
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 

 

Technikai feltételek a feladatsorok használatához 

A tartalom zökkenőmentes megjelenítéséhez az alábbi feltételek szükségesek: 

Tartalomformátum 

Flash FlashPlayer 10 vagy frissebb (http://www.adobe.com/go/getflash), és a 
következő böngészők valamelyike: 

Windows: Internet Explorer 6 vagyfrissebb, Firefox 1.xvagy frissebb, Safari 3 
vagy frissebb, GoogleChrome, Opera 9.5 vagy frissebb 

Mac: Safari 3 vagy frissebb, Firefox 1.xvagy frissebb, GoogleChrome 

Linux: Firefox 1.xvagy frissebb 

HTML5 GoogleChrome 14 vagy frissebb(Windows vagy Mac) 

Safari 5.1 vagy frissebb(Windows vagy Mac) 

Mobile SafariApple iOS 5.0-n vagy frissebben (iPad) 

 

 

Fontos tudnivalók, gombok a játékhoz 

 „Instruction” – az adott feladathoz tartozó utasítás. Az „Instruction”gomra rákattintva újra 
megtekinthető, hogy mi az adott feladat. 

 „Memoryslide” – ez a dia az új szavak bemutatását követően mindig összefoglalja a 
megtanulandó szavakat, és a diákok le is ellenőrizhetik, tudják-e az angol megfelelőiket. A 
„memoryslide”-hoz az égőt jelző gomb rákattintásával jutunk el, ahol fel van sorolva a 6 új 
szó, jelentéssel és kiejtéssel együtt. 

 „Hint” – tippet ad a diákoknak, akik így segítséget kapnak a feladat megoldásához. A „hint”-
et egy kis zászló jelöli körbuborékban. 

 „Continue” – ezen gomb megnyomásával a következő diára jutunk. A „continue” gomb 
megjelenhet a szövegbuborék sarkában, vagy a dia jobb alsó sarkában. 

 „Hide” – a „hide” gomb a szövegbuborék alsó részén található egyes diákon; megnyomásával 
a szövegbuborék eltüntethető, amennyiben zavaróvá válik. 

 Aláhúzott szavak a szövegben – amennyiben az egeret ráhúzzuk egy ilyen szóra, megjelenik 
az adott szó jelentése magyarul. 

 A feladatsorokban csak úgy tudnak a diákok továbbhaladni diáról diára, ha a feladatokat 
helyesen oldják meg. Válaszaik után általában azonnali visszajelzést kapnak, és helytelen 



válaszok esetén lehetőségük van a szavak/kifejezések további gyakorlására.  A feladatsorok 
utolsó feladatinál visszajelzés csak a feladat teljes befejezése után van.  

 „Finish” – ez a gomb a feladatsor utolsó diáján jelenik meg; erre kattintva automatikusan 
felugrik a kérdőív, mely a feladatsorok teszteléséhez kapcsolódó értékelésre szolgál. Kérünk 
minden kedves angoltanárt és diákot, legyenek szívesek a kérdőív kitöltése által eljuttatni 
hozzánk véleményüket. 


