesként értékeli a rendszer, így a 7,9999 is helyes
válasznak lesz elfogadva a fenti példa alapján.

1.3.5. sequencing (Sorrendbe helyezés)

Importálható nxPreview nxPlayer

Megjelenik Összegző Helyes
válaszok

Válasz
helyesség

Megjelenik Összegző Helyes
válaszok

Válasz
helyesség

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

A válaszokat a kérdésben szereplő szempont alapján kell helyes sorrendbe rendezni.
● A válaszok helyes sorrendje a táblázatban megadott sorrend.
● A right_answer oszlopot üresen kell hagyni.
● A lehetséges válaszok száma 2-99.

1.3.6. pair (Párosítás)

Importálható nxPreview nxPlayer

Megjelenik Összegző Helyes
válaszok

Válasz
helyesség

Megjelenik Összegző Helyes
válaszok

Válasz
helyesség

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

A lehetséges válaszokból, válasz párok hozhatók létre.
● A group oszlop tartalmazza azt a “segéd csoportot”, amihez az egy párban lévő

elemek tartoznak (ez csak a kiértékelést segíti, nem jelenik meg a felületen).
○ a group oszlopban megadott segéd csoport max. 50 karakter hosszú,

tetszőleges szöveg.
○ Párosítás feladat esetén, kötelező a válaszok sorában kitölteni a group

oszlopot.
○ az egy párhoz tartozó sorok egymás után kell, hogy szerepeljenek
○ Minimum 2 párt kell létrehozni ebben a feladattípusban, maximum szám nincs

meghatározva jelenleg.
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1.3.7. group (Csoportba sorolás)

Importálható nxPreview nxPlayer

Megjelenik Összegző Helyes
válaszok

Válasz
helyesség

Megjelenik Összegző Helyes
válaszok

Válasz
helyesség

✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

A válaszokat csoportokba kell besorolni.
● A group oszlop tartalmazza, azt a “segéd csoportot”, amihez az egy csoportban lévő

elemek tartoznak (ez csak a kiértékelést segíti, nem jelenik meg a felületen).
○ a group oszlopban megadott segéd csoport, max. 50 karakter hosszú

tetszőleges szöveg.
○ Csoportba sorolás feladat esetén kötelező a válaszok sorában kitölteni a

group oszlopot.
○ Egy feladaton belül a segéd csoportok száma minimum 2, maximum 10 lehet.

○ _nxV3 esetében a Feladatbank import táblázatban a Csoportba sorolás
feladathoz meg kell adni külön sorban a csoportképző sort (answer_group),
annak érdekében, hogy ahhoz lehessen leírást és média elemet adni. A
csoportképző sor egy olyan sor, ami a Csoportba rendezés feladatnál a
csoportot definiálja úgy, hogy description oszlop értékével a csoport nevét, a
hozzá tartozó media sorral a hozzá tartozó képet vagy videót lehet megadni.
Egy ilyen csoportképző sornak minden csoporthoz tartoznia kell úgy, hogy az
adott csoport első eleme.

○ A csoportképző sorokat is beleértve megadható sorok száma: 2-16.
○ Az összetartozó elemeknek egymás után kell következnie!
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1.4. Feladatcsomag (zip) összeállítása
A feladatcsomag egy zip fájl, melynek

- 1 db helyesen kitöltött feladat-importtáblázatot és
- 1 db Media nevű mappát kell tartalmaznia.

A feladatcsomag (zip) részletes követelményei:

● feladat-importtáblázat
○ a megfelelő oszlop és sor struktúrával kitöltve,
○ .xlsx vagy .xls kiterjesztéssel,
○ a táblázat neve az angol abc kis és nagybetűit, számokat és aláhúzás

karaktert tartalmazhat. A táblázat nevének vége, mindig az aktuálisan
importálható verzió (jelenleg: _nxV3) legyen (pl.
Kerdesbemutato_teszt_nxV3).

● Media mappa:
○ a feladat-importtáblázatban megadott médiafájlok szerepelnek a táblázatban

megadott névvel.
○ kizárólag az angol abc kisbetűit, számokat és aláhúzást tartalmazzák a média

elemek nevei.
● a ZIP-fájl maximum 1 GB méretű lehet

○ Az egyes fájlok méretét is érdemes lekicsinyíteni, a gyorsabb letöltés, kisebb
adatforgalmi költségvonzat érdekében. Ezért:

■ 1200 px-nél nagyobb szélesség indokolatlan
■ a formátum lehetőleg képek esetén JPEG legyen (böngészők elsősorban

azt támogatják.)

1.5. Feltöltés

Adott projektekhez lehet feladatcsomagot importálni. Ez azt jelenti, a projekten belül minden
tananyag számára elérhetőek lesznek az adott feladatcsomaggal feltöltött kérdések,
válaszok és a hozzá kapcsolódó média elemek. Ha a zip fájl nem lépi át a méretkorlátot, az
importálás megkezdődik.
Megjegyzés: Ezt a munkafolyamatot csak projekt adminisztrátori és projekt szerkesztői
jogosultsággal lehet elvégezni.

Gyakorlat:
1. Nyisd meg az nxOrganizerben a kiválasztott projektet, majd kattints a Műveletek gombra! Kattints a
Feladatok importálására!
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2. Készíthetsz új feladatokat is a táblázatba, de használhatod a minta feladatcsomagot az importálás
gyakorlásához.

Ha sikeres az importálás, akkor lehet a feladatcsoportokban szűréssel megtalálni az
importált feladatokat a szerkesztőben.

Figyelem! Amennyiben az nxEditor már meg volt nyitva az importálás előtt, az újonnan
importált feladatok szűrhetőségéhez az nxEditor böngészőlapját frissíteni kell.

1.6. Hibaüzenetek értelmezése
Az importálás közben fellépő hibákról és az importálás eredményéről a felhasználót
e-mailben értesíti a rendszer.

Sikeres import esetén, egy e-mailt kap a felhasználó a következőkkel: Feladatbank import
befejeződött - Hibátlan import

Amennyiben az importálás alatt valamilyen hiba történt, a felhasználó hibaüzenetet kap.

Példák hibaüzenetekre

Ha a feladatcsomagot és a hozzátartozó táblázatot rossz névvel importáljuk, figyelmeztet a
rendszer:

○ Hibát okoz: a táblázat neve.
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○ Hibaüzenet (e-mail):

A nem megfelelő táblázat fejléce arra vonatkozik, hogy egy korábbi verziójú táblázatnak
értelmezi a kapott feladat-importtáblát (a névben feltüntetendő verziózás hiányában) és a
fejléc a fejlesztés következtében már megváltozott.

○ Megoldás: a táblázat nevének kiegészítése az aktuálisan importálható
verziózással.

1. A táblázatot az alábbi módon importálva, a lenti hibaüzenet érkezik a rendszertől
e-mailben:

○ Táblázat:

○ Hibaüzenet (e-mail):

○ Megoldás: a right_answer oszlopból törölni kell az “y”-t.

1.7. Feladatok cseréje, javítása
A táblázat minden sorának - a felhasználó által megadott - id-val kell rendelkeznie.
Importálás során a rendszerben lévő azonos id értékkel rendelkező feladatokat felülírja a
rendszer az aktuális, sikeres importálásban megadott feladat adatokkal.

Emiatt kiemelten fontos, hogy a különböző témák más-más alfanumerikus tartományokat
használjanak, pl. ALT_ISK_elso_mat_001; ALT_ISK_masodik_mat_001; hogy az elkülönült
állományokban kezelt feladatok ne írják felül egymást.
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2. Tesztmező létrehozása

2.1. Tesztmező elhelyezése az oldalon
Egy teszt, tananyagba való beszerkesztésének előfeltétele, hogy a kívánt tananyag oldalon
a mezőstruktúrában létrehozzunk egy tesztmezőt.
Figyelem! Egy tananyagoldalon csak 1 db tesztmező helyezhető el.

Gyakorlat:
1. Szerkesztő módban nyisd meg a mezőstruktúrában a mező hozzáadást és válaszd ki a tesztmezőt.
(Amennyiben az oldalon már létrehoztál egy tesztmezőt, a gomb inaktív.)

A gombra kattintva, a munkaterületen megjelenik a tesztmező, ebben jelennek majd meg a
szűréskor kiválasztott feladatok a teszt kitöltése során.
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2.2. Mezőtulajdonságok panel
A tesztmezőnek, a jobb oldali Mezőtulajdonságok panelen adhatunk egyedi beállításokat.
Lehetőségünk van a tesztmezőnek beállítani, a betűtípusát, méretet, a tesztmező arányát,
láthatóságát, pozícióját, de alakíthatjuk a mező hátterét és szegélyének színét is. Az itt
megadott beállítások a teszmezőbe kerülő összes feladat megjelenítésére vonatkoznak.

(Jelen dokumentumban csak a betűtípus beállításával kapcsolatban mutatunk pár
lehetőséget, részletesebb leírás, az nxEditor Quickguide:
Reszponzív paraméterek dokumentumban található.)

Gyakorlat:
1. Miután létrehoztál egy tesztmezőt, nézd meg, hogy milyen
beállításokat adhatsz meg a kérdés és válasz betűtípusainál,
betűméreténél. A szöveg színének színkódot tudsz megadni.
(Színkód formátumra példa: a9a9a9 vagy A9A9A9). A változást akkor
láthatod, ha már a Teszttulajdonságok szűrésével megjelenítesz
feladatokat a tesztmezőben.

2.3. Speciális tesztmező események
Ahogy korábban megtapasztalhattad, különböző eseményekkel és interakciókkal tehetjük
élvezetesebbé a tananyagot.

Tesztmezőre a következő speciális események vehetőek fel:

● Teszt befejeződése: ez az esemény akkor
következik be, ha a teszt befejeződött (nem
számít, hogy sikeresen vagy sikertelenül).

● Sikertelen teszt vége: ez az esemény akkor
következik be, ha a teszt befejeződött, de
sikertelenül.

● Sikeres teszt vége: ez az esemény akkor
következik be, ha a teszt befejeződött sikeresen.
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2.4. Tesztmező másolása projekten belül
Projekten belül másolhatsz tananyagot, blokkot, oldalt, mezőt.

Amikor egy tesztmezőt szeretnénk másolni egyik oldalról a másikra adott tananyagon belül,
akkor a másolat mezőben a teszt tulajdonságain túl az eredeti tesztben lévő
feladatcsoportok másolatai, azok tulajdonságai, valamint a feladatcsoportok szűrői is
másolódnak. Ennek köszönhetően a másolatokban nem szükséges az új tesztpéldányok
paramétereit a “nulláról” újra beállítani.

3. Teszttulajdonságok beállítása
Ha sikeres volt az importálás és a kiválasztott projekthez tartozik feladatbank, akkor
létrehozhatunk feladatcsoportokat. Feladatcsoportba állíthatunk össze feladatlistát, a
feladatbankból egyéni szűrés alapján kiválasztott feladatokból, amik a tesztmezőben
jelennek meg.

Gyakorlat:
1. A Tesztmezőt kiválasztva a Mezőtulajdonságok panelen megjelenik egy Teszttulajdonságok gomb.
Megnyomásával megjelenik a Teszttulajdonságok panel.

2. A Feladatcsoport hozzáadás gombra kattintva, létrehozol egy új feladatcsoportot, amit tetszés
szerint nevezhetsz el.

A teszttulajdonságok két típusát különböztetjük meg. Vannak Feladatcsoport
tesztparaméterek és Általános tesztparaméterek.
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● Feladatcsoport tesztparaméterek: a feladatcsoportba tartozó feladatok szűrési
paraméterei.

● Általános tesztparaméterek: pl. sorrend, véletlenszerűség, sikerességi küszöb,
teszt típusa.

(Jelen dokumentumban megismerkedünk néhány beállítási lehetőséggel, a többi
paraméterről információkat az nxEditor Reference Guide: Teszttulajdonságok
dokumentumunkban találsz majd, ami jelenleg szerkesztés alatt áll.)

3. Ha elnevezted a feladatcsoportodat, kattints a Feladatcsoport tesztparaméterek gombra!

3.1. Feladatcsoport tesztparaméterek
Gyakorlat:
1. Végezz el egy egyszerű szűrést a “Szűrők alapján”. A minta feladat-importtáblázat score
oszlopában, ha megfigyeled, láthatsz 1, 2 és 3 pontos feladatokat is. Adj meg pontszámnak 1-et,
majd kattints a Frissítés gombra. Figyeld meg, hány darab találat volt a feladatbankból, 1 pontos
feladatra!

2. Most hozz létre egy másik feladatcsoportot, nevezd el, majd szűrj a 2 pontszámos feladatokra, ne
felejtsd el megnyomni a frissítés gombot! Nézd meg a két különböző feladatcsoportodat!

Figyelem! Nem lehet egy feladatcsoporton belül egyszerre Szűrők és ID-k alapján is
feladatokat kiválogatni - egyszerre csak az egyik módon lehetséges a feladatlista
összeállítása.

3.2. Általános tesztparaméterek
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Itt lehet beállítani az egy vagy több feladatcsoportból összeállított teszt általános
tesztparamétereit, melyek a későbbiekben meghatározzák a teszt működését a teljes tesztre
(minden feladatcsoportra) vonatkozóan.

(Megismerkedünk néhány lehetőséggel, részletesebb leírás az nxEditor Reference Guide:
Teszttulajdonságok dokumentumunkban lesz elérhető, ami még szerkesztés alatt van.)

Gyakorlat:
1. Kattints az Általános tesztparaméterek gombra! A teszt típusát pedig állítsd Gyakorló tesztre!

● Gyakorló teszt: az egyik teszttípus, mely esetében az elért eredmény nem kerül
mentésre, ahogy az elnevezése is jelzi, pusztán a gyakorlást szolgálja. Amennyiben
a kurzusban kötelező teszt teljesítést követelünk meg, akkor sem fog a tanulói
felületen eredménymentés/megjelenítés történni. A teszt bármilyen eredménnyel
zárul, a tananyag bezárása után 0% fog megjelenni a tanuló számára.

● Eredményszerző teszt: a másik teszttípus, mely esetében az elért eredmény
mentésre kerül mind a tananyagban (több teszt esetén az adott leckére, egy teszt
esetén az egész tananyagra vonatkozóan), mind a kurzusban. Amennyiben a
kurzusban megköveteljük a teszt teljesítését, a beállított sikerességi küszöb elérése
esetén válhat csak sikeressé a kurzus.

● Vizsga teszt: vizsga típusú tananyagokhoz illeszkedő teszt típus. Ha vizsga típusú
teszt van beállítva, az “Automatikusan induló teszt” mező értéke ‘Nem’ értéket, a
“Súlyozás” mező értéke pedig ‘1’ értéket kap, és átírásuk mindaddig nem lehetséges,
amíg a Teszt típusa “Vizsga” értéken áll. Nem SCROM kompatibilis. Jelenleg nem
publikálható!

FONTOS! SCORM kompatibilitás miatt egy tananyagban nem keverhetőek a
Gyakorló-Eredményszerző tesztek és a Vizsga tesztek.
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2. Figyeld meg, hogy a Teszt típusa paraméter alatt, a Súlyozás gomb inaktív, mivel csak
eredményszerő teszt esetén módosítható ez az alapértelmezett érték.

3. Most add meg, Általános tesztparaméterként teszt típusnak, az Eredményszerző tesztet. Állítsd a
Súlyozást 1-re (mivel csak 1 db eredményszerző tesztünk van, ennek most nincsen jelentősége), a
Sikerességi küszöbnek pedig adj meg 60-at, azaz a feladatok 60%-át sikeresen kell teljesíteni, hogy a
teszt sikeres legyen.

Több eredményszerző teszt esetén: súlyozással megadhatjuk, hogy milyen mértékben
számítson bele az adott teszt a kiértékelésbe. Például, két eredményszerző teszt esetén,
teszt1 (súlyozása 1) és teszt2 (súlyozása 2), így kiértékeléskor, teszt2 eredménye duplán
számít bele az összesített eredménybe.

4. Tesztek lejátszása (nxPreview és nxPlayer)
A szerkesztőben való előnézet (nxPreview) és a tananyag lejátszása (nxPlayer) közötti
működésben, vannak bizonyos különbségek, amikre szeretnénk felhívni a figyelmet.
(További információkat a nxEditor Reference Guide: Teszttulajdonságok dokumentumban
találsz majd. Ez jelenleg még szerkesztés alatt van.)

nxPreviewban az alábbi adatok nem jelennek meg, mivel előnézetben a rendszer nem méri
az értékeket:

● Feladatra hátralévő idő.
● Tesztben hátralévő idő.
● Pontszám.
● Sikerességi küszöb pontszám: Egy teszt speciális eseményeit (sikeres, sikertelen)

úgy tudod kipróbálni szerkesztés közben, ha a teszt utolsó kérdésére helyesen vagy
helytelenül válaszolsz.

● nxPreviewban semmilyen véletlenszerűség nem működik, hiába állítjuk be a
kérdések vagy válaszok véletlenszerű megjelenését, az csak nxPlayerben (tananyag
publikálás után) fog megvalósulni.
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4.1. Tesztzáró összegző

A teszt teljes kitöltését követően alapértelmezetten megjelenik a Tesztzáró összegző, benne
az utoljára kitöltött és befejezett teszt eredményével és a teszt információival.

Amennyiben, ezt nem szeretnénk elérhetővé tenni a tanuló számára, az Általános
teszttulajdonságok Tesztzáró összegző paraméternél a “nem” értéket válasszuk.

A teszt összegző bezárása és kibontása gombok mellett lévő jelölőnégyzet kipipálásával,
lehetőség van a “Csak helytelenül megoldott feladatok megjelenítésére”, ilyenkor az
összegzőben csak a helytelenül megoldott feladatok látszanak, a helyesen megoldott
feladatok nem.

Figyelem! Az elért pontszámot megjeleníteni csak nxPlayerben lehetséges, ahol a rendszer
két tizedesjegy pontossággal számol.
A sikeres és sikertelen teszt események pedig az összegző bezárása után futnak le.
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Gratulálunk!
Büszke lehetsz magadra, létrehoztad életed első tesztjét az nxEditorban!
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