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Összefoglalás

Egyetemünkön az online oktatásra való áttérés alatt két rendszer
használatát támogatták : az egyik a Neptun Unipoll rendszere, a
másik pedig a Microsoft Office 365. A legtöbb esetben nem éppen
az oktatás, számonkérés lehetőségeire fejlesztett MS Forms-ot
használtam, mivel a matematikai képletek írása során támogatta
a LATEX kódok használatát. Ebben a cikkben a teljesség igénye
nélkül az általam használt számonkérési lehetőségeket mutatom
be : az órai feladatok, a heti gyakorló feladatok, beadandó videók,
egyéni, különböző dolgozatok példáján. Tapasztalatom szerint a
többféle feladat átfogóbb képet adott a hallgatók tudásáról.
Abstract

In our university, during the transition to online education, the use
of two systems was promoted : one is the Neptun Unipoll system
and the other is Microsoft Office 365. In most cases, I used MS
Forms, which was not developed for teaching and examination,
because it supported the use of LATEX codes when writing mathematical formulas. In this paper I present the testing options I
have used by the example of classroom exercises, weekly exercises, videos to be submitted, individual work and various tests. In
my experience, the variety of tasks gave a more comprehensive
picture of the students’ knowledge.

1. Bevezetés
A számítógép alapú tesztelés, mérés-értékelés témakörével már az online oktatásra való áttérés
előtt többen is foglalkoztak [2], [8], de a Covid ideje alatt minden tanárnak szembesülni kellett ennek szükségességével. A Microsoft által üzemeltetett Office 365 [11] és a Neptun Unipoll rendszere
[12] alapvetően nem az oktatás, felsőoktatás és különösen nem a matematika oktatás számonkérésére fejlesztett alkalmazás. Én mégis azzal próbálkozom, hogy bemutatom, hogy ezeket, hogyan
használtam a gyakorlatban a számonkérés, gyakoroltatás és valamilyen szinten a tananyag mélyebb elsajátításásnak elősegítése érdekében. Azt próbálom meg bemutatni, hogy mit lehet kihozni a
szűk költségvetésből. Tehát inkább a pozitívumokat, a lehetőségeket próbálom vázolni egy-egy példa kapcsán. Nem célom ezen rendszerek használatának bemutatása, illetve egyéb nagyon hasznos
lehetőségekről sem fogok beszélni (Quizlet, Redmenta, Socrative, Kahoot, Wordwall, Learningapps,
Google űrlap) [6], [3]. A téma iránt érdeklődőknek ajánlom még az alábbi érdekes cikkeket, melyek
közül [9] és [1] kérdőíves felmérés alapján a hallgatók által leggyakrabban használt platformokat, [4]
az online oktatás előnyeit ismertetik. [7] a google űrlap és az Edubase használatára mutat egy-egy
példát és [10] a moodle lehetőségeit tárgyalja.
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2. Egyszeres választás
Az 1. ábrán az 1. feladat egy egyszerű felelet választós teszt, melynek megoldására egy hét állt
rendelkezésre. Egy kétváltozós függvény y szerinti parciális deriváltja a kérdés. A legtöbb rendszer
nem támogatja a matematikai képletek írását, MS Forms-ban különösen előnyös, hogy a képleteket
LATEX kódok formájában lehet megadni. Hátránya, hogy a matematikai mód bekapcsolása esetén
a LATEX kód egy külön sorban adható meg, illetve a választ is matematikai módban kell megadni.
Természetesen a \hbox{} parancs segítségével szöveget és képletet egyszerre is tudunk beírni,
tehát ez a probléma is könnnyen orvosolható.

Feladat

Eredmények
1. ábra. Parciális derivált

A 2. feladatban a kétváltozós függvény x szerinti parciális deriváltját kell kiszámolni, de itt a hallgatóknak kell megadni a helyes választ. Egyszerűbb képletek esetén ez LATEX ismerete nélkül is
megoldható, egy felugró ablakból választhatják ki a megfelelő matematikai szimbólumokat a hallgatók. Az eredmények értékelésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendszer csak a szintaktikailag
teljesen megegyező válaszokat fogadja el, tehát ha valahol például egy szóköz szerepel, attól még
jó a válasz, ezt a tanárnak egyénileg kell átnézni, szerencsére a rendszer csoportosítja az azonos
válaszokat így csak a típusmegoldásokat kell végignézni és utólag helyesre állítani (1. ábra eredmények). Megjegyezzük, hogy ez a funkció akkor is hasznos, ha a tanár rossz választ jelöl be jónak,
mert utólag is tudja korrigálni és nem kell a feladatot törölni.

3. Többszörös választás
A Forms tesztek egy másik alapfunkciója, hogy egy teszt során több helyes választ kell megjelölni.
A 2. ábrán szereplő feladatban egy 6 hosszú ciklikus kód generátorpolinomjait kell megadni. Látjuk,
hogy mindenki jó választ adott meg, de az összes jó választ csak a hallgatók 34%-a találta meg.

Feladat

Eredmények
2. ábra. Ciklikus kódok

A 3. ábrán szereplő feladat nagy újdonságot nem tartalmaz, inkább érdekességként álljon itt, hogy
3
2

1

akik a 16 · (x+4)
− 64 · (x + 4) 2 + c választ bejelölték, azoknak több mint fele miért nem adta meg az
3
3
1
16
2
2
3 ·(x+4) −64·(x+4) +c választ is helyesnek. Itt jegyezzük meg, hogy a Forms-ban lehetőség van
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Feladat

Eredmények
3. ábra. Határozatlan integrál

a feladatok, illetve a megoldások sorrendjének véletlenszerű keverésére is. Ezzel a lehetőséggel is
gyakran éltem, de az egymásra épülő feladatok esetén a feladatok keverése nem használható. Külön
elemzés tárgyát képezheti, hogy ez mennyire nehezíti meg a másolás, összebeszélés lehetőségét.

4. Bizonyítás, levezetés
Nagyon sokszor merül fel az az ellenérv a tesztekkel szemben, hogy csak a végeredményt lehet
megkérdezni, illetve bizonyítást nem lehet kérdezni. A 4. ábrán szereplő feladatban arra mutatok
példát, hogy egy bizonyítást, illetve annak részletét, továbbá ez alapján egy feladat levezetését, mint
például az előző határozatlan integrál kiszámításának a lépéseit is számon lehet kérni.

Feladat

Eredmények
4. ábra. Teljes indukció

Egy dolgozat során egy teljes indukciós bizonyítás levezetésének a részleteit kérdeztem meg. A
jó és rossz válaszok közül kellett kiválasztani azokat melyek a bizonyítás részét képezték. A levezetés
minden egyes részletét csak a hallgatók 4%-a adta meg. Nagyon kevés.
Ha a feladat levezetésének egyes részletei külön kérdésekben szerepelnek, akkor az egyes kérdésekre részpontok is adhatók. Hasonlóan ez a módszer egy bizonyítás esetén is alkalmazható, ha

5. ábra. Lineáris programozás
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a bizonyítás részleteit kihagyjuk és sorban ezekre a kimaradó részekre kell a válaszokat megadni az
egyes kérdésekben. Nézzünk erre egy lineáris programozási feladatot, mely otthoni gyakorló feladat
volt. A feladat szimplex módszerrel történő megoldása során az egyes táblázatoknak csak egy-egy
hiányzó elemét kérdeztem meg, de a többi elemet is ki kellett számítani a továbblépéshez. A végén
természetesen a végeredményt is megkérdeztem. Az egyes kérdésekre a hallgatók 95%, 91%, 86%,
80%-a, válaszolt helyesen.

5. Gyakorló, elágazó feladatok
Gyakorló feladatoknál hasznos funkciója a Forms-nak, hogy lehet elágazást tenni a feladatba,
attól függően, hogy milyen választ adott a hallgató. Így abban az esetben, ha rossz választ adott,
segítséget kaphat a feladathoz egy leírás, egy egyszerűbb feladat formájában. Az 6. ábrán szereplő
×
×
feladatban alapvetően a Z×
8 és a Z3 × Z3 csoportok izomorfiáját kell eldönteni. Nem részletezem
×
teljesen a feladatot csak a fontosabb pontokra koncentrálok : a 6. részkérdésben Z×
3 × Z3 csoport
elemét kell kiválasztani. Jó válasz esetén a 8. részfeladattal folytatjuk a feladatot, rossz válasz esetén

Feladat

Eredmény
6. ábra. Csoportok izomorfiája 1

a 7. részfeladat nyújt segítséget, melyben a konkrét feladathoz kapcsolódóan a direkt szozat leírása
szerepel. Ezután vissza lehet térni a 6. részkérdésre és javítani lehet. Mint az eredmények mutatják
6 hallgató a segítség után is ragaszkodott a rossz válaszához. A 7. ábrán arra látható példa, hogy
különböző rossz válaszok esetén más-más segítség is nyújtható. Például ha úgy gondolom, hogy
a ciklikus csoport fogalma miatt adott rossz választ, akkor a 13. részfeladat ad segítséget, ha az
izomorfia fogalmát gondolom hibásnak a 14. részfeladat segít, jó válasz esetén pedig tovább ugrik
×
×
a 15. feladatra, melyben meg kell adni, hogy a Z×
3 × Z3 csoport (2,1) elemét a Z8 csoport mely

7. ábra. Csoportok izomorfiája 2
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elemének lehet megfeleltetni. A több jó válasz lehetősége megzavarta a hallgatókat, melyen a 16.
részkérdés se sokat segített.

6. Különböző, egyéni feladatok
Egy vizsgafeladat kapcsán mutatom be, hogyan lehet mindenkinek különböző feladatot adni. Az
RSA algoritmus esetén viszonylag könnyű volt ezt megtenni és a feladatok nehézsége is azonos volt,
melyre minden feladatnál törekedtem. A vizsgadolgozatok száma 100 és 200 között volt. A feladatok
Ms Forms-ban voltak kitűzve és a válaszokat is ott kellett megadni. A feladatban két paraméter szerepelt, az egyik prím és a kódolandó üzenet. Három részfeladatban a modulust, a dekódoló kulcsot
és a kódolt üzenetet kellett megadni. A Forms nem támogatja paraméterek használatát, így ezt a
Neptun Unipoll rendszerében adtam meg (8. ábra). Ebben az elején lehet választani paraméteres
kérdőívet, mely esetén a Neptun kódok és a feladat paraméterei egy excel táblázatból beolvashatók
erősen kötött formátumban. A különböző paramétereket és a hozzátartozó megoldásokat az Octave

Forms

Unipoll
8. ábra. RSA algoritmus

program használatával állítottam elő (9. ábra), mely az xlswrite parancs segítségével excel formátumba kiíratható. A paramétereket és a neptunkódokat véletlenszerűen rendeltem egymáshoz. Az
így kapott táblázatot olvastam be az Unipoll-ba. A hallgatók válaszai a Formsból szintén Excelbe

Excel

Octave
9. ábra. RSA algoritmus értékelése

kinyerhetők és ezeket az Octave-ból nyert helyes megoldásokkal vetette össze és pontozta le az Excel (9. ábra). Elsőre összetettnek tűnik ez az egyéni számonkérési mód, de csak először került sok
időbe az elkészítése, többszöri alkalmazás esetén kölönösen megérte a befektetett munkát, habár
bizonyos részeket újra kellett készíteni.
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7. Óra közbeni feladatok
Gyakran alkalmaztam az óra közbeni gyors kérdéseket, egyrészt a hallgatók jelenléténék, figyelmének ellenőrzésére, másrészt a tananyag pillanatnyi elsajátításának a tesztelésére. A 10. ábrán
látható feladatból is kitűnik, hogy a kérdések mindig szorosan kapcsolódtak az elmondott anyaghoz,
általában csak az tudott válaszolni, aki követte az óra menetét. Ez alapján láttam, mely részeket
kell alaposabban, még egy másik feladaton keresztül is megvilágítanom. Ez a gyorsteszt az előadás

Polinom felbontás

Sajátvektor

10. ábra. Óra közben feltett kérdés
közben a Teams Bejegyzési közül indítható és szintén egy Forms kérdőív.

8. Beadandó videó, dolgozat, szóbeli számonkérés
Ebben a fejezetben különböző számonkérési formákról van szó, de mégis egy fejezetbe tettem,
mert páronként a beadandó, illetve a szóbeli jelleg kapcsolja össze őket. Nézzük először a videót :

Videó

Zárthelyi dolgozat
11. ábra. Beadandó feladat

ebben a feladatban egy a félév anyagához kapcsolódó, tetszőlegesen választott témakört kellett kidolgozni és videóra venni a hallgatóknak. Itt a téma nehézsége, kidolgozottsága, helyessége alapján
értékeltük a teljesítményt, mintha egy kiselőadást tartottak volna. A másik egy klasszikus zárthelyi
dolgozat volt, melyet 45 perc alatt kellett időre részletesen kidolgozva megoldani és beszkennelve,
lefényképezve beküldeni. A feltöltést gyakorlatvezetőként szétbontottam. Többször alkalmaztam ezt
a feladatot inkább gyakorlás jelleggel heti határidővel. Mindkét esetben a OneDrive-ba kerültek feltöltésre a beküldött megoldások, videók.
A fenti számonkérési formáktól egy kicsit elüt a szóbeli, de szinte minden esetben alkalmaztam.
Időigényes volt, de szerettem mindenkivel egy kicsit elbeszélgetni és ténylegesen felmérni, hogy
valójában hogyan is sikerült az anyagot elsajátítani. Mivel előre tudták, hogy szóbeli is lesz, így az
előző teszteket is komolyabban vették a félév során és a szóbelire is alaposabban készültek.
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9. Összefoglalás
Össszefoglalva, a felsorolt számonkérési, gyakorlási feladatokat vegyesen alkalmaztam, általánosan azt mondhatom, hogy a heti gyakorló jellegű feladatokra 1-1 pontot adtam, órai feladatokra
szintén 1-1 pontot, dolgozat jellegű 45 perces feladatokra, 10-20 pontot (erősen függött a feladat jellegétől), beadandó videóra 10-20 pontot, szóbelire 30 pontot. Összességében azt mondhatom, hogy
a sokrétű számonkérés egy átfogóbb képet tudott adni a hallgatók szorgalmáról, felkészültégéről.
A heti gyakorló feladatok során alkalmaztam általában az egyszeres választást illetve az elágazó
feladatokat. Ezeknél a feladatoknál különösen támogattam azt, hogy beszéljenek egymással, vitassák meg, hogy mi a helyes válasz és miért. A célom az volt, hogy heti rendszereséggel foglalkozzanak a tananyaggal, aki ezt megtette kapott 1-1 pontot. Az órai feladatoknál is az egyszeres választást
alkalmaztam inkább. Célom itt is inkább az volt, hogy ösztönözzem, hogy a hallgató kövesse, figyelje
az órát. A dolgozat jellegű feladatoknál próbáltam csökkenteni az egymással való kommunikáció hatékonyságát. Az nyilvánvaló, hogy teljesen kizárni nem lehetett, de tapasztalatom szerint az időkorlát
megadása, a feladatok és a válaszok sorrendjének összekeverése, a többszörös választásos feladat
esetén az azonos (helyes) válaszok száma lecsökkent. Erre az egyik bizonyos szempontból legszomorúbb példám a teljes indukciós feladat, melyet csak a hallgatók 4% oldott meg helyesen. További
érdekesség, hogy miután megbeszéltük a feladat megoldását egy hét múlva pontosan ugyanezt a
feladatot adtam a pótdolgozaton és ott is csak a hallgatók 50% válaszolt helyesen. Másik módszer
az összebeszélés csökkentésére az volt, hogy mindenki különböző feladatot kapott. Ennek az elkészítése és kijavítása is lényegesen több időbe került. Egy másik publikáció tárgyát képezheti a
fenti módszerek alapos elemzése és összehasonlítása, de mélyebb elemzés nélkül azt mondhatom,
hogy eredményét tekintve nem nagyon tért el két módszer. A beadandó dolgozatokat szintén kerültem, mert nagyon nagyfokú hasonlóságot mutattak, inkább gyakorló feladatoknak adtam ki ezeket a
klasszikus dolozat jellegű feladatokat. A beadandó videóról jó tapasztalataim voltak, mindenki próbálta az általa választott témakört szépen bemutatni, de ellenőrzése időben egy szóbelivel ért fel.
Ezért inkább a szóbelit preferáltam, mert ott átfogóbb képet tudtam kapni a hallgatók tudásáról.
Végezetül két fejlesztési irányt jelölnék meg a Forms alapjain. Az egyik egy számonkérést támogató rendszer, mely a paraméteres kérdéseket és azok ellenőrzését, értékelését is magában foglalja.
A másik pedig egy tanulást támogató rendszer, mely a hallgatók nehézségeit felismerve, adaptív módon hasonlóan a Computerized Adaptive Testing(CAT)-hez [5], kinek-kinek saját igényeihez szabva
választana feladatokat, teszteket egy előre feltöltött adatbázisból.
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