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2016. június 1-én az Oktatási Hivatal célnyelvi mérést szervez a két tanítási nyelvű nevelés-oktatást folytató általános és 
középiskolákban. A mérés időpontját a tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet határozza meg. 

A célnyelvi mérést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97.§ (13) alapján a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
135.§ és 136.§ írja elő. 

A mérés a két tanítási nyelvű általános és középiskolák három évfolyamán az alábbi KER szerinti nyelvi szinteket méri: 

Évfolyam Mért KER szint 

6. A2 

8. B1 

10. B2 
  

Ugyanezek a KER szerinti nyelvtudási szintek szerepelnek a két tanítási nyelvű általános illetve középiskolák számára 
készült kerettantervek követelményeiben is (4/2013. (I. 11.) számú EMMI rendelet 2. és 3. melléklete). 

A célnyelvi mérés szintmeghatározásai a Közös Európai Referenciakeret (KER) leírásain 
(http://www.nyak.hu/nyat/doc/ker_2002.asp) alapulnak. 

Az célnyelvi mérés alapelvei 
A célnyelvi mérés célja a használható nyelvtudás, azaz a kommunikatív kompetenciák mérése. Ezért a célnyelvi mérés 
feladatainak középpontjában nem a nyelvi forma, hanem a nyelvi jelentés áll; a feladatok a valós nyelvhasználathoz 
hasonló helyzetek elé állítják a diákokat. A feladatsorokban felhasznált szövegek autentikus, autentikushoz közeli vagy 
autentikus forrásból adaptált szövegek (pl. történet, hirdetés, email, blog bejegyzés, újságcikk, interjú, párbeszéd).  

A célnyelvi mérés a KER-ben meghatározottakon túl az életkori sajátosságokat is figyelembe veszi. A feladatok 
témakörei igazodnak az adott korosztály ismereteihez, érdeklődési köréhez, és megfelelnek a Nemzeti Alaptanterv és a 
Kerettanterv ajánlásainak. 

A tesztfüzetek felépítése 
A célnyelvi mérés három alapkészséget mér: hallott szöveg értése, olvasott szöveg értése, íráskészség. A tesztfüzetek 
szerkezete mindhárom (A2, B1 és B2) szinten azonos; készségenként kettő, azaz összesen hat feladatot tartalmaznak. A 
feladatokban az utasítások a célnyelven szerepelnek.  

A hallott és olvasott szöveg értését mérő feladatok mindegyike zárt feladat (pl. párosítás, feleletválasztás, lyukas 
szöveg), a feladatok értékeléséhez megoldó kulcs készül. Minden helyes item 1 pontot ér. 

Az írásfeladatokban adott szempontok szerint adott műfajú szöveget kell alkotni (pl. email, blogbejegyzés, érvelő 
szöveg). A két írásfeladat értékeléséhez részletes útmutató készül, amely a három értékelési szemponthoz 
(kommunikatív cél elérése, szókincs gazdagsága, nyelvhelyesség) megadja az értékelési skálákat. 

A diákok teljesítményének értékelése a három készségből együttesen történik; ahhoz, hogy a megfelelő szintet 
teljesítsék, a maximálisan elérhető pontszám 60%-át kell elérniük. 

A feladatok megoldása során semmilyen segédeszköz (pl. szótár) nem használható. 
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6. évfolyam – A2 szint 

Mért készség Időtartam (perc) Elérhető pontszám Megfelelési minimum 

Hallott szöveg értése 30 20 

60 % 
(36 pont) Olvasott szöveg értése 30 20 

Íráskészség 30 20 

  

Hallott szöveg értése 

A feladatlap első része azt méri, hogy a tanuló megérti-e a beszédben elhangzó mindennapi szavakat és kifejezéseket. 
Képes-e értelmezni rövid, egyszerű üzeneteket, felhívásokat, továbbá képes-e hétköznapi témájú hosszabb szövegek 
lényegének kiszűrésére. 

Az első rész 2 feladatból áll. A feladatokhoz felhasznált szövegek együttes hossza 5-8 perc.  

Olvasott szöveg értése 

A feladatlap második része azt méri, hogy a tanuló képes-e egyszerűen értelmezhető autentikus szövegekben (pl. 
hirdetés, menetrend, étlap) információ keresésére, továbbá életkorának megfelelő témájú bonyolultabb szövegek 
lényegének kiszűrésére. Képes-e hosszabb hétköznapi témájú szövegek (pl. levél) megértésére. 

A második rész 2 feladatból áll. A feladatokhoz felhasznált szövegek együttes terjedelme 700-900 szó.  

Íráskészség 

A feladatlap harmadik része azt méri, hogy a tanuló képes-e írásban kifejezni magát egyszerű mondatokat, illetve egy-
egy kötőszót használva. Képes-e hétköznapi ügyekben egyszerű feljegyzések, üzenetek megírására, képes-e egyszerű 
személyes témájú levél írására. 

A harmadik rész 2 feladatból áll. A tanulóknak két összesen 150-200 szóból álló szöveget kell alkotniuk.  

8. évfolyam – B1 szint 

Mért készség Időtartam (perc) Elérhető pontszám Megfelelési minimum 

Hallott szöveg értése 30 20 

60 % 
(36 pont) Olvasott szöveg értése 30 20 

Íráskészség 30 20 

 

Hallott szöveg értése 

A feladatlap első része azt méri, hogy a tanuló képes-e tagolt, sztenderd kiejtésű hétköznapi beszélgetés követésére. 
Képes-e korosztályának megfelelő témájú hosszabb tájékoztatás megértésére, ha a beszélők előadásmódja lassú és 
tagolt. 

Az első rész 2 feladatból áll. A feladatokhoz felhasznált szövegek együttes hossza 7-10 perc.  



Olvasott szöveg értése 

A feladatlap második része azt méri, hogy a tanuló képes-e hétköznapi nyelven írt autentikus szövegek megértésére, 
illetve bonyolultabb szövegekből információ kiszűrésére. Képes-e személyes témájú levelekben események, érzések, 
vágyak leírásának értelmezésére, képes-e egyszerűbb érvelések, gondolatmenetek megértésére. 

A második rész 2 feladatból áll. A feladatokhoz felhasznált szövegek együttes terjedelme 800-1000 szó.  

Íráskészség  

A feladatlap harmadik része azt méri, hogy a tanuló képes-e egyszerű, összefüggő hétköznapi témájú szöveg 
megalkotására. Képes-e személyes témájú levélben eseményekről, élményekről beszámolni. 

A harmadik rész 2 feladatból áll. A tanulóknak két összesen 200-300 szóból álló szöveget kell alkotniuk.  

10. évfolyam – B2 szint 

Mért készség Időtartam (perc) Elérhető pontszám Megfelelési minimum 

Hallott szöveg értése 30 20 

60 % 
(36 pont) Olvasott szöveg értése 40 20 

Íráskészség 60 20 

 

Hallott szöveg értése 

A feladatlap első része azt méri, hogy a tanuló képes-e hosszabb tájékoztatás vagy érvelés megértésére, ha az normális 
beszédtempóban sztenderd kiejtéssel hangzik el. Képes-e mindennapi témában bonyolult érvelés értelmezésére. 
Képes-e anyanyelvű beszélők beszélgetésének követésére. 

Az első rész 2 feladatból áll. A feladatokhoz felhasznált szövegek együttes hossza 7-10 perc.  

Olvasott szöveg értése 

A feladatlap második része azt méri, hogy a tanuló értelmezni tud-e társadalmi vagy népszerű tudományos kérdésekről 
szóló szövegeket, újságcikkeket, illetve érti-e a szövegben megjelenő szerzői álláspontot. Képes-e a szövegek globális 
megértésére, továbbá konkrét információk megkeresésére. 

A második rész 2 feladatból áll. A feladatokhoz felhasznált szövegek együttes terjedelme 900-1100 szó.  

Íráskészség 

A feladatlap harmadik része azt méri, hogy a tanuló képes-e tájékoztató vagy érvelő szöveget írni mindennapi és 
elvontabb témákról is. Képes-e személyes témájú levelekben események, tapasztalatok értelmezésére. Képes-e 
tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos levelek írására. 

A harmadik rész 2 feladatból áll. A tanulóknak két összesen 260-320 szóból álló szöveget kell alkotniuk. 
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