
eDia Tanári Tesztek 

Modul

Összeállította: Répásiné Vadon Katalin 

szaktanácsadó



Elektronikus Diagnosztikus Mérési Rendszer - eDia

2011-től, online tesztekkel, a Szegedi Iskolai Longitudinális Program mérései is

ezen a felületen történik.

A fő cél – online feladatbank

A projekt fő célja, hogy évente több alkalommal, a 3 fő műveltségi területen

(matematika, természettudomány, olvasás) értékelje a tanulók fejlődését, időben

jelezze az esetleges lemaradásokat.

A jelen – játszva mérni

A képekkel, hangokkal, animációkkal, videókkal színesített feladatok és a

változatos válaszadási formák (kijelölés, kattintás, átszínezés, mozgatás,

átrendezés) életszerűbbé, élvezhetőbbé teszik a feladatok megoldását.

SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport fejlesztette ki az eDia platformot.



Az eDia Tanári Tesztek 

Modul
Ezen a felületen készített tesztek által a diákok tét nélkül

felkészülhetnek a jövőbeli online mérésekre.

▪ A modul a következő internetes címen érhető el: teszt.edia.hu

▪ A rendszer használata ingyenes; pedagógusi regisztráció

▪ Saját fejlesztő és mérő tesztek összeállítása feladatbankból

▪ Közel 20 000 online feladat 3 fő műveltségi területen: 

matematika, olvasás – szövegértés, természettudományos 

tudás/gondolkodás (1 - 6. évfolyam)

▪ Különböző témák és területek szerinti szűrés után egy lineáris 

tesztet generál a rendszer

https://teszt.edia.hu/


Matematika:

• Számok, műveletek, algebra

• Relációk, függvények

• Geometria

• Kombinatorika, valószínűség, statisztika

Olvasás:

• Alkalmazás (folyamatos, leírás, elbeszélés, magyarázó, érvelő)

• Gondolkodás (fonológia, mondatértés, helyesírás, szerialitás)

• Diszciplináris

Természettudomány:

• Élettelen természet

• Élő rendszerek

• Életközösségek

• Környezet- és természetvédelem

• Föld- és világegyetem

• Lakóhely, Magyarország

• Bolygónk a világegyetemben



▪ A teszt bármely, a pedagógus által meghatározott diáknak

kiosztható

▪ Megoldáshoz internetkapcsolattal rendelkező eszköz

szükséges, Google Chrome vagy Mozilla Firefox

böngészővel; a generált teszt linkje

▪ A tanulók belépési jelszó beírását követően kezdhetik el a

feladatsor kitöltését. A jelszavakat a tesztkészítés során a

pedagógus generálja és osztja ki a tanulóknak.

▪ A jelszó nem tartalmazhatja a tanuló nevét ( Excel táblázat,

„Excel 97-2003-as munkafüzet” mentve)







































Excel táblázat; Excel 97-2003-as munkafüzet mentve



Köszönöm a figyelmet!

Telefon: 20/310-3106

vadonkatalin@gmail.com


