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1) Regisztráció 

Az oldal a www.csibesztura.hu webcímen érhető el. 

A jobb felső sarokban található a Belépés/Regiszráció gomb. 

 

 

 

A regisztrációkor az adatok megadása során a Csibészmérce szempontjából arra kell kiemelt figyelmet fordítani, 

hogy az iskola listából a megfelelő intézményt válassza ki, mivel a későbbiekben csak az Önnel azonos intézményhez 

tartozó diákok számára lesz lehetősége Csibészmércét kiosztani. 

Az intézményt a személyes profil szerkesztésekor utólag is változtathatja (Személyes oldal menü, profilkép jobb 

felső sarkában ceruza ikon) 

 

http://www.csibesztura.hu/
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A regisztráció során mentor szerepkört kell megjelölni.  

 

 

2) Kezdőoldal 

 

Csibészmércék létrehozásához a bejelentkezés után a bal oldali menüsorban található utolsó, Csibészmérce 

menüpontot fogjuk használni. 
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A menüpont kibontása után további két lehetőség található: 

 

3) Mércelapok 

Csibészmércéink ún. Mércelapokból állnak. Egy Csibészmérce létrehozásához legalább egy Mércelapot használunk. 

A Mércelap lehet saját magunk által létrehozott Mércelap, vagy használhatunk egy más által már megalkotott 

Mércelapot (lásd. Mércelap kiválasztása). Ez utóbbira akkor van lehetőségünk, ha a Mércelapot modulként 

mentették el.  

Saját Mércelap létrehozása: 

A „Mércelapok” menüre kattintva a következő felület válik elérhetővé: 

 

Itt találhatóak a korábban létrehozott mércelapjai. Ezeket az első három oszlopban szereplő ikonok segítségével (1. 

Ceruza = „Szerkesztés”, 2. Kuka = „Törlés”, 3. Papírlapok = „Másolás”) addig a pillanatig szerkesztheti és törölheti, 

amíg nem használja fel egy aktív csibészmércében. Amikor a mércelap már használatban van egy csibészmércében, 
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nem lehetséges a további szerkesztés, illetve törlés, csak a harmadik oszlopban található „Másolás” ikon él és csak 

ezt az akciót hajthatja végre a mércelapon. 

Új mércelapot a jobb felső sarokban található „Új Mércelap létrehozása” gomb segítségével tud létrehozni. 

Megnyomását követően a Mércelap alapadatok fül válik elérhetővé: 

 

 

A mércelap alapadatai a következők: 

 Mércelap neve: érdemes egy, a mércelap tartalmát jól bemutató, nem túl hosszú nevet választani 

 Évfolyam: itt tudja beállítani, hogy mely évfolyamokon ajánlja az adott mércelap használatát 

 Aktív/inaktív: A mércelap aktív kell legyen annak érdekében, hogy később választható legyen egy 

Csibészmérce létrehozásához. Az inaktív opciót csak akkor használjuk, ha az adott mércelapot valamiért 

nem szeretnénk használni Csibészmércéhez, de törölni nem akarjuk. 

 Mércelap/Modul: Itt van lehetősége kiválasztani, hogy modulként vagy sima mércelapként kívánja menteni 

az aktuális mércelapot. Amennyiben Mércelapként menti, a későbbiekben csak Ön érheti el, amennyiben 

azonban a Modul lehetőséget választja, mások számára is elérhető lesz az összeállított mércelap. Ez esetben 

a fenti mezőkön kívül megjelenik egy további mező, ahol a modulra vonatkozó leírást adhat meg. 

 Modul leírása (a Modul-ként mentés esetén jelenik meg): rövid leírás, amelyből a többi felhasználó 

tájékozódhat az adott mércelap tartalmáról és felhasználási javaslatairól. 

  



7 
 

Mércelap fül 

A következő felület a Mércelap lényegi tartalmának összeállításra szolgál. Az egyes Mércelapok blokkokból épülnek 

fel. Ez lehetővé teszi, hogy egy Mércelapon belül többféle megközelítést és feltételrendszert szabhasson a 

diákoknak.  

 

A blokkok számozott sorrendben követik egymást, a hozzáadás gomb megnyomásával tud további blokkot felvenni 

a Mércelapra.  

A hozzáadás gomb megnyomását követően egy kereső/választó felületre jut. A listában mind az Agytornák, mind a 

Feladatok megtalálhatóak.  

 

A kereső/választó felületen keresővel szűkítheti a megadott szempontok alapján a választható listát. A lista 

szűkítése a fejlécben található szűrő ikon használatával is lehetséges.  
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Fontos tudni, hogy Agytornák esetében az Osztály és a Tantárgy nincs megadva, így ezekre szűrve a keresés nem 

hoz találatot. Agytorna kiválasztásakor a Típus és a Kognitív képesség szűrőt tudja használni.  

 

A blokkhoz a Hozzáadás gombbal adhat tartalmakat. Új tartalom hozzáadásakor a kiválasztott elem a választási 

listából eltűnik, és az alsó „Blokkhoz hozzárendelt tartalmak” listában fog ezután megjelenni. Egy adott tartalmat 

egy blokkon belül csak egyszer vehet fel, ezt a blokk beállításánál ismételtetheti több alkalommal.  
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Miután a kívánt tartalmakat kiválasztotta, a „Végeztem, vissza a mércelaphoz” gombbal térhet vissza az előző 

felületre, ahol a blokk további beállításait adhatja meg. 

 

Blokk beállításai: 

Ez a beállítási felület azt határozza meg, hogy a blokk tartalmait hogyan és hányszor kell teljesítenie a diáknak a 

blokk sikeres végrehajtásához. Lehetséges opciók:  

 a blokk tartalmai közül szabadon választhat a diák, vagy kötelező mindegyik tartalmat megoldania.  

 a blokk tartalmai ismételhetők, vagy nem. 

 a blokk elvégzése a fenti opciók alapján egyszeri végigjátszás, vagy többszöri teljesítés után történik-e. 

A beállítási felület a fentiek meghatározására több típusú kérdést is tartalmaz, melyek szorosan összefüggnek. A 

blokk teljesíthetőségét a rendszer automatikusan ellenőrzi. Nézzünk egy példát: a blokknál egy Agytornát 

választott ki, majd azt állítja be, hogy a diák nem választhatja ugyanazt a tartalmat, viszont legalább 3x kellene 

játszania: ez esetben a rendszer nem fogja engedni ebben a formában a blokk beállítást, hiszen ezek a beállítások 

egymásnak ellentmondóak, így hibaüzenetet fog kapni, amikor el szeretné menteni: 
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Megoldás a fenti példára: engedélyezi annak lehetőségét, hogy ugyanaz a tartalom többször is kiválasztható legyen 

a diáknak az adott blokkon belül. 

Ha azonban az Ön célja az, hogy adott játékot adott alkalommal játssza le a diák, úgy ezeket külön blokkokban kell 

felvinnie a megfelelő beállításhoz. 

 

 

A blokk beállításakor fontos mező az „Instrukció a diák számára”. A Csibészmérce során a diák ezekkel az összekötő 

szövegekkel fog találkozni, ezek segítik őt a feladatok során, így fontos, hogy körültekintő és egyértelmű leírásokat 

adjunk meg ebben a mezőben. Nézzünk egy példát az újrajátszásra vonatkozóan:  

 

 

A Mércelapot az „Mentés és vissza a mércelapokhoz” gombbal tudja menteni. 
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A Mércelapok blokkos szerkezete rugalmas és minden felhasználáshoz jól alkalmazkodó rendszert nyújt a 

mércelapok szerkesztői számára.  

Néhány példa a mérceblokkok összeállítására: 

 egy blokkon belül több tartalmat választva nagyobb szabadságot biztosíthat a diákok számára, és lehetővé 

teheti, hogy bővebb körből válasszanak pl. 2 tartalmat. A blokkon belüli tartalmak választásának sorrendje 

kötetlen. 

 

 Lehetősége van a komplett blokk ismételtetésére is. Így akár ugyanazt a blokkot adott választási 

lehetőségekkel egymás után akár 10 alkalommal is. („Hányszor kell mindezt megismételnie” paraméter) 

 Egy Mércelapra tetszőleges mennyiségű blokkot vehet fel. 
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Amennyiben egy blokkot törölni kíván, ez a blokk száma mellett található „Blokk törlése”gombbal lehetséges. 

 

Gyakorlati példák a Mércelapok beállításaira: 

1. Mércelap - Célunk, hogy a diák saját választása szerint játsszon adott 5 játék közül eggyel: 
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2. Mércelap - Célunk, hogy a diák 5 tartalommal játsszon, tetszőleges sorrendben: 

 

3. Mércelap – Célunk, hogy a diák az általunk meghatározott sorrendben játsszon a megadott tartalmakkal. Ebben 

az esetben blokkonként egy tartalmat adunk meg, és így állítjuk össze a Mércelapot: 
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4) Csibészmérce létrehozása 

A mércelap létrehozását követően a jobb oldali „Csibészmérce – Csibészmércéim” menüpontra kattintva léphet 

tovább. 

 

Ezen az oldalon a korábban létrehozott Csibészmércéit is láthatja. 

Az alsó gördítősáv jobbra húzásával lehetősége van ezeket a korábban létrehozott Csibészmércéket másolnia. 

 

Ez esetben az alapbeállítások másolódnak, és létrejön egy új Csibészmérce, melynek alap elnevezése a korábbi 

mérce és egy _Másolat utótag lesz. Ez az elnevezés és a Csibészmérce minden egyéb eleme is szerkeszthető addig 

a pontig, amíg nem válik aktívvá.  
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A következő alapadatokat kell beállítani a kezdőlapon a mérce nevén kívül: 

 Csibészmércék folyamata: Nem megszakítható/Megszakítható opciók közül választhat. A nem 

megszakítható Csibészmércét egyszer van lehetősége elindítani a diáknak. Amennyiben kilép, nincs 

lehetősége a folytatásra. A megszakítható Csibészmérce esetén az aktívvá tétel időpontja és a végrehajtási 

határidő között bármennyiszer megszakíthatja, kiléphet, illetve újra elindíthatja a kitöltést a diák.  

 Csibészmérce célja: Felmérés/Gyakorlás: Jelenleg ennek a beállításnak nincsen funkcionális szerepe.  

 Aktívvá tétel időpontja: A legkorábban megadható időpont az új Csibészmérce létrehozásától számított 10 

perc. A szerverek földrajzi elhelyezkedése miatt ehhez képest érdemes további 5 percet számolni a kezdési 

időponthoz hozzáadva. 

 Határidő: A végrehajtás határideje. Az itt beállított időpontban abban az esetben is meg fog szakadni a 

Csibészmérce kitöltése, ha épp egy feladat vagy Agytorna végrehajtása van folyamatban. 

 Időkeret: A Csibészmérce végrehajtására összességében rendelkezésre álló időkeretet jelenti.  

Mentés és tovább a mércelap kiválasztásához gomb megnyomásával léphet tovább a következő fülön lévő felületre. 

Mércelap kiválasztása felület/fül 
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A mércelap kiválasztása fülön láthatja a már korábban létrehozott mércelapjait, illetve a más felhasználók által 

modulként elmentett mércelapok közül is válogathat. A következő tulajdonságokra szűrve tud keresni a mércelapok 

között: 

- Tantárgy 

- Kognitív képesség 

- Évfolyam 

- Mércelap/Modul elnevezése 

- Modul leírás 

- Mércelap/Modul 

- Iskola/Intézmény 

Az oszlopok fejlécében szereplő szűrő ikonra kattintva szűkítheti a találatokat, például: 

 

A mércelap kiválasztásához az első oszlopban található ún. checkbox szolgál. Amikor kijelölt egy mércelapot, az a 

mércelap zöld színűre vált. 

A második oszlopban lévő szemüveg ikonra kattintva megtekintheti a mércelap részleteit: 
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A jobb felső sarokban lévő X ikonnal visszaléphet az előző felületre.  

Miután kiválasztotta a kívánt mércelapot a „Tovább a csoportok, diákok kiválasztásához” gomb megnyomásával 

léphet tovább. 
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Csoportok, diákok kiválasztása felület/fül  

A Csoportok, diákok kiválasztása fül felső részén az Elérhető csoportok, diákok felsorolását láthatja. 

 

A listában azok a csoportok és diákok jelennek meg, akik a felhasználó mentor/tanár intézményéhez tartoznak vagy 

a csibesztura.hu oldal szerinti „ismerősei” (FONTOS! Ha nem találja valamely diákját, érdemes megnézni, hogy a 

diák regisztrációjában valóban ugyanaz az Intézményt választotta-e ki.) 

Új ismeretség kezdeményezése: 

 

A bal oldali zöld menüsor második pontjában található „Ismerősök” menüpontban az „Ismeretség 

kezdeményezése” pontra kattintva, a „Meghívó küldése” panelen megadhatja az Ismerőssé tenni kívánt diák e-mail 

címét és egy rövid üzenetet is írhat a meghívó mellé: 



19 
 

 

A meghívott fiatal egy értesítő e-mailt kap, ami az elfogadó linket tartalmazza: 

 

A diák el tudja fogadni az ismeretség kezdeményezést, és ezután felhasználónevén megjelenik a hozzáadható diákok 

felsorolásában, illetve az Ismerősök között. 
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Csibészmérce kiosztása 

Az Elérhető csoportok, diákok lista jobb oldalán található „Hozzáadás” gomb megnyomásával tudja kiválasztani 

azokat a diákokat, akinek a részére szeretné a Csibészmércét kiosztani. 

 

A hozzáadást követően a diákok átkerülnek az oldal alján található „Csibészmércéhez rendelt csoportok, diákok” 

panelen belülre. 

 

 

Az alsó panelbe átkerült diákok esetében a „Törlés” gombot találja az utolsó oszlopban. Amennyiben mégsem 

kívánja egy diáknak kiosztani az adott Csibészmércét a „Törlés” gomb megnyomásával törölheti az alsó panelból. 

Ekkor a diák ismét felkerül a felső panelba, így ismét kiválaszthatóvá válik. 

Ez az utolsó lépése a Csibészmérce létrehozásának. 
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Amennyiben minden lapfülön elvégezte a szükséges műveleteket, a „Végeztem, vissza a csibészmércékhez” gomb 

megnyomásával elmenti a mércét és visszalép az összes eddig létrehozott csibészmércéhez. 

A Csibészmércét egészen addig szerkesztheti, ameddig el nem érkezik az „Aktívvá tétel időpontja” kezdő időpont. 

 

Ezt követően a Csibészmérce nem törölhető és nem szerkeszthető. Újabb műveletek végrehajtásához, illetve a 

Csibészmérce újbóli felhasználásához a Csibészmércét másolhatja. 

Kiosztott Csibészmérce a diákok felületén 

Az aktívvá tétel időpontjában a diákok személyes kezdőlapján (belépést követően) megjelenik egy kis piros körben 

egy szám, amely jelzi, hogy a diák Csibészmércét kapott. Ha egyszerre több ilyen feladat is érkezett az előző belépés 

óta, a piros körben az újonnan érkezett Csibészmércék száma fog megjelenni. 
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A kis ceruzára kattintva a diák láthatja az összes eddig neki kiosztott és végrehajtott Csibészmércét, és azok 

állapotait, valamint itt indíthatja el az újonnan kapott mércé(i)t is. 

 

 

A diák így fogja látni a kiosztott mércét: 

 

 

A jobb felső sarokban piros szöveg mutatja, hogy mennyi ideje van még a mérce kitöltésére.  

A felső állapotjelző sáv mutatja, hogy épp hol tart a Csibészmérce kitöltésében. Jelen példában a kis narancssárga 

körben lévő 1-es azt mutatja, hogy az aktuális blokkot egyszer kell végrehajtania. Amennyiben a diáknak a blokkot 

többször is meg kell ismételnie, itt ennek megfelelő szám jelenik meg.  
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Jelen esetben a blokk végrehajtása után a következő blokkra ugrik a Csibészmérce: 

 

A fenti képen látható példán a blokk tartalmát szintén egy alkalommal kell végrehajtani. Ebben a blokkban nincs 

választási lehetősége a diáknak, csupán a Riói Karnevál Agytornával tud játszani.  

A mérce kitöltése után a diák a következő képen látható üzenetet kapja. Ezt követően a diák visszatérhet a 

személyes kezdő oldalára. 
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5) Csibészmérce eredmények 

A tanár/mentorok le tudják kérdezni az általuk létrehozott Csibészmércék eredményeit, erre különböző támogató 

riportokat talál a jobb oldali menüsorban lévő Analitika menüpontban: 

 

Jelen segédanyagunkban a Csibészmércékre vonatkozó riportokat tekintjük át. 

a) Csibészmércék riport: 

 

 

A riport segítségével egy konkrét Csibészmércének az eredményeit és készültségi fokát tudja megnézni, különböző 

szűrő funkciók beállításával. 

Választható, hogy a Diákonkénti legjobb eredményeket kívánja szűrni, vagy a Diákonkénti készültséget. 
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Kimutatási szintként kérheti a riportot diákra, csoportra, illetve évfolyamra is. 
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A Csibészmérce adatok pontban azt választhatja ki, hogy a riport a majd kiválasztásra kerülő Csibészmércén belül 

egy adott Agytornára, vagy feladatra vonatkozzon, avagy akár az összes feladatra és agytornára.  

 

A Paraméterek (szűrés) panelen felsorolt szűrő funkciókkal választhatja ki, melyik Ön által létrehozott 

Csibészmércére vonatkozóan szeretné kérni a riportot.  
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Fontos, hogy a Csibészmérce kiválasztását követően az Évfolyam, Csoport kiválasztása nem korlátozott, így csak 

abban az esetben fog a riport eredményt hozni, amennyiben adott beállításnak megfelelően létezik adat. Tehát 

kérheti a riportot egy olyan évfolyamra is, ahová az adott Csibészmércén belül nem jár egyetlen diák sem, ez 

esetben üres riportot fog eredményezni a szűrés. 

 

Ha megfelelően állította be a riportot, és az adott lekérdezéshez kapcsolódóan tartalmaz adatokat a rendszer, a 

következőhöz hasonló diagramot fog eredményezni a Diákonkénti legjobb eredmény riport (a zöld négyzetek 

helyén a releváns diákok felhasználóneve szerepel).  
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Ugyanez a beállítás a Diákonkénti készültség riport esetében így alakul: 

 

Ez a riport azt mutatja, hogy egyes diákok mekkora százalékban teljesítették már a kiosztott mércét.  

Így tudja ellenőrizni egy kiosztott csibészmérce végrehajtását a határidő lejárta előtt is. 

b) Egy diák csibészmérce eredményei riport 

A következő, Csibészmércékre vonatkozó riportunk egy diák konkrét Csibészmérce eredményeit mutatja 

játékonként/feladatonként. 

 

A Csibészmércéknél az Ön által létrehozott Csibészmércéket találja egy legördülő menüben, itt választhatja ki, 

melyik mércén belül kíváncsi egy konkrét diák eredményeire. 

A Csibészmérce kiválasztása után a Diák kiválasztása következik, itt csak a Csibészmércét kitöltő diákok jelennek 

meg a legördülő menüben. 
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Megfigyelhető a fenti ábrán, hogy a riportban több oszlop jelenik meg, mint amennyi játékot/feladatot tartalmazott 

az adott Csibészmérce. Ennek oka, hogy egy játékról több eredményt is mutat a táblázat. 

Azoknál a játékoknál, amivel az adott diák játszott, megjelenik az átlageredmény egy oszlopban, illetve mellette 

látható az adott játékra vonatkozó legjobb eredmény. Értelemszerűen, ha az adott játékot csak egyszer játszhatta 

a mércén belül a diák, akkor ez a két eredmény megegyezik (ahogyan a fenti két példában is). Ha egy játékot 

többször játszhat egy diák, akkor ezek az eredmények jó eséllyel el fognak térni egymástól. 

Amennyiben választható volt a Csibészmércén belül egy-egy játék végrehajtása, megjelennek olyan játékok is, 

amivel az adott diák nem játszott, azaz ahol neki nincs eredménye. Ebben az esetben a diák riportjában csak az az 

oszlop jelenik meg, ami az adott Csibészmércén belül a többi kitöltő (mások) átlageredményeit mutatja. 

c) Kognitív profil térkép 

A kognitív profil térkép egy olyan riport, mely a diákok egy kiválasztott csoportjára, és adott időszakra vonatkozóan 

megmutatja az általuk játszott Agytornák eredményeiből képzett, az egyes kognitív képesség-területeikre 
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vonatkozó eredményeiket, azokat színkódokkal teszi vizuálisan jól értelmezhetővé, valamint össze is hasonlítja egy 

másik viszonyítási csoport hasonlóan képzett eredményével.  

Lényeges, hogy ebben a riportban csak az Agytornákon elért eredmények jelennek meg. 

 

A riport beállításakor megadhatja az időszakot, amire a lekérdezést kérni kívánja. Fontos, hogy a végső határidőt 

úgy adja meg, hogy az eredményeket azt megelőző napig fogja tartalmazni a riport. Amennyiben a lekérdezésnek 

adott időszakban nincs eredménye, a beállított időszakra üres riportot fog eredményezni. 

 

Fenti példában a riport augusztus 7-én 0 órától augusztus 14-én 24 óráig játszott agytornák eredményeit mutatja.  
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A lekérdezésben beállíthatja, hogy mely Iskolára, Évfolyamra, Csoportra vagy akár Diákra szeretné az adott 

időszakra vonatkozó kognitív térképet megkapni, illetve külön egyes képességekre vagy képességterületekre 

vonatkozóan is kérhet riportot. 

 

A viszonyítás paraméterei szekcióban megadhatja azt a halmazt (Iskolát, Évfolyamot, Csoportot), amelynek az 

eredményeivel szeretné összehasonlítani a kiválasztott csoport eredményeit. 

A megjelenő riport bal oldalán szerepelnek a diákok nevei, az oszlopokban pedig az agytornák nevei az egyes 

képességek, képességterületek szerint rendezve. 
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A mátrix rácspontjaiban az adott diák, adott kognitív képesség területre vonatkozó normalizált (1-100) pontszáma 

látható az általa az adott időszakban játszott agytornák legjobb eredményeiből származtatva, pirostól zöldig 

színkódokkal jelölve az egyes sávokba eső értékeket.  

A Kognitív profil táblázat rácspontjainak színe a megadott viszonyítási csoport eredményei által kerül 

meghatározásra. Ha a viszonyítási csoport eredményeihez képest elért eredmény: 

● 10 percentilis alatt van, erős piros, 

● 10-30 percentilis között van: világos piros, 

● 30 -70 percentilis között van: sárga, 

● 70-90 percentilis között van: világos zöld, 

● 90 percentilis felett van: sötét zöld. 

Az egyes diákok sorai alatt összesítő (átlag) sor jelenik meg, kettővel alatta a viszonyítási csoport hasonló összesített 

eredménye, a kettő sor között pedig azok különbsége látszik. 

A riportot a jobb áttekinthetőség miatt javasoljuk Excelbe exportálni a riport felett található  (letöltés) ikon 

segítségével.  

Csak azok a játékok fognak megjelenni a kognitív profil térképen, amelyekkel adott időszakban a kiválasztott 

halmazból valaki játszott. Azon diákoknál, akiknek nincs adott játéknál megjeleníthető eredménye üresen marad a 

mező. 

d) Kognitív profil térkép változás 

Ebben a lekérdezésben az előző riporthoz képest annyi változás figyelhető meg, hogy itt egy adott csoport két 

időszakon belüli kognitív képességeinek összehasonlítását végzi a riport, így a lekérdezés beállításánál két időszakot 

kell megadnia. 

 

A megjelenő értékek tehát nem a képességterületre vonatkozó normalizált pontszámok, hanem azok változása a 

megadott két időszak között.  
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A táblázat rácspontjainak színe, a kijelölt viszonyítási csoport átlag értekeitől (Viszonyítási csoport sor a táblázatban) 

való %-os eltérés által kijelölt sávok alapján kerül meghatározásra: 

● 90% alatt: erős piros 

● 90% – 97% között: világos piros 

● 97% – 103% között: sárga 

● 103% – 110%  között: világos zöld 

● 110% felett: sötét zöld 

 

 

 


