
Tisztelt Intézményvezetők! 

Tisztelt Pedagógusok! 

 

Jövő héten indul a közlekedési alapvizsga első időszaka (március 1-12.), amikor a 4-7. osztályos tanulók 

számot adhatnak a megszerzett ismereteikről az eKréta rendszerben. (Pótvizsga időszak: április 19-30.) 

Emlékeztetőül küldünk most néhány fontos információt a teszttel kapcsolatban. A tudáspróba fő célja 

nem az, hogy a gyerekeket értékeljük, hanem, hogy minél többen elsajátítsák a biztonságos 

közlekedéshez szükséges ismerteteket.  Adott vizsgaidőszakon belül egy tanuló kétszer próbáhatja 

meg teljesíteni a vizsgát, tehát összesen négy lehetőség van próbálkozni. A sikeres teljesítéshez 70% 

elérése szükséges, amit a vizsgaidőszak végéig oklevéllel fogunk jutalmazni. A Közlekedő kisokos 

munkafüzet és a hozzá tartozó tanári kézikönyv elérhető és       letölthető online formában is ezen az 

oldalon. 

 

Azért, hogy ne jelentsen senkinek gondot a felület használata, a következőkben bemutatjuk a 

Közlekedő kisokos e-learning kurzus leírását is. 

 

A Felületen, a felhasználó neve mellett található az e-Learning menüpont: 

 
 

 

Fontos tudni! A Közlekedési Kisokos e-Learning kurzus csak a tankerületi központ, illetve a nem 

állami szervezet fenntartásában működő intézménybe járó tanuló, a hozzájuk a rendszerekbe 

rögzített gondviselők, valamint ezen intézmények pedagógusai számára érhető el! 

 
 

A menüpontot megnyitva megjelenik az e-Learning kurzus: 
 

 

A "Tovább a kurzusra" gomb segítségével a rendszer automatikusan átlépteti a tanulót az e-Learning 

rendszerbe, ahol az "Indítás" gomb segítségével lehet a tanfolyamot megkezdeni (vagy félbehagyott 

kurzus esetén a "Folytatás" gomb segítségével folytatni). 

http://www.kti.hu/kozlekedo-kisokos-munkafuzet-a-biztonsagos-kulturalt-kozlekedesert/
http://www.kti.hu/kozlekedo-kisokos-munkafuzet-a-biztonsagos-kulturalt-kozlekedesert/


 

 

Az elindított kurzus alsó kezelősávján lehet az egyes oldalakon tovább vagy vissza lapozni:



A bal felső sarokban lévő "könyv" ikonra kattintva a már teljesített kurzusrészek bármelyik oldala 

visszanézhető, "oda lapozható" a tanfolyam: 
 

 

 

 

 

 

 

A fejezetek végén "Ellenőrző kérdése" találhatóak, melyeket a "Teszt indítása" gomb segítségével 

lehet megkezdeni: 
 



A kérdések oldalain van lehetőség azonnal az "Ellenőrzés" gomb segítségével az adott kérdésre adott 

választ ellenőrizni, ahol a felület az összes helyes/hamis választ kiemelve megjeleníti válaszunk 

helyességét, illetve a felületen nyomon követhető az elért pontszám is. 

 
 

 

 
 

A folyamatról egy bemutató videó is megtekinthető az alábbi képre vagy erre a linkre kattintva. Az 

eKréta tudásbázisában megtalálható a fenti folyamatleírás mellet és a pedagógusoknak szóló videón 

kívül a tanulók és gondviselők számára készített videós útmutató is.  
 

 
 
 

Ha a leírás és a videók tanulmányozása után is segítségre szorulnának, kérjük, hogy forduljanak az 

eKréta ügyfélszolgálatához a megadott elérhetőségeken. 
 

 

Sikeres felkészülést és vizsgázását kívánok! 

Üdvözlettel: 

Révész Máriusz 

aktív Magyarországért felelős kormánybiztos 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v_z9_xRKRKg
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=37585598
https://ekreta.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=v_z9_xRKRKg

