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Felhasználói ismertető 
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A Shetland Online az angol nyelv tanulóinak kíván segítséget nyújtani a tanulásban 

különböző feladatokkal, átfogó nyelvtani magyarázatokkal és példákkal, hang- és 

szöveganyagokkal, valamint szókincsfejlesztő gyakorlatokkal. 

A Shetland Online a nap 24 órájában, egész évben, a rendelkezésedre áll és a világon 

bárhonnan és bármilyen olyan számítógépről elérhető, amely csatlakozik az Internethez, 

továbbá megfelel az alábbi minimális rendszerkövetelményeknek: 

 

• Személyi számítógép 

• Képernyő felbontás: minimum 800x600, Színmélység: minimum 16 bit 

• Sound Blaster kompatibilis hangkártya, hangszóróval vagy fejhallgatóval és 

mikrofonnal (amennyiben az audio anyagokat is használni kívánod) 

• Internet kapcsolat (minimum 56kbps modem) 

• Internet böngésző szoftver  

(Windows: Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, illetve 

Macintosh: Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator) 

• Macromedia Flash Player 6 vagy jobb  

(ingyenesen letölthető az alábbi címről: http://www.macromedia.com/) 

• Adobe Acrobat Reader (a www.adobe.com címről ingyenesen letölthető) 

• Skype (amennyiben ezt a szolgáltatást is használni kívánod. 

 

Hozzáférés a rendszerhez 

 

A Shetland Online rendszerhez csak érvényes azonosítóval és jelszóval rendelkező 

felhasználók férhetnek hozzá. Ezen adatok egyedi azonosítást tesznek lehetővé, amely 

által a tanulók tevékenysége nyomon követhető a tanárok számára, illetve amely által az 

egyéni rendszerbeállítások megőrizhetőek (szótárak, eredmények, személyes tanmenetek 

és kiegészítő szolgáltatások). 

A személyes azonosítók és jelszavak más felhasználó számára nem adhatóak tovább, 

mint azt a tanulmányi szerződés is tartalmazza. A jelszavak kiadása gyakorlati 

szempontból is hátrányosan érinti a felhasználót, hiszen sem ő, sem a tanára nem tudja 

nyomon követni a valós előrehaladást, illetve megválaszolni a problémákat.
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BE – ÉS KIJELENTKEZÉS 
 

A Shetland Online rendszer kezdőoldalán be kell jelentkezned az iskolától megkapott 

azonosítóval és jelszóval. A USER ID mezőbe írd be az azonosítódat, a PASSWORD 

mezőbe pedig a jelszavadat, majd nyomd meg az ENTER billentyűt. (Ügyelj a kis és 

nagybetű közötti különbségekre.) 

 

 
 

A kijelentkezéshez kattints a [Log out] feliratra vagy zárd be az Internet böngésző 

ablakát, esetleg adj meg egy másik webcímet, amelyet fel kívánsz keresni.  
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FŐMENÜ 
 

Sikeres bejelentkezésed után az alábbi képernyő fogad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A személyes beállításaid, 
üzeneteid, eredményeid és 
egyéb hasznos anyagok 
találhatóak itt 

Feladatgyűjtemény 

Eszköztár 

 

Shetland UK Nyelvisko
Személyes tanmeneted
 

Nyelvtankönyv 

Kifejezések 
gyűjteménye
la, 1192 Budapest, Kábel utca 10. 357-1456, 280-3123, 281-0822 



Menüpontok: 

 
Személyes beállítások: 

My Messages (Üzeneteim): Ez egy levelező-rendszer, hasonló a YahooMail vagy egyéb 

web-alapú internetes levelezőrendszerekhez. Ebben a rendszerben azonban csak olyan 

embereknek lehet levelet küldeni, akik maguk is a Shetland Online felhasználói, vagyis 

külső e-mail címre, illetve onnan ide, nem lehet üzeneteket küldeni. A Shetland Online 

számára megadott valós e-mail címedre azonban egy rövid értesítést fogsz kapni, ha új 

üzeneted érkezett. Ezt a rendszert felhasználhatod arra, hogy a házi feladataidat elküld 

tanárodnak, aki azokat kijavítva vissza tudja küldeni Neked, továbbá kérdéseket tehetsz 

fel.  

 

My Learning Path (Személyes tanmenet): lásd alább. 

 

My Configuration (Beállításaim): Ebben a menüpontban megváltoztathatod e-mail 

címedet, amelyre üzenetet kapsz, ha leveled érkezett a Shetland Online rendszerében, 

illetve amelyen iskola szükség esetén értesítést küldhet Neked. Azt is itt jelölheted ki, 

hogy milyen témákban kívánsz híreket látni a My News (Híreim) menüben, továbbá, 

hogy milyen hang (női vagy férfi) olvassa fel Neked a kijelölt szövegeket az automatikus 

felolvasás ikonra kattintva. 

 

My Class Forum (Osztálytársaim): Amennyiben nem egyedül, hanem csoportban 

tanulsz, itt olvashatod el, illetve írhatsz az osztálytársaidnak szánt üzeneteket. Ez egy 

amolyan faliújság, vagyis bármit írsz, azt mindenki látni fogja az osztályodban. 

Személyes üzenetekhez használd a My Messages (Üzeneteim) menüpontot. 

 

My Results (Eredményeim): Itt megtekintheted, hogy milyen eredményeket értél el az 

egyes gyakorlatok megoldásakor. 
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My Personal Directories (Személyes szótáram): Ebben a menüpontban egy szótárat 

találsz, amelyben csak azok a szavak szerepelnek, amelyeket megnéztél a főszótárban, 

mert nem ismerted őket. Lehetőséged van arra, hogy ezeket a szavakat gyakorold, mivel a 

rendszer képes feladatsorokat készíteni a számodra, amelybe ezeket a szavakat keveri 

bele gyakorlásképpen. Emellett más szókincsfejlesztő gyakorlatok is találhatóak itt. 

 

My News (Híreim): Itt az általad megadott beállítások szerinti hírekből találsz tallózást a 

világ különböző tájairól. 

 

My Links (Weboldalaim): Ezen az oldalon egy gyűjteményt találsz a nyelvtanulás 

szempontjából hasznos webhelyekről. 
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Feladatgyűjtemény (Workbook): 

 

Ebben a részben az egyes tudásszinteknek (Elementary 1 – Advanced 2) megfelelően 

összegyűjtve találod meg a különböző feladatokat. Bármelyik itt található feladatot 

megpróbálhatod megoldani, a feladatgyűjtemény használata teljesen Tőled függ. 

Amennyiben az egeret valamelyik szürke kockára mozgatod, megjelenik, hogy milyen 

jellegű feladatot oldhatsz meg ott. A szürke mezők azt jelentik, hogy az adott feladatot 

még nem használtad. Amennyiben a mező színe zöld, akkor már elkezdted a feladatot és 

talán meg is oldottad. A narancssárga keretben lévő feladatot oldottad meg a legutóbb. 

Lehetőséged van keresni is a gyakorlatok között: írd be a gyakorolni kívánt nyelvtani 

terület nevét (angolul) az üres mezőbe és kattints a nagyító ikonra. Ekkor csak azok a 

feladatok fognak megjelenni, amelyek a megadott témában tartalmaznak gyakorlatokat. 
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Ha az adott feladatot már megoldottad, akkor az egér odamozgatásával az eredményedet 

tekintheted meg: 

 
 

A megjelenő ablakban láthatod, hogy mikor oldottad meg a feladatot, mennyi idő alatt, 

mennyi helyes (Correct) és mennyi hibás (Incorrect) feleleted volt, illetve használtál-e 

segítséget (Hints) vagy hagytál-e ki kérdést (Not answered). Ugyanezeket az adatokat a 

tanárod is megtekintheti a Te közreműködésed nélkül. A rendszer mindig a legjobb 

eredményedet fogja tárolni és kijelezni. 

 

 

Nyelvtankönyv (Grammar Book): 

 

Ebben a menüpontban egy angolul megírt nyelvtankönyvet találsz. Az egyes nyelvtani 

egységek külön-külön kerülnek bemutatásra, elmagyarázásra és egyetlen gombnyomásra 

a hozzájuk tartozó gyakorlatokat is megtekintheted, illetve megoldhatod. 
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Kifejezések gyűjteménye (Phrase Book): 

 

Itt csokorba gyűjtve találhatod a leggyakrabban előforduló témakörökben elhangzó 

tipikus kifejezéseket és teljes mondatokat. Lehetőséged nyílik elolvasni, meghallgatni és 

gyakorolni is őket, sőt amennyiben mikrofonod is van, rögzítheted a saját kiejtésedet és 

összehasonlíthatod az igazi angol kiejtéssel.  

 

 
 

A baloldalon látható menüből kiválaszthatod a témakört, jobb oldalon pedig megjelennek 

a leggyakoribb kifejezések, mondatok. Ha a kis hangszóró ikonra kattintasz, egy új ablak 

ugrik fel: 
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Az egérrel 
idehúzhatod az 
egyes szavakat, 
hogy összeállítsd 
a meghallgatott 
mondatot. 

 

 
 Ide kattintva bekapcsolhatsz egy 

magnót, amely felveszi a Te 
A kis hangszóróra kattintva 
meghallgathatod az eredeti angol
kiejtést. 
hangodat és visszajátssza, hogy 
összehasonlíthasd kiejtésedet az 
eredetivel. 
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Személyes tanmenet (My Learning Path): 

 

Ez a menüpont a Shetland Online rendszer egyedülálló szolgáltatása, amelyben 

kifejezetten a Te számodra, a Te igényeidet és tudásszintedet figyelembe véve, alakítunk 

ki egy órarendet (nyelvtani magyarázatokat és gyakorlatokat), hogy egyéni vagy 

csoportos tanulásodat elősegítsük. Ha erre a menüre kattintasz, az alábbi képernyő fogad: 

 

 
 

Ezen a lapon láthatod a személyes tanmenetedet, a tanárod nevét (Assigned by), továbbá 

hogy mikorra kell végezned vele (Deadline). Az eredmény (Total) sorban láthatod a 

tanmenetben való előrehaladásod mértékét és gyakorlatok megoldásainak eredményeit. 

A jobb oldali táblázatban látod tanmeneted részletes elemeit. A sorokra kattintva 

megtekintheted a nyelvtani magyarázatokat (a NYELVKÖNYV kezdetű sorok), 

megoldhatod a feladatokat vagy tanulmányozhatod a kiegészítő anyagokat. Az eredmény 

(Score) százalékosan mutatja, hogy milyen sikerrel oldottad meg az egyes feladatokat. A 

nyelvtani magyarázatoknál is látsz ilyen százalékértéket, ez azonban nem mérvadó.  
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Egy nyelvtani magyarázatot kiválasztva, az alábbi képernyő fog megjelenni: 

 

 

„See link” ikon

 

A fehér mezőben egy rövid leírást olvashatsz arról, hogy milyen témával foglalkozik az 

adott nyelvtani rész. Az utolsó mondat mindig arra kér, hogy kattints a bal oldalon 

villogó „See link” ikonra a folytatáshoz.  

Ha ide kattintasz, egy új ablak fog megnyílni, amelyben egy Acrobat Reader által 

kezelhető pdf dokumentum fog megjelenni.  

 

A „Menu” ikon visszavisz a tanmenet kezdő képernyőjére, míg a „Links” címszó alatt 

lévő kis könyvecske ikonja az angol nyelvű Nyelvkönyvet fogja megjeleníteni. 

 

A „Solutions” címszónál látható két ikonnak ezen az oldalon nincs funkciója! 
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Eszköztár: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grammar Book ikon: 
Nyelvtankönyv 
Gyakorlatok nyelvtani témánként

 

Workbook ikon: 
Feladatgyűjtemény 
Személyes tanmenet
Gyakorlatok tudásszintenként 

Speak&Listen ikon: 
Kifejezések gyűjteménye 
Szövegértés magnóról 
Diktálások 

k

 

Automatikus felolvasás ikon: 
Ha kijelölsz egy szövegrészt, szót vagy akár egy egész 
olvasmányt és erre az arcképre kattintasz, akkor az 
általad megadott hang felolvassa azt Neked. 
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Read&Write ikon:
Olvasmányok 
Nyelvi játékok 
 

 

Vocabulary ikon: 
Személyes szótár 
Szókincsfejlesztő gyakorlato
, 280-3123, 2
My Results ikon:
Eredményeid
81-0
Home ikon:
Kezdőlapra
Help ikon:
Segítség 
(angolul)
 

Communications ikon:
Üzeneteid 
Fórum
Dictionaries ikon:
Főszótár 
Személyes szótár 
822 


