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Mező típusok
Jelenleg a tananyagszerkesztőben az alább felsorolt mező típusok érhetőek el:

Rendezőmező
A mezők rendezésére szolgál, mivel további rendező és tartalmi (pl. kép, szöveg, videó, stb.)
mezők kerülhetnek bele.

Megjegyzés: csak ez a mező típus rendelkezik “törés” és “igazítás” mező tulajdonságokkal
és csak ennek a mező típusnak lehet beállítani háttérképet.

Alapmező
Egy kitüntetett rendezőmező, ami minden oldalon automatikusan létrejön. Az alapmező neve
mindig megegyezik a tananyagoldal nevével.
Ebbe lehet elhelyezni a további rendezőmezőket, és azokban a további mezőket. Ezekkel
építhető fel a tananyagoldal struktúrája és tartalma.

Ha egy alapmező másolását kezdeményezzük egy másik oldal alapmezőjébe, akkor ezt
kétféle módon tehetjük meg:

2



1. Felülírással: ebben az esetben elvesznek az alapmezőben korábban elhelyezett
tartalmak.

2. Beillesztéssel: ilyenkor a rendszer felkínálja a lehetőségeket, amikből
választhatunk.

Szövegmező
Formázott szövegek és linkek tárolására alkalmas.
Csak ebbe a mező típusba írható szöveg. Íráshoz és szövegformázáshoz a mezőbe kell
duplán kattintani. Szimpla kattintással csak a mező alapbeállításai módosíthatóak a
mezőtulajdonságok panelen.

Szövegformázás panel
Ez a szerkesztést segítő panel csak ennél a mező típusnál értelmezhető, így a panel addig
üres marad, amíg nincsen kijelölve szövegmező. Fontos, hogy ennek a panelnek a
használata egy kicsit eltér a tananyagszerkesztőben található többi beállítás módjától, mivel
itt Enter megnyomásával szükséges véglegesíteni a beírt tulajdonságokat (pl. szöveg színe,
háttérszíne), egyéb esetben a mezőből kikattintva elvesznek ezek a beállítások.

Nem szigorúan csak formázási feladatok ellátására szolgál. A szövegben létrehozható
link/hiperhivatkozás is. Ehhez ki kell jelölni az érintett szövegrészt, majd az URL mezőbe
beírni a weboldal linkjét, enter megnyomása után pedig előnézetben ellenőrizhető a felületen
is.

Képmező
PNG (lehet animált is), SVG, JPG vagy BMP formátumú kép fájlok megjelenítését teszi
lehetővé.

Megjegyzés: képet lehet rendezőmezőbe és képmezőbe is helyezni, de a tulajdonságaik
között jelentés eltérés van. A képmezőbe töltött képek a mező aktuális szélességének
függvényében a méretarányokat megtartva méreteződnek, nem torzulnak és mindig teljes

3



egészében láthatóak, kivéve, ha a mező szülőmező nyújtás igazítása torzulásra kényszeríti
a képmező tartalmát, de a grafika, ekkor is teljes egészében látható.

Videómező
MP4 formátumú videó fájlok megjelenítésére és lejátszására való, jelenleg a
tananyagszerkesztő videómezőbe beágyazott videó (pl. youtube link) nem illeszthető be. A
videót fájl formában kell a mezőbe feltölteni.

● Szerkesztői nézetben:

● Előnézetben és tanulói felületen:
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Geogebra-mező
Lehetőség van más alkalmazásban előállított Geogebra, interaktív médiaelem feltöltésére. A
mezőbe csak 1GB-nál kisebb “.ggb” kiterjesztésű fájl tölthető fel.

Megjegyzés: geogebra egy nyílt forráskódú, dinamikus matematikai oktatóprogram,
témájában kapcsolódik a geometriához, algebrához, különböző számítási feladatokhoz és
egyéb interaktív tartalmak létrehozásához. A program szabadon elérhető, nem kereskedelmi
használat céljából. Kezelése egyszerű, könnyen tanulható önálló módon.
Javasolt editor: https://www.geogebra.org/m/e9Z6UDu4

Tesztmező
A feladatbankban tárolt és tesztmezőben beállított szűrési szempontok alapján kiválasztott
Tesztfeladatokat jelenít meg és értékel ki automatikusan, a teszttulajdonságainak
beállításainál megadott módon.

Fontos, hogy egy tananyagoldalon csak egy tesztmező helyezhető el!

Megjegyzés: részletesebb leírás a Tesztek létrehozása quickguide-ban és a
Teszttulajdonságok reference guide-ban található.
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Feladatmező
A tesztmezőhöz hasonlóan a feladatbankban lévő feladatokat jeleníti meg. Nem célja a
komplex tudás ellenőrzése, sem az eredmények regisztrálása és megőrzése, csupán a
tanulást támogató gyakorlófeladatok megjelenítése.

Megjegyzés: Fontos különbség a tesztmezőhöz képest, hogy egy tananyagoldalon több
feladatmező is elhelyezhető, mezőnként viszont csak egy feladat jeleníthető meg, ami a
beállításoknak, eseményeknek és interakcióknak köszönhetően jobban testreszabható. Az
eredményeket nem jegyzi meg a rendszer, a feladatmezőhöz nem tartozik tesztösszegző.
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Feladatmező tulajdonságai

● Feladatazonosítók: A vágólapról ide beillesztett értékek a mezőbe kerülnek ID-ként.
Lehetséges formátum: másolt táblázat tartomány, vagy elválasztó karakterekkel
(vessző, pontosvessző, sortörés) és szóközzel vagy anélkül elválasztott értékek
listája. A nem ehhez a projekthez tartozó feladatazonosítók és a nem megfelelő
formátumban megadott tartalmak nem kerülnek beillesztésre.

● Válaszok véletlen sorrendben: Amennyiben kipipálásra kerül, akkor a kérdésekhez
tartozó válaszok (feladattípustól függetlenül) minden alkalommal véletlen sorrendben
lesznek feltéve. A paraméter előnézetben nem érvényesül, csak a lejátszás során.

● Médiaelemek maximális szélessége: Az itt megadott érték meghatározza a feladat
kérdésében és a válaszlehetőségekben megjelenő médiaelemek maximális
szélességét. (A megadható maximális szélesség 1160 pixel. Ha a mező üresen
marad vagy 0 van megadva értéknek, vagy ha a feltöltött médiaelem mérete kisebb,
mint az itt megadott érték akkor a feltöltött méretben jelennek meg a médiaelemek.)
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● Súgó megjelenítése: Amennyiben ki van pipálva és tartozik a feladathoz Súgó (hint)
érték, akkor az tanulási időben meg lesz jelenítve a tanuló számára.

Kiértékelés

A feladatmező esetén a kiértékelés egy erre szolgáló interakció segítségével történik, így a
szerkesztés során kell biztosítani ezzel azt, hogy a kiértékelés végrehajtódjon, és ehhez
lehet kapcsolni a Feladatmegoldás sikeres / sikertelen / befejeződése eseményeket, amik a
kiértékelés eredményére alapoznak.
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