
Redmenta



Mi az a Redmenta?

• Egy weboldal ahol a tanárok dolgozatokat 
tudnak előállítani ami segíti az online 
oktatást



Hogyan kezdjünk 
neki?

• Először is regisztrálnunk kell a weboldalra és ki kell választani hogy tanárként 
vagy Diákként szeretnénk használnia weboldalt

Adatok amiket meg kell adni: Név, E-mail cím és jelszó

• Amint ez megvan nincs más teendőnk csak bejelentkezni



Mit tegyek
diákként?

Sok feladatunk nincsen csak várni a tesztekre amiket
a tanárunk publikál és miután kitöltöttük készen is 
vagyunk



Mit tegyek 
tanárként?

• Tanárként össze tudunk állítani dolgozatokat a 
gyerekeknek

• Sok beállítás között tudunk választani, ami olyan 
mint, ha élőben egy teremben írnák a diákok a 
dolgozatot, csak ez online van



Beállítások

• Először is a dolgozat kezdetének és végének az 
időpontját tudjuk megadni napban

• A dolgozat időintervallumát meg tudjuk adni 
percben

• Hányszor tudja kitölteni a diák a dolgozatot

• Az eredmények megjelenítését 3 féle lehetőség 
között tudjuk kiválasztani: Egyből a dolgozat 
beadása után jelenjen meg a jó és rossz 
megoldás, csak a pontszám, vagy egyáltalán ne 
jelenjen meg a diáknak semmi, csak a tanár 
láthassa



Értékelés

• Be tudjuk állítani tanárként, hány százaléktól hányas legyen a 
diák dolgozata

• Akár több értékelést is hozzá tudunk adni, ha országunkban 
nem csak 5 jegy értékelés van



Feladatok létrehozása

• Hét fő feladat fajta közül tudunk választani: 
Feladatválasztós (egy jó válasz),Feladatválasztós (több jó 
válasz), Igaz-Hamis, Kifejtős, Rövid válasz, Párosítós, 
Sorrend

• Ezek úgy néznek ki, ha kiválasztjuk az egyik menüpontot 
akkor alatta meg tudjuk adni a helyes válaszokat és alá 
tudunk írni egy kis magyarázatot a diáknak, hogy miért 
az a jó megoldás, de ez nem kötelező

• Publikussá tehetjük, de Privátba is állíthatjuk 
dolgozatunkat



Pontok • Miután megvannak a helyes megoldások vagy a 
hamisak, be tudjuk állítani a pontokat, hogy az 
a feladat hány pontot érjen



Amikor kész az első 
feladatunk

• Amikor kész az első feladatunk kapunk róla egy mintát, hogy 
hogyan fog megjelenni a diákok kijelzőjén

• Ha több feladatú dolgozatot szeretnénk előállítani, akkor 
ugyan ezt a folyamatot kell elvégezni az "Új feladat 
létrehozása" ikonra nyomva



Szerkesztés 
befejezése

• Amint kész a feladatlap ki tudjuk tölteni, 
és leellenőrizni magunkat

• Ezt látja a diák az ő kijelzőjén



Vissza tudunk menni a feladatokra?

• Szerencsére, ha kimaradt valami 
vagy véletlenül átnézés nélkül 
rányomunk a "Tovább" gombra 
akkor szól a weboldal, hogy biztosan 
tovább akarunk lépni.



A dolgozat vége

• A dolgozat végén, ha tanárként úgy állítjuk be, akkor egyből 
megkapjuk a megoldásokat, hogy jól válaszoltunk vagy nem

Az eltöltött időt is kiírja és a jegyet is amit még a százalékokkal 
állítottunk be az elején

Az összpontszám is ki van írva a lap tetején



Összefoglaló

• A Redmenta egy weboldal diákoknak és 
tanároknak

• A dolgozatokat a tanárok íratni, a diákok írni 
tudják a felületen

• Könnyen kezelhető a felülete és sok 
feladattípus közül lehet választani

• Össze lehet keverni a feladatokat, ezáltal 
kevesebb az esélye, hogy csaljanak a diákok

• Mások dolgozatait fel tudjuk használni, ha 
publikussá tették, ezzel segíthetik a többi 
tanárt



Köszönöm a figyelmet!


