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Hogyan érhető el a Matific felülete? 

 

Ismerkedésként érdemes a Matific (https://www.matific.com/hu/hu/home/) oldalra ellátogatni és 

kipróbálni az ingyenesen megtekinthető játék epizódokat (ki lehet választani az évfolyamot) 

 

 

A felhasználóbarát felület lehetővé teszi, hogy a pedagógus akár a teljes osztálynak, akár 

annak alcsoportjainak vagy akár tanulónként személyre szabja a tanulási feladatok menetét. 

A pedagógus dönthet arról, hogy a tanulók szabadon vagy egy meghatározott sorrendben 

végezhetik-e el a feladatot. 

A pedagógus és a tanuló is folyamatos visszajelzést kap a haladásáról és az 

eredményességről, a szülők egy kattintással tájékoztathatók a tanuló sikerességéről. 

 

Ha tetszik a felület, jöhet a regisztrálás! 

Ahhoz, hogy a tanulók használni tudják, a pedagógusnak regisztrálnia kell az 

osztályt! 

 

  

https://www.matific.com/hu/hu/home
https://www.matific.com/hu/hu/home/


3 
 

REGISZTRÁLÁS MENETE A MATIFIC FELÜLETEN 

 

A Matific nyitó felülete 

 

A Matific honlap nyitófelületén az „Ingyenes próbaidőszak” gombra kattintva jelenik meg a 

regisztrációs oldal: 

 

Figyelem: Az e-mail cím megadása pontos, élő és elérhető legyen, mert  

– arra érkezik az aktiváló kód 

– ez az e-mail cím a későbbiekben a pedagógus felhasználó neve lesz (mindig ezzel kell 

bejelentkezni) 

https://www.matific.com/hu/hu/home/
https://www.matific.com/hu/hu/guests/onboarding
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Az „ISKOLA” megadásánál kezdje el begépelni az iskola nevét – nagy valószínűséggel nem találja, 

mert csak azokat tárolja a rendszer, akik eddig fizettek érte. Ebben az esetben pipálja be a négyzetet: 

„Nem találom az iskolámat”  és megjelenik egy kitöltendő űrlaprészlet: 

 

Az „Iskolakód” az iskola OM kódját jelentené – ha nem tudja biztosan, akkor kihagyható, 

továbbengedi a rendszer. 

Ne felejtse el elolvasni és elfogadni a felhesználási feltételekt és az adatvédelmi irányelveket! 

Onnan tudja, hogy helyesen töltötte ki, hogy az „Ingyenes próbaverzió aktiválása most” 

felirat narancsszínűvé válik: 
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A narancsszínű „Ingyenes próbaverzió aktiválása most” gombra kattintva a rendszer egy kódot 

küldd el a megadott e-mail címre, amelyet be kell írni a megjelenő lapra: 

 

Sikeres és egyező beírás esetén a lapon található OK gomb narancsszínűvé válik. Az „OK” 

gombra kattinva jelenik meg a következő oldal, ahol megadhatja jelszavát. Írja fel a jelszavát, 

hogy emlékezzen rá! Ha mégis ráfelejtene a support@matific.com címen kérhet segítséget. 
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A „Módosítások mentése” gombra kattintva megjelenik a „Tartalom oldal” és felugró 

ablakban alapinformációkat tartalmazó szöveg. 

 

 

A zöld OK gomb megnyomása utána fejlécen az „Osztály kezelése” fülre kattintva válassza a 

„tanulók kezelése menüpontot! Ekkor megjelenik az üres osztály és az osztály kódja: 

 

Itt kattintson a piros nyíllal jelzett osztálykódra (kék színnel jelenik meg). Ekkor megjelenik egy 

felugró ablak, amelynek információit (esetleg képernyőképet készítve vagy lefényképezve is 

lehet) küldjük ki az osztály tanulóinak: a regisztrálási oldal URL címét 

(https://www.matific.com/class) és a felugró ablakban megjelenő osztálykódot (általában 6 

karakterből áll).  

https://www.matific.com/class
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Példa a tanunóknak kiküldhető levélre: 

Kedves ………!  

Kérem, lépj be a https://www.matific.com/class oldalra és regisztrál a Matific program 

használatára. A továbbiakban ezzel a programmal is dolgozunk. 

A beírandó osztálykód:_ _ _ _ _ _(beírandó a programból) 

A Név-hez a keresztnevedet írd be, a Vezetéknévhez, a vezetéknevedet! 

A Játék gomb megnyomása után megjelenik a felhasználó neved és a jelszavad, amit a későbbiekben 

használhatsz a belépéshez. Ezt írd fel magadnak, hogy máskor is játszani tudj! 

A regisztrálást követően a Matific honlap oldal (https://www.matific.com/hu/hu/home/) Belépés 

gombjára kattintva lehet belépni a felhasználó névvel és jelszóval. 

Köszönöm. 

Üdvözlettel, 

……….. 

 

Megjegyzés: 

Azért érdekes a név beírás sorrendje, mert pontosan a beírt információ szerint jelenik meg a 

pedagógus kezelő felületen. 

Ha a tanuló rá is felejt a felhasználó nevére és jelszavára – a pedagógus látja azt a saját kezelő 

felületén és segíteni tud a tanulónak – akár egy kattintással el is küldheti e-mailben. 

 

 

 

https://www.matific.com/class
https://www.matific.com/hu/hu/home/
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A tanulóknak a https://www.matific.com/class oldalra belépve megjelenik az alábbi oldal: 

 

Itt értelemszerűen be kell írni azt az osztálykódot, a „Név”  helyére a keresztnevet lehet írni. Amikor 

kitöltötte a tanuló, a „Játék” gombot megnyomva megjelenik a továbbiakban használandó 

felhasználó név és jelszó: (A példában a tanuló a „név” helyére a vezetéknevét írta…) 

 

https://www.matific.com/class
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Az OK. gomb megnyomásával a tanuló máris elkezdheti használni a programot. 

A továbbiakban a tanuló a Matific honlap oldal (https://www.matific.com/hu/hu/home/) Belépés 

gombjára kattintva tud belépni a felhasználó névvel és jelszavával: 

 

 

Honnan tudom, hogy mindenki bejelentkezett-e? 

A pedagógus bejelentkezéssel, az „osztály kezelése” fülök, a „Tanulók kezelése” alpontot választva a 

következő látható: 

 

Ha az osztály összes tanulóját látja a listában, akkor mindenki bejelentkezett… Itt tájékozódhat a 

tanulók felhasználó nevéről és jelszaváról (ráfelejtés esetén segíteni tudja a tanulót). A fenti példán 

látszik, hogy Julcsa követte a bejelentkezési utasítást, Nagy Lajos és Kis Pista viszont nem…. 

https://www.matific.com/hu/hu/home/
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Támogató anyagok elérhetősége 

 

Az Oktatás2030 Tanulástudományi Kutatócsoport létrehozott egy oldalt: Matific Magyarország 

(https://www.facebook.com/matifichungary/), amelyen: 

1. Közzé tesszük a felhasználást támogató videókat 

2. GYIK kérdésekre választ adunk 

3. Kapcsolatot lehet teremteni más Matific felhasználókkal 

4. Webinárium formában elérhető képzések időpontját és az azokra történő jelentkezést 

 

Matific okos-telefonon és tableten 

 

Androidos eszközökön a Google Play Áruház alkalmazáson keresztül tölthető le a program. (Érdemes 

a „Matific” keresőszót használni – vigyázat több változat is bejelentkezik!) 

 

 

 

A pedagógusok a tanári változatot töltsék le (Matific Teacher), ahhoz, 

hogy a pedagógus funkciók elérhetőek elegyenek (feladat kiosztás, 

eredmények áttekintése, kapcsolattartás). 

 

 

 

 

Tanulók számára a „Matific Student” app töltendő le: 

 

 

 

 

 

Nem ajánlott tableten és telefonon a böngészőn keresztüli használattal kísérletezni, mert 

élvezhetetlenül kicsi lesz a felület.  

Akár számítógép böngészőjén, akár androidos vagy ios eszközön történik a használat, mindegyiknél 

ugyanaz a felhasználónév és a jelszó. 

 

https://www.facebook.com/matifichungary/
https://www.facebook.com/matifichungary/
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Offline használat 

 

Bármikor választhatja az Offline használatot. Ehhez a belépés előtt a Belépési oldalon szükséges a 

„Tartalom előzetes letöltése” gombot választani:  

 

A megjelenő képernyőn érdemes csak egy évfolyamot kiválasztani, mert meglehetősen hosszú időbe 

telik a letöltés (érdemes a szülőket, tanulókat tájékoztatni, hogy mely évfolyamok anyagainak 

használata tervezett). 

 

 

Az íly módon letöltött tartalmak akár offline (internet nélküli) állapotban is használhatóak (kikönnyítve 

a „csúcs időszakot és megelőzve a lefagyást). Ugyanakkor a tartalmak letöltése előtt mérlegelendő, 

hogy milyen az eszköz memória kapacitása. Ehhez útmutatást talál: 

https://www.matific.com/hu/hu/home/our-product/technical-requirements/ 

https://www.matific.com/hu/hu/home/our-product/technical-requirements/

