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Kiegészítés a „Redmenta használata” című útmutatóhoz 

 

A Redmenta program használatáról tartott webináriumok során felvetődött néhány gyakorlati 

kérdés, melyekre a választ ily módon is közreadjuk. Ez az írás 4 témára tér ki. Ezek: 

 A Redmenta feladatlapok újfajta elérhetőségi módjai 

 Késleltetett visszajelzés a tanulói eredményekről 

 Feladatlap és feladat törlése 

 Eredmények elmentése 

 

A Redmenta feladatlapok újfajta elérhetőségi módjai 

A Redmenta oldalon a feladatlapok elérhetőségének módja két újabb lehetőséggel bővült. 

Erre szeretnénk felhívni a figyelmet. 

Az eddigi bevett gyakorlat mellett - melynek során 

 „Direktcím”-et kellett adnunk a feladatlapnak és ennek a direktcímnek az ismeretében 

érték el a feladatlapot  a tanulók -, megjelent a 

 Megosztás linkkel és a 

 Megosztás Google Classroomban funkció is. 

A „Megosztás linkkel” lehetőséget választva a „Vágólapra!” gombra kattintásra a feladatlap 

linkje a vágólapra kerül (ugyanaz a hatása, mint a Ctrl+C vagy Másolás műveletnek) és az 

beilleszthető  

(pl. Crtl+V billentyűkombinációval vagy Beillesztés menüponttal) egy levélbe. A kapott linkre 

kattintva a tanulók már kezdhetik is kitölteni a feladatlapot. 

A GoogleClassrom alkalmazást használók a „Megosztás GoogleClassromban” ikonva kattintva 

azonnal a GoogleClassroom oldalra kerülnek át, ahol továbbíthatják a tanulóknak a feladatlap 

elérhetőségét. 
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Késleltetett visszajelzés a tanulói eredményekről 

A Redmentában a visszajelzésre nem lehet időkorlátot beállítani, de van rá egy praktikus 

megoldás. 

Ha az Alapbeállítások menüpontban azt a lehetőséget választjuk, hogy 

„A teljes eredményt a jóváhagyásom után” 

- a diákok majd csak akkor kapnak visszajelzést, hogy mi volt jó és mi nem, ha a tanár 

belép a felületre és „leokézza” a feladatlapokat. 

 

Pl. ha a tanár megadja a tanulóknak, hogy aznap 14 óráig kell kitölteni a feladatlapot (Ezt az 

időkorlátot beállíthatja a feladatlap Alapbeállításainál is), akkor14 óra után valamikor belép a 

felületre és egyenként „leokézza” a kitöltött feladatlapokat. Így nap közben a tanulók nem 

tudnak segíteni egymásnak, mert napközben senki nem kapott visszajelzést arról, hogy jó volt-e 

a kitöltése. 
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Feladatlap és feladat törlése 

Feladatlap törlése: 

Nyissuk meg az „Alapbeállítások”-at és ott találjuk a jobb alsó sarokban a „Feladatlap törlése” 

gombot. 

A feladatok önállóan megmaradnak!

 

VAGY: 

Jobb oldalon „Feladatlap végleges törlése” sorra kattintva 
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Feladat törlése: 

Saját feladataim menüpont 

Rákattintok a törlendő feladatra a bal oldalon 

Középen a „Feladat törlése” piros gomb 

Csak saját feladatot lehet törölni! 

 

Tovább kérdez: 

 

Választhatunk: igen, vagy nem. Ha mindenhonnan ki akarjuk „gyomlálni” ezt a feladatot, akkor 

Igen, ha csak azt akarjuk, hogy a jövőben már véletlenül se tegyük bele a többibe, de a 

meglévőkben még maradjon benne, akkor „Nem” gombot válasszuk. 
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Eredmények elmentése (exportálása), letöltése excel fájlban: 

Rákattintunk a feladatlap nevére 

„További részletes eredmények megtekintése” sorra, azután a  

„Csoportok”-ra kattintás és a megnyíló oldalon az 

Exportálás menüpont a bal alsó sarokban található. 

 

Erre kattintva az eredmények Excel táblázatban letöltődnek a gépünkre. 


