
Az Anki használata 

Egyszerűen 

Mobiltelefonos app.: 

A Play áruházból telepítsd az „AnkiDroid tanulókártyák” applikációt.  

iPhone-t használóknak javasolt az AnkiMobile Flashcards app. megvásárlása az 

AppStore áruházban (24,99 $ - lifetime license). Enélkül az Anki webes 

felületét tudják ingyenesen használni, de ahhoz egy számítógépre az asztali 

alkalmazást kell telepíteni, majd abból kiindulva létrehozni egy Online fiókot (a 

leírást részletesen lásd lejjebb).  

A tanártól emailben kapott (.apkg kiterjesztésű) kártyacsomagot (paklit angolul: deck), nyisd meg a 

telepített AnkiDroid applikációval. Ha ugyanazon a néven kapsz majd újabb csomagot, az applikáció 

az újabb kártyákat hozzáadja a régi csomagodhoz és tovább gyakorolhatsz. A még ismeretlen 

kártyákat fogja a program először megtanulásra felkínálni. Érdemes a más-más nevű kis csomagok 

helyett egy bővülő paklival gyakorolni, így időről időre a már megtanult kártyák is előjönnek, ezzel is 

segítve a tartós tanulást. 

Tanulás a kártyákkal 

A megtanulandó pakli megnyitása után a program felkínál egy kérdést (a kártya elülső oldalán). Pl : 

Ha vízen úszó papírcsónakba rakjuk a nátriumot, mit tapasztalunk? Mi az oka ennek? 

A válasz elmondása után gombnyomásra megjelenik a helyes válasz (együtt a kérdéssel):  

A csónak meggyullad és sárga lánggal elég. 

Magyarázat: a nátrium és víz reakciója során képződő hő hatására meggyullad a papír. A sárga 

láng a nátrium lángfestésének köszönhető. 

A kártyáról az alján megjelenő három lehetőség egyikének kiválasztásával lehet továbblépni: 

Újra (<1p)  Nehéz (<6p)  Jó (<10p) ..Könnyű (4n) 

Ez így néz ki az asztali alkalmazásban (a mobilon szebb): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A zárójelben álló szám a következő ismétlés időintervallumát jelzi. Ezek a számok a beállításokban 

megváltoztathatóak. A programban előre meg kell adni, hogy egy napon hány tejesen új kártya 

kerülhet elő. Ez függ a tanuló terhelhetőségétől, de 30-nál több beállításának nincs értelme. A 

hatékony tanuláshoz fontos a napi rutin kialakítása. Ez kevésbé fárasztó, több sikerélményhez vezet 

és szokássá válva később szinte bármit meg lehet tanulni így. 

 

 

Haladók számára 
akik szeretnének saját tanulókártyákat készíteni, mivel a saját kártyák hatékonyabbá teszik a 

tanulást. 

Anki letöltése: 

Nyisd meg a https://apps.ankiweb.net/ weboldalt, majd kattints a „Download” feliratú nagy kék 

gombra . 

Ha letöltötted a programot, kattints rá, és telepítsd fel a számítógépre. 

Miután a telepítés befejeződött, zárd be a programot és az asztalon megtalálod a program ikonját. 

Ha megnyitod a programot, kiválaszthatod, hogy milyen nyelven fusson. 

Profilod: 

Az Ankit egy számítógépen többen is használhatják, a használók megkülönböztetésére valók a 

profilok. A Fájl menüpont Profilváltás almenüjében létre tudod hozni a saját profilodat. Ettől kezdve 

az Anki a profilok mutatásával indul, és a saját profilod megnyitásával (vagy akár új profil 

létrehozásával) tudod használni. 

 

Ankiweb (online fiók) létrehozása: 

Az Anki nagy előnye, hogy mobiltelefonon is használható. Ehhez létre kell hozni egy online fiókot, 

amihez majd a telefonod kapcsolódni tud. A számítógépes program Szinkronizálás menüpontjából a 

regisztrálj linkre kattintva eléred a program honlapját (https://ankiweb.net). Itt írd be az email címed 

(amit a mobilon is használsz), válassz egy jelszót. Az email címre küldenek egy megerősítést kérő 

levelet. Ettől kezdve ebben a fiókban (és majd a mobilodon) is látni fogod a szinkronizált kártyáidat. 

Mobiltelefonos app.: 

A Play áruházból telepítsd az „AnkiDroid tanulókártyák” applikációt. Ettől kezdve a 

telefonon is létre tudsz hozni kártyákat és szinkronizálhatod az Online fiókoddal is. 

(A jobb felső sarokban a kört alkotó nyilakra kattintva.) Általában kényelmesebb az 

asztali gépen, az offline programban létrehozni saját kártyákat és azt egy 

kattintással szinkronizálni az Ankiweb fiókkal, a mobiltelefon automatikusan 

szinkronizál ezzel a fiókkal.  

iPhone-t használóknak javasolt az AnkiMobile Flashcards app. megvásárlása az AppStore áruházból. 

Enélkül az Anki webes felületét tudják ingyenesen használni, de ahhoz állandó internet kapcsolatra 

lesz szükség. 

https://apps.ankiweb.net/


Szinkronizálási tanács: 

mivel több eszközön (weben, okostelefonon, számítógépen) is használod a programot, ezért érdemes 

minden használat előtt (vagy a használat után) szinkronizálni, hogy az esetleg felvett új kártyák és a 

tanulásban való előrehaladás adatai mindenütt azonosak legyenek. A programban beállítható, hogy 

ez automatikusan, minden kilépéskor történjen-e meg, vagy inkább saját magad akarod a 

szinkronizálást indítani. (Ha különféle eszközökön is szerkeszted a kártyákat, akkor majd választanod 

kell, hogy melyik platform adatai maradjanak meg egy későbbi szinkronizáláskor.) 

 

Kiegészítők: 

Az Ankiba be van építve az a lehetőség, hogy a program lehetőségeit más felhasználók által készített 

funkciókkal bővítsük: több mint háromszáz ilyen bővítmény létezik. Az Eszközök menü Bővítmények 

pontja és annak Bővítmények beszerzése… alpontja alól, a Bővítmények keresése gombra kattintva 

érhető el mindezek aktuális listája (értékelésükkel, a felhasználók számával és a legutóbbi módosítás 

dátumával). Az egyes sorokra kattintva olvasható a kiegészítők részletes ismertetője, valamint az a 

számkód, amellyel telepíteni lehet ezeket saját programunkba. Ezt ki kell másolni, és a fenti elérési 

úton a Bővítmények beszerzése… alatti mezőbe be kell szúrni. A kiegészítő ezután települ, és az Anki 

bezárása és újraindítása után használható. 

Hasznos kiegészítők: Image Occlusion Enhanced;  AwesomeTTS - Add speech to your flashcards; 

Extended Heatmap; Hierarchical Tags 2; Advanced Browser; Edit Field During Review; More Decks 

Stats and Time Left 

Ezeket majd később részletesen megismerjük 

 

Kártyák feltöltése : 

Kezdetben előre elkészített kártyacsomagot (pakli) kapsz a gyakorláshoz, ami aztán szabadon 

bővíthető. Később már mindenki önmagának készíthet ilyeneket, hiszen egy tanulókártya elkészítése 

maga is segíti a tanulást. 

Ha nem csupán a mobilodon szeretnéd használni, vagy bővíteni szeretnéd, úgy az előre elkészített 

pakli, pl. „Kemia.apkg” egy adott tárhelyről (vagy egy levél mellékleteként) letölthető a számítógépre 

is. Az oda telepített (és offline működö)  program Fájl menü Importálás… almenüjéből kell a letöltött 

fájlt megnyitni. Ha már létezik ezen a néven pakli, akkor abba csak az új kártyákat fogja a program 

átmásolni. Az újabb kártyákkal ezért ugyanezt a paklit lehet bővíteni (Kemia.apkg) és ismételten 

megosztani a tárhelyen. Szinkronizálások után a pakli megjelenik a mobiltelefonodon is és kezdődhet 

a gyakorlás. 

 

Új kártyák felvétele: 

Új kártyákat alapesetben a pakli kiválasztása után a „Hozzáadás” menüpontra kattintva lehet 

létrehozni. Ennek módja eléggé intuitív, kis gyakorlással és a kézikönyv használatával egyre 

gyorsabban fog menni. A meglevő kártyák módosítására a „Böngésző” menüpontbóll kiindulva 

kerülhet sor. 

Lehetőség van a tömeges bevitelre is is, amelyhez egy szöveggé alakított táblázatra lesz szükség. 



A program sok funkcióját a használat során lehet a leggyorsabban megismerni és megtanulni. ehhez 

érdemes az interneten fellelhető oktatóvideókat, illetve az angol nyelvű kézikönyvet használni. 

 

Haladó beállítások: 

Az interneten, főleg a YouTube-on sok oktató videó érhető el. Pl:  

https://youtu.be/goUrNKJMSZs 

https://youtu.be/AbvaITy3oeQ 

 

Kézikönyv: 

A program Súgó menüpontjában található az Útmutató. Ez egy angol nyelvű online kézikönyvhöz 

vezet, amelyből csaknem minden  kérdésre választ találhatsz a program használatával kapcsolatban. 

https://youtu.be/goUrNKJMSZs
https://youtu.be/AbvaITy3oeQ

