
Google Tanterem Diákoknak. 

Telepítés számítógépre: 

Első lépésként nyisd meg a böngészőben a Google Tanterem alkalmazást. 

 

A telefonodra is szükség lesz, így telepítsd a Play Áruházból is. 

 

A feladatokat a telefonodon is meg tudod oldani. 

Jelentkezz be a Google fiókoddal.(amit a telefonodon is és a pc-den is 

használsz) 



 

 

Az Óráidat (kurzusaidat) vagy a tanáraid email-ben történő meghívására 

érheted el, vagy a kurzus kódját adod meg, amit már előzőleg megkaptál.  

 

 

Írd be a kódot (ne ezt). 



 

 

Azonnal megjelenik az adott óra kurzusa. A feladatokat ebben a formában 

láthatod: 

 

 

 

 

 

 



Kattints az adott feladatra. A feladat megolása után készíts fényképet a 

feladat(ok) ról. Lehet több kép is készítésére is szükség lesz. 

A Saját feladat részen keresd meg a Hozzáadás vagy létrehozás menüpontot. 

 

Válszd ki a fájl menüpontot 

 

A Fájl kiválasztása az eszközről menüpontra kattints. Keresd ki az elkészített 

képeket és válaszd ki. 

 



 

 

Ha a képek feltöltődtek akkor kattints a Feltöltés gombra 

 

Ekkor megjelenek a képeid a Saját feladat alatt: 

 

Nincs más dolgod csak a feladat Leadása. 

 

 

 



Android telefon használata  

Telepítés: 

 

 



Fontos hogy azzal Gmail fiókkal jelentkezz be, amit használsz telefonon és ha 

van a gépeden is!!!!! 

Ha a kurzusmeghívót email-ben kaptad, a telefonodon az alkalmazás 

automatikusan elindul és beléptet a kurzusba. 

Ha kurzuskódod van így járj el:  Jelentkezés kurzusra majd írd be az óra (kurzus) 

kódját: 

 

 

Majd a Jelentkezés 

 

(Ne ezt a kódot írd be ) 



 

 

Ha sikerült akkor megjelenik az aktuális óra. Minden órának saját kódja van. 

Tanáraid igyekeznek téged autómatikusan meghívni de várhatólag a rendszer 

lelassul a napokban. Az órakódokat, ha kell, eljuttatjuk hozzád. 

Az órákat egyessével fel kell venned ha nem hív be a rendszer. 

Ezt fogod látni: ez egy teszt óra, de te Irodalom 5a, vagy Fizika 8b címmel 

találkozol majd: 

 

  



A feladatok, elvégzendő tevékenységek megjelennek az adott óra menüjében. 

Itt egy Tesztfeladat látható. Ha ráböksz több részlet is van, ezt látod: 

 

Hogyan tudod megoldani a kért feladatot? Húzd fel a Saját feladat 

fület így: 

 

 



 

Bökj rá Melléklet hozzáadása pontra. Ekkor ezt látod: 

 

Válaszd a Fotó Készítése pontot, fotózd le a kért füzetlapot, munkafüzetet, 

vagy az adott feladat megoldását.  

Ekkor a képek megjelennek a menüdben így: 

  



Leadás és készen is vagy. 

Word dokumentumot és PowerPoint bemutatót is itt tudsz csatolni a 

feladathoz a későbbiekben. 

Apple telefonokon az App Stor-ban elérhető az alkalmazás.  

 

Sok Sikert! 


