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Megjegyzések: 
• Az oldalakon található linkek, oszlop címkék, és egyéb elemek nevei dőlt betűkkel jelennek meg a 

dokumentumban. 
• Az egyes oldalak címei félkövér betűkkel jelennek meg a dokumentumban. 

• Figyelem! Kérjük, a rendszerben ne használd a "Back" és "Reload" gombokat. Használd a honlapon 
található gombokat. 
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Útmutató 
Mit szeretnél tenni? 
• Olvasni a rendszer használatáról: regisztrálásról, bejelentkezésről, kijelentkezésről, jelszavam 

megváltoztatásáról, elfelejtett jelszó törléséről  
          → Lásd az 1., 2., 3., 4. oldalakat 

• Letenni egy próbát 
          → Lásd az 5., 6., és 7. oldalakat 

• Megnézni az eddig letett próbáim, és hogy melyik jelvényeket értem már el 
          → Lásd a 8. és 9. oldalakat 



 

Regisztrálás 
A kezdő oldalon kattints az Új felhasználó regisztrálása linkre. Megjelenik a Tanácsadó regisztrálása ív. Add 
meg a kívánt adatokat (kötelező mezők mellett piros csillagot láthatsz). A Kívánt nyelv az a nyelv, amelyet a 
Magyaron kívül kényelmesen használod. Szerepe a próbáknál lesz, ahol a rendszer segítséget fog nyújtani 
neked az itt kiválasztott nyelven. A felhasználóneved az email címed lesz. Kattints a Mégse gombra, ha vissza 
kívánsz lépni, vagy a Regisztrálás gombra, ha regisztrálásodat kívánod menteni. Regisztrálás után fogsz kapni 
egy elektronikus levelet. Biztonsági okokból a számlád nem lesz aktív, amíg a tanácsadód nem aktiválja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bejelentkezés 
A kezdő oldalon add meg a 

felhasználónevedet/jelszavad. A 
felhasználóneved megegyezik az email 
címeddel. 

Ha elfelejtetted a jelszavad, kattints az Elfelejtette? 
linkre.  

A Bejelentkezés gomb megnyomásával 
jelentkezhetsz be.  

 
 

 
 

 
 



 

A rendszer navigálása 
A rendszer a legtöbb oldal jobb-felső sarjában található link-doboz használatával 
lehet navigálni. Kattints a rendelkezésre álló linkek közül valamelyikre, hogy azt 
az oldalt elérd. 
 

 

 

Kijelentkezés 
A rendszerből a link-dobozban található Kijelentkezés linkkel lehet kijelentkezni. 

Elfelejtett jelszó 
Ha elfelejtetted jelszavad, kattints a kezdő lapon 
található, Elfelejtette? linkre. Megjelenik az Elfelejtett 
jelszó ablak. Add meg az email címedet, és kattints a 
„Jelszó nullázása” gombra. A rendszertől fogsz kapni 
egy email-t, egy új jelszóval. 
A Mégse gomb használatával visszaléphetsz anélkül, 
hogy bármit tennél a rendszerben. 

Jelszó megváltoztatása 
Bejelentkezés után, kattints a link dobozban található Jelszó 
megváltoztatása linkre. Megjelenik a Jelszó megváltoztatása ív. Add 
meg a régi jelszavadat, és az újat kétszer. Kattints a Mégse vagy Mentés 
gombokra, hogy visszamenj, vagy mentsd az új jelszavad.  

 
 

 

Személyes adatok megváltoztatása 
Bejelentkezés után alkalmad van megváltoztatni a személyes adataid. Kattints a Személyes adataim 
megváltoztatása linkre a link dobozban. Megjelenik a Személyes adataim megváltoztatása képernyő. A 
kötelező mezők piros csillaggal vannak jelezve. A Kívánt nyelv az a nyelv, amelyet a Magyaron kívül 
kényelmesen használod. Szerepe a próbáknál lesz, ahol a rendszer segítséget fog nyújtani neked az itt 
kiválasztott 
nyelven. Ha 
végeztél, kattints a 
Mégse vagy 
Regisztráció 
frissítése gombra, 
hogy visszalépj 
vagy mentsd 
módosításaid.  



 

Szemelvények 
Az oldalt a link dobozban 
található Szemelvények linken 
keresztül érheted el. 
Az oldalon láthatod a 
szemelvényeket szintenként 
csoportosítva. Kattints bármely 
szemelvényre, ha szeretnéd látni 
azt a szemelvényt és a 
hozzátartozó kérdéseket a 
Próbatétel oldalon.  

A már letett szemelvényeket a 
rendszer zöld pipával jelzi, a 
szemelvények címe után. Ezeket 
a szemelvényeket újból nem 
tudod letenni, de a szöveget újból 
olvashatod. 



 

Próbatétel 
Az oldalt a 
Szemelvények oldalról 
érheted el.  
Az oldalon egy 
szemelvényt láthatsz. A 
szemelvény egyes szavai 
aláhúzva vannak. Vidd az 
egered a szó felé, hogy 
segítségként lásd a 
fordítását a kívánt 
nyelvedre. A kívánt 
nyelvedet beállíthatod a 
Személyes adatok 
megváltoztatása 
képernyőn. 
Ha a szemelvényt még 
nem tetted le sikeresen, 
alatta láthatod a 
hozzátartozó kérdéseket. 
Válaszolj a kérdésekre, 
utána kattints a Vissza 
vagy Értékelés 
gombokra, hogy 
visszalépj, vagy válaszaidat értékeltesd a rendszerrel.  

Ha a szemelvényt már letetted, csupán a szöveget láthatod, a kérdéseket nem. Egyszer sikeresen letett 
szemelvényt újból nincs alkalmad letenni. 

Figyelem! A próba időre megy: maximum hatvan perced van minden kérdésre válaszolni és az „Értékelés” 
gombot megnyomni! 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

Próba (helybéli) értékelése 
Az oldalt a próbatétel oldalról érheted 
el. 

Az oldalon az imént letett próba 
kiértékelését láthatod. Az oldal tetején 
a szemelvényhez és a felhasználóhoz 
tartozó adatokat láthatod: a szemelvény 
szintét, címét, a felhasználó nevét, 
csapatát, és az aktuális dátumot. Ez 
alatt a rendszer kimutatja, hogy hány 
pontot értél el. Ezek csak „alap” 
pontok, mivel az „extra” pontokat – 
amelyeket a szöveges válaszokért 
kapod – a rendszer nem tudja 
kiértékelni. Ha elérted a minimum 
pontszámot, a rendszer ezt jelzi, és a 
próbát menti. Ha nem érted el, a 
rendszer nem menti a próbát. Ekkor 
alkalmad van újból próbálkozni, vagy 
visszatérni a startlapra.  
Az összefoglalás doboz alatt láthatod 
az általad megadott válaszokat. Helyes 
válaszokat a rendszer kis zöld pipával 
jelzi, helytelen válaszokat piros X-szel.  
ÚJBÓL PRÓBÁLKOZÁS: Ha nem sikerült elérned a minimum pontszámot, akkor újból próbálkozhatsz. 
Kattints az Újból próbálkozom gombra. Újból látni fogod a Próbatétel oldalt. Figyelem: a kérdésekhez tartozó 
válaszok sorrendjét a rendszer véletlenszerűen generálja. Ha az előző alkalommal az 1. kérdésre „A”-t 
válaszoltál, most már nem szükségszerűen lesz az „A” a helyes válasz!!! Újból olvasd át az összes kérdést és 
választ, és a szerint válaszolj. 



 

Eredményeim kimutatása 
Az oldalt a link dobozban található 
Eredményeim kimutatása linken keresztül 
érheted el.  
Egy táblázatban láthatod az összes 
sikeresen letett próbádat, szintenként 
csoportosítva. Az első oszlopban láthatod 
a próba számát és nevét. A következő 
oszlopokban olvashatod a próba 
letételének dátumát, az alappontokat (azaz 
hány „multiple choice” kérdésre feleltél 
helyesen), az extra pontokat (amelyeket a 
szöveges válaszokért kapod a 
tanácsadódtól), és az összesített 
pontszámot. A szemelvény címére 
kattintva megjelenik a Próba értékelése 
oldal egy új ablakban. A táblázatban 
szintenként összegezve van az elért 
pontok száma, továbbá a legutolsó sorban 
az összes szinten elért pontszám összege 
látható. 

A táblázat alatt a rendszer ikonok segítségével kimutatja, hogy eddig mely jelvényeket kaptad meg.  



 

Letett próba értékelése 
Az oldalt a Cserkész eredménye 
oldalról lehet elérni.  

Az oldal tetején a próbára és a 
próbatevőre vonatkozó adatok láthatók. 
A rendszer kimutatja a próba szintjét, a 
szemelvény címét, a felhasználó nevét, 
csapatát, és a próbatevés dátumát. Ez 
alatt látható az elért pontok száma ilyen 
formátumban: alappontok + extra pontok 
= összesített pontszám.  

Az adatblokk alatt található a vizsga. 
Minden kérdés, a lehető válaszok, és az 
általad megadott választ láthatod, 
melynek helyességét vagy helytelenségét 
a rendszer ikonokkal jelzi (zöld pipával 
vagy piros X-szel). 

Ez az oldal szabadon kinyomtatható. 
Csukd be az ablakot, ha végeztél vele. 

  


