
Tisztelt kollega! 

 Az Élettani Intézetben a tesztek megoldólapjainak értékelését számítógépes 

rendszerrel végezzük. A módszer nagy előnye, hogy a megoldólapokat gyorsan és 

pontosan tudjuk kijavítani, továbbá lehetővé teszi a feltett kérdések értéklését is. Ily 

módon a félrevezető, rossz feladatokat ki lehet szűrni és nem számítanak bele az 

összpontszámba. A módszer hátránya, hogy a nem megfelelő módon kitöltött lapok 

esetén a program akár több kérdést is nulla ponttal vesz figyelembe. Ezért a 

megoldólapok pontos kitöltése mindenkinek SAJÁT ÉRDEKE!  

 A megoldólapok számítógépes feldolgozása és az anonim eredményhirdetés 

érdekében a NEPTUN kód hallgatói azonosítót használunk. A tesztek eredményei 

ezzel az azonosítóval kerülnek fel a honlapra.  

 

 

A tesztírás és a megoldólapok kitöltésének főbb szabályai: 

A tesztírás időpontját és a pontos terembeosztást ezen a honlapon közöljük. A tesztet 

kizárólag a kijelölt tanteremben és időpontban lehet megírni! 

Kérek mindenkit, hogy legkésőbb a kiírt időpontra jelenjen meg a kiírt tanterem 

előtt.  

Diákigazolványt (vagy bármilyen fényképes igazolványt) mindenki hozzon magával, 

mert ennek hiánya esetén a hallgató nem vehet részt a tesztíráson! 

Kabátot, táskát a tanterem ruhatárában, vagy a felügyelők által erre kijelölt helyen  

kell elhelyezni. A padokba csak ceruza, toll, radír vihetõ. Mobiltelefonját nem 

tarthatja senki magánál kikapcsolt állapotban sem! Az elektronikus eszközöket 

ki kell kapcsolnia és a táskájában hagyni! 

Amennyiben kérdése, problémája van a tesztírás során, kézfeltartással jelzze. 

A hallgatók nagy létszáma miatt a teszteket két turnusban iratjuk. Az első turnusból 

mindenki egyszerre távozik, előbb senki nem mehet el! 

A második turnus esetén, a feladatlap és a megoldólap leadása után lehet távozni. 

TILOS elvinni a feladatlapot és a megoldólapot! 



 

 

 

A megoldólapok kitöltése: 

 A lap alján látható megoldólap részlet mutatja, hogyan is kell kinéznie egy 

kitöltött megoldólapnak. A megoldólap kitöltéséhez ceruzára, tollra és esetleg radírra 

lesz szüksége. Általános szabály, hogy a megoldólapot összehajtani-, a kitöltés során 

a számmal jelölt téglalapon és a kis téglalapon kívülre írni NEM SZABAD! 

Ellenkezõ esetben az értékelõ program akár több egymást követõ kérdésre is nulla 

pontot ad. 

 A megoldólap kitöltése a név és a NEPTUN azonosító beírásával kezdődik. (a 

nevét és csoportszámát írja fel a feladatlapra is!) Javasoljuk, hogy a kérdésekre adott 

válaszokat először ceruzával írja be a számmal jelölt téglalapokba, mert itt még lehet 

javítani! FIGYELEM, a beírt válaszok a téglalapból ne lógjanak ki! Mivel a program 

a számmal jelölt téglalapokba írt válaszokat nem értékeli, ezért a dolgozat beszedése 

előtt a válaszoknak megfelelő kis négyzetekbe TOLLAL egy X-et kell tenni. Ha egy 

kérdéshez tartozó több téglalapot is X-el jelöl, akkor az nulla pontnak számít! Az X-

ek jól olvashatóak legyenek, és semmiképpen se lógjanak ki a kis négyzetekből. Ha 

hibázik az X-ek beírásakor, kérje az oktató segítségét, semmi esetre se használjon 

lefestőt! Ne felejtse, hogy a megoldólapok pontos kitöltése a SAJÁT ÉRDEKE ÉS 

FELELŐSÉGE! 

 A feladatlapokra bármit lehet írni, de azokat nem vesszük figyelembe a 

javításkor, a megoldólapokra (kódlapokra) viszont az adatokon és a megoldásokon 

kívül semmit! 



 

 

Az itt leírt szabályok komplikáltnak tűnhetnek, de már az első alkalommal látni 

fogja, hogy igazán nem bonyolultak és a megoldólapokkal is egyszerű dolgozni. Sok 

szerencsét a tesztekhez! 


