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1. Bevezetés 
Tapasztalatunk szerint egyre több iskola használja a Microsoft ingyenesen elérhető Teams 

virtuális osztálytermi rendszerét. Ebben a tanulók számára feladatokat oszthatunk ki és azok 

végrehajtását is nyomon követhetjük. Az elmúlt időszakban megnőtt a különféle online 

feladatkészítő oldalak használata is. Sok oldal – reagálva az igényekre – beépítette a Teamsben 

való közvetlen megosztás ikonját, de ahol ilyen ikon nem található – ott buktatókat is rejthet a 

megosztás. Jelen összefoglalóval a legismertebb feladatkészítő oldalak megosztási folyamatát 

mutatjuk be. 

2. Redmenta feladatok megosztása 
A Redmenta oldalon feladatlapokat készíthetünk. A feladatlapokat használhatjuk gyakorlásra, 

de akár dolgozat írátására is. (Az oldal használatáról részletes leírás található a 

http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Redmenta%20oldal%20haszn%C3%A1lat

a_B%C5%90V%C3%8DTETT_20200910_BMA.pdf linken.) 

A Redmenta feladatlapokat megosztását a „Függvények gyakorlása” című feladatlappal 

mutatjuk be. A feladatlapot a „Feladatlapok” menüpontból nyissuk meg szerkesztésre. 

(Kattintsunk rá.) 

 

http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Redmenta%20oldal%20haszn%C3%A1lata_B%C5%90V%C3%8DTETT_20200910_BMA.pdf
http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Redmenta%20oldal%20haszn%C3%A1lata_B%C5%90V%C3%8DTETT_20200910_BMA.pdf
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A megnyíló oldalon a bal alsó harmadban találjuk a „Megosztás Microsoft Teamsben” gombot. 

Erre kattintva be kell lépnünk a Microsoft fiókunkba. A 

böngészőprogram a legutóbb használt fiókot felajánlja banne…..@......hu vagy be kell írnunk a 

fiókunk nevét, majd a jelszavát. 

  

Megnyílik az alábbi ablak: 

Itt a felkínált „Megosztás csatornában” lehetőséget kell választanunk és meg kell adni a 

csoportot (osztályt) akiknek meg akarjuk osztani a feladatlapot. 
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Érdemes az osztály számára a megjegyzések rovatba a link elé a kitöltésre vonatkozó 

instrukciókat is írni.  

A hivatkozás sikeres megosztásáról azonnali visszajelzést kapunk.  

Az osztály „csatornájában” (hírfolyamában) pedig megjelenik a megosztás. Ez tartalmaz egy 

angol nyelvű Redmenta reklámot is. Azt az ablak jobb felső sarkában lévő kis X-re kattintva el 

is távolíthatjuk. 

 

A tanulók a linkre kattintva azonnal a kitöltendő feladatlaphoz jutnak. Nincs szükségük a 

Redmentában általában használt „Direktcím”-re sem. 

A kitöltéseket követően tanár a saját Redmenta fiókjába belépve (ahol létrehozta az adott 

feladatlapot) áttekintheti a tanulók eredményeit. 
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3. Kahoot feladatok megosztása 
A Kahoot oldalon feladatsorokat, ún. „kahoot”-okat készíthetünk. Ezeket használhatjuk 

gyakorlásra, de akár csoportversenyt, vagy egyéni „Kihívást” is indíthatunk ezekkel. (Az oldal 

használatáról részletes leírás található a 

http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Kahoot%20oldal%20haszn%C3%A1lata_

B%C5%90V%C3%8DTETT_20200917_BMA.pdf linken.) 

Megosztás szerkesztésre 
Az elkészített feladatsorakinkat a „Kahoots” menüpont alatt találjuk.  

 

Ha kiválasztjuk „A számok” nevű feladatsort és ott a sor végén a három pontra kattintva kinyíló 

menüből a „Share” (Megosztás) menüt választjuk, akkor megnyílik az alábbi ablak: 

 

Itt találjuk a feladatsor linkjét és a megosztásra szolgáló Teams ikont. A Microsoft fiókunkba 

belépve látjuk a megosztani kívánt linket, DE vigyázat! Ez a link szerkesztésre osztja meg a 

feladatsort! 

http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Kahoot%20oldal%20haszn%C3%A1lata_B%C5%90V%C3%8DTETT_20200917_BMA.pdf
http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Kahoot%20oldal%20haszn%C3%A1lata_B%C5%90V%C3%8DTETT_20200917_BMA.pdf
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Erre utal a linkben lévő „create” szó is! Ebben a módban a tanulók látják az egyes feladatok 

válaszlehetőségeit és azt is, hogy a felsoroltak közül melyik a helyes válasz. Így ez az út 

általában nem az, amire szükségünk van! 

Megosztás játékra 
A feladatsor végén található Play gombra kattintva kiválaszthatjuk, hogy milyen módon akarjuk 

indítani a feladatsort. 

 

 

Először válasszuk a „Teach” módot. A megnyíló képernyőn beállíthatjuk a feladatsor lejátszási 

paramétereit – pl. hogy egyéni (Classic) vagy csapatmódban akarjuk-e elindítani a játékot? 
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Bármelyiket is választjuk, elindul a játék, vár a diákok jelentkezésére. A tanulók a játékhoz a 

kahoot.it oldalon tudnak csatlakozni. FIGYELEM! Ilyen módon csak valós időben van értelme 

a megosztásnak, mert a játékot elindító tanárnak és minden tanulónak egyazon időben kell a 

számítógép előtt „ülnie”. 

Ezt úgy érhetjük el, hogy kérjük a tanulókat, hogy egy előre megadott időpontban lépjenek be 

a kahoot.it oldalra és a játékot elindítva, a Teams-ben a tanári gép képernyőképét megosztva a 

tanulókkal – lehet indítani a játékot. 

 

Megosztás „Assign” módban 
Az „igazi” megosztás az „Assign” módban lehetséges. 

A feladatsor lejátszását (Play) indítva válasszuk az „Assign” (Talán illetékességnek fordítható. 

Ez az Kahoot előző verzióiban „Kihívás” Challenge” néven szerepelt.) 
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Ekkor a megnyíló ablakban megadhatjuk azt a dátumot és időpontot, ameddig a tanulók 

számára nyitva áll majd ez a feladatsor. Ez ideig a tanulók annyiszor játszhatják le, ahányszor 

csak akarják – felülmúlva a már elért – előző eredményüket – Ez benne a kihívás!  

(A képernyőkép angol és magyar változatban.)  

   

A Create (Teremt) gombra kattintva megnyíló képernyőn találjuk a Teams ikont. A megosztás a 

továbbiakban a Teams ikonra kattintva a szokásos módon zajlik. 

 

A Teams hírfolyamában a  megosztás linkjében látszik a „challenge” (kihívás) aloldal is. 
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4. Learningapps feladatok megosztása 
A LearningApps oldalon appokat (tankockákat) készíthetünk. A tankockák a tananyag 

gyakorlását szolgálják. (Az oldal használatáról részletes leírás található a 

http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/LearningApps_haszn%C3%A1lata_20180

213_BMA.pdf linken.) 

Válasszuk ki a megosztani kívánt tankockát! 

 

A megosztáshoz a tankocka alatt található linkeket kell használnunk. 

 

Ezen az oldalon nincs külön Teams ikon, így be kell lépnünk a Teams-be és oda be kell 

másolnunk a tankocka linkjét. 

A tankockánál két linket is látunk. Ha a weblinket tesszük közzé, akkor a tanulók meg tudják 

nézni a feladat „belsejét”, vagyis a megoldásokat is! 

Mindenképpen a teljes képernyős linket használjuk! 

 

  

http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/LearningApps_haszn%C3%A1lata_20180213_BMA.pdf
http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/LearningApps_haszn%C3%A1lata_20180213_BMA.pdf
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5. Mentimeter megosztása 
A mentimeter.com oldalon előadásokat, prezentációkat készíthetünk és ezt interaktívvá tehetjük 

oly módon, hogy előadás közben „szavazásra”  hívjuk a résztvevőket. Lehetőség van a 

résztvevők között quizjátékkal verseny indítására is. (Az oldal használatáról részletes leírás 

található a 

http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Mentimeter%20oldal%20haszn%C3%A1l

ata_2017-2020_BMA_1.pdf linken.) 

Az oldalon nincs külön Teams megosztást segítő ikon. A bemutatóra és a qiuz versenyre a 

tanulókat a feladatsor linkjének Teams-be való átmásolásával és közzétételével tudjuk 

meghívni. A „My presentations” (Prezentációim) menüben a kiválasztott bemutatóra sorának 

végén található három pontra kell kattintani. 

 

A legördülő menüben válasszuk a „Share voiting link” (Szavazás linkjének megosztása) sort!  

 

A megjelenő linket másoljuk át a Teamsbe.  

 

Írhatunk hozzá üzenetet is, hogy mikor kezdődik a „szavazás”. 

Fontos, hogy egy előre kitűzött időben minden tanulónak és a tanárnak is a gép előtt kell lennie. 

A tanár megosztja a Teamsben a képernyőképet, a tanulók pedig a digitális eszközeikkel 

(számítógép, Laptop, okostelefon) részt vesznek az előadáson. 

 

http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Mentimeter%20oldal%20haszn%C3%A1lata_2017-2020_BMA_1.pdf
http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Mentimeter%20oldal%20haszn%C3%A1lata_2017-2020_BMA_1.pdf
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6. Sutori megosztása 
A sutori.com oldalon a tananyagot multimédiás formában adhatjuk a tanulók elé, meghatározva 

a tananyag feldolgozásának sorrendjét is. Ezeket az összeállításokat „történetnek” (Stori) 

nevezzük. (Az oldal használatáról részletes leírás található a 

http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Sutori_oldal%20haszn%C3%A1lata_2020

0925_BMA.pdf linken.) 

A „Stories” menüpontban kiválasztjuk és kattintással megnyitjuk a megosztani kívánt 

történetet. 

 

 

A jobb felső sarokban a Share (Megosztás) gombra kattintva megnyílik egy ablak, ahol újfent 

a Share menüt kell választanunk. 

 

Itt megtaláljuk a Teams ikont, mellyel a megosztás a szokásos módon elvégezhető. 

 

http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Sutori_oldal%20haszn%C3%A1lata_20200925_BMA.pdf
http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Sutori_oldal%20haszn%C3%A1lata_20200925_BMA.pdf
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A megosztáshoz írhatunk üzenetet is.  

 

Ha a bemutatóban (történetben) van beágyazva Quizlet feladat, akkor az abban a játékmódban 

fog elindulni, amelyikben elmentettük a linket, de a jobb alsó sarokban más játékmódra is 

átállítható! 
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7. Quizlet megosztása 
A Quizlet oldalon szókártyákból szókártyaszetteket készíthetünk és az ezeken lévő ismereteket 

különféle feladattípusokon keresztül tanulhatják, gyakorolhatják a tanulók. (Az oldal 

használatáról részletes leírás található a 

http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Quizlet%20feladatk%C3%A9sz%C3%AD

t%C5%91_2018_janu%C3%A1r_BMA.pdf linken.) 

A Quizlet oldalon kiválasztjuk és megnyitjuk a megosztani kívánt szettet. 

 

A megnyitott feladatnál válasszuk a „Share” ikont. 

 

A megnyíló ablakban találjuk a „Share on MS Teams” menüpontot, amelyre kattintva a 

szokásos módon megoszthatjuk a szettet. 

 

http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Quizlet%20feladatk%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91_2018_janu%C3%A1r_BMA.pdf
http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Quizlet%20feladatk%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91_2018_janu%C3%A1r_BMA.pdf
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A hírfolyamban pedig megjelenik a link. 

 

8. Zárszó 
Reméljük, hogy rövid leírásunkkal sikerült segíteni a Teams használókat, hogy sikeresen 

építsék be munkájukba a már jól ismert online feladatkészítők feladatait, feladatsorait. 

Az oktatásban alkalmazható IKT lehetőségekről további hasznos információk, leírások 

találhatók a http://www.refpedi.hu/j%C3%B3-gyakorlatok oldalon. 

http://www.refpedi.hu/j%C3%B3-gyakorlatok

