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1 Alap működési jellemzők 

 

1.1 Dátum kitöltés 

A dátum adatok kitöltését a mező mellett látható naptár ikon segíti, mely egy felugró dátumválasztó 

ablakot nyit meg. Az oldalsó nyilakkal az év és a hónap is léptethető. A megfelelő dátum 

kiválasztásával a mező kitöltésre kerül és az ablak bezáródik. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Irányítószám / Település kitöltése 

A mezőben történő gépelés megkezdésével egy lenyíló lista jelenik meg, mely minden egyes leütött 

karakterre szűrést végez a törzsadatok között és megjeleníti a kiválasztható tételeket. A megfelelő 

település elérhető az irányítószám vagy akár a település beírásával egyaránt. 

 

 

 

 

 

 

  

1. ábra: Dátum választó 

2. ábra: Település választó 
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1.3 Belföldi / külföldi cím megadása 

 

A legtöbb cím adatnál választható, hogy magyarországi vagy külföldi cím kerül-e megadásra. Belföldi 

cím megadása esetén a település és kapcsolódó irányítószám dinamikusan megjelenítésre kerülő 

listából választható ki. 

 

 

Külföldi cím esetén a Település és Közterület mezőket felváltja egy ország és egy szabadon írható cím 

mező. Az ország, lenyíló listából választható. 

  

3. ábra: Cím típusának megadása: belföld 

4. ábra: Cím típusának megadása: külföld 
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1.4 Intézmény keresése 

Intézmények, iskolák megadására kereső funkciók segítségével van lehetőség, mely történhet 

Intézményi OM kódjának megadásával vagy név alapján történő szűréssel.  

 

5. ábra: Intézmény kereső ikon 

 OM kód beírása és Enter billentyű megadásával megjelenítésre kerül az adott intézmény, 

amennyiben megtalálható az adatbázisban. 

 

 

Név szűrés esetén megjelenik egy felugró ablak, melyben a név mezőbe történő gépeléssel majd 

enter nyomásával megjelenítésre kerül a szűrésnek megfelelő intézmények listája. A keresett iskola 

nevére kattintva a felugró ablak bezáródik és a kiválasztott tétel megjelenik a kiinduló mezőben. 

  

Név szerinti keresés ikonja 

6. ábra: Intézmény keresés OM alapján 

7. ábra: Intézmény választása név szerint 
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2 Nyitó képernyő 
 

A felület a www.netfit.eu –n közvetlenül, vagy a Magyar Diáksport Szövetség honlapjáról a 

http://www.mdsz.hu/netfit/ címen érhető el. Az linket megnyitva egy felületválasztó oldalra jut 

a felhasználó, ahol választhat a feladatának megfelelő ikonok közül. Az ikonok alatt szöveges 

tájékoztató segíti a felhasználót a megfelelő kártya kiválasztásában. 

Amennyiben a pedagógus még nem rendelkezik bejelentkezési azonosítóval és jelszóval egy 

regisztráció elindítása szükséges a középső, NETFIT® bejelentkezés és regisztráció ikonra kattintva.  

  

 

8a.. ábra: Nyitó képernyő 

http://www.netfit.eu/
http://www.mdsz.hu/netfit/
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Regisztrációs képernyő elérési link 

8.b. ábra – Nyitó képernyő - belépés 
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3 Regisztráció 
 

A regisztrációs képernyő, egy információs oldal keretében, első lépésként bemutatja, hogy mely 

szerepkörökre vonatkozóan történhet regisztráció.  

- Tanár 

- Diák 

- Szülő 

- Hallgató 

- Egyéb 

 

 

A tényleges 

regisztráció megkezdésére a ’Regisztráció indítása’ gomb szolgál. 

  

9. ábra: Regisztráció 1. lap, szerepkörök bemutatása 

Regisztráció indítása 



 

 10 / 87 

10 NETFIT felhasználói leírás–tanári felület  v2.1 

 

A regisztrációs folyamat 2. lépéseként ki kell választani a megfelelő szerepkört, mely jelen esetben a 

pedagógusi, vagyis ’Tanár vagyok’. 

 

10. ábra: Regisztráció 2. lap, szerepkör kiválasztása 

 

A ’Tovább’ gomb a következő regisztrációs felületre navigál.  
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Pedagógusok regisztrációjára szolgáló képernyő, mely a személyes és a tanári azonosító adatokat 

tartalmazza és előfeltétele a NETFIT illetve a képzési modul használatának. 

 

 

Kitöltendő adatok: 

- Pedagógus azonosító: 11 karakter hosszú numerikus kód, mellyel minden pedagógus 

rendelkezik. Kötelező kitöltésű. 

- Felhasználói név: A belépésre szolgáló egyedi azonosító. Szabadon választható azzal a 

kitétellel, hogy nem tartalmazhat ékezetes karaktert vagy szóközt, illetve nem lehet foglalt. 

Kötelező kitöltésű. 

- Név előtag: A regisztráló személy nevében szereplő előtag, pl: dr. ifj. id. … 

- Családnév: Vezetéknév. Kötelező kitöltésű. 

- Keresztnév: Utónév. Kötelező kitöltésű. 

- Születési név: Születéskor kapott név, leánykori név. Kötelező kitöltésű. 

- Születési idő: Születési dátum. Év, hónap és nap bontásában adható meg. A nap listájának 

tartalma függ a megadott év és hónap értékétől. Kötelező kitöltésű. 

- Születési hely: A születés városa, országa. Szabadon írható szöveges mező. Kötelező 

kitöltésű. 

- Anyja neve: Regisztráló személy édesanyjának leánykori neve. Kötelező kitöltésű. 

- Állandó lakcím típusa: Választó gombbal adható meg a megfelelő érték, mely ’Belföld’ vagy 

’Külföld’ lehet. ’Külföld’ esetén megjelenik egy lenyíló lista mely az ország kiválasztására 

szolgál, valamint a további cím adatok rögzítésére egy szöveges beviteli mező. Kötelező 

kitöltésű. 

- Település (Állandó): Csak belföldi cím esetén jelenik meg. Két mezőből tevődik össze, 

irányítószámból és településből. Az irányítószám megadását követően a program kitölti az 

adott postai kódhoz tartozó település nevét. Amennyiben a település mezőben gépelésre 

kezdődik a név, a leütött karaktereknek megfelelően egy lista  jelenik meg, mely a kezdő 

karaktereknek megfelelő településeket tartalmazza. Kötelező kitöltésű. 

- Közterület (Állandó): Csak belföldi cím esetén jelenik meg és az utca vagy tér stb… 

elnevezését kell tartalmaznia. Kötelező kitöltésű. 

- Házszám (Állandó): Csak belföldi cím esetén jelenik meg és a cím adat házszámának 

megadására szolgál. Kötelező kitöltésű. 

- Levelezési cím megegyezik-e az állandó lakcímmel: Jelölő négyzettel adható meg, ha a két 

címadat egyforma. Kötelező kitöltésű. Amennyiben jelölésre kerül az azonosság a levelezési 

cím adatok megadására szolgáló beviteli mezők elrejtésre kerülnek a lapon. 

- Település (Levelezési cím): Csak abban az esetben látható, ha nem azonos a levelező és az 

állandó cím. Bevitele azonos az állandó címnél találhatóéval. Kötelező kitöltésű. 

- Közterület (Levelezési cím): Csak abban az esetben látható, ha nem azonos a levelező és az 

állandó cím. Bevitele azonos az állandó címnél találhatóéval. Kötelező kitöltésű. 

- Házszám (Levelezési cím): Csak abban az esetben látható, ha nem azonos a levelező és az 

állandó cím. Bevitele azonos az állandó címnél találhatóéval. Kötelező kitöltésű. 

- E-mail: A megadott mail cím szerkezete ellenőrzésre kerül a mentés során. Kötelező 

kitöltésű. 

- Telefon: A regisztráló pedagógus telefon elérhetősége. Kötelező kitöltésű. 

- Nem: Lenyíló listából választható ki a megfelelő. Értékei: Férfi / Nő. Kötelező kitöltésű. 
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11. ábra: Regisztrációs adatlap 
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- Szakirányú végzettség: Több elem kijelölését biztosító szövegdobozból jelölhetőek ki a 

megfelelő értékek, melyek az áthelyezésre szolgáló nyilakkal mozgathatóak át a kijelölt 

tételeket tartalmazó dobozba vagy onnan vissza. A kijelölhető elnevezések az admin 

felületen a szótár adatoknál tarthatóak karban. 

 

 

- Egyéb végzettségek: Lenyíló listából választható ki a megfelelő érték. A megjelenített 

elnevezések az admin felületen a szótár adatoknál tarthatóak karban. 

- Tanított osztályok: Lenyíló listából választható ki a megfelelő érték. A megjelenített 

elnevezések az admin felületen a szótár adatoknál tarthatóak karban. 

- Intézmények ahol tanít: OM kód vagy megnevezés alapján kereshetőek meg az iskolák. A 

beviteli mező az OM kód keresésére szolgál. A beírást követően az enter billentyűvel vagy a 

’Keresés’ gombbal indítható el a keresés. A nagyító ikon szolgál a név szerinti keresés 

képernyőjének megnyitására. Intézmény kiválasztása kötelező. 

- Ellenőrző kód: Az adatmezőbe az alatta megjelenített képen látható karaktersor begépelése 

szükséges. Az ellenőrző kód megadására a kereső robotok regisztrációinak megakadályozása 

miatt van szükség. Amennyiben a megjelenített karaktersor nem olvasható, a képre kattintva 

kérhető új sorozat. Kötelező kitöltésű. 

-  Jogi nyilatkozat: A regisztráció csak a jogi nyilatkozat elfogadásával történhet meg, melyre a 

jelölő négyzet bepipálásával van lehetőség. A nyilatkozat szövegezése a ’Jogi nyilatkozat 

megtekintése’ gombbal érhető el, mely egy felugró ablakban jeleníti meg a szöveget. (13. 

13. ábra: Jogi nyilatkozat megtekintése 

Kiválasztott tételek mozgatása 

Választható 

elemek 

Kiválasztott 

elemek 

12. ábra: Szakirányú végzettségek megadása 
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ábra)  

 

Amennyiben minden szükséges adat megadása megtörténik, a regisztráció elfogadásra kerül, 

melyről a felhasználó e-mail visszaigazolást kap, mely a regisztráció megerősítésére szolgál és 

tartalmazza az első belépéshez szükséges jelszót valamint a regisztrált login nevet. 

 

14. ábra: E-mail értesítés 

A linkre kattintve megtörténik a regisztráció megerősítése és a belépés engedélyezett a rendszerbe. 
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4 Bejelentkezés 
 

A bejelentkezés egy központi oldalon történik és csak regisztrált felhasználók számára engedélyezett 

a belépés a portál oldalára, amennyiben a regisztráció megerősítése már megtörtént.  

A program minden bejelentkezési próbálkozást tárol. Amennyiben a felhasználói név alapján a user 

azonosítható az 5. hibás jelszó megadását követően a rendszer biztonsági okok miatt az adott 

felhasználót felfüggeszti, mely új jelszó igénylésével oldható fel.   

 

 

  

15. ábra: Bejelentkezési képernyő 

Regisztráció során 

megadott 

felhasználói név 

Első belépés esetén 

az e-mailben kapott 

jelszó 
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Sikeres bejelentkezést követően első lépésként új jelszót kell megadni. A jelszó módosítása képernyő 

minden olyan esetben megjelenik és kitöltése előfeltétel a továbblépésnek, ha a rendszer által 

generált jelszó került kiküldésre e-mail útján. (Regisztráció, Új jelszó igénylése)  

 

Az új jelszó mentésének előfeltétele, hogy a belépett felhasználó megadja a korábban e-mailben 

kapott, lecserélendő jelszavát. 

A régi és az új jelszót sikeres megadását követően megjelenik a modul választó ablak.  

  

16. ábra: Jelszó módosítása első belépést követően 
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4.1 Modul választás 

 

Pedagógus felhasználó belépése estén a Képzési és a NETFIT modul érhető el. Az egyes modulok a 

logóra történő kattintással nyithatóak meg. Jelen dokumentum a NETFIT modul leírását tartalmazza. 

  

17. ábra: Modul választás 
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4.2 Intézmény választás 

 

NETFIT modul kiválasztását követően megjelenik az intézmény kiválasztására szolgáló képernyő. A 

belépett felhasználó azok közül az iskolák közül választhat, melyeket a regisztráció során megadott, 

az ’ intézmények ahol tanít ’ szekciónál. 

 

18. ábra: Intézmény választás 

 

 

  

Több intézmény esetén a 

karbantartandó kiválasztása 

Továbblépés a 

NETFIT nyitó 

képernyőjére 
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5 Nyitó képernyő 

 

Intézményválasztást követően a „Hírek” menüpont jelenik meg a felhasználó előtt, ahol tájékozódhat 

az aktuális NETFIT® méréssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. A későbbiekben a bal felső 

sarokban található NETFIT® logóra kattintva válik újra elérhetővé ez a felület. 

 

  

19. ábra: Nyitó képernyő 
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6 Fejléc 
 

A NETFIT modul fejléce minden menüpontban elérhető és azonos szerkezetű. A fejléc bal oldalán a 

NETFIT logó található mely a nyitó oldalra navigál. A fejléc jobb felében az alábbi alapműveletek 

ellátására szolgáló navigációs elemek találhatóak: 

- Saját adatok  

- Modulváltás 

- Intézményváltás 

- Nyilatkozatok 

- Segítség 

- Kilépés 

A fejléc alsó részében teljes hosszában a NETFIT specifikus menüpontok helyezkednek el, melyek az 

alábbiak: 

- A NETFIT 

- Osztálykezelés 

- Mérés 

- Hibás mérések 

- Lekérdezések 

 

 

 

20. ábra: NETFIT fejléc 

  

Belépett felhasználó neve 

Kiválasztott intézmény 

Nyitó oldal 
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6.1 Saját adatok 

Belépett felhasználó a saját adatok menüpont alatt módosíthatja személyes adatait, mely négy 

blokkból tevődik össze:  

- Személyes adatok,  

- Jelszó módosítás,  

- Szakirányú végzettségek 

- Intézmények ahol tanít.  

6.2 Személyes adatok 

A személyes adatoknál módosíthatóak a regisztráció során megadott adatok többsége. Kivételt képez 

a felhasználói név és a pedagógus azonosító. 

 

21.a.ábra - Személyes adatok módosítása 

Személyes 

adatok 

mentése 
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 Módosítható adatok: 

- Családnév: Két adatbeviteli mező, az első a név előtag megadására szolgál, míg a második a 

vezetéknévre való. Kötelező kitöltésű. 

- Keresztnév: Utónév. Kötelező kitöltésű. 

- Nem: Választó gombok segítségével adható meg. Értékei: Férfi / Nő. Kötelező kitöltésű. 

- Születési név: Születéskor kapott név, leánykori név. Kötelező kitöltésű. 

- Születési hely: A születés városa, országa. Szabadon írható szöveges mező. Kötelező 

kitöltésű. 

- Születési idő: Születési dátum. Év, hónap és nap bontásában adható meg. A nap listájának 

tartalma függ a megadott év és hónap értékétől. Kötelező kitöltésű. 

- Állandó lakcím típusa: Választó gombbal adható meg a megfelelő érték, mely ’Belföld’ vagy 

’Külföld’ lehet. ’Külföld’ esetén megjelenik egy lenyíló lista mely az ország kiválasztására 

szolgál, valamint a további cím adatok rögzítésére egy szöveges beviteli mező. Kötelező 

kitöltésű. 

- Település (Állandó): Csak belföldi cím esetén jelenik meg. Amennyiben a mezőben gépelésre 

kezdődik a név vagy az irányítószám, a leütött karaktereknek megfelelően egy lista kerül 

megjelenítésre, mely a kezdő karaktereknek megfelelő településeket tartalmazza. Kötelező 

kitöltésű. 

 

- Közterület (Állandó): Csak belföldi cím esetén jelenik meg és az utca vagy tér stb… 

elnevezését kell tartalmaznia. Kötelező kitöltésű. 

- Házszám (Állandó): Csak belföldi cím esetén jelenik meg és a cím adat házszámának 

megadására szolgál. Kötelező kitöltésű. 

 

- Levelezési cím megegyezik-e az állandó lakcímmel: Jelölő négyzettel adható meg, ha a két 

címadat egyforma. Kötelező kitöltésű. Amennyiben jelölésre kerül az azonosság, a levelezési 

cím adatok megadására szolgáló beviteli mezők elrejtésre kerülnek a lapon. 

- Település (Levelezési cím): Csak abban az esetben látható, ha nem azonos a levelező és az 

állandó cím. Bevitele azonos az állandó címnél találhatóéval. Kötelező kitöltésű. 

- Közterület (Levelezési cím): Csak abban az esetben látható, ha nem azonos a levelező és az 

állandó cím. Bevitele azonos az állandó címnél találhatóéval. Kötelező kitöltésű. 

- Házszám (Levelezési cím): Csak abban az esetben látható, ha nem azonos a levelező és az 

állandó cím. Bevitele azonos az állandó címnél találhatóéval. Kötelező kitöltésű. 

- E-mail: A megadott mail cím szerkezete ellenőrzésre kerül a mentés során. Kötelező 

kitöltésű. 

- Telefon: A regisztráló pedagógus telefon elérhetősége. Kötelező kitöltésű. 

- Anyja neve: Regisztráló személy édesanyjának leánykori neve. Kötelező kitöltésű. 
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6.3 Jelszó módosítása 

 

Az új jelszó mentésének előfeltétele, hogy a belépett felhasználó megadja a korábban megadott 

lecserélendő jelszavát. 

 

  

Új jelszó 

mentése 

21.b ábra – Jelszó módosítása 
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6.4 Szakirányú végzettség 

 

A saját adatok között jelennek meg a regisztráció során vagy azt követően megadott végzettségek. A 

felület lehetőséget biztosít rögzített tétel törlésére és új szakirányú végzettség rögzítésére is. 

 

22. ábra: Szakirányú végzettség módosítása 

 

6.4.1 Új szakirányú végzettség hozzáadása 

 

A hozzáadás ikon megnyomását követően megjelenik egy felugró ablak, melyben két többszörös 

mező látható. A bal oldali dobozban láthatóak azok a végzettségek, melyek még nem szerepelnek az 

eddig megadott adatok között. A kiválasztást követően az áthelyezésre szolgáló gomb (>>) 

segítségével tehető át a jobb oldali dobozba.  

Szakirányú végzettség törlése 

Választható 

szakirányú 

végzettségek 

Kiválasztott 

szakirányú 

végzettségek 

Véglegesítés 

Áthelyezés 

23. ábra: szakirányú végzettség hozzáadása 
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A hozzáadás gombbal a jobb oldali szövegdobozban lévő szakirányú végzettségekkel bővítésre kerül a 

rögzített végzettségek listája.  

6.4.2 Szakirányú végzettség törlése 

A törlésre szolgáló ikon megnyomásával egy felugró ablak jelenik meg, mely a törlés megerősítésére 

szolgál. 

A törlés megerősítését követően az adott végzettség kikerül a saját adatoknál megjelenített listából.  

24. ábra: szakirányú végzettség törlése 
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6.5 A NETFIT 

 

Az oldal célja, hogy röviden bemutassa a NETFIT programot, leírását, annak célját és lehetőségeit.  

 

  

25. ábra: Netfit bemutató képernyő 
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7 Esemény kezelése 
 

A tavalyi felülethez képest az „Események” menüpont törlésre került. Az új esemény akkor jön létre, 

amikor az intézményi adminisztrátor az adott pedagógushoz hozzárendelte az osztályokat, 

amelyekben a pedagógus tanít.  

A pedagógusnak ezt követően a hozzárendelt osztályok módosítására az „Osztálykezelés” 

menüponton belül van lehetősége. Itt módosíthatja az intézményi adminisztrátor által már 

létrehozott osztályokat, valamint az osztályokhoz hozzárendelt diákok listáját. 
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8 Osztálykezelés 
 

A menüpont alatt a belépett tanárhoz rendelt osztályok és az egyes osztályokhoz tartozó diákok 

adatai láthatóak egy kétszintű lenyitható listában.  

A képernyő az alábbi alfunkciók használatát teszi lehetővé: 

- Diák hozzárendelése adott osztályhoz 

- Diák leválasztása adott osztályból 

- Diák áthelyezése másik osztályba 

- Diák személyes adatainak megtekintése 

- Diák eredményeinek megtekintése 

Osztály adatok: 

Az egyes osztályok tekintetében az alábbi adatok kerülnek a táblázatban megjelenítésre:  

- Osztály: Tanév, évfolyam és osztály megnevezése 

- Tanulók száma: Adott osztály létszáma 

Az egyes osztályokhoz tartozó diákok névsora az első oszlopban található ’+’ gombbal nyitható le, 

illetve zárható vissza.  

Diák adatok: 

Az egyes osztályok alá tartozó tanulók tekintetében az alábbi adatok kerülnek a táblázatban 

megjelenítésre:  

- Diák kódja 

- Diák neve: Előtag + családnév + utónév (csak abban az esetben látható a diák neve a mérési 

azonosító mellett, ha 16. évüket még be nem töltött tanulók esetében a szülő aláírásával 

ellátott, vagy 16 évét már betöltött diák esetében saját aláírásával ellátott hozzájárulási 

nyilatkozat beérkezett a Magyar Diáksport Szövetség országos központjába). 
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26. ábra: Osztálykezelés - diákok 

  

Diák hozzáadása 

adott osztályhoz 

Osztályba 

tartozó 

diákok 

Adott diák adatainak 

megtekintése Adott diák 

kiléptetése az 

osztályból 

Diák áthelyezése 

másik osztályba 

Diák mérési 

eredményei 



 

 30 / 87 

30 NETFIT felhasználói leírás–tanári felület  v2.1 

8.1 Diák hozzáadása osztályhoz 

 

A diák hozzáadása gomb megnyomását követően egy felugró ablak jelenik meg, amely az 

összerendelés elvégzésére szolgál. A bal oldali szövegdobozban azok a diákok láthatóak, akik 

kiválaszthatóak az adott osztályhoz, vagyis az alábbi feltételek valamelyikének megfelel: 

- Adott iskolába jár és nincs se évfolyamhoz se osztályhoz rendelve 

- Adott osztály évfolyamához tartozik, de nincs osztályhoz rendelve. 

- Adott osztályhoz tartozik, de nincs tanárhoz rendelve. 

 

 

A diákok kiválasztását követően az áthelyezésre szolgáló gomb (>>) segítségével tehető át a jobb 

oldali dobozba a kijelölt tanulók listája. 

A hozzárendelés véglegesítését követően a diákok megjelennek az adott osztály alatt. 

  

Azok a diákok 

akik az 

osztályhoz 

rendelhetőek 

Hozzárendelésre 

kiválasztott 

diákok 

Áthelyezés 

Véglegesítés 

27. ábra: Diák hozzárendelése osztályhoz 
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8.2 Diák adatainak megtekintése 

 

A kiválasztott diák adatlapja elérhető egy felugró ablakban. Az adatok csak megtekintésre szolgálnak, 

nem módosíthatóak. 

 

 

 

  

28. ábra: Diák személyes adatai 



 

 32 / 87 

32 NETFIT felhasználói leírás–tanári felület  v2.1 

8.3 Diák leválasztása az osztályból 

 

Adott diák kiléptetése az osztályból a ’ Leválaszt ’ gomb megnyomásával történhet, melyre egy 

felugró ablak jelenik meg a leválasztás megerősítésére szolgáló üzenettel. 

 

A megerősítést követően a diák már nem tartozik az adott osztályba.  

29. ábra: diák kiléptetése osztályból 
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8.4 Diák eredmények 

 

Az eredmény képernyő az utolsó mérési esemény alapján mutatja meg az adott diák elért 

eredményeit. A fejlécben az adott diák neve, alatta a mérési esemény dátuma, az évfolyam valamint 

az osztály látható. 

A táblázatban a törzsadatoknál rögzített fittségi tesztek és azok mérési összetevői láthatók az egyes 

sorok fejlécében. Az egyes vizsgálatok mellett látható az adott eseménynél a kiválasztott diák által 

elért mért eredmény, a számított eredmény, valamint annak az egészségzónának a jelölése, melybe 

az elért eredmény alapján besorolásra került. A mért eredmény mindig az adott feladat egyes 

összetevőire vonatkozik, míg a számított eredmény a mért eredményekből kerül származtatásra.  

A zónák megjelenítésénél annyi pötty kerül az egyes tesztek mellé, amennyi zóna besorolás tartozik 

az adott teszthez. Az egyes pöttyök közül az kerül színes formában megjelenítésre, melybe a diák az 

elért eredménye tartozik. 

A táblázatban két további oszlop látható még, az egyik az ezt megelőző mérési eredmény számított 

értéke a másik a jelenlegi és az előző eredmény közötti változást mutatja. 

 

  

A színek az adott 

eredmény zóna 

besorolását 

jelölik 

30. ábra: Diák mérési eredménye 
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9 Mérés 
 

A „mérés” menüpont alatt láthatóak az automatikusan, a rendszer által létrehozott fittségi mérési 

események, alábontva az egyes mérési helyszínekkel és további alábontásban a mérésben résztvevő 

diákokkal. A menüpont az alábbi alfunkciók használatát teszi lehetővé a mérési időszakon belül: 

- Mérési adatlapok generálása – Letöltés gomb 

- Eredmény excel feltöltés – XLS feltöltés 

- Kézi adatbevitel 

- Adatbevitel 

A funkciógombok elérésének további feltétele, hogy az adott eseményhez diákok tartozzanak. 

- A diákok mellett a rendszer megjeleníti az eredményeket, illetve az esetlegesen megjelölt 

adathiány okát jelző F/H (Felmentett/Hiányzó) betűt    

- Adatbevitel gombra kattintva egy felugró ablak jelenik meg, ahol lehetősége van a Kézi 

adatbevitel mintájára rögzíteni a mérési eredményeket 

- Mentést követően az eredmények, illetve az egyéb jelölések megjelennek a felületen 

(lásd 31. ábra) 

  

 

  

31. ábra: Mérések összegzése Manuális eredmény rögzítés 

Visszatölthető excel 

táblázat generálása 

Generált excel fájl 

visszatöltése 
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9.1 Mérési adatlapok generálása 

 

Az egyes esemény címekre/helyszínekre vonatkozóan generálhatóak le a mérési eredmények 

rögzítésére szolgáló adatlapok, melyek a ’letöltés ’ gombbal indíthatóak, pdf vagy excel  

formátumban. 

A nyomógomb megnyomását követően megjelenik egy felugró ablak, mely segítségével 

kiválaszthatóak a fittségi esemény során mérendő tesztek, valamint az adatlap típusa. 

Alapértelmezetten az összes teszt kijelölésre kerül, kivéve azok, melyeknél több variáció lehetséges. 

(Ingafutás). 

 

Mivel az azonos vizsgálatok közül csak egy választható ki, ezért az ingafutás esetében az egyiket 

mindenképpen kijelöletlenül kell hagyni. 

Három féle rögzítő adatlap készíttethető, melyek az alábbiak: 

- Adatlap, xls 

- Csoportos értékelőlap, pdf 

- Egyéni értékelőlap, pdf 

 

32. ábra: Adatlap generálása 
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Az excel típusú adatlapok generálása előtt megjelenik egy figyelmezető ablak (33. ábra), melyben 

megjelenítésre kerül, hogy a már bevitt mérési eredmények esetén az újonnan felöltött excel 

táblázat felülírja a korábban rögzített mérési eredményeket. 

 

  

33. ábra: Letöltés előtti figyelmeztetetés 
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9.1.1 Excel adatlap generálása 

 

Excel kimenet választás esetén, a generálás elkészültét követően az adott böngészőre jellemzően 

történik meg a letöltés és annak készenléte.   

9.1.1.1 Excel (xls) adatlap 

 

 

A munkalap tartalmazza az összes kijelölt teszt feladatot valamint az osztályba/csoportba tartozó 

diákokat. Ahol két eredmény rögzítendő ott a 3. oszlopban megjelenik a számított eredmény a két 

adat megadását követően. 

Megjelenített fejléc adatok: 

 Intézmény: Iskola megnevezése 

 Helyszín: Az esemény hol kerül megrendezésre 

 Pedagógus: Generáló pedagógus neve 

 Évfolyam: Adott osztály évfolyama 

 Osztály: Osztály elnevezése 

 Dátum: Felmérés dátuma, mely az adott eseményhez tartozó helyszín/cím adatoknál került 

rögzítésre, mint kezdő dátum. 

Megjelenített tétel adatok: 

- Azonosító: Diák kódja 

- Tanuló neve: Diák neve, név előtag+családnév+utónév 

- Életkor: Esemény időpontjára vonatkozó pontos életkor. 

- Adott fittségi teszt összetevőjének megnevezése és hozzá tartozó mértékegység 

  

34. ábra: Excel kimenet 
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9.1.2 PDF értékelő lapok generálása 

 

A PDF adatlapok külön képernyőn kerülnek megnyitásra. 

 

9.1.2.1 Csoportos PDF értékelőlap 

Egy lapon kerülnek megjelenítésre a kiválasztott teszt feladatok. 

 

 

  

35. ábra: Csoportos PDF adatlap 
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9.1.2.2 Egyéni PDF értékelőlap 

 

A diákoknak készíthető adatbeviteli nyomtatvány. 

  

36. . ábra: Egyéni PDF adatlap 
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9.2 Mérési eredmények rögzítése 

 

A mérési eredmények manuálisan is rögzítésre kerülhetnek a mérés menüpont alatt az egyes 

esemény helyszínek mellett található „kézi adatbevitel’ gomb segítségével. 

A nyomógomb megnyomását követően megjelenik a kiválasztó képernyő, mely által tesztenkénti 

vagy diákonkénti adatbeviteli módok közül lehet választani, illetve már rögzített eredmények 

megtekintésére van lehetőség.  

A tesztenkénti rögzítés történhet fiú/lány bontásban is. 

 

  

Teszt feladat és 

nem kiválasztása 

37. ábra: Eredmény rögzítésének indítása 
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9.2.1 Tesztenkénti adatbevitel - Eredmények megtekintése 

 

A képernyő az adott eseményre, a kiválasztott teszt feladatra és nemre, de az összes diákra 

vonatkoztatva megmutatja a már rögzített adatokat. Adatbevitelre ebben az esetben nincs lehetőség. 

 

38. ábra Tesztenkénti eredmények megjelenítése 

Az eredmény oszlopok száma az adott teszt feladathoz tartozó összetevők számától függ. Pl.: 

testtömeg-index esetén 3 oszlop, míg törzsemelés estén 1 oszlop kerül megjelenítésre. Több 

összetevő esetén egy számított eredmény oszlop is megjelenítésre kerül, mely a több mérési 

eredményből számított végeredményt mutatja. A kor oszlop értéke az adott tanévben központilag 

meghatározott mérési dátum alapján kerül kiszámításra. 
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9.2.1 Diákonkénti adatbevitel - Eredmények megtekintése 

 

A képernyő az adott eseményre, diákra, de az összes feladatra vonatkoztatva megmutatja a már 

rögzített adatokat. Adatbevitelre ebben az esetben nincs lehetőség. 

 

 

39. ábra Diákonkénti eredmények megtekintése 
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9.2.2 Tesztenkénti adatbevitel - Eredmények rögzítése 

 

A képernyő az adott eseményre, tesztre, de az összes diákra vonatkoztatva teszi lehetővé az adatok 

rögzítését. 

 

 

 

Amennyiben az adott fittségi teszt több összetevőből áll, a rögzítő képernyő annyi beviteli mezőt 

tartalmaz ahány összetevő rögzítése szükséges. A számított mező értékét a program számolja az 

admin felületen beállított paraméterek alapján. Abban az esetben, ha a teszt feladathoz konvertáló 

értékek tartoznak, akkor az kerül figyelembe vételre, egyéb esetben átlag érték kerül számolásra. Ez 

alól kivétel a testtömeg index számolása, melyre külön paraméter értékek vonatkoznak.  

40. ábra: Kétösszetevős mérési eredmények rögzítése 

Eredmények rögzítése 

Eddig rögzített 

eredmény 

Eredmények bevitele.  

41. ábra: Egyösszetevős mérési eredmények rögzítése 
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Az eredmények mentése során a program ellenőrzi, hogy az admin felületen beállított értékeknek 

megfelelő adatok kerültek-e rögzítésre. Amennyiben hibás adat kerül bevitelre a rendszer 

hibaüzenetet ad vissza és pirossal megjelöli a hibás adatsort. 

 

  

Amennyiben a beírt eredmény 

nem megfelelő a program nem 

engedi a mentést. 

42. ábra: Hibás mérési adat bevitele 
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10 Hibás mérések 
 

A „Hibás mérések” menüpont narancssárga színűre vált, amennyiben olyan eredmény került 

rögzítésre, amely az adott teszt tartományán kívül esik. Ebben az esetben szíveskedjen a hibás 

mérések menüpontra kattintani és az eredményt javítani.  

11. Lekérdezések 
 

A lekérdezések menüpontra kattintva megjelenik egy választó képernyő, melyben kijelölhető, hogy 

mely vonatkozásban kerüljön a lekérdezés elkészítésre. 

 

 

Az alábbi lekérdezési csoportok közül lehet választani: 

- Országos 

- Megyei 

- Regionális 

- Intézményi 

- Évfolyam 

- Osztály 

- Egyéni 

  

43. ábra: diák kiléptetése osztályból 
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10.1 Országos szintű lekérdezések 

 

Országos szinten az alábbi lekérdezések közül lehet választani: 

- Zónaösszesítő (választott tanév szerint) lekérdezések 

 

A kiválasztás gomb megnyomását követően megjelennek az összeállításhoz szükséges választó 

blokkok. 

  

44. ábra Országos szintű lekérdezések 



 

 47 / 87 

47 NETFIT felhasználói leírás–tanári felület  v2.1 

10.1.1 Országos szintű lekérdezés –Zónaösszesítő statisztikai lekérdezések 

 

A lekérdezés összeállításánál tanév és tesztfeladatok adhatóak meg.  

 

 

45. ábra Országos zónaösszesítő lekérdezés összeállítása 

A tanév mező alatt, dobozokban megjelenítésre kerülnek ez egyes teszt profilok, és az azokba sorolt 

teszt feladatok. Az egyes feladatok kijelölhetőek egyesével vagy profilonként a fejlécben 

megjelenítésre kerülő profil megnevezés mellett található jelölő gombbal. 

Az „Összes kiválasztása” gomb segítségével egyszerre kijelölhető az összes tesztkategória 

tesztfeladatai. 

A lekérdezés eredménye kérhető képernyőre vagy PDF formátumban. 
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10.1.1.1 Országos szintű lekérdezés – Zónaösszesítő statisztikai lekérdezések – képernyőre 

 

A lekérdezés eredményeként fiú/lány bontásban kerülnek az adatok megjelenítésre, összesített 

formában. Megmutatja, hogy az adott tesztfeladatnak megfelelő zónabesorolások alapján a rögzített 

eredmények milyen arányban kerülnek szórásra az egyes zónákra vonatkoztatva. A százalékos 

arányszám mellett a tényleges létszám is megjelenítésre kerül. 

Az egyes tesztek eredményeit tartalmazó táblázatok alatt megjelenítésre kerülnek fiú/lány 

bontásban, a minimum és maximum értékek, valamint az átlag és a szórás eredmények. 

 

A képernyő alján megjelenítésre kerül az alapértelmezett zónamagyarázat. 

  

46. ábra Országos szintű zónaösszesítő lekérdezés képernyőre 
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10.1.1.2 Országos szintű lekérdezés – Zónaösszesítő választott tanév alapján- statisztikai lekérdezések 

– PDF 

 

A PDF-es kimenet két részben ábrázolja az eredményeket. Az első részben arányosított zóna eloszlás, 

míg a második részben az adott teszt és életkor minimum, maximum, átlag és szórás értékek 

láthatóak fiú/lány bontásban. 

 

47. ábra Országos szintű zónaösszesítő lekérdezés PDF - 1.oldal  
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48. ábra Országos szintű zónaösszesítő lekérdezés PDF - 2.oldal 
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10.2 Megyei szintű lekérdezések 

 

Megyei szinten az alábbi lekérdezések közül lehet választani: 

- Zónaösszesítő (választott tanév szerint) lekérdezések 

 

 

 

A kiválasztás gomb megnyomását követően megjelennek az összeállításhoz szükséges választó 

blokkok. 

  

49. ábra Megyei szintű lekérdezések 
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10.2.1 Megyei szintű lekérdezés – Zónaösszesítő statisztikai lekérdezések 

 

A lekérdezés összeállításánál tanév, megye és tesztfeladatok adhatóak meg.  

 

50. ábra Zónaösszesítő lekérdezés összeállítása 

A tanév és a megye mező alatt, dobozokban megjelenítésre kerülnek ez egyes teszt profilok és 

azokba sorolt teszt feladatok. Az egyes feladatok kijelölhetőek egyesével vagy profilonként a 

fejlécben megjelenítésre kerülő kategória megnevezés mellett található jelölő gombbal. 

Az „Összes kiválasztása” gomb segítségével egyszerre kijelölhető az összes tesztkategória 

tesztfeladatai. 

A lekérdezés eredménye kérhető képernyőre vagy PDF formátumban. 
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10.2.1.1 Megyei szintű lekérdezés – Zónaösszesítő választott tanév szerinti statisztikai lekérdezések – 

képernyőre 

 

A lekérdezés eredményeként fiú/lány bontásban kerülnek az adatok megjelenítésre, összesített 

formában. Megmutatja, hogy az adott tesztfeladatnak megfelelő zónabesorolások alapján a rögzített 

eredmények milyen arányban kerülnek szórásra az egyes zónákra vonatkoztatva. A százalékos 

arányszám mellett a tényleges létszám is megjelenítésre kerül. 

Az egyes tesztek eredményeit tartalmazó táblázatok alatt megjelenítésre kerülnek fiú/lány 

bontásban, a minimum és maximum értékek valamint az átlag és a szórás eredménye. 

 

 

 

A képernyő alján megjelenítésre kerül az alapértelmezett zónamagyarázat. 

  

51. ábra Megyei szintű zónaösszesítő lekérdezés képernyőre 
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10.2.1.2 Megyei szintű lekérdezés – Zónaösszesítő választott tanév szerinti statisztikai lekérdezések – 

PDF 

 

A PDF-es kimenet két részben ábrázolja az eredményeket. Az első részben arányosított zóna eloszlás, 

míg a 2. lapon az adott teszt és életkor minimum, maximum, átlag és szórás értékek láthatóak 

fiú/lány bontásban. 

 

52. ábra Megyei szintű zónaösszesítő lekérdezés PDF - 1.oldal  

 

 

53. ábra Megyei szintű zónaösszesítő lekérdezés PDF - 2.oldal 
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10.3 Régió szintű lekérdezések 

 

Régió szinten az alábbi lekérdezések közül lehet választani: 

- Zónaösszesítő (választott tanév szerint) 

 

A kiválasztás gomb megnyomását követően megjelennek az összeállításhoz szükséges választó 

blokkok. 

 

 

 

  

54. ábra Régió szintű lekérdezések 
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10.3.1 Régió szintű lekérdezés – Zónaösszesítő statisztikai lekérdezések 

 

A lekérdezés összeállításánál tanév, régió és tesztfeladatok adhatóak meg.  

 

55. ábra Zónaösszesítő lekérdezés összeállítása 

A tanév és a régió mező alatt, dobozokban megjelenítésre kerülnek ez egyes teszt profilok és az 

azokba sorolt teszt feladatok. Az egyes feladatok kijelölhetőek egyesével vagy profilonként a 

fejlécben megjelenítésre kerülő kategória megnevezés mellett található jelölő gombbal. 

Az „Összes kiválasztás” gomb segítségével egyszerre kijelölhető az összes tesztkategória 

tesztfeladatai. 

A lekérdezés eredménye kérhető képernyőre vagy PDF formátumban. 
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10.3.1.1 Régió  szintű lekérdezés – Zónaösszesítő statisztikai lekérdezések – képernyőre 

 

A lekérdezés eredményeként fiú/lány bontásban kerülnek az adatok megjelenítésre, összesített 

formában. Megmutatja, hogy az adott tesztfeladatnak megfelelő zónabesorolások alapján a rögzített 

eredmények milyen arányban kerülnek szórásra az egyes zónákra vonatkoztatva. A százalékos 

arányszám mellett a tényleges létszám is megjelenítésre kerül. Az egyes tesztek eredményeit 

tartalmazó táblázatok alatt megjelenítésre kerülnek fiú/lány bontásban, a minimum és maximum 

értékek valamint az átlag és a szórás eredménye. 

 

 

A képernyő alján megjelenítésre kerül az alapértelmezett zónamagyarázat. 

  

56. ábra Régió szintű zónaösszesítő lekérdezés képernyőre 
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10.3.1.2 Régió  szintű lekérdezés – Zónaösszesítő statisztikai lekérdezések – PDF 

 

A PDF-es kimenet két részben ábrázolja az eredményeket. Az első részben arányosított zóna eloszlás, 

míg a 2. részben az adott teszt és életkor minimum, maximum, átlag és szórás értékek láthatóak 

fiú/lány bontásban. 

 

57. ábra Régió szintű zónaösszesítő lekérdezés PDF - 1.oldal 
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58. ábra Régió szintű zónaösszesítő lekérdezés PDF - 2.oldal 
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10.4 Intézmény szintű lekérdezések 

 

Intézmény szinten az alábbi lekérdezések közül lehet választani: 

 Zónaösszesítő választott tanév szerint  

 Zónaösszesítő eddigi tanévek alapján 

 

 

 

A kiválasztás gomb megnyomását követően megjelennek az összeállításhoz szükséges választó 

blokkok. 

  

59. ábra Intézmény szintű lekérdezések 
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10.4.1 Intézmény szintű lekérdezés – Zónaösszesítő választott tanév szerint statisztikai 

lekérdezések 

 

A lekérdezés összeállításánál tanév és tesztfeladatok adhatóak meg.  

 

 

60. ábra Zónaösszesítő választott tanév szerinti lekérdezés összeállítása 

A tanév mező alatt, dobozokban megjelenítésre kerülnek ez egyes teszt profilok és az azokba sorolt 

teszt feladatok. Az egyes feladatok kijelölhetőek egyesével vagy profilonként a fejlécben 

megjelenítésre kerülő kategória megnevezés mellett található jelölő gombbal. 

Az „Összes kiválasztása” gomb segítségével egyszerre kijelölhető az összes tesztkategória 

tesztfeladatai.  

A lekérdezés eredménye kérhető képernyőre vagy PDF formátumban. 
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10.4.1.1 Intézmény szintű lekérdezés – Zónaösszesítő statisztikai lekérdezések – képernyőre 

 

A lekérdezés eredményeként fiú/lány bontásban kerülnek az adatok megjelenítésre, összesített 

formában. Megmutatja, hogy az adott tesztfeladatnak megfelelő zónabesorolások alapján a rögzített 

eredmények milyen arányban kerülnek szórásra az egyes zónákra vonatkoztatva. A százalékos 

arányszám mellett a tényleg létszám és megjelenítésre kerül. 

Az egyes tesztek eredményeit tartalmazó táblázatok alatt megjelenítésre kerülnek fiú/lány 

bontásban, a minimum és maximum értékek valamint az átlag és a szórás eredménye.  

 

 

A képernyő alján megjelenítésre kerül az alapértelmezett zónamagyarázat. 

  

61. ábra Intézmény szintű zónaösszesítő választott tanév szerint lekérdezés - képernyőre 
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10.4.1.2 Intézmény szintű lekérdezés – Zónaösszesítő statisztikai lekérdezések – PDF 

 

A PDF-es kimenet két részben ábrázolja az eredményeket. Az első részben arányosított zóna eloszlás, 

míg a második részben az adott teszt és életkor minimum, maximum, átlag és szórás értékek 

láthatóak fiú/lány bontásban. 

 

 

62. ábra Intézmény szintű zónaösszesítő választott tanév szerinti lekérdezés PDF - 1.oldal  
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10.5 Évfolyam szintű lekérdezések 

 

Évfolyam szinten az alábbi lekérdezések közül lehet választani: 

 Zónaösszesítő választott tanév szerint  

 Zónaösszesítő eddigi tanévek alapján 

 

 

A kiválasztás gomb megnyomását követően megjelennek az összeállításhoz szükséges választó 

blokkok. 

  

63. ábra Évfolyam szintű lekérdezések 
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10.5.1 Évfolyam szintű lekérdezés – Zónaösszesítő választott tanévek szerinti statisztikai 

lekérdezések 

 

A lekérdezés összeállításánál tanév, évfolyam és tesztfeladatok adhatóak meg. 

 

64. ábra Keresztmetszeti lekérdezés összeállítása 

 

A tanév és az évfolyam mező alatt, dobozokban megjelenítésre kerülnek ez egyes teszt profilok és az 

azokba sorolt teszt feladatok. Az egyes feladatok kijelölhetőek egyesével vagy profilonként a 

fejlécben megjelenítésre kerülő kategória megnevezés mellett található jelölő gombbal. 

Az „Összes kiválasztása” gomb segítségével egyszerre kijelölhető az összes tesztkategória 

tesztfeladatai.  

A lekérdezés eredménye kérhető képernyőre vagy PDF formátumban. 
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10.5.1.1 Évfolyam szintű lekérdezés –Zónaösszesítő választott tanévek szerinti statisztikai 

lekérdezések – képernyőre 

 

A lekérdezés eredményeként fiú/lány bontásban kerülnek az adatok megjelenítésre, összesített 

formában. Megmutatja, hogy az adott tesztfeladatnak megfelelő zónabesorolások alapján, a rögzített 

eredmények milyen arányban kerülnek szórásra az egyes zónákra vonatkoztatva. A százalékos 

arányszám mellett a tényleges létszám is megjelenítésre kerül. 

Az egyes tesztek eredményeit tartalmazó táblázatok alatt megjelenítésre kerülnek fiú/lány 

bontásban, a minimum és maximum értékek, valamint az átlag és a szórás eredmények.  

 

  

A képernyő alján megjelenítésre kerül az alapértelmezett zónamagyarázat. 

  

65. ábra Évfolyam szintű zónaösszesítő választott tanév szerinti lekérdezés - képernyőre 
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10.5.1.2 Évfolyam szintű lekérdezés –Zónaösszesítő választott tanévek szerinti statisztikai 

lekérdezések – PDF 

 

A PDF-es kimeneten arányosított zóna eloszlás látható, valamint az adott teszt és nem minimum, 

maximum, átlag és szórás értékeket fiú/lány bontásban. 

 

 

66. ábra Évfolyam szintű zónaösszesítő választott tanév szerinti lekérdezés - PDF 
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10.6 Osztály szintű lekérdezések 

 

Osztály szinten az alábbi lekérdezések közül lehet választani: 

- Zónaösszesítő választott tanév szerint 

- Zónaösszesítő eddigi tanévek alapján 

- Eredménylista 

 
 

 

 

A kiválasztás gomb megnyomását követően megjelennek az összeállításhoz szükséges választó 

blokkok. 

  

67. ábra Osztály szintű lekérdezések 
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10.6.1 Osztály szintű lekérdezés – Zónaösszesítő választott tanév szerinti statisztikai 

lekérdezések 

 

A lekérdezés összeállításánál tanév, osztály és tesztfeladatok adhatóak meg. 

 

  

68. ábra Osztályszintű zónaösszesítő választott tanév szerinti lekérdezés összeállítása 
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10.6.1.1 Osztály szintű lekérdezés – Zónaösszesítő választott tanév szerinti statisztikai lekérdezések – 

képernyőre 

 

A lekérdezés eredményeként fiú/lány bontásban kerülnek az adatok megjelenítésre, összesített 

formában. Megmutatja, hogy az adott tesztfeladatnak megfelelő zónabesorolások alapján a rögzített 

eredmények milyen arányban kerülnek szórásra az egyes zónákra vonatkoztatva. A százalékos 

arányszám mellett a tényleges létszám is megjelenítésre kerül. 

 

Az egyes tesztek eredményeit tartalmazó táblázatok alatt megjelenítésre kerülnek fiú/lány 

bontásban, a minimum és maximum értékek, valamint az átlag és a szórás eredmények. 

A képernyő alján megjelenítésre kerül az alapértelmezett zónamagyarázat. 

  

69. ábra Osztály szintű zónaösszesítő választott tanév szerinti lekérdezés képernyőre 
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10.6.1.2 Osztály szintű lekérdezés – Zónaösszesítő választott tanév szerinti statisztikai lekérdezések – 

PDF 

 

A PDF-es kimeneten arányosított zóna eloszlás látható, valamint az adott teszt és nem minimum, 

maximum, átlag és szórás értékeket fiú/lány bontásban. 

 

 

70. ábra Évfolyam szintű zónaösszesítő választott tanév szerinti lekérdezés PDF 
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10.6.2 Osztály szintű lekérdezés – Zónaösszesítő eddigi tanévek alapján statisztikai 

lekérdezések - képernyőre 

 

A lekérdezés összeállításánál osztály és tesztfeladatok adhatóak meg.  

 

 

 

71. ábra Osztály szintű zónaösszesítő eddigi tanévek alapján történő lekérdezés összeállítása 
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A lekérdezés összeállításánál tanév, osztály és tesztfeladatok adhatóak meg.  

 

 

  

26. ábra Keresztmetszeti lekérdezés összeállítása 

72. ábra Osztály szintű zónaösszesítő eddigi tanévek alapján történő lekérdezés - képernyőre 
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10.6.2.1 Osztály szintű lekérdezés – Zónaösszesítő eddigi tanévek alapján statisztikai lekérdezések – 

PDF 

 

A PDF-es kimenet két oldalon ábrázolja az eredményeket. Az első lapon arányosított zóna eloszlás 

látható, míg a 2. lapon az adott teszt és életkor minimum, maximum, átlag és szórás értékeket 

fiú/lány bontásban. 

 

 

73. ábra Osztály szintű zónaösszesítő eddigi tanévek alapján történő lekérdezés PDF - 1. oldal 
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74. ábra Osztály szintű zónaösszesítő eddigi tanévek alapján történő lekérdezés PDF - 2. oldal 
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10.7 Egyéni szintű lekérdezés 

 

Az egyéni riportok esetében az alábbi lekérdezésekre van lehetőség: 

- Tanulói és szülői riport (egyéni értékelő lap) 

- Fejlődési diagram 

- Zónaösszesítők eddigi tanévek alapján 

Az egyes lekérdezések kijelölése és a további szűrési feltételei a ” Kiválasztás” gombbal érhetőek el. 

 

 

 

 

 

  

75. ábra: Egyéni szintű lekérdezés kiválasztása 
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10.7.1 Egyéni szintű lekérdezés - Tanulói és szülői riport (egyéni értékelő lap) 

 

A tanulói és a szülői riport diákonkénti kimutatást és értékelést készít, az adott tanévre vonatkozó 

legutolsó illetve az azt megelőző mérés alapján. Első lépésként a diák kiválasztása szükséges, melyhez 

tanév és osztály megadását követően lehet eljutni. 

A lekérdezés eredménye kérhető képernyőre illetve PDF kimenetben, illetve kiválasztható, hogy a 

tanulói vagy a szülői kimutatás kerüljön-e legenerálásra. 

 

 

 

 

 

  

76. ábra: Egyéni lekérdezések kiválasztása 
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10.7.1.1 Egyéni szintű lekérdezés – Tanulói és szülői egyéni értékelő lap – Tanulói képernyőre 

 

A kimutatás eredménye tesztenként készít összehasonlítást a két mérés eredménye között. 

Megjelenítésre kerülnek az egyes tesztekre vonatkozó zónahatárok, valamint a mért értékek alapján 

az eredmény csíkok. Az egyes tesztek mellett, az adminban megadott szabályzat alapján, 

megjelenítésre kerülnek az adott eredménynek megfelelő értékelési szövegblokkok. 

 

 

 

77. ábra: Diák egyéni értékelő lap - képernyőre 
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10.7.1.2 Egyéni szintű lekérdezés – Tanulói és szülői riport – Tanulói PDF 

 

 

  

78. ábra: Egyéni értékelő adatlap PDF kimenet 
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10.7.1.3 Egyéni szintű lekérdezés – Tanulói és szülői riport – Szülői képernyőre 

 

A kimutatás eredménye tesztenként készít összehasonlítást a két mérés eredménye között. 

Megjelenítésre kerülnek az egyes tesztekre vonatkozó zónahatárok, valamint a mért értékek alapján 

az eredmény csíkok. Az egyes tesztek mellett, az adminban megadott szabályzat alapján, 

megjelenítésre kerülnek az adott eredménynek megfelelő értékelési szövegblokkok. 

79. ábra Szülői riport - Képernyőre 
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10.7.1.4 Egyéni szintű lekérdezés – Tanulói és szülői riport – Szülői PDF 

 

80. ábra Szülői riport - PDF 
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10.7.1.5 Egyéni szintű lekérdezés – Fejlődési diagramos statisztikai lekérdezés 

 

A fejlődési diagram riport diákonkénti kimutatást és értékelést készít az egyes mérések alapján 

látható fejlődésről. Első lépésként a diák kiválasztása szükséges, melyhez az osztály megadását 

követően lehet eljutni.  

A lekérdezés eredménye kérhető képernyőre illetve pdf kimenetben. 

 

 

81. ábra fejlődési diagramos lekérdezés összeállítása 
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10.7.1.6 Egyéni szintű lekérdezés – Fejlődési diagtamos statisztikai lekérdezés – képernyő 

 

A lekérdezés eredményeként, kategóriánkénti bontásban, tesztenkénti mutatja meg az egyes 

életkorokban elért eredményt egy grafikon segítségével. A grafikonon az eredmény mögött jól 

látható, hogy mely zónába tartozik. A táblázatok jobb oldalán életkor és eredmény kimutatás látható. 

A statisztika fixen, a 7-21 év közötti eredményeket mutatja ki. 

 

 

 

82. ábra: Diák- fejlődési diagramos lekérdezés - képernyőre 
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10.7.1.7 Egyéni szintű lekérdezés – Fejlődési diagramos statisztikai lekérdezés – PDF 

 

. 

 

83. ábra Diák fejlődési diagramos lekérdezés – PDF 
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10.7.1.8 Egyéni szintű lekérdezés – Zónaösszesítő eddigi tanévek alapján 

 

A zónaösszesítő riport diákonkénti kimutatást és értékelést készít a mérések alapján történő zóna 

besorolásokról. Első lépésként a diák kiválasztása szükséges, melyhez tanév és osztály megadását 

követően lehet eljutni.  

A lekérdezés eredménye kérhető képernyőre illetve PDF kimenetben. 

 

 

84. ábra Zónaösszesítő eddigi tanévek alapján összeállítása 
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10.7.1.9 Egyéni szintű lekérdezés – Zónaösszesítő eddigi tanévek alapján - képernyőre 

 

A lekérdezés eredményeként tanévenkénti bontásban tekinthető meg az adott diák eredményessége, 

zónabesorolás alapján. Az egyes zónákba írt szám a mért tesztek számát mutatja. A képernyőn 

maximum 12 tanév eredménye tekinthető meg, az utolsó 12. 

 

 

 

 

85. ábra Zónaösszesítő képernyőre 
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10.7.1.10 Egyéni szintű lekérdezés – Zónaösszesítő eddigi tanévek alapján - PDF 

 

 

86. ábra Zónaösszesítő - PDF 

 


