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Jelen tanulmány a Budapesti Corvinus Egyetem statisztika oktatásának a 
Gazdaságinformatikus szakon szerzett tapasztalatai alapján készült. A 
tárgy keretében különböző online segédletekkel támogatjuk a hallgatók 
felkészülését, ezek szerepét és fogadtatását fogjuk elemezni. Az oktatási-
számonkérési folyamatban a tesztek jelentős hangsúlyt kapnak, így 
ezekkel kiemelten foglalkozunk majd.  

A szakon a 2019/2020-as tanévben a Statisztika II. tárgyat tanuló 190 
hallgatóval kérdőíves felmérést végeztünk, amelyet 145 hallgató töltött ki. 
A kérdőív segítségével azt próbáltuk feltérképezni, hogy a hallgatóink 
milyen mértékben használják a felkészülésüket segítő egyes eszközöket - 
különös tekintettel a tesztekre, továbbá hogy miként vélekednek ezekről. 
A tanulmányban ennek a felmérésnek néhány általunk fontosnak ítélt 
eredményét mutatjuk be. Ez a tanulmány egy hosszabb távú kutatás első 
eredményeit tartalmazza. 

 
Az online tanulás szerepe 
 
Az információs és kommunikációs technikák fejlődésének egyik 
következményeként az utóbbi időben jelentősen átalakultak az egyetemi 
hallgatók tanulási módszerei is. A „digitális nemzedék” (Prensky, 2001) 
már egy olyan környezetben él, ahol az internet és a mobiltelefon 
használata határozza meg az életét (Daruka, 2014). A tudást már nem 
pusztán a tanár vagy az iskola szolgáltatja számukra (Komenczi, 2009). 
Az oktatónak ennek fényében újra kell gondolnia, hogy az oktatás során 
milyen eszközöket használ.  

A mai hallgatók jóval kevésbé igénylik a frontális oktatást, ezzel 
szemben egyre inkább jelentkező elvárás részükről az otthoni készülést 
segítő online segédletek megléte. A hallgatók kifejezetten támaszkodnak 
ezekre az online segédletekre. A kérdőíves felmérés azon kérdésére, hogy 
„A tudásod kb. hány százalékban köszönhető az óralátogatásnak 
(szemben az otthoni munkával)?” a válaszadók 31 százaléka adott meg 
legfeljebb 20%-os értéket, és mindössze egyetlen hallgatónál volt ez az 
érték 80% feletti (az átlag 40% volt). 

A Statisztika tárgy keretében az órákat előadás+gyakorlat 
(leegyszerűsítve elmélet+feladatmegoldás) formában tartjuk. A tanszéken 
emellett évek óta próbáljuk a rendelkezésre álló eszközök nyújtotta online 
lehetőségeket kihasználni az otthoni tanulás segítésére: a készüléshez 
tankönyvet jelölünk ki, illetve a hallgatók rendelkezésére állnak az előadás 
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prezentációi, videók, tesztfeladatok, illetve az órákon bemutatott és a 
gyakorlásra szánt Excel feladatok megoldásokkal. Ebben a kérdőívben 
rákérdeztünk többek között arra, hogy a fenti eszközökkel milyen 
mértékben élnek a hallgatók (1. ábra). 
 

1. sz. ábra. 

 

Forrás: saját felmérés 

 
A válaszok alapján az óralátogatás csekély szerepére utaló, előzőekben 

említett értékek új értelmet nyernek. Azok nem azt mutatják, hogy a 
hallgatók ne vennének részt az órákon, legalábbis ami a gyakorlatok 
látogatását jelenti – ez utóbbinál az igenlő válaszok aránya igen magas, 
82%. Sokkal inkább arról van szó, hogy a tudást pusztán a kontaktórákon 
nem tudják megszerezni. Bár „rohanó életükbe” az előadások látogatása 
és a tankönyv használata nemigen fér bele, de a rendelkezésükre álló 
otthoni segédleteket – leginkább a videókat (91%) és a teszteket (83%), 
de ezeken felül az Excel példákat (83%) és a prezentációkat is (79%) – 
kiemelten használják. 

Az eredmény így egyik oldalról örömteli, hiszen azt jelenti, hogy a 
hallgatók az egyetem keretein kívül is foglalkoznak a tárggyal, másik 
oldalról viszont kiemeli azt a felelősséget, amit az online segédanyagok 
minőségivé tétele jelent. Érdekes kérdés lehet még, hogy a hallgatók mit 
gondolnak az egyes segédletek szerepéről. Mivel a tudásszintet leginkább 
az érdemjeggyel szokás mérni, ezen keresztül kérdeztünk rá arra, hogy 
egy alapszintű és egy magasabb szintű tudáshoz melyik eszköz visz el 
leginkább. 
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2. sz. ábra. 

 
Forrás: saját felmérés 

 
A 2. ábra a „határozottan igen” választ adók arányát mutatja arra a 

kérdésre, hogy „Véleményed szerint az egyes tanulási 
lehetőségek/eszközök mennyire szükségesek a tárgy abszolválásához, 
illetve a jeles érdemjegy eléréséhez?”. Mint az ábráról leolvasható, a 
hallgatók véleménye szerint a tárgy abszolválását leginkább a videók 
(58%) és a tesztek (56%) segítik elő, míg a jeles eredményt a 
gyakorlatlátogatás (87%) és a tesztek (87%). 

 
Tesztek szerepe az oktatásban 
 
A válaszok azt mutatják, hogy a tesztek a gazdaságinformatikus hallgatók 
felkészítésében igen jelentős szereppel bírnak. A következőkben azt 
mutatjuk be, hogy mi is ezeknek a teszteknek a lényege. A statisztika 
tárgy keretében a teszteket a Moodle e-learning keretrendszeren keresztül 
használjuk. 

Mint arról az előzőekben szó volt, a hallgatók tanulása igen nagy 
mértékben otthon zajlik. Amennyiben ez a felkészülésük tanári 
iránymutatás nélküli, akkor nem hatékony, sok esetben felesleges is. 
Ennek oka az, hogy a hallgatók igen gyakran épp a hangsúlyokat, a fontos 
és a kevésbé lényeges kérdések közötti különbségeket nem látják át. 
Emiatt a tudásuk inkább technikai jellegű lesz, egy megoldandó probléma 
legkisebb átfogalmazása már elbizonytalanítja őket.  

Tankönyvet – mint az a fenti ábrákon is világosan látszik - alig 
használnak. Hiába tartjuk ezt helytelennek, alkalmazkodnunk kell hozzá. 
Mivel egyszerre jellemzően több dologgal foglalkoznak, folyamatos 
időszűkében vannak, a készülést szeretik egy-egy prezentáció átfutására, 
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egy-egy videó megtekintésére egyszerűsíteni. Ezek viszont jellegükből 
adódóan a tananyagnak csupán kivonatai, az előbbiek inkább 
összefoglalások, az utóbbiak inkább technikai jellegű segítségek. Meg kell 
találnunk azokat az eszközöket, amelyek úgy segítik a hallgatók 
felkészülését, hogy közben a tényleges megértéshez szükséges elméleti 
hátteret is megismertetik velük. 

A korosztály másik jellemzője, hogy egyre inkább igénylik az azonnali 
reakciókat (Ujhelyi, 2009), türelmetlenek, és ez a mentalitás a 
tanulásukat is áthatja. Bár a hibáikból levont tanulságokból tudnának 
leginkább továbbfejlődni, amennyiben nem kapnak rá azonnali 
visszajelzést, akkor hamar elveszítik az érdeklődésüket iránta. A 
segédanyagok elkészítése során ezt a hozzáállást sem lehet figyelmen 
kívül hagyni. A tesztek kapcsán leginkább a számonkérés jut eszünkbe, 
holott egy jól felépített tesztbank több okból is tökéletes választás lehet az 
önálló felkészülés segítésére és kontrollálására. 

A feleletválasztásos teszteknél a válaszok apró eltéréseivel fel tudjuk 
hívni a figyelmet a fogalom minden fontos elemére, és csak a precíz 
megfogalmazást minősítjük helyesnek. A tesztek objektív, fekete/fehér 
értékelése hozzászoktatja a hallgatókat ahhoz, hogy csak teljesen 
átgondolt megoldást adjanak le. A tesztek azonnali kiértékelhetősége 
sokkal jobban megfelel a jelenlegi hallgatók előzőekben említett 
elvárásainak, mint pl. a beadandó vagy az órán átbeszélendő házi 
feladatok, amikre visszajelzés csak jóval később érkezik. 

A tesztek használatának természetesen vannak olyan korlátai, mint a 
tippelés lehetősége vagy a diszkrét pontozás, de ezek a korlátok sokkal 
jelentősebb gondot okoznak a számonkérés-, mint a felkészítés folyamán 
(Balázsné, 2019). A BCE Statisztika oktatásában a tesztek nem csupán a 
számonkérésben, hanem a tanulás folyamatában is megjelennek. 

A kérdőíves felmérés egyik érdekes eredménye, hogy maguk a 
hallgatók is felismerik azt, milyen nagy szerepe lehet a felkészülés 
folyamán a tesztek használatának. Ez már az előző válaszokból is kiderült, 
de a 3. ábrán is látható, hogy a hallgatók szerint a tesztek alkalmasak a 
tananyag átadására és számonkérésre is, de a leghasznosabbnak a 
gyakorlás fázisában és a tudásszint ellenőrzésére találják. 
 

3. sz. ábra. 

 
Forrás: saját felmérés 
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Moodle tesztek 
 
A hagyományos „négyből egy jó” típusú feleletválasztós teszt legnagyobb 
hibája az, hogy bár a feladatok nagy része átfogalmazható úgy, hogy 
ennek a teszttípusnak megfelelő legyen, de ezek az átfogalmazások 
gyakran igen erőltetettek, félreérthetők és félrevezetők. Néha nem is a 
feladat megoldása, hanem a szövegértés okozza a legnagyobb 
nehézséget. Ahhoz, hogy a tesztek be tudják tölteni azt a szerepet, amit a 
felkészülésben szánunk nekik, túl kell lépni a hagyományos teszt keretein, 
és a teszt típusát a problémához igazítva, annak alapján kell 
megválasztani (Balázsné, 2019). 

A Moodle a teszttípusok széles skáláját kínálja a feleletválasztós 
tesztektől kezdve az akár véletlenszerű adatokkal is dolgozó számításos 
kérdéseken keresztül az összetett feladatok megoldására is alkalmas ún. 
beépített válaszos tesztekig. Mint az a 4. ábrán is látható, a hallgatók 
egyértelműen ezeket a bonyolultabb teszttípusokat preferálják a „négyből 
egy jó” típusú feleletválasztós tesztekkel szemben. 
 

4. sz. ábra. 

 
Forrás: saját felmérés 

 
A Moodle-ban lehetőségünk van tesztbank készítésére is. Ebből akár 

véletlenszerűen is tehetünk fel kérdéseket, ami a felkészülés 
(önellenőrzés) és a számonkérés során is jól alkalmazható. A kérdőíves 
felmérés azt mutatta (lásd 5. ábra), hogy a hallgatók a tesztkérdéseket 
jellemzően nem érzik erőltetettnek, azokat mind az elméleti-, mind a 
gyakorlati-, sőt, még a csak részben meglévő tudás mérésére is 
alkalmasnak tartják, és véleményük szerint a jól megválasztott tesztekkel 
akár a feladatmegoldásos vizsga is kiváltható. 
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5. sz. ábra. 

 
Forrás: saját felmérés 

 
A hagyományos tesztek nem vizsgáztak ennyire jól, a válaszadók 39 

százaléka érezte gyakran erőltetettnek a kérdéseket, 40 százalékuk 
szerint nem mérhető reálisan velük a tudás, a gyakorlati tudás pedig még 
annyira sem (49%). A Moodle változatos tesztjeivel szemben csak a 
válaszadók 57 százaléka érzi kiválthatónak a feladatmegoldásos vizsgát 
velük. Ugyanakkor, mint láttuk, a Moodle tesztekről a Budapesti Corvinus 
Egyetem gazdaságinformatikus hallgatóinak határozottan pozitív 
véleményük van. Ennek okai közül hármat emelnénk ki: 

1. A problémának megfelelően megválasztott teszt valóban jól 
alkalmazható eszköz a tudás fejlesztésére és mérésére. 
2. A tesztek színesebbé, érdekesebbé teszik a tanulást, jól motiválják a 
hallgatóságot. 
3. A hallgatóink statisztika képzésében a tesztek kimagaslóan nagy 
szerepet kapnak nem csupán a számonkérésben, hanem az oktatásban 
és a felkészülésben/felkészítésben is. 

 
Azt gondoljuk, hogy a harmadik elem nélkül a tesztek pozitív 

tulajdonságaiból szinte kizárólag csak az a sztereotip kép élne a 
hallgatóink fejében, miszerint a teszt alkalmas a számonkérés 
egyszerűbbé tételére. Ahhoz tehát, hogy a tesztekben rejlő lehetőségeket 
ki tudjuk használni, bele kell épülniük a hallgatók mindennapi tanulásába 
is, tapasztalniuk kell a tudásuk gyarapodását, amit a tesztekkel érnek el. 
Csak miután a hallgatók nyitottá válnak a tesztek használatára, akkor 
kezd az első két szempont szerepet játszani. 

 
Interaktív tesztek 
 

Miként tudjuk tehát a teszteket nem csupán a számonkérés, de a 
felkészítés részévé is tenni? – Mint fentebb már említettük, a mindig 
rohanó, egy dologra csak rövid ideig koncentráló hallgatóknál a tesztek 
egyik legnagyobb előnye az, hogy azonnal visszajelzést kapnak arról, 
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hogy a megoldásuk helyes vagy helytelen volt. Sajnos, a tesztbankok 
jelentős része megáll ennél a pontnál, és innentől a hallgatókra bízza, 
hogy ezt a fekete/fehér értékelést hogyan értelmezik.  

Ezáltal viszont a teszteknek a felkészítésben játszott hatékony szerepe 
már a helyesen válaszoló hallgatók esetében is megkérdőjelezhető. Ha 
csak a végeredményre koncentrálnak, akkor a valóságnál pozitívabb 
visszajelzést kaphatnak tudásukról, mivel az adott eredményre akár hibás 
gondolatmenettel is eljuthattak (lásd az igaz/hamis kérdéseket). 

Még inkább nehezen tekinthető hatékonynak a teszt helytelen válasz 
esetén, amikor gyakran csak annyi információt kap a kitöltő, hogy az ő 
eredménye rossz volt, és helyette mit kellett volna válaszolnia. A teszt itt 
magára hagyja a hallgatót, hogy bogozza ki önmaga, mit rontott el – 
amire vagy képes, vagy nem, de még ha talál is indokot, egyáltalán nem 
biztos, hogy a valódi hibát találta meg. 

Melyik oktató nem hallotta még azt hallgatótól, hogy otthon minden 
tesztet megoldott, a dolgozat ennek ellenére rosszul sikerült – amiről 
természetesen kimondva-kimondatlanul az oktató által előállított 
„nehezebb” vizsgasor tehet?! Talán ezekben a hallgatókban valóban nem 
merül fel az, hogy az otthoni teljesítményét értékeli túl, hiszen csak az 
eredményre, és nem a megoldás menetére koncentrált. 

Ahhoz, hogy a felkészülésben a tesztek ténylegesen betöltsék a tanító- 
és önellenőrző funkciót is, ennél a helyes/helytelen kétállapotú 
minősítésnél többet kell nyújtaniuk. A Moodle tesztek talán legnagyobb 
erénye az, hogy lehetőséget biztosítanak további visszajelzésekre is. A 
visszajelzés lehet általános, de tartozhat a konkrét válaszhoz is, mint 
ahogy az a 6. ábrán látható. 
 

6. sz. ábra. 

 
Forrás: saját feladat, Moodle 
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A fentieken túl a számszaki válaszok esetében – a felkészítés és a 

számonkérés során is – figyelemmel kell lennünk a tipikusan rossz 
eredményekre. Hogy melyek ezek, arról tanári tapasztalatunk alapján már 
lehet képünk, de a hallgatói válaszok alapján ezt folyamatosan 
frissíthetjük is. Tipikusan rossz válasz esetén a hiba okát ismerjük, így 
konkrétan meg is nevezhetjük, illetve - főként számonkérésnél - 
lehetőségünk van részpontot adni rá (vö.  7. ábra). 
 

7. sz. ábra. 

 
Forrás: saját feladat, Moodle 

 
Tanszéki fejlesztésként készül egy visszajelzést adó példatár, ami a 

fenti szempontok alapján megpróbál „kommunikálni” a hallgatókkal: 
indokol, kiemeli a megoldás mögött húzódó elméleti alapokat, a tipikusan 
rossz válaszok esetén megnevezi a hiba okát, és számításos feladat 
esetén egy kód beütése után megadja a megoldás rövid levezetését is. 

A hallgatóink körében ennek az interaktív példatárnak a megítélése 
kimagaslóan jó (lásd 8. ábra), használják és hasznosnak tartják. 
Véleményük szerint segíti a tananyag önálló feldolgozását és megértését, 
és alkalmas a tudásszintjük ellenőrzésére is. (Megjegyezzük, hogy a 
válaszok közt viszonylag nagy, 10% körüli arányt képvisel a „Nem tudom” 
válasz, valószínűleg ők azok, akik nem készülnek a tesztbankból.) 
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8. sz. ábra. 

 
Forrás: saját felmérés, Moodle 

 
A tanulmány készítésekor megnéztünk néhány konkrét adatot a 

legutolsó röpdolgozathoz kapcsolódóan. A felkészüléshez a példatárban 5 
tesztsor állt a hallgatók rendelkezésére. Sajnos a Moodle naplójából csak 
annyit lehet leolvasni, hogy elkezdte-e egy adott hallgató a feladatsort 
vagy sem - azt, hogy milyen mélységben foglalkozott vele, illetve azt, 
hogy egy adott feladattal hányszor próbálkozott, nem. A következő 
értékeket ennek fényében nem lehet komoly mérőszámoknak tekinteni, 
de valamennyit mégis elárulnak a tesztbank használatáról. 

Az öt feladatsorra összesen 415 „elindítás” jutott. A röpdolgozatot 170-
en írták meg, tehát egy hallgató átlagosan nagyjából 2,5 tesztsor 
megoldásába kezdett bele. (Megjegyezzük, hogy ez a teljes hallgatóságra 
vetített érték, ezekkel a tesztekkel mindössze 108 hallgató foglalkozott, 
fejenként átlagosan 3,8 tesztsorral.) 

A tesztsorok elindításának száma és a röpdolgozaton elért pontszám 
közötti korrelációs együttható 0,38, tehát mérhető kapcsolatot találtunk a 
teszthasználat és az eredmény között, még ha ez más tényezőkön (pl. a 
tárgy iránti érdeklődésen) keresztül gyűrűzik is be. 

A kérdőívben rákérdeztünk arra is, hogy a hallgatók elégedettek-e a 
pontszámukkal, és hogy ezt mire vezetik vissza (mely eszközök 
jelentettek jelentős segítséget, illetve mely eszközöket kellett volna 
jobban kihasználni). 

A pontszámukkal „határozottan elégedettek” 74%-a nevezte meg a 
teszteket segítségként. Ez volt a legnagyobb érték, ezt követték a 
gyakorlatok (68%), a könyv és a prezentáció (53%), az Excel anyagok 
(47%), az előadások (42%) és a videók (37%). A csak „inkább 
elégedettek” esetében is a tesztek álltak az első helyen (79%), de a 
második helyre már a videók kerültek (77%) és csak ezt követték a 
gyakorlatok (67%). Az „inkább nem elégedettek” körében már a videók 
voltak az első helyen (87%), a tesztek csak az Excel anyagok (74%) után 
a 3. helyre kerültek (63%). Érdekes lenne elemezni ezeket a számokat is, 
de ez már egy másik tanulmány témája lenne.  
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Így a másik oldalt csak érintőlegesen vizsgáljuk meg. A „határozottan 
elégedetlenek” szintén a teszteket nevezték meg első helyen arra a 
kérdésre, hogy mit kellett volna jobban kihasználni (56%), utána jöttek az 
Excel anyagok (38%) és az előadások (33%). Az „inkább 
elégedetleneknél” is a teszt a került az első helyre a gyakorlatokkal 
holtversenyben (42%). 

 
Összefoglalás 
 
A hallgatók tanulási szokásai változnak, készülésükre egyre inkább a 
tanórán kívüli, leginkább online forma jellemző. Az oktatási folyamatnak 
ehhez kell igazodnia: meg kell találnunk azokat a platformokat, 
segédeszközöket, amelyekkel a hallgatók otthoni felkészülését irányítottan 
támogathatjuk. A tesztek jellegükből adódóan igen hatékony szerepet 
tölthetnek be ebben a folyamatban, hiszen rengeteg olyan tulajdonsággal 
rendelkeznek, amelyek nem csupán a számonkérésben, hanem a 
felkészülés alatt is kifejezetten előnyösek.  

Ahhoz viszont, hogy valóban hatékonyan ki tudjuk használni a 
tesztekben rejlő lehetőségeket, nem elég a hagyományos „négyből egy jó 
típusú” feleletválasztásos tesztekben gondolkodnunk, hanem a feladatnak 
megfelelően kell megválasztanunk a teszt típusát, illetve a visszajelzés 
lehetőségével élve interaktívvá is kell tennünk azokat. A kérdőívet kitöltő 
hallgatók a tesztek alkalmazását pozitívan ítélték meg, és készülésük 
eredményességét összekötötték a gyakorló tesztbank feladatainak 
megoldásával. 
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