
SZOFTVER-KRITIKA

DTEST -  Számítógépes 
feleletválasztós tesztprogram
Antal Mária és Deák Heidrun 
Sprachkürze gibt Denkweite című 
könyve alapján készítette Néz Károly és 
Néz Péter *

A szóban forgó program a Nemzeti Tan- 
könyvkiadónál 1992-ben megjelent német 
tesztkönyv anyagát dolgozza fel, de attól 
teljesen függetlenül használható. Antal 
Mária és Deák Heidrun műve a „Tanul
junk nyelveket!” sorozat keretében jelent 
meg, mégpedig a következő alcímmel: 
Német teszt gyűjtemény a közép- és felső
fokú nyelvvizsgához (is). Az 1500 felelet
választós feladat a két szintnek megfelelő
en két egyenlő részre oszlik. Más teszt
könyvekkel szemben itt a feladatok nem a 
nyelvvizsgán szokásos, heterogén, ötvenes 
halmazokba, hanem tematikus csoportok
ba vannak szedve (csak mintaként adnak 
meg két valódi nyelvvizsga-tesztet). Min
den feladathoz van megoldási kulcs.

Az ilyen típusú feladatgyűjtemények 
hasznossága vitathatatlan, a nyelvet tanu
lók bizonnyal örömmel fogadnák a kíná
lat további bővülését. Mindazonáltal talán 
nem ártana egy-két vonatkozásban újra 
átgondolni a nyelvvizsga-tesztek koncep
cióját, minthogy a szóban forgó teszt
gyűjtemény is e koncepció alapján ké
szült. Az „egyetlen helyes” megoldás el
vére épülő feladatsorok kapcsán elsősor
ban a helyesség fogalmát kellene minden
ki számára érthetően tisztázni, vagy dek- 
laratíve is feladni az „egyetlen helyes” 
alapelvét, amely az 5. oldalon, dőlt betű
vel kiemelve szerepel. Talán annyi is elég 
lenne, ha tudatnánk a „tesztelendővel”, 
hogy egyes feladatokban akár több, vala
milyen szempontból helyes megoldás is

lehet, és ilyenkor nem az egyetlen helyes, 
hanem a leginkább helyes, azaz legjobb 
megoldást kell megjelölni.

Az elméleti nyelvészet területén szá
mos munka foglalkozik a helyesség 
(grammatikalitás, szemantikai össze
egyeztethetőség stb.) fogalomkörével, de 
még az e téren járatlan nyelvvizsgázó is 
felteheti a kérdést, hogy valóban helyte- 
len-e pl. a Dér Hase fri fit den Löwen 
mondat (9. oldal). A „Bedeutungsdeutun- 
gen” című fejezet (94. ff.) bővelkedik a 
szemantikai helyesség különböző fokoza
tait egyszerre tartalmazó feladatokban.

A nyelvtani helyességnek is lehetnek✓fokozatai. így pl. az 50. oldal trotzdem 
wir uns standig streiten megoldása nem 
helytelen, legföljebb nem irodalmi -  vö. 
pl. Helbig-Buscha-nyelvtan (131991: 
691). Talán nem kellene feltétlenül szóvá 
tenni ezt az esetet, ha csak egy lenne be
lőle, de a könyv más feladataiban is elő
előfordul, hogy olyan formák vannak fel
tüntetve helytelenként, amelyek ritkák 
vagy kontextus nélkül szokatlanok, de a 
nyelvtanok nem ítélik feltétlenül helyte
lennek őket (pl. Frau Meier unterrichtet 
deutsch; Kunst isty was dem gefalit; Ich 
mufi in diesem Gescháft noch die Milch 
kaufen; Hast du irgendwelche alté Sa- 
chen fúr das Rote Kreuz? -  ez utóbbihoz 
vö. Duden-Grammatik 1984: 294).

A gyakorlatban persze ezek a tesztek 
ettől még kitűnően „működnek”, mivel a 
vizsgázók külön figyelmeztetés nélkül is 
a legjobb megoldást keresik. Egy apró 
kockázat csak akkor keletkezik, ha a ta
nuló e tesztekből akar információkat sze
rezni arról, hogy mit lehet és mit nem le
het mondani a németben. A tanári magya
rázatok ezt a veszélyt is kiküszöbölhetik, 
s ezáltal a szóban forgó tesztkönyv kitű
nő és hasznos segédletként alkalmazható.
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A DTEST nevű program ugyanezeket a 
feladatokat tartalmazza, de valami pluszt 
is ad hozzájuk, kihasználva a számítógép 
lehetőségeit. A legjelentősebb különbség, 
hogy a gép segítségével a tematikusán 
rendezett feladatokból keverék jellegű 
tesztek is összeállíthatók. A program a 
megoldás ellenőrzését és a százalékos 
eredmény kiszámítását is elvégzi a tanuló 
helyett, sőt, az elrontott feladatokat az ér
tékelés után újra felkínálja megoldásra.

A szoftver egyébként nem foglal sok 
helyet: az 1.44-es floppy-lemezen mind
össze kb. 300 kilobájtot vesz igénybe. 
IBM-kompatibilis gépen, DOS alatt fut
tatható, memóriaigénye minimális.

A DTEST három, külön futtatható 
programból áll (amelyeket egyébként kü
lönösebb nehézség nélkül egyetlen prog
rammá lehetett volna alakítani). A 
START.EXE ismerteti a másik két program 
használatát: az egyik a középhaladó, a má
sik a haladó modul, és ezek két külön al
könyvtárban találhatók. Működésük szinte 
teljesen azonos. A feladatok külön szöveg
fájlokban vannak, DOS-formátumban, úgy
hogy a felhasználó is változtathat rajtuk.

Az indítás után megjelenő menü mind
két programban ugyanaz: 1. Tesztválasz
tás; 2. Választás a saját feladatsorok kö
zül; 3. Az utolsó teszt eredménye; 4. Fel
adatsorok készítése; 5. A kódszó megvál
toztatása; 6. Színváltoztatás; 7. Vége, il
letve Hang Ki/Be.

A Tesztválasztás a tesztkönyv fejezetei 
közül való választást teszi lehetővé. A 
tesztek feladatait az A, B, C vagy D betű 
beírásával lehet megoldani. A könyvhöz 
képest fontos különbség, hogy a gép ké
résre a feladatok sorrendjét véletlenszerű
en megváltoztatja. A négy megoldást is 
mindig megkeveri.

Az egyik apró kritikai észrevételem az 
azonnali hibajavításra vonatkozik. Mivel 
ezt nem lehet kikapcsolni, megvalósítha
tatlan a valódi tesztkitöltés imitálása,

amikor is a javítás csak a végén követke
zik, kizárva azt, hogy -  a hibákból menet 
közben tanulva -  bizonyos feladatokat 
egymás analógiájára oldjunk meg. Jobb 
lett volna, ha választani lehet az azonnali 
és az utólagos javítás között.

A feladatsorok készítésénél megadhat
juk, hogy hány feladatból álljon a teszt, 
valamint azt, hogy a könyv mely fejeze
teiből válogasson a gép (a középhaladó 
változatnál a hosszabb fejezetek 40-50-es 
szekvenciákra vannak bontva, de a hala
dónál minden fejezet egyben maradt, így 
egyaránt van 4 és 260 feladatból álló 
rész). Az így összeállított tesztnek nevet 
kell adnunk, amellyel bármikor beindít
hatjuk. Vigyázni kell azonban, nehogy 
már létező nevet adjunk meg, ugyanis a 
program erre nem figyelmeztet, és akár
hány tesztet tárol ugyanazzal a névvel (a 
fájlnevek persze különböznek). Ráadásul 
az ENTER-t is elfogadja, így az adott 
teszt név nélkül marad.

Mivel a teszteket tartalmazó szövegfáj
lok változtathatók, a „szerzői vénájú” ta
nárkollégáknak elárulom, hogy ezáltal a 
program egyfajta szerzői (authoring) 
programként is használható. A DTEST- 
OWN szövegfájl tárolja a saját tesztek 
számát és nevét: az első sorban álló szám 
mutatja, hogy összesen hány tesztünk van 
már, majd alatta 2-2 sorban, egymás alatt 
következik a tesztek sorszáma, ill. neve
(ha még egy sincs, a fájlban egyetlen 0✓áll). Uj teszt készítéséhez a legfelső szá
mot átírjuk eggyel nagyobbra, a fájl vé
géhez hozzáírjuk (új sorba) a teszt sor
számát, majd ENTER után az általunk 
adott nevet. Ezután létrehozunk egy 
DTEST nevű, DOS-szöveg formátumú 
fájlt, amelynek kiterjesztése: 30 + a teszt 
sorszáma (pl. a 2. saját teszt neve 
DTEST.32 lesz). A szövegben az első sor
ba a kérdés vagy kiegészítendő mondat 
írandó, a végén ENTER, ez alá a jó meg
oldás, majd a három helytelen.
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A szoftver kifejlesztőinek figyelmébe 
ajánlom a szerzői programmá való kibő
vítés lehetőségét, amely a fent leírtaknál 
felhasználóbarátabb módon adna alkalmat 
tetszőleges feladatsorok bevitelére. így 
egyébként a kreatív lehetőségek csökken
tése nélkül, egy átkódolással meg lehetne 
oldani, hogy a tesztgyűjtemény eredeti 
szövegét ne lehessen megváltoztatni, csak 
miután átemeltük őket a saját feladatso
runkba.

A bemutatott szoftver a szerzőktől ren
delhető meg, az alábbi címen:

Zrínyi Miklós Gimnázium, 8900 Zala
egerszeg, Rákóczi u. 30., Pf.: 103 (Tel.: 
92/313-490).

Uzonyi Pál

Magyarországi Internet-oldalak

Kopogtatni, benyitni, köszönni, beszél
getni. Vendégségben járva valamennyien 
jól tudjuk, mi az illem és a sorrend, de ha 
olyan házhoz vagyunk hivatalosak, ahol 
még nem jártunk, kicsit halkabban ko
pogtatunk, félénkebben nyitunk be, nem 
tudjuk, hogy is köszönjünk, és néha aka
dozik a beszélgetés.

Az internet világméretű komputerháló
zat elképzelhető egy olyan kis faluként, 
ahol mindenkit ismerünk. Tudjuk, hol la
kik a tanító, merre van a vegyesbolt és a 
posta. A különbség mindössze annyi, 
hogy az Internet-faluban kevesen tesszük 
ki a lábunkat a saját házunkból akkor, 
amikor meglátogatunk valakit, mivel eh

hez csupán egy hálózatra kötött kompu
terre és arra van szükség, hogy tudjuk, 
hová is megyünk, kinek az otthonára va
gyunk kíváncsiak. Az Internet World Wide 
Web nevű hálózata pedig éppen abban 
van segítségünkre, hogy az ottlapként is 
fordítható Home Page-ekét megtaláljuk.

Egy Home Page ugyanis nem más, 
mint valamely személy vagy szervezet 
/n/erweí-faluban található háza, annak 
mintegy homlokzata. A házon gyakran 
több az ablak és az ajtó, mint a fal: 
olyan, kopogtatásra kinyíló elemeket, 
úgynevezett hot linkékét tartalmaz, ame
lyeket kiválasztva felderíthetjük a beba
rangolható szobákat, tehát a házhoz tarto
zó egyéb oldalakat. A hot linkeket az 
egérrel lehet megnyitni: Szezám tárulj! s 
máris létrejött a kapcsolat, beléphetünk. 
A köszönés a Weben, akárcsak a való vi
lágban, többféleképpen történhet: írha
tunk elektronikus levelet a ház lakójának 
a Home Page egyik linkjéhez rendelt se
gédprogrammal vagy akár úgy, hogy ott- 
jártunkat bejegyzi a Home Page automa
tikus számlálója. Az 1. kép a Szombathe
lyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
Home Page-én található ilyen számlálót 
mutatja: mint látható, ottjártamkor én 
voltam a 6923. látogató.

De most már itt az ideje annak, hogy 
beszélgessünk. Talán rég nem láttuk egy
mást, talán még sosem, de az is lehet, 
hogy mindennapos vendégek vagyunk itt. 
A Wcb-beszélgetés olyan interakció, 
amelyben a látogató a felkeresett oldalak 
szövegei, képei, grafikái és mozijai közül 
választja ki azt, ami számára fontos, tet
szetős vagy éppen felháborító. Mindhá
rom fajta anyagra bőven van példa az In-

1. kép. A szombathelyi ottlap látogatószámlálója
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terneten, és igazából keresni sem nagyon 
kell. Ami ebben ugyanakkor a legjelentő
sebb, az az, hogy valószínűleg mindenki
nek más és más anyag lesz fontos, tetsze
tős és felháborító: az Internet, Magyaror
szágon legalábbis egyelőre, a par excel- 
lance vélemény- és sajtószabadság.

Sajtó? Milyen sajtó lehet az, amelyik 
nyomtatást csak akkor lát, amikor a Webtn 
barangoló olyan lapra bukkant, amelyik 
tartalma és designja miatt megfogta, s 
ezért azt maga kinyomtatta, de az alapve
tően nem papírra, hanem képernyőre ké
szült? Pedig az elektronikus sajtó új ge
nerációja már itt van, s a Weben található 
sok ezer elektronikus változatú magazin 
és folyóirat mellett igazi műfaja éppen a 
Home Page, az egyéni vagy társas szer
kesztésében készülő ottlap.

A magyarországi Wcb-oldalak száma 
napról napra nő: ehhez a cikkhez készí
tettem egy statisztikát azt bemutatandó, 
hogy csupán a hazai oktatási intézmények 
közül hánynak van máris igen jó kompu
ter sajtója. A táblázatból jól látható, hogy 
vezetnek a budapesti intézmények.

Budapest 8
Szeged 4
Debrecen 3
Pécs 2
Gödöllő 1
Győr 1
Hódmezővásárhely 1
Miskolc 1
Nyíregyháza 1

•

Sopron 1
Székesfehérvár 1
Szombathely 1
Veszprém 1

Magyarországi oktatási 
Web-oldalak száma városok szerint

Ezek az adatok a magyar ottlapról va
lók. Itt mindazok az internetes anyagok 
megtalálhatók, melyeket a Budapesti Mű
szaki Egyetem kiszolgáló komputerén, a 
szerveren, bejegyeztettek. Az adatok nem 
teljesek, mivel nem minden oktatási in
tézmény szerepel ezen a listán. Példa 
erre, hogy a Kossuth Zsuzsanna Mű
szaki Szakközépiskola és Gimnázium 
(KZSMSZG) itt az egyetlen bejegyzett 
középfokú intézmény, de valójában sok 
más középiskola is elérhető már az Inter
neten. Azok az iskolák, amelyek a ma
gyarországi ottlap listájára bejegyeztet
nék magukat, küldjenek e-mail üzenetet 
a szolgáltatás szervezőjének, Máray Ta
másnak, aki a BME Folyamatszabályozá
si Tanszékén dolgozik. A jelentkezés 
Wcb-oldalról is megejthető a következő 
címen: http://www.fsze.bme.hu/

Visszatérve a KZSMSZG ottlapjára, ez 
igen érdekes információval szolgál, egye
bek mellett az intézmény történetéről is, 
valamint oktatóiról. Sajnos az iskola Ven
dégkönyve nem működött, mikor ehhez a 
cikkhez gyűjtöttem adatokat. Hajdú János 
ottlap-szerkesztő azonban igen jól oldotta 
meg az iskola bemutatásának feladatát, 
munkája példa lehet másoknak is.

Azon kívül, hogy már létező listákról 
keresünk magunknak anyagokat, ezekhez 
az Interneten egyre növekvő számú kere
sőprogram is hozzásegít. Az egyik ilyen 
nagy sebességű s könnyen kezelhető 
program az Altavista, melynek címe a 
Weben: http://www.altavista.digital.com/ 

Az Altavista egyik igen kényelmes 
szolgáltatása lehetőve teszi keresőszavak 
alapján a Web felderítését. A „nyelvokta
tás” keresőszóra például 35 dokumentum 
rövid kivonatát kaptam meg. Ezek között 
szerepelt a KZSMSZG egyik oldala, de 
volt köztük írás a Magyar Narancsba] s 
más forrásokból is, egyebek mellett a 
Vasvári Pál Szakközépiskola ottlapja, 
mely nem szerepel a magyarországi okta-

http://www.fsze.bme.hu/
http://www.altavista.digital.com/
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2. kép. Egy magyar ottlap részlete a Webről

tási intézmények bejegyzett listáján, de 
ezzel a módszerrel mégis elérhető volt.

Visszatérve a vendégségből, talán ked
vet kaptunk ahhoz, hogy eltervezzük egy 
olyan ottlap megalkotását, ahová aztán 
mi is meghívhatunk olvasókat. Mi legyen 
a tartalma, kihez is szóljon és hogyan 
hívjuk meg hozzánk ismerőseinket és az 
ismeretleneket? Azok, akik kedvet kaptak 
ellátogatni az Internet-faluba, de még 
nincs módjuk rá, hamarosan talán olyan 
számítógép közelébe kerülnek, amelyik 
fel van szerelve ezzel a lehetőséggel. 
Akik már látták a Webet, talán felkérnek 
egy barátot vagy ismerőst, hogy készítse 
el ottlapjukat. Akiknek pedig már van, és 
a Modern Nyelvoktatás tudomására hoz
zák lapjuk címét, azokhoz én is bekopog
tatok és elhelyezem a Modern Nyelvokta
tás internetes változatára az ő címeiket.

A 2. kép egy magyarországi ottlapról 
való. Annak az olvasónak, aki elsőként 
küldi el e-mail címemre ennek az oldal
nak a címét, elkészítem Home Page-ét.

A Modern Nyelvoktatás egy része 
ezentúl a Weben is elérhető lesz. Minden 
szám tartalomjegyzéke és a felhívások 
szövegei felkerülnek a lapra, továbbá le
hetőséget biztosítunk az olvasóknak, 
hogy üzeneteiket, leveleiket az Interneten 
keresztül küldjék el. A MNYO JVcb-olda- 
lának címe:

http://ipisun.jpte.hu/-joe/mnyo/ 
Ottjapjaim közül az olvasó figyelmébe 
ajánlom a JPU Essays Online-1, a hallga
tóim által írt angol nyelvű esszék gyűjte
ményét.

http://ipisun.jpte.hu/-joe/jpu/main.html
Horváth József
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