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BEVEZETŐ 

Az ARCHLine.XP Interior Oktatói Vizsga célja, hogy segítségével az ARCHLine.XP Interior 

tervezőprogramot oktató tanárok technikai tudásának szintjét a CadLine minden évben 

egy objektív vizsgarendszeren keresztül biztosítani tudja. 

A vizsgákhoz szükséges tudásanyagot és követelményszintet a CadLine különféle 

fórumokon keresztül (oktatások, újdonságokat bemutató oktatások és oktatóanyagok, 

workshopok, felkészítő intenzív kurzusok, online elérhető nyomtatott és video anyagok) 

elérhetővé és elsajátíthatóvá teszi. 

A leendő oktató a tudásáról egy Oktatói Vizsgán adhat tanúbizonyságot, amelynek a 

sikeres teljesítésével megkapja a „Vizsgázott ARCHLine.XP 20xx Interior Oktató” címet. Az 

Oktatói Vizsgán szerzett Oklevél tehát az adott évi (az Oklevélen is feltüntetett) főváltozat 

oktatására szól. Újabb főváltozat megjelenésekor a CadLine újabb, az aktuális 

főváltozatnak megfelelő Oktatói Vizsgát ír ki, mellyel a megfelelő Oklevél megszerezhető. 

A sikeres vizsga előnye, hogy a CadLine ezen keresztül biztosítani tudja, hogy a 

Vizsgázott Oktatók folyamatosan rendelkeznek azzal az ismeretanyaggal, amelynek 

segítségével a megfelelő szintű tudás adható át az ARCHLine.XP Interior programot 

tanuló hallgatóknak.  

Fontos előny továbbá, hogy az Oktatók a vizsgakövetelmények és a sikeres vizsgához 

szükséges tudás megismerésével pontosan körül tudják határolni, hogy mely 

területeken szükséges ismereteik szinten tartó frissítése vagy esetleges bővítése. 

A CadLine a vizsga bevezetésével az ARCHLine.XP Interior főváltozatok támogatott 

oktatását ahhoz köti, hogy az oktatást végző iskola rendelkezzen olyan tanárral / 

oktatóval, aki az adott főváltozathoz tartozó Oktatói Vizsgát sikeresen teljesítette. 
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FELKÉSZÜLÉS A VIZSGÁRA 

Azon jelentkezők részére, akik az ARCHLine.XP Interior Oktatói Vizsgán részt kívánnak 

venni a CadLine elérhetővé és megismerhetővé teszi a sikeres vizsgázáshoz szükséges 

tudásanyag forrásait, mely megszerezhető önálló tanulás vagy a CadLine által szervezett 

oktatások illetve a CadLine által kiadott nyomtatott és/vagy video anyagokon, valamint 

egyéb oktatóanyagokon keresztül. 

TUDÁSANYAG / IRODALOMJEGYZÉK 

A sikeres vizsgához szükséges tudásanyagot a 

http://www.archline.hu/oktatas/iskolak/oktatoi-vizsga oldalon elhelyezett aloldalak és 

gyűjtőoldalak segítik. 
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OKTATÓI VIZSGA 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

A vizsga egy 30 perces feleletválasztós kérdéssor formájában kerül megvalósításra, 

melynek a végén a vizsgázó az automatikus értékelő rendszernek köszönhetően 

azonnali értékelést kap.  

Az Értékelő lap megjelöli azokat a válaszokat, amelyekben helyes és azokat is, 

amelyekben esetlegesen helytelen volt az adott válasz, ezzel is segítve a későbbi Ismétlő 

Vizsgára való felkészülést.  

A vizsga megfelelő szinten való teljesítéséről a vizsgázó részére a CadLine oklevelet 

bocsát ki, mely igazolja a vizsgázó tudásának színvonalát. A vizsga elvégzésével a 

vizsgázó a „Vizsgázott ARCHLine.XP Interior 20xx Oktató” címet kapja meg. 

OKLEVÉL ÉRVÉNYESSÉGE 

Az Oklevél érvényessége – amennyiben a CadLine kifejezetten másként nem rendelkezik 

– adott főváltozatra szól. Minden évben az aktuális főváltozatra szóló Oktatói Vizsga 

végezhető el.  

Az Oklevél feltünteti, hogy az Oktató mely főváltozat Vizsgázott Oktatója. 

VIZSGAIDŐPONTOK 

A CadLine a vizsgaidőpontokat előzetesen meghirdeti és ezeket a leendő vizsgázók 

számára elektronikusan elérhető helyen közzéteszi. 

Amennyiben az említett helyen nincsen meghirdetve időpont, vagy a meghirdetett 

időpontok egyike sem megfelelő, akkor a vizsgázni kívánó oktatónak lehetősége van 

személyesen Egyéni Vizsgára időpontot kérnie, amelyre a CadLine elérhetőségein van 

módja. 

DÍJMENTESSÉG 

Az Oktatói Vizsgán a Vizsgázó díjmentesen vehet részt.  

Amennyiben az Oktatói Vizsgán a Vizsgázó nem felelt meg, Ismétlő Vizsgát tehet, mely 

szintén díjmentes. A díjmentes Ismétlő Vizsgák számát a CadLine korlátozhatja, amiről a 

Vizsgázókat tájékoztatja.  

2 (azaz KETTŐ) díjmentes Ismétlő Vizsga vehető igénybe az első Oktatói Vizsgán felül. Ez 

tehát azt jelenti, hogy a Vizsgázó 3 (azaz HÁROM) alkalommal próbálhatja megszerezni a 

megfelelő tudást igazoló Oklevelet ingyenesen és egyéb külön feltétel nélkül. 
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Ha a díjmentes Ismétlő Vizsga lehetőségek mindegyikét igénybe véve a Vizsgázó 

továbbra sem felelt meg, a CadLine egyéni mérlegelés alapján lehetőséget nyújthat 

Kivételes Ismétlő Vizsgára, amennyiben a sikertelen Vizsgázó igényli. 

A különféle vizsgalehetőségekről a későbbi, Vizsgafajták című fejezetben található 

bővebb információ. 
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A VIZSGÁZÁS MENETE 

AZONOSÍTÁS ÉS BEJELENTKEZÉS 

A Vizsgázó a jelentkezés elfogadását követően egy felhasználónév / jelszó párost kap az 

általa megadott e-mail címre, mellyel bejelentkezhet a meghirdetett időszakban a 

vizsgarendszerbe, ahol egy feleletválasztós teszten kell megválaszolnia a feltett 

kérdéseket. A bejelentkezés a meghirdetett vizsgaidőpont kezdete és vége között 

bármikor megtehető. 

 

Bejelentkezés a vizsgára 

 

A VIZSGA IDŐTARTAMA 

A vizsgára 30 perc áll a rendelkezésre, melynek során 30 kérdésre kell választ adni 

különféle témakörökből. Online vizsga esetén a vizsga kezdetekor a vizsgalap jobb felső 

sarkában megjelenő visszaszámláló mutatja a hátralévő időt. 

 

A hátralévő időt jelző számláló az oldal jobb felső sarkában 

A VIZSGA JELLEGE 

Az Oktatói Vizsga feleletválasztós kérdésekből áll. A vizsgán a résztvevőnek a feltett 

kérdésre megadott válaszlehetőségek közül kell megjelölnie 1 (azaz EGY) helyesnek 

gondolt választ. 
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Példa egy feleletválasztós kérdésre 

A VIZSGA KEZDETE 

A vizsga a bejelentkezést követően a Teszt Információ lapon a vizsga elkezdésére 

szolgáló „kitöltés” gomb megnyomását követően azonnal kezdetét veszi s a kérdések 

megtekinthetők és megválaszolhatók. 

 

Teszt Információ oldal a vizsga elkezdésére szolgáló „kitöltés” gombbal 

A vizsga kezdetekor a vizsga hátralévő idejét jelző számláló elindul, újrakezdésre vagy a 

számláló újraindítására nincsen mód.  

A kérdéseket a rendszer egymás után sorra jeleníti meg, melyek között lapozni lehet, 

valamint mód van a kérdések közül átváltani egy tetszőlegesre is. 

Egy kérdés és az esetlegesen hozzá tartozó magyarázó ábra elolvasható és arra válasz 

adható azonnal, vagy átugorható, hogy más kérdések megválaszolását követően a 

vizsgázó visszatérhessen alaposabban átgondolni egy-egy adott kérdésre adandó 

válaszát. Ugyanilyen módon a vizsgázó korábban adott válaszait is felülvizsgálhatja és 

dönthet úgy, hogy korábban adott válasza helyett másikat választ. 

A VIZSGA VÉLETLEN VAGY SZÁNDÉKOS ELHAGYÁSA 

Amennyiben a vizsgázó véletlenül, vagy szándékosan elhagyja a vizsgaoldalt a vizsga 

NEM fejeződik be vagy válik semmissé, hanem tovább folytatódik, s a hátralévő idő 

tovább csökken. 
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A vizsgaidőpont vége előtt a vizsgarendszerbe újból be lehet lépni és a vizsgát folytatni 

lehet. 

A VIZSGA BEFEJEZÉSE 

A vizsgát a vizsgázó a lap alján megjelenített „teszt befejezése” gombbal fejezheti be egy 

megerősítő kérdésre adott „befejez” válasszal.  

Amennyiben a vizsgázó a válaszadás során megválaszolatlanul hagyott egy vagy több 

kérdést, a rendszer a „teszt befejezése” gomb megnyomását követően erre külön 

figyelmeztet. 

 

Megválaszolatlan kérdésekre figyelmeztető üzenet 

A vizsga befejezését követően már nincs mód visszatérni és javítani a kérdésre adott 

válaszokon kivéve, ha a vizsgarendszer erre kifejezett lehetőséget nem ad (Például a tét 

nélküli Próba vizsga esetében, ahol a rendszerrel való ismerkedés céljából a vizsga 

tetszőleges alkalommal újrapróbálható. A Próba vizsgáról bővebb információ a 

Vizsgafajták fejezetben olvasható). A vizsgarendszer az értékelést követően megjeleníti a 

vizsga részleteit és azt, hogy a vizsga sikerült-e. 

A vizsgát a vizsgázó a rendelkezésre álló időkereten belül bármikor befejezheti az erre 

szolgáló gombbal. 

Amennyiben a vizsgázásra megadott időkeret lejár a vizsga során addig adott válaszok 

véglegesítésre kerülnek és a vizsga automatikusan véget ér. A vizsga értékelése ilyen 

esetben az addig a vizsgázó által adott válaszok alapján történik. Azok a kérdések, 

melyekre a vizsgázó választ nem adott a Pontozás fejezetben taglaltak szerint kerülnek 

beszámításra. 

 

A rendelkezésre álló idő lejártára figyelmeztető üzenet 

PONTOZÁS 

A vizsgázó által a vizsga során adott válaszokat a vizsgáztató rendszer pontozással 

értékeli a következők szerint: 
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 Helyes válasz:   1 pont (azaz EGY pont) 

 Helytelen válasz:   0 pont (azaz NULLA pont) 

 Megválaszolatlan kérdés:  0 pont (azaz NULLA pont) 

A vizsga befejeztével a rendszer értékeli a vizsgázó által adott válaszokat és a fentiek 

szerint a megoldó kulcs alapján pontozza azokat, majd az eredményt megjeleníti. 

ADATRÖGZÍTÉS 

A vizsga menetét a vizsgarendszer minőségbiztosítási okokból rögzíti. 
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KÖVETELMÉNYEK 

Sikeres vizsgát az tehet, aki a teszt során a kérdéssor 30 kérdéséből legalább 24-re 

helyes választ ad. Amennyiben a vizsgázó a kérdések közül kevesebb, mint 24-re ad 

helyes választ, a vizsga sikertelennek minősül. 

SIKERES VIZSGA 

A rendszer a beadást követően azonnal értékeli a kérdésekre adott válaszok helyességét 

és ez alapján elkészíti az Vizsgaértékelőt, melyet a vizsgázó előtt megjelenít. A 

Vizsgaértékelő tartalmazza a helyes és helytelen válaszok számát és egy linkre kattintva 

részletezi a válaszokhoz tartozó kérdéseket és az arra adott válaszokat, melyet a 

vizsgázó PDF fájlként letölthet. A sikeres vizsgáról a vizsgázó e-mailt is kap a megadott e-

mail címre.  A sikeres vizsga végén a jelölt módon és helyen hozzájuthat a sikeres vizsgát 

tanúsító hivatalos Oklevélhez is. 

A Sikeres vizsga tényét a vizsgarendszer a vizsgázó és a vizsga adataival együtt rögzíti. 

SIKERTELEN VIZSGA 

A Sikertelen vizsgáról a vizsgázó a beadott vizsgalap értékelését követően értesítőt kap a 

weboldalon. Az értesítő vizsgaértékelő lap pontosan megmutatja, mely kérdésekre 

milyen válaszokat adott és melyek voltak a helytelenek. 

A Sikertelen vizsga tényét a vizsgarendszer a vizsgázó és a vizsga adataival együtt rögzíti. 
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VIZSGAFAJTÁK 

Az Oktatói Vizsga az alább részletezett vizsgafajták formájában érhető el. 

MEGHIRDETETT VIZSGA 

A Meghirdetett Vizsga a CadLine által előre megadott időpontra meghirdetett vizsgát 

jelenti. 

EGYÉNI VIZSGA 

Az Egyéni Vizsga célja azoknak az oktatóknak is vizsgalehetőséget biztosítani, akik a 

Meghirdetett Vizsgákon nem tudnak részt venni. Egyéni Vizsgaidőpontot személyesen a 

CadLine elérhetőségein lehet kérni. 

PRÓBA VIZSGA 

A Próba Vizsga olyan speciális, minden vizsgázó számára rendelkezésre bocsátható 

vizsgatípus, mely segítségével a résztvevő megismerkedhet az online vizsgázás 

rendszerével, így az éles vizsgán elkerülhető, hogy a vizsgázó az ismeretlen környezet 

miatt kevésbé hatékonyan teljesítsen. 

FONTOS: A Próba Vizsga csak és kizárólag a vizsgarendszerrel való ismerkedés célját 

szolgálja, használata nem kötelező és a próba vizsgán feltett kérdések teljes mértékben 

eltérhetnek a követelményrendszerben meghatározott és az éles vizsgán feltett éles 

kérdésektől. A próba vizsgán szerzett eredmények semmilyen módon nem befolyásolják 

az éles vizsgán elért eredményeket. A próba vizsgán szerzett pontok semmilyen módon 

nem vehetők figyelembe az éles vizsgák eredményében, kivéve, ha valamilyen speciális 

okból erről a CadLine egy-egy konkrét esetben külön rendelkezik és erről a vizsgázókat 

tájékoztatja. 

ISMÉTLŐ VIZSGA 

Sikertelen vizsga esetén a vizsgázó a következő meghirdetett időpontban újra 

próbálkozhat, ha rendelkezésére áll még Ismétlő Vizsga lehetőség. Vizsgázni az előre 

meghirdetett időpontokban lehet, vagy ha erre a CadLine lehetőséget biztosít, 

lehetséges Egyéni Vizsgaidőpont kérése is. 

KIVÉTELES ISMÉTLŐ VIZSGA 

A Kivételes Ismétlő Vizsga olyan vizsgalehetőség, ami a vizsgázónak egyéni elbírálás 

alapján egyedi esetekben adható. 

Kivételes Ismétlő Vizsga igénybevételére akkor van lehetőség, ha a rendelkezésre álló 

Oktatói Vizsga illetve Ismétlő Vizsgák egyikét sem sikerült a vizsgázónak teljesítenie, 

Kivételes Ismétlő Vizsga iránti igényét a CadLine felé jelezte s a CadLine erre pozitív 

választ adott.  
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A CadLine fenntartja a jogot arra, hogy indokolás mellett a Kivételes Ismétlő Vizsga 

lehetőségét megvonja. 
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FOLYAMATOS KÉPZETTSÉG ÉS ÚJABB VIZSGALEHETŐSÉGEK 

A CadLine kifejezetten támogatja, hogy a programot oktató személyek ismerjék és 

másokkal is megismertessék a legújabb programváltozatokban rejlő lehetőségeket, új 

eszközöket és módszereket. 

Éppen ezért minden évben lehetőséget biztosít arra, hogy a legújabb funkciókat és 

fejlesztéseket az oktatók is elsajátíthassák és az új változat tudásával kiegészített 

tudásukról ismételten Oklevelet szerezhessenek. 

Azok az oktatók tehát, akik a korábbi főváltozathoz kapcsolódóan Oktatói Vizsgát tettek, 

az új fejlesztések nyújtotta eszközök és módszerek ismeretével meglévő tudásukat 

könnyen kiegészíthetik, felfrissíthetik, s arról egy újabb Oktatói Vizsga során Oklevelet 

szerezhetnek. 

 

 


