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Célnyelvi mérésben részt vevő intézmények 

 

 

 

Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr! 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önt a célnyelvi mérés főbb részleteiről és az iskolára háruló ezzel 

kapcsolatos feladatokról. Célnyelvi mérésre a két tanítási nyelvű nevelés-oktatást folytató 

általános iskolák hatodik, nyolcadik, valamint a két tanítási nyelvű nevelés-oktatást folytató 

középiskolák tizedik évfolyamán kerül sor a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

(továbbiakban: EMMI rendelet) 135. §, illetve 136. §, továbbá a 2014/2015. tanév rendjéről 

szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet (továbbiakban: tanév rendje) 9. § (5), illetve (6) 

bekezdése alapján. A feladatsorok az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: hivatal) honlapján a 

Köznevelés/Országos és nemzetközi mérések/Célnyelvi mérés/Tartalmi keret menüpontban 

megtalálható tartalmi keretben meghatározott szabályok szerint készültek. 

 

1. A mérés időpontja 
 
A tanév rendje szerint a célnyelvi mérés napja 2015. június 3. 

A mérés 8 órakor kezdődik. 

 

Amennyiben a telephelyen a tanítási napok nem 8 órakor kezdődnek, az iskolavezetés a 

szokásos iskolakezdés időpontjához igazodva későbbre is teheti a kezdési időpontot, 8 óra 

előtt azonban nem lehet a mérést elkezdeni. Minden esetben érvényes, hogy a feladat-

lapokat és CD-lemezeket tartalmazó biztonsági tasakokat legkorábban a mérés megkezdése 

előtt 30 perccel lehet felbontani. 

A mellékletekben szereplő eljárásrendek 8 órai kezdéshez készültek. Amennyiben az 

iskolavezetés későbbre teszi a kezdés időpontját, az eljárásrendben minden időpontot 

ennek megfelelően meg kell változtatni. A feladatlapok egyes részeinek kitöltésére és a 

szünetekre előírt időt ekkor is pontosan be kell tartani!  

 

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) 

Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerint azokon a tanítási napokon, amikor a tanuló a 

tanév rendjében meghatározott mérési feladatok végrehajtásában vesz részt, más tanórai 

foglalkozáson való részvételre a művészeti és a testnevelési órák kivételével nem 

kötelezhető. 

 

2. A résztvevők köre 

 

2.1. Általános iskola 

A mérésben a két tanítási nyelvű általános iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamos diákjai 

vesznek részt. A mérés minden két tanítási nyelvű nevelés-oktatásban részt vevő 

hatodik és nyolcadik évfolyamos diák számára kötelező. 

 

2.2. Középiskola 

A mérésben a két tanítási nyelvű középiskolák tizedik évfolyamos diákjai vesznek részt.  

A mérés minden két tanítási nyelvű nevelés-oktatásban részt vevő tizedik év-

folyamos diák számára kötelező. 

A mérés alól mentesül az a tizedik osztályos tanuló, aki a mérés időpontjáig bemutatja a 

célnyelvből szerzett, KER szerinti B2 szintű nyelvtudást igazoló államilag elismert nyelv-

vizsga-bizonyítványát. 

Tárgy: Tájékoztatás a 2015. évi 

célnyelvi mérésről 

Iktatószám: KF/1571-1/2015 

Melléklet: 4 db 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/celnyelvi_meres/tartalmi_keret
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2.3. Szakértői véleménnyel rendelkező tanulók 

Az igazgató a mérés során a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében az érvényes szakértői véleményben 

foglaltak alapján biztosíthatja azokat a speciális feltételeket, amelyeket a tanórai munká-

ban, illetve az értékelés során is biztosít számára (pl. időhosszabbítás, egyes készségek 

értékelése alóli felmentés). Az erről szóló döntését a mérés előtt határozatba kell foglalnia. 

 

3. A mérés anyagai 

 

A mérőeszközöket és a méréshez szükséges egyéb szakmai anyagokat – az intézmény által 

rögzített tanulólétszámnak megfelelő darabszámban – 2015. május 28-án (8 és 16 óra 

között), csomagküldő útján, közvetlenül juttatjuk el a mérésben érintett telephelyekre. 

Kérjük, hogy a dobozok/borítékok átvételére meghatalmazott személy a megadott időben 

tartózkodjon a telephelyen. 

Mivel az anyagot több nappal a mérés előtt megküldjük, így egyrészt jut idő a szervezés-

re, másrészt lehetőség van egyes hibák kiszűrésére is. 

Kérjük, hogy a csomagot legkésőbb május 29-ig bontsák fel, és a tartalom-

jegyzék alapján ellenőrizzék annak tartalmát. 

A dobozban/borítékban nyelvenként és évfolyamonként külön biztonsági tasakba csoma-

golva találhatók meg a mérőeszközök (feladatlapok, hanganyagok). A biztonsági tasak-

ban található mérőanyagok a mérés napjáig titkosak, a tasakokat csak a címzett 

bonthatja fel a mérés napján, a mérés megkezdése előtt 30 perccel. 

A dobozban/borítékban a következő dokumentumok találhatók: 

- tartalomjegyzék, 

- a célnyelvi mérés feladatlapjai és CD-lemezei (nyelvenként, évfolyamonként külön 

biztonsági tasakba csomagolva), 

- mérési azonosító címkék az őszi adatbegyűjtéskor rögzített tanulók számára. 

Ha az intézmény több évfolyamon érintett a mérésben, kérjük, fordítsanak külön figyelmet 

annak ellenőrzésére, hogy az érintett évfolyamokon a megfelelő nyelvekből a feladatlapok 

és CD-lemezek rendelkezésre állnak-e. 

Minden évfolyam számára nyelvenként tartalék feladatlapok találhatók a csomagban.  

A CD-lemezek esetén is biztosítunk tartalékot minden nyelv és minden évfolyam esetén. 

A lemezek darabszámának meghatározásakor 12 fős csoportokkal számoltunk. Ezen felül 

minden mérésben érintett telephely számára nyelvenként és évfolyamonként 1 tartalék CD-

lemezt csomagoltunk. 

 

Ha a dobozok/borítékok sérülten, szakadtan érkeznek, gondoskodjanak arról, hogy azokat 

lezárják, és biztonságosan tárolják. A sérülésről helyben jegyzőkönyvet kell felvenni, ame-

lyet a szállító és az intézmény igazgatója, vagy az átvétellel megbízott személy ír alá. 

 

Ha a csomagok tartalma nem felel meg a tartalomjegyzékben leírtaknak, illetve a valós igé-

nyeknek, továbbá ha a feladatlapok sérülés következtében használhatatlanná váltak, 

kérjük, haladéktalanul értesítsék az Oktatási Hivatalt (celnyelvimeres@oh.gov.hu). 

 

Az intézmény vezetője felelős azért, hogy a mérési anyagokat a dobozok/boríté-

kok felbontása és tartalmának ellenőrzése után biztonságos helyen, elzárva tárol-

ják, azok tartalmához a mérés megkezdéséig illetéktelenek ne férhessenek hozzá. 

 

mailto:celnyelvimeres@oh.gov.hu
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A feladatlapra ragasztandó tanulói címkék osztályonként rendezve, a mérési azonosítók 

betűrendje szerint követik egymást, melynek mintája alább található. 

 

L914-G735 
mérési azonosító 6. évfolyam 

6. c. osztály 

angol nyelv 

 
CÉLNYELVI MÉRÉS 

2015 
 
027751-005 

N851-A149 
mérési azonosító 6. évfolyam 

6. c. osztály 

angol nyelv 

 
CÉLNYELVI MÉRÉS 

2015 
 
027751-005 

N893-L653 
mérési azonosító 6. évfolyam 

6. c. osztály 

angol nyelv 

 
CÉLNYELVI MÉRÉS 

2015 
 
027751-005 

 

Azon tanulók számára, akiket az Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszerében 

új vagy kifelejtett tanulóként rögzítettek, a programból kell előállítani a feladatlapokra 

ragasztandó címkéket. 

 

4. A mérés helyének előkészítése 

 

Amennyiben az adott évfolyamon a mérésben érintett tanulók száma meghaladja a 12 főt, 

javasoljuk, hogy a mérést csoportbontásban bonyolítsák le. A csoportok és az ülésrend 

kialakításakor elsődleges szempont, hogy a tanulók ne közvetlenül egymás mellett üljenek, 

egymást ne segíthessék és ne zavarhassák. A csoportok kialakításánál mindenképpen 

vegyék figyelembe a csomagban megkapott CD-lemezek darabszámát! 

 

A méréshez célszerű félreeső termeket kijelölni azért, hogy a tanítási órák szüneteiben a 

többi osztály tanulói ne zavarhassák a mérésben részt vevőket. Erre annál is inkább ügyelni 

kell, mert a mérés időtartama eltér a tanítási órák időtartamától. A mérésben részt vevő 

tanulók számára a szünetek a mérési rendhez igazodnak. Kérjük, hogy a célnyelvi mérést 

zavartalan körülmények között bonyolítsák le, lehetőleg iskolarádió vagy csengetés se 

zavarja meg a mérésben részt vevő tanulókat. A kellően nyugodt, csendes környezet 

biztosítására a hallott szöveg értése résznél különösen figyelni kell. 

 

5. A mérés előtti adminisztráció elvégzése 

 

A mérés előtt az Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszerében el kell végezni a 

célnyelvi méréshez kapcsolódó adminisztrációt. 

- A célnyelvi mérésben részt vevő tanulókból csoportokat kell kialakítani. Amennyiben 

a mérésben érintett tanulók száma nem indokolja több mérési csoport kialakítását, 

úgy természetesen elegendő egy mérési csoport létrehozása a programban. 

- Ki kell nyomtatni a csoportok jelenléti íveit és jegyzőkönyveit, valamint a tanulók 

célnyelvi mérési azonosító kártyáit (a továbbiakban: azonosító kártyák). 

- Az őszi adatbegyűjtés óta érkezett tanulók számára az Országos mérések adat-

begyűjtő és -kezelő rendszeréből kell kinyomtatni a feladatlapra ragasztandó mérési 

azonosítót tartalmazó címkéket. 
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6. A mérés lebonyolításának előkészítése 

 

A méréshez az intézmény köteles a megfelelő, nem szakos tanári felügyeletet biztosítani. 

Legkésőbb a mérés előtti napon a felügyelőtanárok számára készítsék elő a mérés 

lebonyolításához szükséges dokumentumokat: 

- A mérés eljárásrendje (6. és 8. osztály 1. sz. melléklet, 10. osztály 2. sz. melléklet). 

- Jelenléti ív és jegyzőkönyv (tekintsék át az igazgatói határozat alapján speciális 

körülmények szerint mért tanulókra vonatkozó információkat). 

- Azonosító kártyák a csoportba tartozó tanulók számára. 

- Az új tanulók számára a programból kinyomtatott feladatlapra ragasztandó címkék 

és a felragasztáshoz szükséges ragasztóanyag. 

- CD-lejátszó (előzetesen ellenőrizni kell a felügyelőtanároknak átadott CD-lejátszók 

megfelelő működését). 

- Terembeosztás. 

- A terembeosztásra vonatkozó, a tanulók tájékoztatását szolgáló teremfeliratok. 

- A feladatlapokra ragasztandó tanulói címkék. Javasoljuk, hogy a mérés napján, a 

feladatlap-csomagok bontása után a címkéket ragasszák fel a feladatlapokra, majd a 

csoportbeosztásnak megfelelően válogassák szét a feladatlapokat. 

- 10. osztályosok számára az iskola pecsétjével ellátott pótlap az íráskészség 

feladatokhoz. 

 

7. A feladatlap-csomagok bontása 

 

A mérés napján kerül sor a feladatlap-csomagok felbontására. A feladatlapokat tartalmazó 

csomagok felbontása a mérés megkezdése előtt maximum fél órával lehetséges. Javasoljuk, 

hogy a felbontás legalább 3 tagú bizottság előtt történjen. A bontásról jegyzőkönyvet kell 

felvenni. A jegyzőkönyv mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza. 

Javasoljuk, hogy a hanganyagokat tartalmazó CD-lemezeket a mérésben alkalmazott 

lejátszókon próbálják ki. 

Abban az esetben, ha több csoport van a telephelyen, mint ahány CD-lemezt egyszerre le 

tudnak játszani, úgy javasoljuk, hogy a mérés részeit az egyik csoportban cseréljék meg. 

Amikor az egyik csoport végzett a hallott szöveg értése résszel, a hanganyag átadható a 

másik csoportnak. Így tehát ezen csoport tanulói más sorrendben oldják meg a feladatokat. 

Ezt a jegyzőkönyvben is rögzíteni kell. Ilyenkor fokozottan ügyelni kell arra, hogy a tanulók 

egymással ne kerülhessenek kapcsolatba. 

 

8. A mérés lebonyolítása 

 

A feladatlap kitöltése alatt sem szótár, sem más segédeszköz nem használható. 

A mérés során keletkezett adatok valódiságáért az iskola vezetője felelős. 

Jelen levél mellékeltében megtalálható a célnyelvi mérés lebonyolításának eljárásrendje. 

Az eljárásrend betartása minden intézmény számára kötelező. 

 

9. A mérés időtartama 

 

A 6. és 8. évfolyamos célnyelvi mérés időtartama 3x30 perc. A mérés a következő részekből áll: 

- hallott szöveg értése, 

- olvasott szöveg értése és 

- íráskészség. 

A feladatlap egyes részeinek kitöltése között 10-10 perc szünetet kell tartani. 
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A 10. évfolyamos célnyelvi mérés időtartama 30+40+60 perc. A mérés a következő részek-

ből áll: 

- hallott szöveg értése (30 perc), 

- olvasott szöveg értése (40 perc) és 

- íráskészség (60 perc). 

A feladatlap egyes részeinek kitöltése között 10-10 perc szünetet kell tartani. 

 

10. A mérés időbeosztása 

 

6. és 8. 

évfolyamon 
 

10. 

évfolyamon 

Rendelkezésre 
álló idő (perc) 

Teendő 
Rendelkezésre 
álló idő (perc) 

30 
Előkészítés (feladatlap csomagok bontása, címkék felragasztása, 

feladatlapok szétválogatása csoportokba, hanganyagok kipróbálása stb.) 
30 

15 
Adminisztráció (tanulók leültetése, azonosító kártyák, feladatlapok 

kiosztása, instrukciók felolvasása stb.) 
15 

30 (pontosan) Hallott szöveg értése feladatok megoldása 30 (pontosan) 

10 Szünet 10 

5 A tanulók felkészítése a második részre 5 

30 (pontosan) Olvasott szöveg értése feladatok megoldása 40 (pontosan) 

10 Szünet 10 

5 A tanulók felkészítése a harmadik részre 5 

30 (pontosan) Íráskészség feladatok megoldása 60 (pontosan) 

 

11. A mérés utáni adminisztráció elvégzése az Országos mérések adatbegyűjtő és 

-kezelő rendszerében 

 

A mérést követően az Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszerében a felügyelő-

tanár által kitöltött Jelenléti ív és jegyzőkönyv alapján kell az adatokat rögzíteni. Csak a 

Jelenléti ív és jegyzőkönyv tartalmának rögzítését követően lehet átlépni az eredmények 

rögzítésére szolgáló programrészbe. 

Amennyiben van olyan tanuló, aki esetében az igazgató mentességről szóló határozatot 

hozott, azt a programban feltétlenül rögzíteni kell. 

 

12. Javítás-értékelés 

 

A mérést követően a hivatal elhelyezi honlapján a javítási-értékelési útmutatókat. A javító 

tanár a hivatalos útmutató alapján tudja értékelni a tanulók teljesítményét. Javasoljuk, 

hogy a tanulók fogalmazásait két nyelvtanár egymástól függetlenül értékelje, majd 

értékelésüket egyeztessék.  

A hallott és olvasott szöveg értése feladatokra adott tanulói válaszokat és az íráskészség 

feladatokra adott részpontszámokat az Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő 
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rendszerének eredményrögzítő programrészében kell rögzíteni legkésőbb 2015. június 30-

ig. Az eredmények rögzítésére szolgáló felület 2015. június 3-tól lesz elérhető. 

 

13. A célnyelvi mérés lebonyolítására vonatkozó  

- bontási jegyzőkönyv(ek)et, 

- jelenléti ív(ek)et és jegyzőkönyv(ek)et, 

- kitöltött feladatlapokat 

3 évig meg kell őrizni. 

 

14. A célnyelvi mérés szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban gyakran ismételt 

kérdéseket a 4. számú mellékletben gyűjtöttük össze. 

 

15. A célnyelvi mérés szervezésére vonatkozóan a hivatal celnyelvimeres@oh.gov.hu 

elektronikus levélcímére küldhetik kérdéseiket. 

 

16. A célnyelvi mérés napján a hivatal Köznevelési Programkoordinációs Osztálya ügyeletet 

tart 7:00-12:00 óra között. Ügyeletes személy:  

Srajber Gabriella, telefon: +36-1-374-2411, e-mail: celnyelvimeres@oh.gov.hu. 

 

17. A célnyelvi mérés feladatlapjait és az azokhoz tartozó javítási útmutatót a hivatal a mé-

rés napján 14 óra után honlapján (www.oktatas.hu) nyilvánosságra hozza. A feladatok 

javításával kapcsolatban a celnyelvimeres@oh.gov.hu e-mail címre küldhetik el kérdé-

seiket, észrevételeiket. Javítással kapcsolatban felmerülő kérdést KIZÁRÓLAG 

írásban fogadunk, és arra a lehető legrövidebb idő alatt írásban küldjük meg a 

választ. Kérjük, hogy az e-mailben mindenképpen írják meg a következő információ-

kat: mérés évfolyama, mérés nyelve, érintett rész (hallott szöveg értése, olvasott szö-

veg értése vagy íráskészség), a kérdés melyik feladat melyik részére vonatkozik. 

 

Köszönjük együttműködésüket. 

 

Budapest, 2015. május 18. 

 

Üdvözlettel: 

 

 

 

 Pongrácz László s. k. 

 főosztályvezető 

 Köznevelési Programok Főosztály 

mailto:celnyelvimeres@oh.gov.hu
mailto:celnyelvimeres@oh.gov.hu
http://www.oktatas.hu/
mailto:celnyelvimeres@oh.gov.hu
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1. számú melléklet 

ELJÁRÁSREND 
 

Célnyelvi mérés lebonyolítása az általános iskolák 6. és 8. évfolyamán  

 

Időbeli ütemezése – 2015. június 3-án 

7.30-8.00:  A feladatlapokat és CD-lemezeket tartalmazó tasakok felbontása, ellenőrzése, a 

CD-lemezek kipróbálása, jegyzőkönyv kitöltése, valamint a feladatlapok és CD-

lemezek szétosztása mérési csoportokra. Javasoljuk, hogy minden mérési 

csoport esetében gondoskodjanak tartalék füzetről. 

A felügyelőtanár a tesztek kitöltése alatt nem hagyhatja magukra a 

tanulókat, és a szünetekben is gondoskodnia kell a mérési anyagok 

biztonságáról. 

A felügyelőtanár az alábbiak szerint bonyolítsa le a mérést. Kérjük, hogy a be-

keretezett szövegeket a felügyelőtanár olvassa fel. A bekeretezett részek 

között találhatók a felügyelőtanárnak szóló további utasítások. 

8.00-8.15:  Ültesse le a tanulókat, adja át az azonosító kártyákat. Jegyezze fel a jegyző-

könyvben a bevezetés kezdésének időpontját. 

Ellenőrizze, hogy minden, a csoportba tartozó tanuló megérkezett-e. Ha nincs 

jelen minden tanuló, tisztázza az intézményvezetővel a tanulók hiányzásának 

okát. 

Olvassa fel a következőket: 

Kedves Tanulók! 

A mai napon egy idegen nyelvi mérésben vesztek részt. A mérésben az 

ország összes két tanítási nyelvű iskolájának valamennyi hatodik és 
nyolcadik osztályos tanulója részt vesz. Kérlek Benneteket, hogy a legjobb 

tudásotok szerint válaszoljatok a kérdésekre!  

A feladatlap három részből áll, egy-egy rész kitöltéséhez 30 perc áll a 

rendelkezésetekre. Kérem, hogy ez alatt az idő alatt mindenki a feladattal 
foglalkozzon, beszélgetni, felállni nem szabad!  

Az egyes részek befejezése után 10 perc szünet következik. 

Fontos, hogy a neveteket semmiképpen ne írjátok rá a feladatlapra. Ha 

kérdésetek van, jelentkezzetek, mindenkihez odamegyek, de a feladatok 
megoldásával kapcsolatban nem segíthetek. 

A feladatlapok kitöltéséhez mindenki tollat használjon! 

Van-e valakinek kérdése a méréssel kapcsolatban? 

Válaszoljon a lebonyolítással kapcsolatban felmerülő kérdésekre. 
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Most ki fogom osztani a feladatlapokat. Ne nyissátok ki a feladatlapokat, 

amíg nem mondom! 

Ossza ki a tanulóknak a megfelelő célnyelvi mérési azonosítóval ellátott 

feladatlapokat. A hiányzó tanulók tesztfüzetét tegye félre, és jól láthatóan írja 

rá a „H” betűt. 

Mondja a következőket a tanulóknak: 

Kérem, ellenőrizzétek, hogy az azonosító kártyátokon szereplő mérési azo-
nosító megegyezik-e a feladatlapotok címkéjén szereplő mérési azonosító-

val! 

Mondja a következőket a tanulóknak: 

Most olvassuk el közösen a feladatlap címlapján található általános tudni-

valókat! Én hangosan olvasom, ti közben olvassátok magatokban. 

Olvassa fel az általános tudnivalókat. 

Általános tudnivalók a feladatokhoz 

Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. A füzetben az utasítások is 

idegen nyelven szerepelnek. A feladatsor három részből áll; először 2 hallott 
szöveg értése, aztán 2 olvasott szöveg értése, végül 2 íráskészség feladatot 

kell megoldanod. 

Az egyes részek végét egy Állj! tábla jelöli. Ha ilyenhez érkezel, ne lapozz 
tovább, amíg a tanár erre fel nem szólít! A korábbi részekhez ne lapozz 

vissza akkor sem, ha esetleg nem végeztél minden feladattal a megadott idő 
alatt. 

Az 1. és 2. részben mindegyik feladat tartalmaz egy példát, amit szürkével 
jelöltünk. Az 1. és 2. részben minden feladathoz tartozik egy táblázat.  

A megoldásokat ezekbe a táblázatokba kell beírnod úgy, hogy minden 
cellába egy betű kerüljön. Ha a helyes válaszban nem vagy biztos, akkor az 

általad legjobbnak gondolt választ írd be! 

Figyelmesen olvasd el a feladatok utasításait! Tollal dolgozz, és ügyelj a kül-

alakra! Ha egy választ javítani szeretnél, húzd át, majd írd mellé vagy fölé a 
jó megoldást! 

Jó munkát kívánunk! 

Jegyezze fel a jegyzőkönyvben a bevezetés befejezésének időpontját. 
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A hallott szöveg értése feladatlap rész kitöltése. 

Ennél a feladatlap résznél a késők utólagos beengedése a terembe nem 

lehetséges, mert az a kitöltés menetében komoly fennakadást okozhat, a te-

remben dolgozó tanulókat akadályozhatja a feladatlap rész kitöltésében. A fel-

adatlap rész kitöltése közben ne járkáljon a teremben, mert ez szintén zavar-

hatja a tanulókat a feladatlap kitöltésében. 

Először a hallott szöveg értése feladatok következnek. A szövegeket kétszer 
fogjátok hallani. A szövegek elhangzása előtt és után szünet lesz a 

hangfelvételen, hogy legyen időtök a feladat elolvasására és a megoldások 
átgondolására. 

A feladatok megoldásához mindenki tollat használjon! 

Nyissátok ki a feladatlapot az 1. résznél! 

Elindítom a hanganyagot. 

8.15-8.45:  Indítsa el a hanganyagot. A hanganyag a teljes mérési időt lefedi, azt a mérés 

alatt ne állítsa meg. (Akkor sem, ha szünetek szakítják meg a felvételt!) 

Jegyezze fel a kezdési időt a jegyzőkönyv megfelelő részébe és írja be a 

tanulók jelenlétére vonatkozó adatokat. 

Ha egy tanuló ennél a feladatlap résznél késik, úgy nem mehet be a terembe, 

hiányzóként kell jelölni.  

A hiányzó tanulókat a jelenléti íven „H” betűvel jelölje. 

Ha a tanulót a feladatlap rész alól az igazgató határozattal mentesítette, a 

jelenléti íven „M” betűvel jelölje. 

Ha egy tanuló rosszul lesz a feladatlap rész megírása közben 

- értesítse az intézmény igazgatóját, 

- függessze fel a feladatlap rész kitöltését mindaddig, amíg a probléma 

megoldódik, 

- a szükséges intézkedések megtétele után jelölje a tanulót a jelenléti íven „F” 

betűvel az „1. rész” oszlopban. 

Az így kiesett idővel a többi tanuló rendelkezésére álló időt meg kell növelni. Az 

eseményeket a jegyzőkönyv „Észrevétel, megjegyzés a mérés lebonyolításával 

kapcsolatban” rovatában rögzíteni kell. 

Amikor a hanganyag befejeződik, mondja a következőket: 

Véget ért a hanganyag. Kérem, ellenőrizzétek, hogy a válaszaitokat minden 

esetben beírtátok-e a táblázatokba. 

A hallott szöveg értése feladatok megoldására rendelkezésre álló 30 perc 

elteltével jegyezze fel a befejezési időt a jegyzőkönyv megfelelő részébe, és 

mondja a következőket: 
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Az idő lejárt, kérem, hogy mindenki fejezze be a munkát! Csukjátok be a 

feladatlapot, és helyezzétek a pad szélére! 

Most 10 perc szünet következik. … óra … percre gyertek vissza a terembe. 

8.45-8.55:  Szünet a mérésben részt vevő diákok számára. 

8.55-9.00:  A szünet elteltével ellenőrizze, hogy minden tanuló visszajött-e a terembe, és a 

megfelelő helyen ül. Mondja a következőket: 

Most az olvasott szöveg értése feladatok következnek. 30 percetek lesz a két 
feladat megoldására. A válaszokat mindenképpen írjátok be a feladatok 

végén található táblázatokba. A feladatok megoldásához mindenki tollat 
használjon! 

Fontos, hogy a hallott szöveg értése részhez már nem lapozhattok vissza. 
Ha Állj! táblához érkeztek, ne lapozzatok tovább, nézzétek át válaszaitokat 

a 2. részben. 

Nyissátok ki a feladatlapot a 4. oldalon, és kezdjétek el az olvasott szöveg 

értése feladatok megoldását! 

9.00-9.30: Az olvasott szöveg értése feladatlap rész kitöltése. Jegyezze fel a kezdési 

időt a jegyzőkönyv megfelelő részébe és írja be a tanulók jelenlétére vonatkozó 

adatokat. 

Ha egy tanuló késik, és csak a teszt kitöltésére vonatkozó instrukciók 

elhangzása után érkezik meg, a Jelenléti ív „2. rész” oszlopában jelölje „K” 

betűvel, hogy a tanuló késett, de a tanuló csatlakozzon a teszt kitöltéséhez, és 

társaival együtt töltse ki a teszt további részeit!  

A hiányzó tanulókat a jelenléti íven „H” betűvel jelölje. 

Ha a tanulót a feladatlap rész alól az igazgató határozattal mentesítette, a 

jelenléti íven „M” betűvel jelölje. 

Kérjük, ellenőrizze, hogy a tanulók tollat használnak-e, és a füzet megfelelő 

részén dolgoznak-e. 

Ha egy tanuló rosszul lesz a feladatlap rész megírása közben 

- értesítse az intézmény igazgatóját, 

- függessze fel a feladatlap rész kitöltését mindaddig, amíg a probléma 

megoldódik, 

- a szükséges intézkedések megtétele után jelölje a tanulót a jelenléti íven „F” 

betűvel a „2. rész” oszlopban.  

Az így kiesett idővel a többi tanuló rendelkezésére álló időt meg kell növelni. Az 

eseményeket a jegyzőkönyv „Észrevétel, megjegyzés a mérés lebonyolításával 

kapcsolatban” rovatában rögzíteni kell. 

25 perc elteltével mondja a következőt: 

Még 5 percetek van a 2. rész befejezésére. Fontos, hogy a megoldásokat 

írjátok be a táblázatokba. 
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Az olvasott szöveg értése feladatok megoldására rendelkezésre álló 30 perc 

elteltével jegyezze fel a befejezési időt a jegyzőkönyv megfelelő részébe, és 

mondja a következőket: 

Az idő lejárt, kérem, hogy mindenki fejezze be a munkát! Csukjátok be a fel-
adatlapot, és helyezzétek a pad szélére! 

Most 10 perc szünet következik. … óra … percre gyertek vissza a terembe. 

9.30-9.40:  Szünet a mérésben részt vevő diákok számára. 

9.40-9.45: A szünet elteltével ellenőrizze, hogy minden tanuló visszajött-e a terembe, és a 

megfelelő helyen ül. 

Most az íráskészség feladatok következnek. 30 perc alatt két rövid fogalma-
zást kell írnotok. Olvassátok el gondosan a feladat utasítását! Ha a fogal-
mazások megírásához kijelölt hely nem elegendő, akkor használhatjátok a 

feladatlap utolsó, üres oldalait is. A feladatok megoldásához mindenki tollat 

használjon! 

Fontos, hogy az előző részekhez már nem lapozhattok vissza. 

Nyissátok ki a feladatlapot a 8. oldalon, és kezdjétek el az íráskészség fel-

adatok megoldását! 

9.45-10.15: Az íráskészség feladatlap rész kitöltése. Jegyezze fel a kezdési időt a jegyző-

könyv megfelelő részébe és írja be a tanulók jelenlétére vonatkozó adatokat. 

Ha egy tanuló késik, és csak a teszt kitöltésére vonatkozó instrukciók 

elhangzása után érkezik meg, a Jelenléti ív „3. rész” oszlopában jelölje „K” 

betűvel, hogy a tanuló késett, de a tanuló csatlakozzon a teszt kitöltéséhez, és 

társaival együtt töltse ki a teszt további részeit! 

A hiányzó tanulókat a jelenléti íven „H” betűvel jelölje. 

Ha a tanulót a feladatlap rész alól az igazgató határozattal mentesítette, a 

jelenléti íven „M” betűvel jelölje. 

Kérjük, ellenőrizze, hogy a tanulók tollat használnak-e, és a füzet megfelelő 

részén dolgoznak-e. 

Ha egy tanuló rosszul lesz a feladatlap rész megírása közben 

- értesítse az intézmény igazgatóját, 

- függessze fel a feladatlap rész kitöltését mindaddig, amíg a probléma 

megoldódik, 

- a szükséges intézkedések megtétele után jelölje a tanulót a jelenléti íven „F” 

betűvel a „3. rész” oszlopban.  

Az így kiesett idővel a többi tanuló rendelkezésére álló időt meg kell növelni. Az 

eseményeket a jegyzőkönyv „Észrevétel, megjegyzés a mérés lebonyolításával 

kapcsolatban” rovatában rögzíteni kell. 
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20 perc elteltével mondja a következőt: 

Még 10 percetek van a 3. rész befejezésére. 

Az íráskészség feladatok megoldására rendelkezésre álló 30 perc elteltével 

jegyezze fel a befejezési időt a jegyzőkönyv megfelelő részébe, és mondja a 

következőket: 

Az idő lejárt, kérem, hogy mindenki fejezze be a munkát! Csukjátok be a 
feladatlapot, és helyezzétek a pad szélére! Maradjatok a helyeteken, amíg 

összeszedem a feladatlapokat! 

Gyűjtse össze a feladatlapokat. 

Vége a mérésnek. Köszönöm, hogy kitöltöttétek a feladatlapot. Viszont-

látásra! 

Az összegyűjtött feladatlapokat és a mérés dokumentumait adja át az igaz-

gatónak. 
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2. számú melléklet 

ELJÁRÁSREND 
 

Célnyelvi mérés lebonyolítása a középiskolák 10. évfolyamán 

 

Időbeli ütemezése – 2015. június 3-án 

7.30-8.00:  A feladatlapokat és CD-lemezeket tartalmazó tasakok felbontása, ellenőrzése, a 

CD-lemezek kipróbálása, jegyzőkönyv kitöltése, valamint a feladatlapok és CD-

lemezek szétosztása mérési csoportokra. Javasoljuk, hogy minden mérési 

csoport esetében gondoskodjanak tartalék füzetről. 

A felügyelőtanár a tesztek kitöltése alatt nem hagyhatja magukra a 

tanulókat, és a szünetekben is gondoskodnia kell a mérési anyagok 

biztonságáról. 

A felügyelőtanár az alábbiak szerint bonyolítsa le a mérést. Kérjük, hogy a 

bekeretezett szövegeket a felügyelőtanár olvassa fel. A bekeretezett részek 

között találhatók a felügyelőtanárnak szóló további utasítások. 

8.00-8.15:  Ültesse le a tanulókat, adja át az azonosító kártyákat. Jegyezze fel a 

jegyzőkönyvben a bevezetés kezdésének időpontját. 

Ellenőrizze, hogy minden, a csoportba tartozó tanuló megérkezett-e. Ha nincs 

jelen minden tanuló, tisztázza az intézményvezetővel a tanulók hiányzásának 

okát.  

Olvassa fel a következőket: 

Kedves Tanulók! 

A mai napon egy idegen nyelvi mérésben vesztek részt. A mérésben az 

ország összes két tanítási nyelvű középiskolájának valamennyi tizedik 
osztályos tanulója részt vesz. Kérlek Benneteket a legjobb tudásotok szerint 

válaszoljatok a kérdésekre!  

A feladatlap három részből áll, a megoldásra fordítható idő a hallott szöveg 

értése feladatoknál 30 perc, az olvasott szöveg értése feladatoknál 40 perc, 
az íráskészség feladatoknál 60 perc. Kérem, hogy ez alatt az idő alatt 

mindenki a feladattal foglalkozzon, beszélgetni, felállni nem szabad!  

Az egyes részek befejezése után 10 perc szünet következik. 

Fontos, hogy a neveteket semmiképpen nem írhatjátok rá a feladatlapra. Ha 
kérdésetek van, jelentkezzetek, mindenkihez odamegyek, de a feladatok 

megoldásával kapcsolatban nem segíthetek. 

A feladatlapok kitöltéséhez mindenki tollat használjon! 

Van-e valakinek kérdése a méréssel kapcsolatban? 

Válaszoljon a lebonyolítással kapcsolatban felmerülő kérdésekre. 
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Most ki fogom osztani a feladatlapokat. Ne nyissátok ki a feladatlapokat, 

amíg nem mondom! 

Ossza ki a tanulóknak a megfelelő célnyelvi mérési azonosítóval ellátott feladat-

lapokat. A hiányzó tanulók tesztfüzetét tegye félre, és jól láthatóan írja rá a „H” 

betűt. 

Mondja a következőket a tanulóknak: 

Kérem, ellenőrizzétek, hogy az azonosító kártyátokon szereplő mérési azo-
nosító megegyezik-e a feladatlapotok címkéjén szereplő mérési azonosító-

val! 

Mondja a következőket a tanulóknak: 

Most olvassuk el közösen a feladatlap címlapján található általános tudni-

valókat! Én hangosan olvasom, ti közben olvassátok magatokban. 

Olvassa fel hangosan az általános tudnivalókat. 

Általános tudnivalók a feladatokhoz 

Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. A füzetben az utasítások is 

idegen nyelven szerepelnek. A feladatsor három részből áll; először 2 hallott 
szöveg értése, aztán 2 olvasott szöveg értése, végül 2 íráskészség feladatot 

kell megoldanod. 

Az egyes részek végét egy Állj! tábla jelöli. Ha ilyenhez érkezel, ne lapozz 
tovább, amíg a tanár erre fel nem szólít! A korábbi részekhez ne lapozz 

vissza akkor sem, ha esetleg nem végeztél minden feladattal a megadott idő 
alatt. 

Az 1. és 2. részben mindegyik feladat tartalmaz egy példát, amit szürkével 
jelöltünk. Az 1. és 2. részben minden feladathoz tartozik egy táblázat. A 

megoldásokat ezekbe a táblázatokba kell beírnod úgy, hogy minden cellába 
egy betű kerüljön. Ha a helyes válaszban nem vagy biztos, akkor az általad 

legjobbnak gondolt választ írd be! 

Figyelmesen olvasd el a feladatok utasításait! Tollal dolgozz, és ügyelj a kül-

alakra! Ha egy választ javítani szeretnél, húzd át, majd írd mellé vagy fölé a 
jó megoldást! 

Jó munkát kívánunk! 

Jegyezze fel a jegyzőkönyvben a bevezetés befejezésének időpontját. 
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A hallott szöveg értése feladatlap rész kitöltése. 

Ennél a feladatlap résznél a késők utólagos beengedése a terembe nem 

lehetséges, mert az a kitöltés menetében komoly fennakadást okozhat, a te-

remben dolgozó tanulókat akadályozhatja a feladatlap rész kitöltésében. A fel-

adatlap rész kitöltése közben ne járkáljon a teremben, mert ez szintén 

zavarhatja a tanulókat a feladatlap kitöltésében. 

Először a hallott szöveg értése feladatok következnek. A szövegeket kétszer 
fogjátok hallani, másodszor szünetek szakítják meg a felvételt, hogy legyen 

időtök a válaszok végiggondolására.  

A feladatok megoldásához mindenki tollat használjon! 

Nyissátok ki a feladatlapot az 1. résznél! 

Először az általános bevezetőt fogjátok hallani. 

Elindítom a hanganyagot. 

8.15-8.45: Indítsa el a hanganyagot. A hanganyag a teljes mérési időt lefedi, azt a mérés 

alatt ne állítsa meg. (Akkor sem, ha szünetek szakítják meg a felvételt!) 

Jegyezze fel a kezdési időt a jegyzőkönyv megfelelő részébe és írja be a ta-

nulók jelenlétére vonatkozó adatokat. 

Ha egy tanuló ennél a feladatlap résznél késik, úgy nem mehet be a terembe, 

hiányzóként kell jelölni. 

A hiányzó tanulókat a jelenléti íven „H” betűvel jelölje. 

Ha a tanulót a feladatlap rész alól az igazgató határozattal mentesítette, a 

jelenléti íven „M” betűvel jelölje. 

Ha egy tanuló rosszul lesz a feladatlap rész megírása közben 

- értesítse az intézmény igazgatóját, 

- függessze fel a feladatlap rész kitöltését mindaddig, amíg a probléma 

megoldódik, 

- a szükséges intézkedések megtétele után jelölje a tanulót a jelenléti íven „F” 

betűvel az „1. rész” oszlopban. 

Az így kiesett idővel a többi tanuló rendelkezésére álló időt meg kell növelni. Az 

eseményeket a jegyzőkönyv „Észrevétel, megjegyzés a mérés lebonyolításával 

kapcsolatban” rovatában rögzíteni kell. 

Amikor magyarul elhangzik a „A hallott szöveg értése feladatsor vége.” 

mondat, a hanganyag befejeződik. 

Mondja a következőket: 

Véget ért a hanganyag. Kérem, ellenőrizzétek, hogy a válaszaitokat minden 

esetben beírtátok-e a táblázatokba. 
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A hallott szöveg értése feladatok megoldására rendelkezésre álló 30 perc 

elteltével jegyezze fel a befejezési időt a jegyzőkönyv megfelelő részébe, és 

mondja a következőket: 

Az idő lejárt, kérem, hogy mindenki fejezze be a munkát! Csukjátok be a 
feladatlapot, és helyezzétek a pad szélére! 

Most 10 perc szünet következik. … óra … percre gyertek vissza a terembe. 

8.45-8.55:  Szünet a mérésben részt vevő diákok számára. 

8.55-9.00:  A szünet elteltével ellenőrizze, hogy minden tanuló visszajött-e a terembe, és a 

megfelelő helyen ül. Mondja a következőket: 

Most az olvasott szöveg értése feladatok következnek. 40 percetek lesz a két 
feladat megoldására. A válaszokat mindenképpen írjátok be a feladatok 
végén található táblázatokba. A feladatok megoldásához mindenki tollat 

használjon! 

Fontos, hogy a hallott szöveg értése részhez már nem lapozhattok vissza. 
Ha Állj! táblához érkeztek, ne lapozzatok tovább, nézzétek át válaszaitokat 

a 2. részben. 

Nyissátok ki a feladatlapot a 2. résznél a 6. oldalon, és kezdjétek el az 

olvasott szöveg értése feladatok megoldását! 

9.00-9.40: Az olvasott szöveg értése feladatlap rész kitöltése. Jegyezze fel a kezdési 

időt a jegyzőkönyv megfelelő részébe és írja be a tanulók jelenlétére vonatkozó 

adatokat. 

Ha egy tanuló késik, és csak a teszt kitöltésére vonatkozó instrukciók elhang-

zása után érkezik meg, a Jelenléti ív „2. rész” oszlopában jelölje „K” betűvel, 

hogy a tanuló késett, de a tanuló csatlakozzon a teszt kitöltéséhez, és társaival 

együtt töltse ki a teszt további részeit!  

A hiányzó tanulókat a jelenléti íven „H” betűvel jelölje. 

Ha a tanulót a feladatlap rész alól az igazgató határozattal mentesítette, a 

jelenléti íven „M” betűvel jelölje. 

Kérjük, ellenőrizze, hogy a tanulók tollat használnak-e, és a füzet megfelelő ré-

szén dolgoznak-e. 

Ha egy tanuló rosszul lesz a feladatlap rész megírása közben 

- értesítse az intézmény igazgatóját, 

- függessze fel a feladatlap rész kitöltését mindaddig, amíg a probléma 

megoldódik, 

- a szükséges intézkedések megtétele után jelölje a tanulót a jelenléti íven „F” 

betűvel a „2. rész” oszlopban.  

Az így kiesett idővel a többi tanuló rendelkezésére álló időt meg kell növelni. Az 

eseményeket a jegyzőkönyv „Észrevétel, megjegyzés a mérés lebonyolításával 

kapcsolatban” rovatában rögzíteni kell. 
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35 perc elteltével mondja a következőt: 

Még 5 percetek van a 2. rész befejezésére. Fontos, hogy a megoldásokat 

írjátok be a táblázatokba. 

Az olvasott szöveg értése feladatok megoldására rendelkezésre álló 40 perc el-

teltével jegyezze fel a befejezési időt a jegyzőkönyv megfelelő részébe, és 

mondja a következőket: 

Az idő lejárt, kérem, hogy mindenki fejezze be a munkát! Csukjátok be a 
feladatlapot, és helyezzétek a pad szélére! 

Most 10 perc szünet következik. … óra … percre gyertek vissza a terembe. 

9.40-9.50:  Szünet a mérésben részt vevő diákok számára. 

9.50-9.55: A szünet elteltével ellenőrizze, hogy minden tanuló visszajött-e a terembe, és a 

megfelelő helyen ül. 

Most az íráskészség feladatok következnek. 60 perc alatt két fogalmazást 
kell írnotok. Olvassátok el gondosan a feladatok utasítását! A feladatok meg-

oldásához mindenki tollat használjon! Ha valakinek pótlapra van szüksége, 

kérem, jelezze! 

Fontos, hogy az előző részekhez már nem lapozhattok vissza. 

Nyissátok ki a feladatlapot a 10. oldalon, és kezdjétek el az íráskészség fel-

adatok megoldását! 

9.55-10.55: Az íráskészség feladatlap rész kitöltése. Jegyezze fel a kezdési időt a jegyző-

könyv megfelelő részébe és írja be a tanulók jelenlétére vonatkozó adatokat. 

Ha egy tanuló késik, és csak a teszt kitöltésére vonatkozó instrukciók elhang-

zása után érkezik meg, a Jelenléti ív „3. rész” oszlopában jelölje „K” betűvel, 

hogy a tanuló késett, de a tanuló csatlakozzon a teszt kitöltéséhez, és társaival 

együtt töltse ki a teszt további részeit! 

A hiányzó tanulókat a jelenléti íven „H” betűvel jelölje. 

Ha a tanulót a feladatlap rész alól az igazgató határozattal mentesítette, a 

jelenléti íven „M” betűvel jelölje. 

Kérjük, ellenőrizze, hogy a tanulók tollat használnak-e, és a füzet megfelelő 

részén dolgoznak-e. 

Adjon pótlapot azoknak a tanulóknak, akik kérnek. 

Ha egy tanuló rosszul lesz a feladatlap rész megírása közben 

- értesítse az intézmény igazgatóját, 

- függessze fel a feladatlap rész kitöltését mindaddig, amíg a probléma 

megoldódik, 

- a szükséges intézkedések megtétele után jelölje a tanulót a jelenléti íven „F” 

betűvel a „3. rész” oszlopban.  
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Az így kiesett idővel a többi tanuló rendelkezésére álló időt meg kell növelni. Az 

eseményeket a jegyzőkönyv „Észrevétel, megjegyzés a mérés lebonyolításával 

kapcsolatban” rovatában rögzíteni kell. 

50 perc elteltével mondja a következőt: 

Még 10 percetek van a 3. rész befejezésére. 

Az íráskészség feladatok megoldására rendelkezésre álló 60 perc elteltével je-

gyezze fel a befejezési időt a jegyzőkönyv megfelelő részébe, és mondja a 

következőket: 

Az idő lejárt, kérem, hogy mindenki fejezze be a munkát! Csukjátok be a 
feladatlapot, és helyezzétek a pad szélére! Mindenki maradjon a helyén, 

amíg összeszedem a feladatlapokat! 

Szedje össze a feladatlapokat. 

Vége a mérésnek. Köszönöm, hogy kitöltöttétek a feladatlapot. Viszont-

látásra. 

Az összegyűjtött feladatlapokat, és a mérés dokumentumait adja át az igaz-

gatónak. 



 

 

3. számú melléklet 

Jegyzőkönyv a célnyelvi mérés feladatlap-csomagok felbontásáról 

 
Telephely adatai 

OM azonosító: Telephely neve:    

Irányítószám:  Település:  Utca:  

Igazgató:  

 
 

A feladatlap-csomagok bontásának helye: 

A feladatlap-csomagok bontásának időpontja: 

 
 

Csomag adatai Csomag állapota 

Célnyelv Évfolyam sértetlen sérült felbontott szöveges megjegyzés 

      

      

      

      

      

 
 

 A feladatlap-csomagok bontását végző bizottság tagjai  

 

 

 

P. H 

Név Beosztás Aláírás 

 
Igazgató 

 

   

   

   

 



 

 

 

4. számú melléklet 

 

Gyakran ismételt kérdések 

 

Mi a teendő nyomdahibás feladatlap esetén? 

Ha a feladatlapok kiosztása előtt kiderül, hogy az egyik feladatlap nyomdahibás, úgy a 

tartalék vagy fénymásolt feladatlapra cseréljék ki azt. 

Amennyiben a feladatlap kitöltése közben a tanuló jelzi, hogy nyomdahibás a feladat-

lapja, úgy a felügyelőtanár a csoport számára előkészített tartalék feladatlapokból pótolja 

azt. A kiesett idővel a rendelkezésre álló időt a tanuló számára meg kell növelni. 

 

Mi a teendő a felmentett tanulókkal? 

A célnyelvi mérés alól teljesen felmentett tanulók nem tartózkodhatnak a mérés helyszínén. 

Elhelyezésükről az igazgató dönt. 

A célnyelvi mérésben a mérés egyes részeinek kitöltése alól felmentett tanulók az adott 

rész megírásának ideje alatt nem tartózkodhatnak a mérés helyszínén. Ez idő alatt elhelye-

zésükről az igazgató dönt. 

A célnyelvi mérésben az egyes feladatrészek értékelése alól felmentett tanulók a mérés 

minden feladatlapját kitöltik. A tanuló konkrét feladatrészek értékelése alóli felmentését a 

mérést követően a feladatlap ismeretében az igazgató a szaktanári javaslat alapján hatá-

rozza meg. 

 

Mi a teendő abban az esetben, ha a tanuló eltörte az írásra használt kezét? 

Amennyiben a tanulót ideiglenes sérülése akadályozza a feladatlap kitöltésében, az igazgató 

határozatában mentesítheti a tanulót a mérésben való részvétel alól. 

 

Milyen menteségek adhatók a célnyelvi mérésben? 

Az igazgató a mérés során a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében az érvényes szakértői véleményben 

foglaltak alapján biztosíthatja azokat a speciális feltételeket, amelyeket a tanórai munká-

ban, illetve az értékelés során is biztosít számára. Az erről szóló döntését a mérés előtt 

határozatba kell foglalnia.  

Az Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszerében a következő mentességek 

rögzítésére lesz lehetőség: 

- igazgatói határozattal időhosszabbítást kapott, 

- igazgatói határozattal mentesítve a célnyelvi mérés egy része alól, 

- igazgatói határozattal mentesítve a célnyelvi mérés egyes itemei alól, 

- igazgatói határozattal mentesítve a teljes mérés alól. 

A tanulónak adott mentességet a mérés előtt a jelenléti íven kell adminisztrálni, majd a 

mérés után a programban is rögzíteni kell. 

 

A nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező tanulónak részt kell-e vennie a célnyelvi 

mérésben? 

Az EMMI rendelet 136. § (2) bekezdése szerint a 10. évfolyamos célnyelvi mérés alól 

mentesül az a tanuló, aki a mérés időpontjáig bemutatja a célnyelvből szerzett, a KER 

szerinti B2 szintű nyelvtudást igazoló államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványát. 

Amennyiben a tanuló nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezik, azt a jelenléti íven 

adminisztrálni szükséges, majd a mérés után az Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő 

rendszerében is rögzíteni kell. 


