
Szülői tájékoztató levél a digitális országos mérésekről 

 

A 2021/2022-es tanévben valódi mérföldkőnek számító változás következik a 

Magyarország pedagógiai mérési rendszerében. Egyfelől a mérési rendszer 

kiegészül a természettudomány kompetenciaterülettel, másfelől teljes mértékben 

átköltözik a digitális médiumra, azaz az országos méréseket a tanulóknak 

ezentúl online felületen kell teljesíteniük. 

A felmérések  időpontjai: 

A mérések időpontját a 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) 

EMMI rendelet 11. § (3) bekezdése határozza meg. Az iskolák feladata, hogy a 

helyi technikai feltételek, valamint a mérésben részt vevő tanulók számának 

figyelembevételével a tanulóikat beosszák a mérési napokra. 

A felmérések időpontjai iskolánkban: 
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A részvétel minden érintett diák számára kötelező. A mérés napja tanítási 

napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel 

teljesítenek. 

MÉRÉSI TERÜLETEK 

Szövegértés: A tesztek a mindennapi életből vett szövegekben szereplő tények, 

összefüggések feltárását, problémák, helyzetek megoldását várják el a 

tanulóktól, elbeszéléseket, regényrészleteket, ismeretterjesztő szövegeket, 

újságcikkeket, hirdetéseket és szokványos táblázatokat tartalmaznak. A 

tanulóknak a különböző információhordozókhoz kapcsolódó kérdések 

megválaszolásakor a szövegek átfogó értelmezésén túl különböző műveleteket 

kell végrehajtaniuk. Ezek közé egészen egyszerű és komplex műveletek is 

tartoznak, a konkrét információ visszakeresésétől az egyes szövegelemek 

funkciójának meghatározásán át a szöveg megformáltságára való reflektálásig. 

A mérésben zárt és nyílt végű feladatok egyaránt szerepelnek. A tanulói 

teljesítmények értékelése központilag történik. 

Matematika: azt vizsgálja, hogy mennyire képesek az iskolai oktatás során 

elsajátított matematikai ismereteiket valós helyzetekben, életszerű 

kontextusokban alkalmazni. A felmérés ugyan figyelembe veszi a matematika 

tanterveket, de nem csak azon ismeretek mozgósítását várja el, amelyeket éppen 

az adott évfolyamon kellett elsajátítani. A mérésben zárt és nyílt végű feladatok 

egyaránt szerepelnek. A tanulói teljesítmények értékelése központilag történik. 

Természettudományos műveltségét vizsgáló mérésben: a természettudomány 

kérdéseivel, a műszaki, technikai problémákkal valóságos, vagy valószerűen 

megkonstruált kontextusban találkoznak a diákok. A kérdések 

megválaszolásához nem kizárólag és nem elsősorban az előzetes tudásukra van 

szükségük a diákoknak, hanem fel kell használniuk és fel kell dolgozniuk a 

feladatban szereplő információkat, adatokat, adatábrázolásokat is. A mérésben 



zárt és nyílt végű feladatok egyaránt szerepelnek. A tanulói teljesítmények 

értékelése központilag történik. 

Az idegen nyelvi mérés: a 8. évfolyamos tanulók angol és német nyelvtudását 

vizsgálja. A mérésben az angolt vagy németet első idegen nyelvként tanuló 

diákok vesznek részt. A mérés azt vizsgálja, hogy a tanulók elérik-e a tantervi 

követelményekben az egyes évfolyamok számára előírt szinteket. Az idegen 

nyelvi mérés mindkét évfolyamon három készséget érint, a mérés egyik része az 

olvasott szöveg értését és a szövegalkotást, a másik része a hallott szöveg értését 

vizsgáló feladatokból áll. A mérések csak zárt végű feladatokat tartalmaznak. 

Mit kell hozni? 

A matematikateszt megoldásához a tanulóknak szükségük lesz számológépre, 

ezért ezt hozzák magukkal a mérés napján. Mobiltelefon és/vagy tablet a 

felmérés ideje alatt nem használható még számológép helyett 

sem. Tízórait ajánlott hozni! 

A tanulói online háttérkérdőív: 

A digitális tesztek megírása mellett a tanulók és szüleik hozzáférést kapnak egy 

online háttérkérdőívhez is, amely a mérési rendszer egyik fontos eleme. A 

kérdőívben a tanulók szociokulturális hátteréről szerepelnek kérdések. A 

kérdőívben található tájékoztatót, valamint a válaszokat a tanulók szüleikkel 

együtt olvassák el és adják meg! A kérdőívek kitöltése a mérési eredmények 

értékelésének szempontjából rendkívül fontos, ám a tanulók és szüleik számára 

önkéntes. A háttérkérdőív kitölthető a teljes mérési időszak alatt, tehát 

2022. április 20. és május 31. között. 

A Tanulói kérdőívek azt a célt szolgálják, hogy a belőlük nyert adatok 

segítségével az iskola eredményeit ne csak önmagukban, hanem a tanulók és az 

iskola rendelkezésére álló lehetőségek, valamint a rájuk jellemző körülmények 

figyelembevételével tudják elemezni. 

A kérdőív kitöltéséhez a tanuló mérési azonosítóját tartalmazó belépési jelszó 

szükséges. Az első belépés után a jelszót meg kell változtatni, a későbbiekben a 

kérdőív lezárása előtt csak az új jelszóval lehet visszalépni a kérdőívbe. A jelszó 

megadásával biztosítható, hogy a megadott válaszokat ne ismerhesse meg olyan 

személy, aki – az eredeti jelszó ismeretében – össze tudja kötni a felhasználó 

személyét a mérési azonosítóval. 

Minden mérésben érintett tanuló a saját oktatási intézményétől a mérés előtti 

héten csütörtökön megkapja a Mérési azonosító kártyát, amely tartalmazza a 

háttérkérdőív online elérhetőségét, az intézmény és a tanuló alapadatait, a mérési 

azonosítót, a háttérkérdőív indításához szükséges kódot és azonosítót. 



A szülői háttérkérdőív kitöltését asztali számítógépen, laptopon, esetleg 

tableten javasoljuk. A telefon használatát nem ajánljuk, mert bizonyos 

kijelzőméretnél a válaszlehetőségek tördelése szétcsúszhat. 

Az Oktatási Hivatalhoz eljutó adatsor csak a tanuló mérési azonosítóját 

tartalmazza, így a Hivatal nem tudja összekapcsolni a tanuló mérési azonosítóját 

és a tanuló személyazonosságát. 

Az iskola nem fér hozzá a háttérkérdőívben megadott válaszokhoz, de a 

mérés lebonyolítását támogató informatikai rendszerben nyomon tudja 

követni, hogy melyik mérési azonosítójú tanuló háttérkérdőíve került már 

kitöltésre. 

A Mérési azonosító segítségével tudják megtekinteni a tanuló mérésben elért 

eredményéről készülő egyéni jelentést 2023. február végétől 

a https://www.kir.hu/okmfit honlapon, a Tanulói jelentés menüpont alatt. 

A digitális országos mérésekről bővebb tájékoztatást az oktatas.hu oldalon 

olvashatnak. 

Köszönjük együttműködésüket! 

       

Horváthné Szvath Szilvia 

           mérési koordinátor 

 

https://www.kir.hu/okmfit
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/alt_leiras

