
HÓDítsd meg a biteket kihívás 2022

Bebras: Nemzetközi informatikai és számítógép-készség verseny (International Contest on
Informatics and Computer Fluency) – MINDENKINEK

Október 20-tól már lehet jelentkezni, regisztrálni a 2022-es HÓD kihívásra!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a szokásos 5 életkori kategóriában!

A verseny idén 2 hetes lesz: 2022. november 7-18 között kerül megrendezésre. November
7. reggel 7-től november 18. este 6-ig  lehet majd versenyezni hétköznapokon.

A regisztráció és a verseny menetéről további információk a weboldalunkon.

A Hódítsd meg a biteket szervezői:
● az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karának T@T Laborja
● a Neumann János Számítógéptudományi Társaság Közoktatási Szakosztálya

Tanári útmutató

1. Beállítás
Ez a fejezet azokat tevékenységeket mutatja meg, amelyeket meg kell tennie, mielőtt
diákjaival együtt vállalná a kihívást.

1.1. Aktiválási folyamat
Bármely böngészővel navigáljon a https://karville.fi//#!assessment oldalra. Változtassa meg
a nyelvet olyasvalamire, amit megért. Töltse ki a kapott aktiváló kódot, majd kattintson a
Megerősítés gombra.

Az aktiválási folyamat 7 lépésből áll (1-7).

1. Információ

http://e-hod.elte.hu/
https://karville.fi//#!assessment


a. Olvassa el az információkat és kattintson a “Következő oldal”-ra (Next
page).

2. Általános információk
a. Adjon meg egy működő e-mail címet (lehetőleg olyat, ami fogad xls

csatolmányokat, azaz ne yahoo, freemail)! Erre a címre kapni fog egy e-mailt,
amely tartalmazza a tanulók fiókinformációit (felhasználóneveket és
jelszavakat). Az e-mail címet más módon nem használjuk fel.

b. Adja meg iskolája hivatalos nevét. Ügyeljen arra, hogy helyesen írja le az
iskola nevét!

c. Kattintson a Következő oldal (Next page) gombra!

3. Jelszó
a. Mivel a diákok nevei elmentésre kerülnek a ViLLE rendszerben, ezért jelszóra

lesz szüksége.
b. Adjon meg egy biztonságos jelszót és Kattintson a Következő oldal (Next

page) gombra!



4. Csoportok
a. Kattintson az “Új csoport” (New group) gombra!
b. Válassza ki a csoporthoz tartozó életkori kategóriát!
c. Adjon egy nevet a csoportnak, mellyel később be tudja őket azonosítani (pl.

az osztály nevét).
d. Határozza meg a lányok és a fiúk számát. Ezt az adatot kutatási célokra,

névtől függetlenül használjuk majd fel.
e. Nézze át, hogy minden rendben van-e és kattintson az “Létrehoz” (Create)

gombra!

f. Ismételje meg a folyamatot az összes csoportjára.
g. Kattintson a Következő oldal (Next page) gombra!



5. Felhasználási feltételek
a. Olvassa el a feltételeket és pipálja be a “Elolvastam és elfogadom a

felhasználási feltételeket” (I have read the terms of service and I accept
them) kijelölőnégyzetet! Kattintson a Következő oldal (Next page) gombra!

6. Összegzés
a. Ellenőrizze, hogy minden helyes-e. Ha nem, lépjen vissza az “Előző lap”

(Previous page) gombbal, és javítsa ki, amit szükséges.
b. Ha minden rendben van, válassza a “Fenti Információk helyesek”

(Information above is correct) lehetőséget, és a “Ezzel a kihívással
kapcsolatban fel lehet venni velem a kapcsolatot” (I can be contacted
regarding this challenge), és kattintson az “Aktiválás” (Activate) gombra.



7. Az aktivációs kód innentől aktív!
a. Töltse le az Excel és/vagy a PDF file-okat a megfelelő gombokra kattintással.
b. Minimum a pdf-et töltse le!
c. Ezeket az állományokat a megadott e-mail címére is elküldjük. Kérjük, nézze

a spam/levélszemét mappáját is!

1.2. A diákok felhasználói fiókjának előkészítése
A fájl letöltése után neki lehet kezdeni a diákok felhasználói fiókjának az előkészítéséhez.

Az alábbi két verzió közül válassza ki az ön számára a megfelelőt (1 vagy 2):

1. Excel
a. Nyissa meg az excel fájlt! Minden csoporthoz egy külön munkalapot fog látni.
b. Minden csoportban írja a tanulók nevét a felhasználói adatok mellé. Figyeljen

arra, hogy a megfelelő nemhez tartozó adatokat, megfelelő nemű diákhoz
kapcsolja.

c. Mentse el a fájlt.
d. Nyomtassa ki, majd vágja fel csíkokra és adja oda a megfelelő diáknak.



2. PDF
a. Nyomtassa ki a PDF fájlt két példányban.
b. Írja fel a diákok nevét a felhasználói adatok mellé. Ezt tegye meg mindkét

példány esetében. Figyeljen arra, hogy a megfelelő nemhez tartozó adatokat,
megfelelő nemű diákhoz kapcsolja.

c. Vágja fel csíkokra az egyik kinyomtatott lapot(QR-kód, felhasználónév, jelszó
és a név tartozik egybe). A másik példányt őrizze meg.

2. A kihívás
Ez a fejezet a kihíváshoz szükséges technikai információkat tartalmazza.

2.1. Bejelentkezés a ViLLE-be
Adja oda a korábban kivágott lapokat a diákoknak.

A diákok használhatnak PC-t, laptopot és újabb táblagépeket is. (Figyelem: okostelefon
használata nem engedélyezett!) A diákok a következő böngészőket használhatják: Google
Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari. (Figyelem: Internet Explorer nem
engedélyezett!) Figyeljen arra, hogy a számítógép és a böngészők frissítése naprakész
legyen.

A diákok a kapott lapon szereplő QR kód vagy a https://karville.fi/ segítségével érhetik el a
bejelentkezési felületet, ahol meg kell adniuk a felhasználónevet és jelszavat.

https://karville.fi/


A bejelentkezés után, a rendszer kérni fogja, hogy adják meg a nevüket. Erre az oklevelek
kiadása miatt van szükség, amelynek a kinyomtatására a kihívás után van lehetőség. A
tanári nézetben van még lehetőség arra, hogy a neveket megváltoztassák a későbbiekben.

2.2. A kihívás indítása
A nevük megadása után, a diákok a bal oldalon fogják látni a kihívást, a jobb oldalon pedig a
hozzá tartozó információkat és instrukciókat. A kihívás elindításához rá kell kattintani a bal
oldalon lévő kihívás nevére, majd a felugró ablakban megerősíteni a kezdés szándékát.



Ezután a diákok egy listát és egy órát (középen-felül) fognak látni (lásd a képet lent). A
diákoknak egy meghatározott idő áll a rendelkezésükre, hogy teljesítsék a kihívást. A
visszaszámlálás az indítás megerősítésének pillanatában kezdődik (a visszaszámláló
egyénenként működik, ezért eltérő kezdési időpontok mellett is, mindenkinek ugyanannyi
ideje van teljesíteni a feladatokat).

A diákok a feladatokat bármilyen sorrendben megoldhatják. A feladat megnyitásához
kattintsanak a feladat nevére. Miután az adott feladatot megoldották, fontos, hogy a fent
lévő, Feladat beküldése(narancssárga) gombra kattintva küldjék is el a válaszukat.



Ahhoz, hogy a diákok pontokat szerezzenek, szükséges a feladatok beküldése. Egy feladat
többször is beküldhető, a kiértékelés mindig az utolsót választ fogja figyelembe venni. Ha a
diákok az alábbi mosolygós arcot látják, akkor biztosak lehetnek abban, hogy a beküldés
sikeres volt.

Ezután a nyílra kattintva elérhetik a következő feladatot, vagy visszatérhetnek a
feladatlistához a lista ikon segítségével..

A feladatok listája elérhető az aktív feladatból is, ha a fent lévő kis nyílra kattintanak.



2.3. A kihívás befejezése
A feladatok teljesítése után, a diákok a feladatlista végén lezárhatják az aktuális kihívást. Ezt
megtehetik akkor is, ha még nem járt le az idejük, ez nem fogja befolyásolni a
pontszámukat. Miután a kihívás lezárásra került, már nincs lehetőség a feladatok
megtekintésére vagy megoldására.

3. Diákok kezelése

3.1 A diákok figyelemmel követése
A tanári nézetből figyelemmel tudja kísérni a diákokat. Nyissa meg a
https://karville.fi//#!assessment linket és adja meg az aktiválási kódot, kattintson az
“Aktiválás” (Activate) lehetőségre majd adja meg az aktiváláskor megadott jelszavát.

A felső kék mezőben válassza ki a menedzselni kívánt csoportot!

A menü eléréséhez kattintson a bal felül lévő “Tanulók kezelése” (Manage the students)
gombra.

https://karville.fi//#!assessment


A menüben megjelenő táblázatban láthatja a diákokat és az előrehaladásuk állapotát. Az
első oszlop a kihívás státuszát adja meg: Nem kezdődött el (Not started), Elkezdődött
(Started) vagy Befejezve (Finished). Erre kattintva megváltoztathatja az adott diák státuszát
a következők szerint: Nem kezdődött el -> Elkezdődött elindítja a visszaszámlálást,
Elkezdődött -> Befejezve lezárja a kihívást és Befejezve -> Nem kezdődött el újranyitja a
kihívást. A táblázatban látni fogja a kezdés és a befejezés időpontját is. A Határidő (closing
time) a visszaszámláló lejárását jelzi. Csak akkor változtasson az időpontokon, ha olyan
probléma merül fel, amely a verseny félbeszakítását eredményezi pl.: áramszünet.

3.2. Nevek és jelszavak (opcionális, szükséges az Oklevélhez)
A név vagy a jelszó megváltoztatásához kattintson a felhasználónév melletti toll ikonra.



A jelsző a “Generate” gombra kattintva automatikusan generálódik és egy felugró ablakban
megjelenik.

4. A kihívás után
Ez a fejezet opcionális lépéseket tartalmaz a ViLLE-ben, amelyeket megtehet a kihívás
lezárását követően.

4.1. A kihívás lezárása és a pontszámok publikálása (opcionális)
Miután a diákok befejezték a kihívást, rákattinthat a Kihívás lezárása és a pontok
közzététele (Close this challenge and publish scores) gombra. Ezzel a kihívás teljesen
lezárul az adott csoportnak és a diákok már nem fogják tudni a feladatok megoldását
megváltoztatni. Ezután a diákok számára, a címoldalon megjelenik a pontszámuk (Figyelem:
a diákok nem tudják megnézni az egyes kérdésekre kapott pontszámokat és a válaszok
helyességét sem.) A tanári címoldalon szintén elérhetők ön számára a diákok pontszámai.



4.2. Oklevél(opcionális)
A kihívás befejezése után lehetőség van oklevelek nyomtatására. Ehhez az szükséges,
hogy a diákok neve szerepeljen a ViLLE-ben amelyet a 3.2. fejezetben szereplő utasítások
alapján állíthat be.

Az “Oklevelek nyomtatása” (Print Diplomas) gomb az oldal tetején érhető el. Erre kattintva
letölthető az okleveleket tartalmazó fájl, amit kinyomtatva átadhatnak a diákok számára.

3.4. A kihívás befejezése országos szinten
Az országos időszak lejárta után minden csoport kihívása lezárásra kerül és a pontok
elérhetővé válnak a diákok számára automatikusan. A tanári nézetben ön is megtekintheti a
pontszámokat.

A saját tanulók pontszámai mellett, elérhetővé válik az adott csoport eredménytáblája, amely
a legjobb pontszámokat és az azt elérők számát mutatja meg.


