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Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

 

 

 

Tisztelt Igazgató Asszony! 

 

Az időpont közeledtével ezúton tájékoztatjuk Önt a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 135. § (1) bekezdése és a 2013/2014. 

tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet (a továbbiakban: tanév rendje) 9. § 

(5) bekezdése alapján a két tanítási nyelvű nevelés-oktatást folytató általános iskolák 

hatodik és nyolcadik évfolyamán lebonyolításra kerülő célnyelvi mérés főbb részleteiről és 

az iskolára háruló ezzel kapcsolatos feladatokról.  

 

 

1. A mérés időpontja 

 
A tanév rendje szerint a célnyelvi mérés napja 2014. június 4. 

 

 

2. A résztvevők köre 

 

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.  

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 

munkában, 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 – 2014. május 29-én (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 szervezésre, 

másrészt lehetőség van egyes hibák kiszűrésére is.  

Felhívjuk figyelmüket, hogy a külső csomagot bontsák fel a mérés előtt, és 

ellenőrizzék annak tartalmát.  

A dobozban/borítékban nyelvenként és évfolyamonként külön biztonsági tasakba 

csomagolva találhatók meg a mérőeszközök (feladatlapok, hanganyagok). A biztonsági 

tasakban található mérőanyagok a mérés napjáig titkosak, azokat csak a címzett 

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

A dobozban/borítékban a mérőeszközökön kívül megtalálhatók még a feladatlapokra 

ragasztandó – a mérési azonosítót tartalmazó – címkék azon tanulók számára, akiket az 

intézmény a novemberi adatbegyűjtési időszakban mérésben érintett tanulóként rögzített. 

 

Tárgy: Tájékoztatás a 2014. évi 

célnyelvi mérésről 

Iktatószám: KF/1651-4/2014. 
Melléklet: 3 db 
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4. A mérés lebonyolítása  

 

A célnyelvi mérés a két tanítási nyelvű nevelés-oktatásban részt vevő hatodik és nyolcadik 

évfolyamos tanulók számára kötelező. A célnyelvi mérés papír alapon kerül lebonyolításra. 

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

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

A mérés során keletkezett adatok hitelességéért az igazgató személyesen felel. 

Jelen levél mellékeltében megtalálható a célnyelvi mérés lebonyolításának eljárásrendje. Az 

eljárásrend betartása minden intézmény számára kötelező. 

 

 
5. A mérés időtartama 

 

A célnyelvi mérés időtartama 6. évfolyamon 2x25 perc. A mérés hallott szöveg értése és  

olvasott szöveg értése részekből áll. 

 

A célnyelvi mérés 8. évfolyamon az alábbi részekből áll:  

- 40 perc hallott szöveg értése,  

- 30 perc olvasott szöveg értése és  

- 15 perc íráskészség. 

 

6. A célnyelvi mérés szervezésére vonatkozóan az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: 

hivatal) celnyelvimeres@oh.gov.hu elektronikus levélcímére küldhetik kérdéseiket. 

 

 

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

tart 7:00-12:00 óra között. Ügyeletes személyek: Srajber Gabriella, telefon: +36-1-

374-2411, e-mail: srajber.gabriella@oh.gov.hu; Darnai Mária, telefon: +36-1-374-

2306, e-mail: darnai.maria@oh.gov.hu. 

 

 

8. A célnyelvi mérés feladatlapjait és az azokhoz tartozó javítási útmutatót a hivatal a 

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

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

el kérdéseiket, 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 információkat: mérés évfolyama, mérés nyelve, érintett feladatrész (olvasott 

szöveg értése, íráskészség vagy hallott szöveg értése), a kérdés melyik feladat melyik 

részére vonatkozik. 

 

 

9. A célnyelvi mérés lebonyolítására vonatkozó  

- bontási jegyzőkönyv(ek)et,  

- jelenléti ív és jegyzőkönyv(ek)et,  

- kitöltött feladatlapokat  

3 évig őrizzék meg.  

 

 

10. A célnyelvi mérés tanulónkénti eredményeit az Országos kompetenciamérés 

adatbegyűjtő és -kezelő rendszerben tudják rögzíteni. Az eredmények rögzítésére 

mailto:celnyelvimeres@oh.gov.hu
mailto:srajber.gabriella@oh.gov.hu
mailto:darnai.maria@oh.gov.hu
http://www.oktatas.hu/
mailto:celnyelvimeres@oh.gov.hu


 

Oktatás i  Hivata l  
 

 

  

 

 

3 
 

szolgáló felület 2014. június 4-től lesz elérhető. Az eredményeket legkésőbb 

2014. június 11-ig rögzíteni kell a programban. 

 

11. A célnyelvi mérés iskolai eredményeit idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva 

az iskola honlapján 2014. június 30-ig el kell helyezni. 

 

 

12.  A célnyelvi mérés szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban felmerült kérdéseket 

a 3. számú mellékletben gyűjtöttük össze. 

 

 

Köszönjük együttműködésüket. 

 

 

Budapest, 2014. május 27. 

 

 

 

Üdvözlettel:        

 Pongrácz László s. k. 

 főosztályvezető 

 Köznevelési Programok Főosztály 
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1. számú melléklet 

ELJÁRÁSREND 
 

1. A mérés anyagainak megérkezése 

 

A célnyelvi mérés anyagait a GLS csomagszállító 2014. május 29-én szállítja ki a mérésben 

érintett telephelyekre.  

A célnyelvi mérés anyagai között a következő dokumentumok találhatók: 

- tartalomjegyzék,  

- a célnyelvi mérés feladatlapjai (nyelvenként, évfolyamonként külön biztonsági 

tasakba csomagolva), 

- mérési azonosító címkék a novemberi adatbegyűjtéskor rögzített tanulók számára. 

Minden évfolyam számára nyelvenként tartalék feladatlapok találhatók a csomagban. A 

tartalék feladatlapok számának meghatározásakor 12 tanuló után 1 tartalék feladatlappal 

számoltunk, majd ezt a számot kerekítettük 5-re, illetve 10-re. 

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

lemezek darabszámának meghatározásakor szintén 12 fős csoportokkal számoltunk. Ezen 

felül minden mérésben érintett telephely számára nyelvenként és évfolyamonként 1 tartalék 

CD-lemezt csomagoltunk. 

 

A doboz/boríték megérkezését követően kérjük, hogy bontsák azt fel, és ellenőrizzék a 

megkapott dokumentumokat a dobozban/borítékban található tartalomjegyzék alapján. 

 

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

dobozokat/borítékokat lezárják, és biztonságosan tárolják. A sérülésről helyben 

jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a szállító és az intézmény igazgatója, vagy az 

átvétellel megbízott személy ír alá.  

 

Ha a feladatlapok a sérülés következtében használhatatlanná váltak, kérjük, haladéktalanul 

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

 

A feladatlapok a mérés napjáig – 2014. június 4-éig – titkosak. A mérés napja előtt 

a feladatlapokat tartalmazó biztonsági tasakokat kibontani, a feladatlapokat 

bármilyen módon nyilvánossá tenni tilos! 

 

Az intézmény vezetője felelős azért, hogy a felmérési anyagokat a dobozok/borítékok 

felbontása és tartalmának ellenőrzése után biztonságos helyen, elzárva tartsák, azok 

tartalmához a felmérés megkezdéséig illetéktelenek ne férhessenek hozzá. 

 

2. A mérés helyének előkészítése 

 

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

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

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

tanulók számára a szünetek a felmérési rendhez igazodnak. Az érintettekkel egyeztessenek, 

hogy a célnyelvi mérést zavartalan körülmények között bonyolíthassák le, így például az 

iskolarádió vagy a csengetés ne zavarja meg a mérésben részt vevő tanulókat. A kellően 

nyugodt, csendes környezet biztosítására a hallott szöveg értése résznél 

különösen figyelni kell. 
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3. A mérés előtti adminisztráció elvégzése 

 

A mérés előtt az Országos kompetenciamérés adatbegyűjtő és -kezelő rendszerben el kell 

végezni a célnyelvi méréshez kapcsolódó adminisztrációt.  

- A célnyelvi mérésben részt vevő tanulókból csoportokat kell kialakítani. 

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

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

- A novemberi adatbegyűjtés óta érkezett tanulók számára az Országos 

kompetenciamérés adatbegyűjtő és -kezelő rendszerből kell kinyomtatni a 

feladatlapra ragasztandó mérési azonosítót tartalmazó címkéket. 

 

A csoportok és az ülésrend kialakításakor elsődleges szempont, hogy a tanulókat úgy kell 

leültetni, hogy egymást ne segíthessék, és ne zavarhassák. Javasoljuk, hogy a csoportok 

kialakításánál mindenképpen vegyék figyelembe a csomagban megkapott CD-k 

darabszámát.  

 

4. A mérés lebonyolításának előkészítése 

 

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

lebonyolításához szükséges dokumentumokat: 

- 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-lejátszó 

megfelelő működését). 

- Terembeosztás. 

- A terembeosztásra vonatkozó, a tanulók tájékoztatását szolgáló teremfeliratok. 

- A feladatlapokra ragasztandó tanulói címkék. A csomagban a tanulói címkéket 

tartalmazó ívek a címkéket osztályonkénti bontásban, a mérési azonosító szerint 

betűrendbe rendezve tartalmazzák. Javasoljuk, hogy a feladatlap-csomagok bontása 

után a címkéket ragasszák fel a feladatlapokra, majd a csoportbeosztás alapján 

válogassák szét a csoportbeosztásnak megfelelő mérési azonosítók szerint.  

 

5. 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 2. számú melléklet tartalmazza. 

Javasoljuk, hogy a hallott szöveg értése részhez tartózó hanganyagokat tartalmazó 

csomagokat a feladatlap-csomag felbontásával egy időben bontsák ki és a CD lemezeket a 

mérésben alkalmazott lejátszókon próbálják ki. Telephelyenként minden nyelvhez és 

minden évfolyamhoz egy tartalék CD lemez található a csomagban. Amennyiben valamelyik 

CD lemez nem működik, úgy azt a tartalékkal helyettesítsék. Abban az esetben, ha több 

csoport van a telephelyen, mint ahány működőképes hanganyagot tartalmazó CD lemez, 

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

egymással ne kerülhessenek kapcsolatba. 

Amennyiben valamelyik CD-lejátszó hibásodik meg, abban az esetben is a fent leírtak 

szerint lehet eljárni. 

 

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

hallott szöveg értése feladatlap részt írják meg a tanulók. Ezt követi az olvasott szöveg 

értése, majd 8. évfolyam esetén az íráskészség feladatlap rész. 

 

6. A mérés időbeli ütemezése 6. évfolyam esetén – 2014. június 4-én 

 

 7.30-8.00:  A feladatlap-csomagok és a hanganyagot tartalmazó CD lemezek 

tasakjainak bontása, ellenőrzése, a CD lemezek kipróbálása, jegyzőkönyv 

kitöltése, valamint a feladatlapok és CD lemezek szétosztása felmérési 

csoportokra. Javasoljuk, hogy minden mérési csoport esetében 

gondoskodjanak tartalék füzetről.  

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. 

 

 8.00-8:10:  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 FELMÉRÉSBEN VESZTEK RÉSZT. A FELMÉRÉSBEN AZ 

ORSZÁG ÖSSZES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLÁJÁNAK VALAMENNYI HATODIK ÉS  

NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓJA RÉSZT VESZ. KÉRLEK BENNETEKET A LEGJOBB 

TUDÁSOTOK SZERINT VÁLASZOLJATOK A KÉRDÉSEKRE!  

 

A FELADATLAP KÉT RÉSZBŐL ÁLL, EGY-EGY RÉSZ KITÖLTÉSÉHEZ 25 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 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 FELMÉRÉSSEL KAPCSOLATBAN? 

 

Válaszoljon a lebonyolítással kapcsolatban felmerülő kérdésekre. 
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A feladatlapok kiosztása, adatok ellenőrzése. Ossza ki a tanulóknak a 

megfelelő célnyelvi mérési azonosítóval ellátott feladatlapokat. A hiányzó 

tanulók tesztfüzetét tegye félre, és jól láthatóan írja rá „H” betűt. 

 

Mondja a következőket a tanulóknak: 

 

KÉREM, HOGY ELLENŐRIZZÉTEK, HOGY AZ AZONOSÍTÓ KÁRTYÁTOKON SZEREPLŐ MÉRÉSI 

AZONOSÍTÓ MEGEGYEZIK-E A FELADATLAPOTOK CÍMKÉJÉN SZEREPELŐ MÉRÉSI 

AZONOSÍTÓVAL.  

 

Mondja a következőket a tanulóknak: 

 

KÉREM, HOGY OLVASSÁTOK EL A FELADATLAP CÍMLAPJÁN MEGTALÁLHATÓ ÁLTALÁNOS 

TUDNIVALÓKAT.  

 

Várjon, amíg a tanulók elolvassák az általános tudnivalókat. 

 

A FELADATLAPBAN A FELADAT UTASÍTÁSAI MAGYAR NYELVEN SZEREPELNEK. HA A HELYES 

VÁLASZBAN NEM VAGY BIZTOS, AKKOR AZ ÁLTALAD LEGJOBBNAK GONDOLT VÁLASZT 

JELÖLD MEG! 

 

Jegyezze fel a jegyzőkönyvben a bevezetés befejezésének időpontját. 

 

 8.10-8.15:  A hallott szöveg értése feladatlap rész kitöltésének bevezetése. Ennél a 

feladatlap résznél a késők utólagos beengedése a terembe nem 

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

teremben dolgozó tanulókat akadályozhatja a feladatlap rész kitöltésében. 

A feladatlap rész kitöltése közben ne járkáljon a teremben, mert ez 

szintén zavarhatja a tanulókat a feladatlap kitöltésében.  

 

MOST A HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE FELADATOK KÖVETKEZNEK. FIGYELJETEK A 

FELADATLAPBAN TALÁLHATÓ UTASÍTÁSOKRA ÉS PÉLDÁKRA! ÜGYELJETEK ARRA, HOGY A 

MEGFELELŐ HELYRE ÍRJÁTOK A VÁLASZOKAT! A HANGANYAGOT KÉTSZER FOGJUK 

MEGHALLGATNI, RÖVID SZÜNETEKKEL. 

 

A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ MINDENKI TOLLAT HASZNÁLJON! 

 

NYISSÁTOK KI A FELADATLAPOT! KEZDJÉTEK EL A HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE FELADATOK 

MEGOLDÁSÁT! 

MOST ELINDÍTOM A HANGANYAGOT. 

 

 

 8:15: Hanganyag lejátszásának indítása. A hanganyag a teljes mérési időt 

lefedi, azt a mérés alatt ne állítsa meg.  

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. 

 

Ha egy tanuló rosszul lesz a feladatlap rész megírása közben 
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- értesítse az intézmény igazgatóját, 

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

teremből biztonságosan kivezetik, 

- 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. 

 

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. 

 

 8.15-8.40:  A hallott szöveg értése feladatlap rész kitöltése.  

  

 8.40:  A hanganyag lejátszásának befejezése. Amikor a hanganyag befejeződik, 

mondja a következőket: 

 

VÉGET ÉRT A HANGANYAG. KÉREM, ELLENŐRIZZÉTEK, HOGY A VÁLASZAITOKAT MINDEN 

ESETBEN BEÍRTÁTOK-E A MEGFELELŐ HELYRE. 

 

A hallott szöveg értése feladatok megoldására rendelkezésre álló 25 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. 

 

 8.40-8.50:  Szünet a mérésben részt vevő diákok számára. 

 

 8:50-8:55:  A szünet elteltével ellenőrizze, hogy minden tanuló visszajött-e a terembe, 

és a megfelelő helyen ül. 

 

MOST AZ OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE FELADATOK KÖVETKEZNEK.  

 

NYISSÁTOK KI A FELADATLAPOT! OSSZÁTOK BE JÓL A RENDELKEZÉSETEKRE ÁLLÓ IDŐT. 

FONTOS, HOGY A HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE RÉSZEKHEZ MÁR NEM LAPOZHATTOK VISSZA.  

FIGYELJETEK A FELADATOKHOZ ÍRT UTASÍTÁSOKRA, ÜGYELJETEK ARRA, HOGY A 

MEGFELELŐ HELYRE ÍRJÁTOK A VÁLASZOKAT! 

A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ MINDENKI TOLLAT HASZNÁLJON! 

KEZDJÉTEK EL AZ OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE FELADATOK MEGOLDÁSÁT! 

 

8:55-9.20: 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 
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„K” betűvel, hogy a tanuló késett, de a tanuló csatlakozzon a teszt 

kitöltéséhez, és társaival együtt töltse ki a teszt további részeit!  

 

Kérjük, ellenőrizze, hogy a tanulók tollat használnak-e, és valóban 

beírják-e a válaszokat a megfelelő helyre. 

 

Ha egy tanuló rosszul lesz a feladatlap rész megírása közben 

- értesítse az intézmény igazgatóját, 

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

teremből biztonságosan kivezetik, 

- a szükséges intézkedések megtétele után jelölje a tanulót a jelenléti 

íven „F” betűvel az „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. 

 

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. 

 

Az olvasott szöveg értése feladatok megoldására rendelkezésre álló 25 

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, ÉN KÖRBEMEGYEK ÉS ÖSSZESZEDEM! 

 

KÖSZÖNÖNÖM A MUNKÁTOKAT! ELHAGYHATJÁTOK A TERMET. 

 

 

Az összegyűjtött feladatlapokat, és a mérés dokumentumait adja át az igazgatónak. 

 

7. A mérés időbeli ütemezése 8. évfolyam esetén – 2014. június 4-én 

 

 7.30-8.00:  A feladatlap-csomagok és a hanganyagot tartalmazó CD lemezek 

tasakjainak bontása, ellenőrzése, a CD lemezek kipróbálása, jegyzőkönyv 

kitöltése, valamint a feladatlapok és CD lemezek szétosztása felmérési 

csoportokra. Javasoljuk, hogy minden mérési csoport esetében 

gondoskodjanak tartalék füzetről.  

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. 

 

 8.00-8:10:  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: 
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KEDVES TANULÓK! 

 

A MAI NAPON EGY IDEGEN NYELVI FELMÉRÉSBEN VESZTEK RÉSZT. A FELMÉRÉSBEN AZ 

ORSZÁG ÖSSZES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLÁJÁNAK VALAMENNYI HATODIK ÉS  

NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓJA RÉSZT VESZ. KÉRLEK BENNETEKET A LEGJOBB 

TUDÁSOTOK SZERINT VÁLASZOLJATOK A KÉRDÉSEKRE!  

 

A FELADATLAP HÁROM RÉSZBŐL ÁLL, A HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE RÉSZ KITÖLTÉSÉHEZ 40 

PERC, AZ OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE RÉSZ KITÖLTÉSÉHEZ 30 PERC, AZ ÍRÁSKÉSZSÉG 

RÉSZ KITÖLTÉSÉHEZ PEDIG 15 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 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 FELMÉRÉSSEL KAPCSOLATBAN? 

 

Válaszoljon a lebonyolítással kapcsolatban felmerülő kérdésekre. 

 

A feladatlapok kiosztása, adatok ellenőrzése. Ossza ki a tanulóknak a 

megfelelő célnyelvi mérési azonosítóval ellátott feladatlapokat. A hiányzó 

tanulók tesztfüzetét tegye félre, és jól láthatóan írja rá „H” betűt. 

 

Mondja a következőket a tanulóknak: 

 

KÉREM, HOGY ELLENŐRIZZÉTEK, HOGY AZ AZONOSÍTÓ KÁRTYÁTOKON SZEREPLŐ MÉRÉSI 

AZONOSÍTÓ MEGEGYEZIK-E A FELADATLAPOTOK CÍMKÉJÉN SZEREPELŐ MÉRÉSI 

AZONOSÍTÓVAL.  

 

Mondja a következőket a tanulóknak: 

 

KÉREM, HOGY OLVASSÁTOK EL A FELADATLAP CÍMLAPJÁN MEGTALÁLHATÓ ÁLTALÁNOS 

TUDNIVALÓKAT.  

 

Várjon, amíg a tanulók elolvassák az általános tudnivalókat. 

 

A FELADATLAPBAN A FELADAT UTASÍTÁSAI MAGYAR NYELVEN SZEREPELNEK. HA A HELYES 

VÁLASZBAN NEM VAGY BIZTOS, AKKOR AZ ÁLTALAD LEGJOBBNAK GONDOLT VÁLASZT 

JELÖLD MEG! 

 

Jegyezze fel a jegyzőkönyvben a bevezetés befejezésének időpontját. 

 

 8.10-8.15:  A hallott szöveg értése feladatlap rész kitöltésének bevezetése. Ennél a 

feladatlap résznél a késők utólagos beengedése a terembe nem 
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lehetséges, mert az a kitöltés menetében komoly fennakadást okozhat, a 

teremben dolgozó tanulókat akadályozhatja a feladatlap rész kitöltésében. 

A feladatlap rész kitöltése közben ne járkáljon a teremben, mert ez 

szintén zavarhatja a tanulókat a feladatlap kitöltésében.  

 

MOST A HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE FELADATOK KÖVETKEZNEK. FIGYELJETEK A 

FELADATLAPBAN TALÁLHATÓ UTASÍTÁSOKRA ÉS PÉLDÁKRA! ÜGYELJETEK ARRA, HOGY A 

MEGFELELŐ HELYRE ÍRJÁTOK A VÁLASZOKAT! A HANGANYAGOT KÉTSZER FOGJUK 

MEGHALLGATNI, RÖVID SZÜNETEKKEL. 

 

A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ MINDENKI TOLLAT HASZNÁLJON! 

 

NYISSÁTOK KI A FELADATLAPOT! KEZDJÉTEK EL A HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE FELADATOK 

MEGOLDÁSÁT! 

MOST ELINDÍTOM A HANGANYAGOT. 

 

 

 8:15: Hanganyag lejátszásának indítása. A hanganyag a teljes mérési időt 

lefedi, azt a mérés alatt ne állítsa meg.  

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. 

 

Ha egy tanuló rosszul lesz a feladatlap rész megírása közben 

- értesítse az intézmény igazgatóját, 

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

teremből biztonságosan kivezetik, 

- 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. 

 

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. 

 

 8.15-8.55:  A hallott szöveg értése feladatlap rész kitöltése.  

  

 8.55:  A hanganyag lejátszásának befejezése. Amikor a hanganyag befejeződik, 

mondja a következőket: 

 

VÉGET ÉRT A HANGANYAG. KÉREM, ELLENŐRIZZÉTEK, HOGY A VÁLASZAITOKAT MINDEN 

ESETBEN BEÍRTÁTOK-E A MEGFELELŐ HELYRE. 

 

A hallott szöveg értése feladatok megoldására rendelkezésre álló 40 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. 

 

 8.55-9.05:  Szünet a mérésben részt vevő diákok számára. 

 

 9:05-9:10:  A szünet elteltével ellenőrizze, hogy minden tanuló visszajött-e a terembe, 

és a megfelelő helyen ül. 

 

MOST AZ OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE FELADATOK KÖVETKEZNEK.  

 

NYISSÁTOK KI A FELADATLAPOT! OSSZÁTOK BE JÓL A RENDELKEZÉSETEKRE ÁLLÓ IDŐT. 

FONTOS, HOGY A HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE RÉSZEKHEZ MÁR NEM LAPOZHATTOK VISSZA. 

FIGYELJETEK A FELADATHOKHOZ ÍRT UTASÍTÁSOKRA! ÜGYELJETEK ARRA, HOGY A 

MEGFELELŐ HELYRE ÍRJÁTOK A VÁLASZOKAT! 

 

A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ MINDENKI TOLLAT HASZNÁLJON! 

KEZDJÉTEK EL AZ OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE FELADATOK MEGOLDÁSÁT! 

 

9:10-9.40: 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 

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!  

 

Kérjük, ellenőrizze, hogy a tanulók tollat használnak-e, és valóban 

beírják-e a válaszokat a megfelelő helyre. 

 

Ha egy tanuló rosszul lesz a feladatlap rész megírása közben 

- értesítse az intézmény igazgatóját, 

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

teremből biztonságosan kivezetik, 

- a szükséges intézkedések megtétele után jelölje a tanulót a jelenléti 

íven „F” betűvel az „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. 

 

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. 

  

Az olvasott szöveg értése feladatok megoldására rendelkezésre álló 30 

perc elteltével jegyezze fel a befejezési időt a jegyzőkönyv megfelelő 

részébe, és mondja a következőket: 

 



 

Oktatás i  Hivata l  
 

 

  

 

 

13 
 

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 FELDATOK KÖVETKEZNEK.  FIGYELJETEK A FELADATHOKHOZ ÍRT 

UTASÍTÁSOKRA! ÜGYELJETEK ARRA, HOGY A MEGFELELŐ HELYRE ÍRJÁTOK A VÁLASZOKAT! 

 

NYISSÁTOK KI A FELADATLAPOT!  

 

FONTOS, HOGY AZ ELŐZŐ RÉSZEKHEZ MÁR NEM LAPOZHATTOK VISSZA. 

 

A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ MINDENKI TOLLAT HASZNÁLJON! 

KEZDJÉTEK EL AZ ÍRÁSKÉSZSÉG FELADATOK MEGOLDÁSÁT! 

 

 9:55-10:10:  Az íráskészség 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 „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!  

 

Kérjük, ellenőrizze, hogy a tanulók tollat használnak-e, és valóban 

beírják-e a válaszokat a megfelelő helyre. 

 

Ha egy tanuló rosszul lesz a feladatlap rész megírása közben 

- értesítse az intézmény igazgatóját, 

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

teremből biztonságosan kivezetik, 

- a szükséges intézkedések megtétele után jelölje a tanulót a jelenléti 

íven „F” betűvel az „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. 

 

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. 

 

Az íráskészség feladatok megoldására rendelkezésre álló 15 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, ÉN KÖRBEMEGYEK ÉS ÖSSZESZEDEM! 

 

KÖSZÖNÖNÖM A MUNKÁTOKAT! ELHAGYHATJÁTOK A TERMET. 

 

 

Az összegyűjtött feladatlapokat, és a mérés dokumentumait adja át az igazgatónak. 

 

8. A mérés utáni adminisztráció elvégzése 

 

A mérést követően az Országos kompetenciamérés adatbegyűjtő és -kezelő rendszerben a 

felügyelőtanár által kitöltött Jelenléti ív és jegyzőkönyv alapján kell az adatokat rögzíteni. A 

Jelenléti ív és jegyzőkönyv tartalmának rögzítését követően lesz csak lehetséges az átlépés 

az eredmények rögzítésére szolgáló programrészbe. Ezt követően az Országos 

kompetenciamérés adatbegyűjtő és -kezelő rendszerből nyomtassák ki mérési 

csoportonként a Jelenléti ív és jegyzőkönyv dokumentumokat, amelyeket a mérés anyagai 

között 3 évig meg kell őrizni. 

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

hozott, azt a programban feltétlenül rögzíteni kell. 

 

9. A kitöltött feladatlapok javítása és az eredmények rögzítése 

 

A hivatal a honlapján a mérést követően elhelyezi a javítókulcsokat. Az iskola a hivatalos 

javítókulcsok alapján értékeli a tanulók teljesítményét, majd az eredményeket rögzíti az 

Országos kompetenciamérés adatbegyűjtő és -kezelő rendszer eredményrögzítő 

programrészében legkésőbb 2014. június 11-ig. 

Javasoljuk, hogy a tanulók feladatlapjainak értékelését két nyelvtanár egymástól 

függetlenül végezze, majd az értékelésüket egyeztessék, és ezt a végleges értékelést 

rögzítsék az eredményrögzítő programban. 

Ezt követően az eredményeket az iskolának saját honlapján idegen nyelvenként és 

évfolyamonként nyilvánosságra kell hoznia 2014. június 30-ig. 
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2. 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 

 

   

   

   

 



 

Oktatás i  Hivata l  
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3. 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 feladatlapja, 

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 mérésben a mérés egyes részeinek kitöltése alól felmentett tanulók az adott rész 

megírásának ideje alatt nem tartózkodhatnak a mérés helyszínén. Ez idő alatt 

elhelyezésükről 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 

határozza 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. 

 

 

A feladatlapra ragasztandó címkék a címke íven tanulónként egymás mellett helyezkednek 

el? 

Igen, a feladatlapra ragasztandó tanulói címkék osztályonként rendezve, a mérési 

azonosítók betűrendje szerint követik egymást, melynek mintája alább található. 

M224-B356 

mérési azonosító 6. évfolyam 

c osztály 

angol nyelv 

 

CÉLNYELVI MÉRÉS 2014 

 

027230-001 

 

N225-B356 

mérési azonosító 6. évfolyam 

c osztály 

angol nyelv 

 

CÉLNYELVI MÉRÉS 2014 

 

027230-001 

 

R234-B356 

mérési azonosító 6. évfolyam 

c osztály 

angol nyelv 

 

CÉLNYELVI MÉRÉS 2014 

 

027230-001 

 

 

Azon tanulók számára, akiket az Országos kompetenciamérés adatbegyűjtő és -kezelő 

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

feladatlapokra ragasztandó címkéket. 

 

 
 


