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Rövid összefoglalás
Feladatbank alatt az egy projekthez importált feladatok összességét értjük. Egy feladatbank
egy vagy több feladat- importtáblázat importálásával hozható létre.

Egy adott projekthez tartozó feladatbank meglehetősen sok (akár ezres nagyságrendű)
feladat befogadására is képes, és kezelése, feladatainak frissítése komplex folyamat.

Ezt igyekszik megkönnyíteni a Feladatbank felület, ahol az importált feladatok kereshetőek,
megtekinthetőek és szükség szerint szerkeszthetőek.

Előfeltétel
A feladatbank felület használatának előfeltétele, hogy a Nexiusban regisztrált felhasználó
megfelelő jogosultsággal rendelkezzen és az nxOrganizer felületen sikeresen feltöltsön
legalább egy, a feladatokat tartalmazó importtáblázatot és a média elemeket tartalmazó
Media mappát magában foglaló, ZIP formátumú, ún. feladatcsomag fájlt.

Megjegyzés: További információk a feladatok importálásával kapcsolatban a Tesztek
létrehozása quickguide-ban érhetőek el.

Feladatbank felület

Feladatbank megnyitása nxOrganizerből
Ha nxOrganizerben kiválasztunk egy projektet (vagy adott projektnek egy konkrét
tananyagát), akkor a “Műveletek” gombra kattintva a projekt szintű funkciók között
megjelenik a „Feladatbank megnyitása” gomb.

Megjegyzés: A “Feladatbank megnyitása” gomb csak abban az esetben jelenik meg, ha
felhasználó Adminisztrátor vagy Szerkesztő jogosultsággal rendelkezik az adott projekten.
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Felület beosztása
Az nxExercises 3 fő részre osztható:

1. Keresési és szűrési feltételeket tartalmazó rész
2. Találati lista rész
3. Kérdés részleteit tartalmazó felület (aminek a szélessége állítható, adott feladat

részleteinek megjelenítésekor.)

Keresés és találati listába rendezés

Keresés
A táblázat feletti keresővel kereshet a feladatok között. A kereső a sikeresen importált
feladatok “Description” mezőjében, azaz a kérdések leírásában keres. Nem veszi figyelembe

4



a kis és nagybetűk közötti különbséget, és minimum 3 karaktert kell megadni, hogy el
lehessen indítani a keresést.

Fontos: a lista nézet csak keresés hatására jelenik meg, önmagában nem.

Ha van a keresési feltételeknek megfelelő feladat, a felületen megjelenik a talált feladatok
listája.

A táblázatban a talált feladatok Azonosító, Típus, Kérdés, Címkék, Érvényesség kezdete,
Érvényesség vége értékekkel rendelkeznek.

További rendezés
Mindegyik oszlop fejlécében található szűrő, amivel a szűrt feladatok listája növekvő, illetve
csökkenő sorrendben tovább rendezhető a kiválasztott oszlopfejléc paramétere szerint. A
rendezéshez az adott oszlop fejlécére kell kattintani.

Megjegyzés: a Címkék esetében ez a további rendezés nem lehetséges, mivel a Címkék
oszlop több elemet tartalmazhat, és nincs olyan logikai sorrend, amely szerint érdemes
lenne rendezni a listázott feladatokat.
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Lapozás
A talált feladatok lapozásánál állítható, hogy oldalanként 25, 50 vagy 100 feladatot listázzon
ki a rendszer, ezekben a felhasználó egyszerű scrollozás segítségével tud navigálni. Az
oldal lapozók mellett találhatóak, a rendszer más felületein is megszokott lista elejére-végére
lapozás nyilak.

Részletek nézet kiterjesztett módja
A szűrt feladatok listájából egy elem kiválasztásával megjeleníthetőek az adott feladat
részletei a kiterjesztett részletek nézetben. Kiválasztáskor (azaz az adott feladatra kattintva)
egyből megjelenik kompakt nézetben a feladat minden részlete.

A részletek nézet bal felső részén található “Részletek nézet kiterjesztése” gombra kattintva
a felületen megjelenik a részletek nézet. Ezzel egyidőben a listanézet aránya is megváltozik.
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Részletek nézet összecsukása
Ha újra a teljes találati listát szeretnénk látni, kattintsunk a kiterjesztett nézet bal felső
sarkában, a Tulajdonságok mellett található gombra vagy a “Keresés testreszabása”
gombra.

Feladattípusonként részletek megjelenítése
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Feladattípusok támogatottsága

Feladattípus Támogatott

Egyszeres választás (Single choice) ✔

Többszörös választás (Multi choice) ✔

Szókitöltő (Fill in) ✔

Számérték megadása (Fill in number) ✔

Sorbarendezés (Sequencing) ✔

Párosítás (Pair) ✔

Csoportosítás (Group) ✔

Listából választás (Fill in select) ✔

Feladat részleteinek megtekintése

Kiegészítő információs mezők megjelenítése
A feladatbank felületen megjelennek az alábbi kiegészítő információs mezők és tartalmai:

● Instrukció szöveg
● Jó válaszhoz tartozó magyarázat
● Rossz válaszhoz tartozó magyarázat
● Súgó szövege

Megjelenítés kompakt módban
Amikor a felhasználó kiválasztott egy feladatot, akkor a “Részletek panelen” kompakt
módban minden feladattípus esetén megjelenik a “Pont” után, de az “Érvényesség” előtt a
fentebb felsorolt mezők tartalma vagy üres mező esetén egy “-” karakter.

Megjelenítés kiterjesztett módban
Amikor a felhasználó kiválasztott egy feladatot, akkor a “Részletek panelen” a kiterjesztett
módban minden feladattípus esetén megjelenik a “Feladat részletei” oszlopban a “Kérdés”
mező után a fentebb felsorolt mezők tartalma vagy üres mező esetén egy “-” karakter.
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Médiaelem maximális szélességének jelzése

Ha egy feladat kérdéséhez vagy válaszához tartozik médiaelem, és meg van adva a
médiaelem maximális szélessége, akkor ez az érték megjelenítődik a médiaelem alján a
rögzített értékkel, vagy “-“ karakterrel, ha nincs rögzített érték.
A médiaelem maximális szélességének értéke kompakt és kiterjesztett módban is látható.
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Szerkesztői mód
Ha a felhasználó a feladatok listájából kiválaszt egy feladatot, akkor a Részletek nézet jobb
felső sarkában található menüben a “Szerkesztés” gombra kattintva érheti el a szerkesztői
módot. Amennyiben nincsen konkrét feladat kiválasztva, ez a gomb inaktív.

Megjegyzés: A feladatok szerkesztése csak Részletek nézet kiterjesztett módban
lehetséges.

Feladattulajdonságok
Ha szerkesztés módban vagyunk, akkor a következő feladattulajdonságok szerkeszthetők:

Típus
Szerkesztés módban lehetőség van módosítani a feladat típusán. Legördülő listából lehet
választani az összes támogatott feladattípus közül. A kiválasztott feladattípusnak
megfelelően módosíthatóak a Feladat részletei oszlopban található információk, valamint a
Válaszlehetőségek oszlopban megadható válaszok (a feladat típusának megfelelően.)

Címkék
● Törlés: A címkék jobb oldalán lévő “x” ikonnal, lehetséges az adott címke törlése.
● Új címke: A címkék után egy plusz címke található, benne egy “+” ikonnal. Ebbe

belekattintva új címke vehető fel a meglévők közé. (A projektbe feltöltött feladatok
többi címkéje közül kereshetünk és felvehetünk újat a szerkesztés alatt álló
feladathoz): Sikeres kereséshez szükséges:

○ min. 3 karakter (szóköz nélkül, mert a címkék sem tartalmazhatnak szóközt!)
○ a keresési listából kiválasztható a keresett címke.
○ Ha a felhasználó olyan szöveget gépel be, amihez nem tartozik címke a

találati listában, akkor a találati lista első eleme a begépelt szöveg lesz
mellette egy “+” ikonnal, ezt választva létrejön egy új címke.
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Pontszám
Kötelező megadni! Nem lehet üres, nem tartalmazhat szóközt. A mező csak pozitív egész
számokat fogad el.

Érvényesség kezdete, vége
Az elfogadott formátum: ÉÉÉÉ.HH.NN.

● Érvényesség kezdete
● Érvényesség vége: A dátum nem lehet korábbi az „Érvényesség kezdete”

dátumánál.

Nyelv
Kötelező megadni! Előre meghatározott értékkészletből lehet választani.

Szerkesztői módban alul jobb oldalon két gomb található:
● Feladat változtatásainak elvetése (“Mégsem”) gomb: erre kattintva a felület kilép

a szerkesztő módból és csak a feladathoz tartozó információk lesznek láthatóak.
● Feladat változtatásainak mentése (“Mentés”) gomb: erre kattintva a felület kilép a

szerkesztő módból és a feladathoz tartozó módosítások mentésre kerülnek. Fontos,
hogy a pontszám mező helyesen kerüljön kitöltésre, hogy a változtatások
menthetőek legyenek, hiba esetén a rendszer hibaüzenettel figyelmeztet.

Feladat részletei
Szerkesztői módban lehetőség van a kérdés szerkesztésére, médiaelem feltöltésére,
cseréjére és törlésére, a médiaelemekhez tartozó „alt-text”  szöveg szerkesztésére, a
médiaelemek maximális szélességének megadására, továbbá szerkeszthető az instrukció
szövege, a jó és rossz válaszhoz tartozó magyarázó szöveg, valamint a súgó szövege.

Kérdés szerkesztése
A mező tartalma nem lehet hosszabb 4000 karakternél. Katex képlet is megjeleníthető.

Médiaelem feltöltése, cseréje és törlése
A Feladatbank felületén a megfelelő feladatokhoz tartozó kérdés és válasz esetén lehetőség
van kép vagy videó feltöltésére, cseréjére és törlésére.

A feltöltés megkezdéséhez a gémkapocs ikonra kell kattintani, ahol a “Médiaelem
hozzáadásához kattintson ide!” felirat is látható. Ha a feltöltött médiaelem megfelel a
validációnak, a Mentés gomb aktívvá válik.
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A korábban feltöltött médiaelem cseréje esetén az előnézeti terület teljes részén a kurzor
kattinthatóvá válik, és megjelenik a körkörös nyíl ikon és az “Elem kicseréléséhez kattintson
ide” felirat.

Médiaelem törléséhez az előnézeti terület jobb felső sarkában található kuka ikonra kell
kattintani.
Törléskor a médiaelemhez tartozó „alt-text” szöveg is törlődik a képaláírás mezőből.

A szerkesztés befejeztével mentést követően a feltöltött médiaelem teljes képernyős nézete
is megtekinthető, ehhez a médiaelemre szükséges kattintani.

Kép Videó

Támogatott formátumok .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .svg+xml .mp4

Maximális fájlméret 10 MB 1 GB

Médiaelemekhez tartozó „alt-text” szerkesztése
Az „alt-text” (alternatív szöveg) legfontosabb funkciója, hogy információt biztosít a képről a
látássérültek számára.
A mező tartalma nem lehet hosszabb 200 karakternél.

Médiaelemek szélességének szerkesztése
A feladat kérdéséhez, illetve a válaszokhoz külön-külön meghatározható, hogy pontosan
hány pixel legyen a megjelenő médiaelem maximális szélessége.
A mező vagy üresen menthető vagy 1-1160 értékkel, csak pozitív, egész számokat
tartalmazhat.
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Instrukció szöveg szerkesztése
Az instrukció mezőben a feladat megoldásához adható meg utasítás a tanulóknak.
A mező tartalma nem lehet hosszabb 4000 karakternél.

Jó és rossz válaszhoz tartozó magyarázó szöveg szerkesztése
Gyakorló típusú tesztek esetén a tanulók számára megjelenő rövid magyarázat, arra az
esetre, ha az adott feladatra a tanuló jól vagy rosszul válaszolt.
A mező tartalma nem lehet hosszabb 4000 karakternél.

Súgó szöveg szerkesztése
A mezőben megadott szöveg jelenik meg teszt közben a Súgó mezőben, ha a
teszttulajdonságokban a Súgó be van kapcsolva.
A mező tartalma nem lehet hosszabb 4000 karakternél.
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Feladat válaszlehetőségek
Ha szerkesztés módban vagyunk, akkor a “Válaszlehetőségek” szöveg mellett zárójelben
minden feladattípus esetén megjelenik a válaszok száma.
Tehát:

● Egyszeres választás (Single Choice) esetén: válaszlehetőségek száma
● Többszörös választás (Multi choice) esetén: válaszlehetőségek száma
● Szókitöltő (Fill in) esetén: behelyettesítendő mezők száma
● Sorbarendezés (Sequencing) esetén: sorba rendezendő elemek száma
● Párosítás (Pair) esetén: párok száma
● Csoportosítás (Group) esetén: csoportok száma

A kiírás még szerkesztés módban frissül annak megfelelően, hogy hozzáadtak, vagy esetleg
töröltek valamilyen válaszlehetőséget az adott feladatnál.

Szerkesztői módban lehetőség van a válaszlehetőségek hozzáadására, törlésére, a
válaszlehetőségek mozgatására.
A válaszok szövege legfeljebb 4000 karakter lehet. Katex képlet is megjeleníthető.
A válaszok száma minimum 1 maximum 20 lehet. Helyes válaszok száma minimum 1.
Válaszok médiaelemének képaláírása maximum 200 karakter lehet. A feltölthető
médiaelemek támogatott formátumai és méretei megegyeznek a feladatok esetén
érvényesekkel.

Válaszlehetőségek hozzáadása
Ha a feladat még nem tartalmaz egyetlen válaszlehetőséget sem, vagy esetleg már legalább
egy, de kevesebb, mint húsz válaszlehetőséget tartalmaz, lehetőség van újabb
válaszlehetőség(ek) hozzáadására. Ehhez a művelethez a Válaszlehetőségek oszlopban
található „+” gombra kell kattintani. A válasz szerkesztését követően a Mentés gombra
kattintva elmenti a rendszer az újonnan felvett válaszlehetősége(ke)t.
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Válaszlehetőségek törlése
Ha a feladat tartalmaz már legalább két válaszlehetőséget, akkor minden meglévő
válaszlehetőségnél megjelenik egy “Kuka” gomb.
Erre a gombra kattintva törölhető(ek) a válasz(ok). Ha a feladat csak egy válaszlehetőséget
tartalmaz, akkor a “Kuka” gomb inaktív. A válasz(ok) törlését követően a Mentés gombra
kattintva válik érvényessé a végrehajtott művelet.

Válaszlehetőség(ek) száma Hozzáadás Törlés

0 - 1 ✔ ❌

2 < 20 ✔ ✔

20 < ❌ ✔

Válaszlehetőségek mozgatása
Szerkesztői módban lehetséges a válaszok sorrendjének módosítása. Ez a funkció egynél
több válasz esetén aktív, és a válaszlehetőség mellett megjelenő nyilakra történő kattintást
követően megy végbe.
A válaszlehetőségek első eleménél a felfelé mutató nyíl inaktív, míg az utolsó
válaszlehetőségnél a lefelé mutató nyíl lesz inaktív, a többi válaszlehetőségnél mindkét nyíl
aktív. Amikor a szerkesztő valamelyik lefelé mutató nyílra kattint, akkor a nyílhoz tartozó
válaszlehetőség sorrendben helyet cserél az alatta lévő válaszlehetőséggel. Amikor pedig
valamelyik felfelé mutató nyílra kattint, akkor a nyílhoz tartozó válaszlehetőség sorrendben
helyet cserél a felette lévő válaszlehetőséggel.
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A sorrendcserék Mentés gombra történő kattintást követően kerülnek mentésre a
rendszerben.

Egyszeres választás (Single Choice) feladattípus szerkesztése

Jó és rossz válaszhoz tartozó kapcsoló szerkesztése
A feladathoz tartozó válaszlehetőségek között a válasz helyességét jelölő kapcsolók
segítségével lehet kiválasztani, hogy melyik a helyes. Legalább egy helyes választ meg kell
jelölni, különben nem lehetséges a mentés.
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Többszörös választás (Multi Choice) feladattípus szerkesztése
Legalább egy helyes válasz megadása szükséges, de több is lehet.

Szókitöltő (Fill-in text) feladattípus szerkesztése
Annyi válaszlehetőség áll rendelkezésre “Fill in text” típusú feladat esetén, mint ahány
behelyettesítő mező van a feladat kérdésében, és ezeket szerkeszteni is lehet.

Feladat kérdésének módosítása
Sikertelen lesz a mentés, ha üresen hagyták a mezőt, illetve, ha nincs megadva egyetlen
behelyettesítő szimbólum sem a feladat kérdésénél {_}.

Amikor a felhasználó módosítja a feladat kérdésének szövegét, de a behelyettesítő
szimbólumok ({_}) száma nem változik, akkor a válaszok száma sem változik.
Ha a behelyettesítő szimbólumok ({_}) száma csökken, akkor a válaszok száma is csökken
úgy, hogy mindig a végéről vesz el válaszlehetőséget.
Amikor a behelyettesítő szimbólumok ({_}) száma nő, akkor a válaszok száma is növekszik
úgy, hogy mindig a végéhez ad hozzá válaszlehetőséget, és ha az adott szerkesztési
folyamatban korábban létezett az adott válaszlehetőség sorszámával válasz, akkor azt tölti
vissza.
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Válaszlehetőség megjelenése
Minden válaszhoz sorszámozott “Elfogadott megoldás” beviteli mezők tartoznak.
A válaszlehetőség szövege soronként maximum 180 karakter lehet.
Sikertelen lesz a mentés, ha bármelyik válaszlehetőségnél üres az “Elfogadott megoldás”
mező.

Számérték megadása (Fill in number) feladattípus
szerkesztése
Számérték megadása feladattípusnál ugyanazok a szerkesztési megoldások valósulnak
meg, mint a Szókitöltő típusú feladatok esetén.

Feladat kérdésének módosítása
A feladat kérdésének módosítása terén ugyanazok a szabályok érvényesek, mint Szókitöltő
típusú feladatnál.

Válaszlehetőség megjelenése
Minden válaszhoz tartozik két tab “Számérték” és “Intervallum”, amelyek közül a felhasználó
választhat és a szerkesztés idejére megőrződik mindkét tabra beírt érték. A beírt értékek
csak egész vagy törtszámok lehetnek, maximum 22 számjegy hosszúságú.
Az “Intervallum” tabon az intervallum felső értéke nem lehet alacsonyabb, mint az alsó
intervallum értéke.

Párosítás (Pairing) feladattípus szerkesztése
A válaszlehetőségeknél lényegi különbség, hogy egy válaszban található egy pár, amely
tartalmaz:

● Pár neve (kötelező)
● Párok

Szerkesztői módba minden párnál megjelenik a 2-2 pár elemet tartalmazó beviteli mező,
továbbá a 2-2 pár elemhez tartozó médiaelem, a “Képinfó” mező és a “Maximális szélesség”
mező.

Párokat lehet hozzáadni, törölni és mozgatni. A párok száma minimum 2 és maximum 20
lehet.

Párok száma Hozzáadás Törlés

2 ✔ ❌

2 - 20 ✔ ✔
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20 < ❌ ✔

Csoportosítás (Group) feladattípus szerkesztése
A válaszlehetőségeknél lényegi különbség, hogy egy válaszban található:

1 csoportképző elem, amely tartalmaz:
● Csoport neve (kötelező)
● Csoport médiaeleme (nem kötelező)

Több csoportosítandó:
● Elem neve (kötelező)
● Elemhez tartozó médiaelem (nem kötelező)

Csoportképző
Csoportképző leírása nem lehet üres.
Csoportok száma minimum 2 maximum 10 lehet.

Csoportelem
Csoportelemek száma minimum 1 maximum 20 lehet.
A csoporton belüli elemek egymáshoz viszonyított sorrendje módosítható.
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