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OH OKÉV 

Felhasználói útmutató a 4. évfolyamos mérés jelentést előállító programhoz 
 

 

 

A program a 2006. május 31-én az iskolák 4. évfolyamán kötelezően megíratott 

kompetenciamérés adatainak feldolgozását követően elkészített iskolai, telephelyi és 

fenntartói jelentéseket tartalmazza. 

 

A program minimális működési követelményei: 
 

 Intel 166-os processzor (166 Mhz) és 64 MB RAM (4x16 MB EDO RAM) 

 800x600-as képernyőfelbontás, 256 szín 

 CD-ROM meghajtó 

 nyomtató 

 Microsoft Windows ME vagy XP 

 Word 97-es szövegszerkesztő program 

 a program telepítéséhez 10 MB, ezen felül jelentésenként kb. 3,2 MB szabad terület a 

merevlemezen  

 a program telepítésekor a ZIP-pel illetve RAR-ral tömörített fájlok kicsomagolásához 

ZIP, illetve RAR program 

 

A program telepítése: 

 

A program telepítéséhez a helyi számítógépen hozzon létre egy mappát (pl.: ’C:\2006 

jelentés’)! A program az OH OKÉV honlapján található. Az országos mérések oldalon a 

táblázat 2005/2006. tanév országos kompetenciamérés részének 4. évfolyamos jelentés 

sorrára kattintva nyitható meg. 

A létrehozott mappába az OKÉV által biztosított honlapról töltse le a programot! 

A program az alábbi fájlokat tartalmazza: 

 ’UTMUTATO.RTF’, 

 ’JEL2006.’,  

 ’IskolaiAb.sat’, 

 ’TanuloiAb1.sat’, 

 ’TanuloiAb2.sat’, 

 ’GrafikonokAb.gat’. 

A fájlok ZIP vagy RAR programmal tömörített formában találhatók meg a honlapon, a 

telepítés így egyben kicsomagolást jelent. Csak akkor tudja sikeresen telepíteni a 

programot, ha a számítógépén megtalálható az előbb említett két tömörítő program 

valamelyike. Amennyiben még nincs ilyen program a gépen, telepíteni kell. 

 

A program indítása: 

 

Az indításhoz kattintson duplán a létrehozott mappában lévő ’JEL2006.’ nevű fájlra! A 

kattintás után egy biztonsági panel jelenik meg, amelyen a futtatás gombra kattintva lehet 

továbblépni. 

Több program egyidejű használata nem javasolt, kérjük, hogy a program futtatása előtt 

zárjon be minden egyéb alkalmazást. 

Ha a program felhasználói útmutatóját szeretné tanulmányozni, válassza ki a helyi 

számítógépen létrehozott mappában található “UTMUTATO.RTF” nevű fájlt!  

A program és az útmutató együttes használata nem javasolt, kérjük, hogy az útmutató 

megnyitása előtt zárja be a programot és minden egyéb alkalmazást. 
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A program használata: 

 

A ’JEL2006.’ Nevű fájl megnyitása után a következő ablakot láthatja: 

 

 
 

A bejelentkezés: 

Válassza ki a megfelelő nyomógombot (Fenntartó/Iskola/Telephely)! A kiválasztás után írja 

be az azonosítót majd a jelszót (a jelszó beírásakor figyelni kell a kisbetűs és nagybetűs 

írásmódra, a betűk között nincs szóköz)! Minden iskola egyedi jelszóval rendelkezik a 

program használatához, amelyet az OKÉV minden intézménybe eljuttatott.  

 

A Bejelentkezés nevű nyomógombra kattintva megtörténik a bejelentkezés. Helyes 

bejelentkezés esetén az intézmény neve rovatban megjelenik a fenntartó/iskola/telephely 

neve. 

  

 
 

Ha nem sikerül bejelentkeznie a program hibaüzenetet ad. Ügyeljen arra, hogy a jelszónál a 

kis- és nagybetűk különbözőnek minősülnek - a billentyűzeten a 'Caps Lock' ne legyen 

bekapcsolva. 

 

A jelentés készítése: 

A bejelentkezést követően a Jelentés készítése nevű nyomógomb segítségével a program 

létrehozza a megfelelő jelentést. Közben homokóra és A jelentés készítése folyamatban 

van! kiírás jelenik meg. A jelentés elkészültét üzenet jelzi A jelentés elkészült. A jelentés a 

létrehozott mappába kerül. A jelentés elkészült üzenet megjelenése után az ablakot zárja 

be! A Jelentést a program telepítésekor létrehozott mappában találja meg. Ebből a 

mappából lehet a Jelentést megnyitni vagy kinyomtatni. 

 

A program szerzőjéről és az információkérés lehetőségeiről a Névjegy menüpontból 

tájékozódhat: 

Vecseri Árpád informatikus, SULINOVA Kht. Képességfejlesztési Kutatóközpont 

6723 Szeged, Brüsszeli krt. 21., tel.: (62) 431-155, e-mail: kfkk.szeged@invitel.hu 

 

A program eltávolítása: 

A program telepítésekor létrehozott helyi mappa teljes tartalmának törlésével történik. 


