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 AKRIEL algebrai oktatóprogram bemutatása 

A rendkívüli oktatási helyzetre való tekintettel az Akriel átmenetileg mindenki számára 

ingyenesen elérhető. 

Normál időszakban az ingyenes témakörök zöld színnel vannak jelölve, de a többibe is bele 

lehet nézni. 

Az Akriel egy intelligens algebrai oktatóprogram, melynek célja, hogy hatékony segítséget 

nyújtson mind a matematika tanulásban, mind a matematika tanításban. 

https://akriel.io/hu-HU/  

Használata regisztrációhoz kötött. 

5-12. évfolyamon, 141témakörben, mely állandóan bővül.  

 

Egymás alatt található az algebra témakörei, bármelyik begyakorolható. 

 

https://akriel.io/hu-HU/


Szakmai anyag: AKRIEL algebrai oktatóprogram bemutatása 

Készítette: Hunyadiné Kalecsár Mária   

2 

 

Az AKRIEL színes piktogramok segítségével vezeti le az algebra elméleti alapjait. 

Pl.: Osztás törttel témakör 

 

Minden témakör egy rövid elmélettel kezdődik, majd könnyű, közepes, és nehéz 

feladattípusok követik egymást. 

 

Azonnali visszajelzést kap a tanuló megoldása helyességéről. A beviteli billentyű segítségével 

a számokon kívül zárójelet, törtet, hatványt ás gyökjelet is meg lehet jeleníteni. Bármilyen 

algebrai formulát be lehet írni. 

A jó megoldásért csillag a jutalom. Ha a könnyebb feladattípus már megy, lépni lehet a 

következő szintre. Ha hibás a megoldás, azt egy piros X jelzi. A hibákat javítani lehet. Zöld 

nyíl jelzi, ha nem hibás, de még tovább kell dolgozni a feladaton! 

Minden feladattípusból korlátlan számú feladatot lehet megoldani, ezáltal a begyakorlás 

biztosított. Ha nem tudja megoldani a feladatot, akkor a megnézem a megoldást gombra 

kattintva azonnali segítséget kap a tanuló. A megoldás lépései megjelennek a végeredményig. 

Ha valamelyik lépés nem érthető, arra rákattintva részlépésekre bontja, majd magyarázattal 

segíti a megértést. Interaktív magyarázó felületen ki lehet választani azt a lépést, mely nem 

világos a tanuló számára, így saját tempójában haladhat. 
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Ha megismerkedtünk a programmal, érdemes létrehozni a csoportjainkat, akiknek 

kioszthatjuk a témaköröket.  

 

A csoporthoz automatikus csatlakozás is lehetséges, ha az engedélyezve van, akkor az, aki 

ismeri a csoport kódot a csoportvezető jóváhagyása nélkül is csatlakozhat ehhez 

tanulócsoporthoz. 

A jogosultságokat beállíthatjuk tetszés szerint! 

 

Az AKRIEL nem csak egy oktató program, hanem egy online matematikai játék is. Szintek 

vannak a feladatok megoldásában. Egy-egy megoldást csillaggal jutalmaz, majd aranyserleg a 

jutalom, ha az adott témakörön végig ér. Így a folyamatos sikerélmény biztosított.  

A pedagógus online tanulócsoport létrehozásával segítheti a csoportos játékot is. A csillagok 

gyűjtésével nyomon követhető a teljesítmény. Akár versenyhelyzet is alakítható. A pillanatnyi 

állások sorba rendezve az aktív táblán kivetíthető. Tanulócsoportot hozhatnak létre a diákok 

is, a közös versengés érdekében. 
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A tanulócsoport teljesítménye 

 

 

 

 

 

 

Ha lemaradó tanulót tapasztal a pedagógus, akkor csak rákattint a nevére, és láthatja milyen 

feladattípust oldott meg eddig, miben szorulhat segítségre. 

 

Bármelyik témakörben a tanuló választhatja, hogy dolgozatírás kezdeményezésével megméri 

tudását. 

 
Egy-egy témakörben csoportos dolgozat is indítható az adott témakörben, melyet a rendszer 

kiértékel egyénileg és csoportszinten. Egyszerre írják, más-más feladatot generál a program a 

tanulóknak. 

A csoportban: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Akriel egy intelligens algebrai oktatóprogram, melynek segítségével meg tudja érteni, és 

be is tudja gyakorolni az egyre nehezedő feladattípusokat minden témakörből a tanuló. 

A pedagógus pedig az egész osztály fejlődését tudja kontrolálni, a lemaradókat segíteni, a jól 

haladókat jutalmazni, valamint egy-egy algebrai témakörből a tudásukat ellenőrizni, értékelni. 

Mindezt 5. osztálytól az érettségiig. 

 

Infó videók segítik az Akriel használatát tanulónak, pedagógusnak egyaránt. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=651&v=XwSUr7ygW8g&feature=emb_title  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=651&v=XwSUr7ygW8g&feature=emb_title

