
Hozzon létre változatos teszteket, ellenőrizze hatékonyan 
a tanulók teljesítményét, és spóroljon időt amit eddig 
a dolgozatok javításával töltött!

� A vizuális teszt sokkal többet nyújt mint egy „papír és 
toll” alapú teszt. 

� A SANAKO Study Exam moduláris. A Sanako 
Study 500 vagy 700 szoftverbe integrálható, de önál-
lóan is használható.

� Növeli a tanári hatékonyságot, és órai  felkészülési idő 
nagymértékben lerövidül azzal, hogy egyszerűen ké-
szíthet és írathat felmérőket. 

� Bármilyen tantárgyban, témában készíthet tesztet – 
hozzáadhat képeket, kérdéseket és segítő tippeket is.

� A teszt eredményeit a szoftver automatikusan előállít-
ja és a tanár azonnali visszajelzést kap a diákok telje-
sítményéről, mely a diákoknak is kiküldhető.

� A tesztek elmenthetők és később is könnyen szerkeszt-
hetők, változtathatók, az eredmények nyomtathatók

� A tesztek témaköre nincs limitálva.
� Számos válaszadási típus a diákoknak.
� A meglévő feladatsorokkal való önálló gyakorláshoz a 

diákok is elindíthatják maguknak a lejátszót.
� A tanár beállíthatja a rendelkezésre álló időt, utasítá-

sokat adhat, és a kiküldés előtt áttekintheti az összeál-
lított feladatsort. 

� Unicode karakter támogatással a tanárok sokféle 
nyelvből készíthetnek teszteket 

� Az elérhető kérdés típusok: Igaz/hamis, Többválasztós 
egy vagy több helyes megoldással, Képeken hely kivá-
lasztás, Fogd és húzd, Üres mezők kitöltése, Elemek 
összerakása, Kombinált mező, Kombinált mező szer-
kesztéssel, Lista doboz, Rövid válaszadás.
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A SANAKO Study Exam egy vizuális szoftveres esz-
köz, mely segíti a tanárokat számos különböző kérdés-
típuson alapuló teszt létrehozásában, összeállításában, 
valamint az eredmények megtekintésében és értékelésé-
ben. A Vizsga Varázsló segítségével az oktatók a tanulók 
bármilyen készségének vagy képességének tesztelésére 
tudnak tesztkérdéseket létrehozni. 

A tanár beállíthatja a rendelkezésre álló időt, utasításokat 
adhat, és kiküldés előtt áttekintheti az összeállított tesz-
tet.  Amint a tanár megfelelőnek találja a teszttervet, ki-
küldheti a tanulóknak!
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