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1. Általános információk 

Az alábbiakban a 2021/2022. tanévben megrendezésre kerülő digitális országos mérésekkel kapcsolatos részletes 

információk találhatók. 

1.1. Jogszabályi környezet 

Az országos mérések megrendezését az alábbi jogszabályok határozzák meg: 

a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

b) A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 

c)  (a továbbiakban: Szkr.) 

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

(a továbbiakban: korm. rendelet) 

e) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 

f) A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet (a továbbiakban: tanév rendje) 

1.2. Tájékoztató anyagok 

A 2021/2022. tanévi digitális országos mérésekkel kapcsolatosan az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: hivatal) 

honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés \ Országos és nemzetközi mérések \ Digitális országos mérések 2022-

től menüpontban tájékoztató információk kerültek közzétételre az alábbiak szerint: 

-Az Általános leírás menüpont az országos mérések történetét és az általános jellemzőit ismerteti. 

-Az Általános szakmai anyagok menüpontban a mérések tartalmi keretei érhetők el.  

- A Lebonyolítás menüpontba kerülnek tanévenkénti bontásban a mérések lebonyolításával kapcsolatos 

tudnivalók, így itt található az idei méréshez kapcsolódó valamennyi tájékoztató,  a sajátos nevelési igényű, 

valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részvételére vonatkozó részletes 

tájékoztató, illetve jelen útmutató is.  

Kérjük, kísérjék figyelemmel a menüpont változásait! 

- A Példafeladatok menüpontban a digitális mérések mérési területeihez tartozó online példafeladatok linkjei 

találhatók. A feladatok mellett útmutatók is megtekinthetők, amelyek a feladatok felépítését mutatják 

be, és azt, hogyan kell a választ megadni a különböző feladattípusok esetén. 

- Az Eredmények illetve a Kiemelkedő teljesítményű iskolák menüpontokban a mérések eredményei, illetve 

a kiemelkedően teljesítő iskolák listái érhetők el a mérések után. 

- A Jogszabályok menüpontban találhatók a mérésekkel kapcsolatos hatályos jogszabályok. 

- A Gyakran ismételt kérdések menüpontban a mérésekkel kapcsolatos, gyakran felmerülő kérdésekre adott 

válaszok találhatók. 

1.3. Az adminisztráció folyamata és ütemterve 

Első lépésként az intézményvezető jelölje ki a mérési koordinátor személyét, valamint azt a munkatársát, aki a 

digitális mérés adminisztrációját végzi (amennyiben az nem a mérési koordinátor). A mérési koordinátornak 

ismernie kell a vonatkozó jogszabályokat, koordinálnia kell a mérés előkészítését és lebonyolítását, kezelnie kell a 

felmerülő problémákat. Az adminisztrációt végzőnek mind a mérések előkészítésénél, mind a lebonyolításnál, mind 

a mérések utáni adminisztrációban van feladata, és szorosan együtt kell működnie a mérési koordinátorral 

(csoportbeosztás megtervezése, a szükséges nyomtatványok előállítása, a jelenléti adatok nyomon követése, pótnapi 

mérésekre való csoportbeosztás stb.). Javasoljuk, hogy a mérési koordinátor végezze az adminisztrációt is. 

Az országos pedagógiai mérések végrehajtásában az iskolák, az iskolák vezetői és pedagógusai kötelesek 

közreműködni (EMMI rendelet 79. § (1)). Az adatfelvétel hivatal által meghatározott szabályainak betartásáért és 

az adatfelvétel során szolgáltatott adatok valódiságáért az iskola vezetője a felelős (EMMI rendelet 79. § (5)). 

  

https://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/altalanos_leiras
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/alt_szakmai_anyagok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas/tudnivalok_idei_online_orsz_meresekrol
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas/tudnivalok_idei_online_orsz_meresekrol
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas/tudnivalok_idei_online_orsz_meresekrol
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas/tudnivalok_idei_online_orsz_meresekrol
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/peldafeladatok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/eredmenyek
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/jogszabalyok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/GYIK
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 Időszak Feladat Program Felelős 

1. 2022. február 21.* – 23. Jogosultságok kiosztása 

Intézményvezetői 

mesterjelszó-kezelő 

rendszer 

Intézményvezető 

2. 2022. február 21.* – 23. 

Intézményi szintű / 

Feladatellátási hely szintű 

nyilatkozat a mérésekben való 

részvételről 

Országos mérések 

adatbegyűjtő és -

kezelő rendszere 

Intézményvezető 

3. 2022. február 21.* – 23. 

ASZIR-ben nyilvántartott 

intézmények esetén annak 

jelölése, hogy a mérés-

értékelési szakrendszer részére 

a tanuló adatai átadhatók1 

KRÉTA 
Intézményvezető által 

kijelölt személy(ek) 

3. 
2022. február 21.* – 

2022. március 11. 

A mérésben érintettek körének 

meghatározása, a tanulói 

adatok rögzítése és a mérési 

azonosító generálása. 

Országos mérések 

adatbegyűjtő és -

kezelő rendszere 

Intézményvezető által 

kijelölt személy(ek) 

4. 2022. március 11-ig 
Az adatszolgáltatás 

intézményi szintű lezárása 

Országos mérések 

adatbegyűjtő és -

kezelő rendszere 

Intézményvezető 

5. 

Az adatbegyűjtő 

rendszer újbóli 

megnyitásától az 

évfolyam mérési 

időszakáig 

A mérési csoportok kialakítása 

Dokumentumok (jelenléti ív, 

jegyzőkönyv, tanulói 

azonosítók) nyomtatása 

Országos mérések 

adatbegyűjtő és -

kezelő rendszere 

Intézményvezető által 

kijelölt személy(ek) 

6. 
2022. április 20. – 

2022. május 3. 

A 10. évfolyamos mérés 

lebonyolítása 
Mérőszoftver 

Intézményvezető/ 

Mérési koordinátor és 

Felmérésvezető(k) 

7. 
2022. április 20. – 2022. 

május 3. 

A 10. évfolyamos mérés 

nyomon követése (a jelenléti 

adatok függvényében pótnap 

kijelölése) 

Országos mérések 

adatbegyűjtő és -

kezelő rendszere 

Mérési koordinátor 

8. 
2022. május 4. – 2022. 

május 17. 

A 8. évfolyamos mérés 

lebonyolítása 
Mérőszoftver 

Intézményvezető/ 

Mérési koordinátor és 

Felmérésvezető(k) 

9. 
2022. május 4. – 2022. 

május 17. 

A 8. évfolyamos mérés 

nyomon követése (a jelenléti 

adatok függvényében pótnap 

kijelölése) 

Országos mérések 

adatbegyűjtő és -

kezelő rendszere 

Mérési koordinátor 

10

. 

2022. május 18. – 2022. 

május 31. 

A 6. évfolyamos mérés nyomon 

lebonyolítása 
Mérőszoftver 

Intézményvezető/ 

Mérési koordinátor és 

Felmérésvezető(k) 

11

. 

2022. május 18. – 2022. 

május 31. 

A 6. évfolyamos mérés 

nyomon követése (a jelenléti 

adatok függvényében pótnap 

kijelölése) 

Országos mérések 

adatbegyűjtő és -

kezelő rendszere 

Mérési koordinátor 

12

. 

Az évfolyam mérési 

időszakának végétől 

2022. június 7-ig 

A jelenléti adatok rendezése 

Országos mérések 

adatbegyűjtő és -

kezelő rendszere 

Mérési koordinátor és 

az adminisztrációt 

végző személy 

13

. 
2022. június 7-ig 

A mérési időszak intézményi 

szintű lezárása 

Országos mérések 

adatbegyűjtő és -

kezelő rendszere 

Intézményvezető 

 
* Az Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszerének (adatbegyűjtő rendszer) tervezett nyitása 

  

                                                 
1 Kérjük, időben végezzék el a beállítást, mert csak a jelölést követő 2. munkanaptól kezdődően várható, hogy 

az adatok importálása valóban eredményes legyen.  
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2. Adatszolgáltatás 

2.1. Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszere 

Az országos mérések lebonyolításához szükséges intézményi adminisztrációt (a részt vevő tanulók 

meghatározását, mérési azonosítójuk előállítását, a mentességek rögzítését, a csoportok kialakítását, a jelenlétre 

vonatkozó információk figyelemmel kísérését, stb.) az erre a célra kifejlesztett adatbegyűjtő rendszerben, az 

Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszerében (a továbbiakban: adatbegyűjtő rendszer) kell elvégezni.  

FIGYELEM! Az Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszere megújult, a Mesterjelszó-kezelő 

rendszerben új projektek kerültek kialakításra, ezért a program használatához új jogosultságok kiosztása 

szükséges. 

Elérhetőség 

Az adatbegyűjtő rendszer a hivatal honlapjáról (www.oktatas.hu) a Köznevelés/Országos és nemzetközi 

mérések/Digitális országos mérések 2022-től/Lebonyolítás menüpontból a 2021/2022. tanévi online mérések (2022. 

április 20. – május 31.) linkre kattintva érhető el az Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszere 

hivatkozáson keresztül. 

Belépés 

Az intézmény vezetője által az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerben meghatározott felhasználói 

azonosítóval (e-mail cím) és jelszóval lehet a programot használatba venni. 

A programot kétféle felhasználói szinten lehet használni: 

• Intézményvezetői jogosultság: Az intézmények vezetői a program összes funkcióját elérhetik: 

o nyilatkozhatnak arról, hogy az intézmény érintett-e az országos mérésben 

o valamennyi feladatellátási helyen elérik a program valamennyi funkcióját 

o lezárhatják, vagy visszanyithatják az adatszolgáltatást intézményi szinten 

Intézményvezetői jogosultság beállításához a Mesterjelszó-kezelő rendszerben a szükséges jogosultságot ki kell 

osztani, intézményvezetői belépéshez be kell jelölni a belépőoldalon a szükséges jelölőnégyzetet. 

• Feladatellátási hely szintű jogosultság: Amennyiben szükséges, az intézmények vezetői az Intézményvezetői 

Mesterjelszó-kezelő rendszerben egy vagy több feladatellátási helyhez újabb jogosultságokat oszthatnak ki. Az 

így kiosztott jogosultságokkal a felhasználók: 

o azokon a feladatellátási helyeken, amelyekhez jogosultságot kaptak, nyilatkozhatnak arról, hogy a 

feladatellátási hely érintett-e az országos mérésben 

o azokon a feladatellátási helyeken, amelyekhez jogosultságot kaptak, elérik a program valamennyi funkcióját 

Feladatellátási hely szintű belépéshez az OM azonosítón (szakképző intézmény esetén az 52-es kezdetű technikai 

azonosítón) kívül a Mesterjelszó-kezelő rendszerben megadott felhasználó azonosítót (e-mail cím), valamint 

jelszót kell megadni. 

Az adatbegyűjtő rendszerbe történő belépéshez szükséges jogosultságokat az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő 

rendszer segítségével az adott intézmény vezetője határozza meg. A jogosultságok kiosztásához a program belépő 

oldalán elhelyezett Útmutató az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszer használatához nyújt segítséget. 

Intézményi és feladatellátási helyi adatok 

Belépés után láthatók az intézmény aktuális, hivatalos, a KIR/SZIR nyilvántartásban rögzített intézményi alapadatai 

(OM azonosító, Intézmény neve, székhelyének címe, képviselőjének neve, telefonszáma, e-mail címe, fax száma). 

Az adatbegyűjtő rendszerben szereplő köznevelési intézményi adatok a köznevelés információs rendszeréből (a 

továbbiakban: KIR) származnak. Az intézményi adatok a http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek portál 

"Köznevelési intézmények adatai, jelentései" rész Intézményi adatok módosítása menüpontban vagy a 

https://www.kir.hu/kir2int/IntezmenyiAdatModosito direkt linken történő bejelentkezés után módosíthatók. A KIR 

rendszerben az adatmódosítások átvezetésének feltétele, hogy a módosított alapító okiratot a közhiteles 

nyilvántartást vezető szerv – a költségvetési szervek esetén a Magyar Államkincstár, nem állami fenntartásban 

működő (magán és egyházi) intézmények esetén a területileg illetékes kormányhivatal – nyilvántartásába vegye, és 

– amennyiben az intézmény működése engedélyhez kötött és a változás a működést is érinti – a végleges működési 

engedélyt kiállítsa. A tankerületi központok fenntartásában működő intézmények esetében a hatályos intézményi 

szakmai alapdokumentumok kiadását követően, az alapdokumentumokban foglalt adatok alapján van mód a 

https://www.kir.hu/KIR2_MERES
http://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas/tudnivalok_idei_online_orsz_meresekrol
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas/tudnivalok_idei_online_orsz_meresekrol
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas/tudnivalok_idei_online_orsz_meresekrol
https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek
https://www.kir.hu/kir2int/IntezmenyiAdatModosito
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változások átvezetésére. A módosításokkal kapcsolatban a hivatal Köznevelési Információs Rendszer Osztályához 

kell fordulni a kirint@oh.gov.hu e-mail címen. Az e-mailben kérjük, adják meg az intézményi kapcsolattartó nevét 

és telefonszámát. Az intézményi adatokban bekövetkezett változások a Közfelvir programban közvetlenül nem 

javíthatók, ezért minden problémás esetben a Köznevelési Információs Rendszer Osztályhoz kell fordulni! 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy azok az intézményeknek, akik 2020. július 1-jétől szakképző intézményként 

működnek, nyilvántartási adataik – így az intézményi adatok is – vezetése a szakképzés információs rendszerében 

(a továbbiakban: SZIR) történik. A szakképző intézmények az adatbegyűjtő rendszerben látható adatait az Oktatási 

Hivatal elektronikus adatkapcsolaton keresztül a SZIR rendszerből kapja meg, így amennyiben az ott szereplő 

adataikban változtatás szükséges, az adatokat a SZIR rendszerben kell módosítani. Az adatok átvezetése 

időszakosan történik, így amennyiben az adataikat a SZIR-ben már átvezették, de az az adatbegyűjtő rendszerben 

nem látható, kérjük, hogy jelezzék a problémát a kirint@oh.gov.hu e-mail címen. A SZIR rendszerrel kapcsolatban 

szakmai iránymutatásért a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalhoz fordulhatnak. 

2.2. Nyilatkozat: Az intézménynek van vagy nincs országos mérésben érintett tanulója 

Az intézményi szintű felhasználónak az első belépést követően nyilatkoznia kell arról, hogy az intézménynek van-

e olyan tanulója, aki érintett valamely országos mérésben vagy az intézmény egyetlen tanulója sem érintett országos 

mérésben. 

Az adatszolgáltatást minden, a KIR/SZIR nyilvántartás szerint az országos mérések szempontjából releváns 

alapfeladatot ellátó intézmény esetében el kell végezni, azaz, ha az intézményben egyetlen feladatellátási helyen 

sincsenek mérésben érintett tanulók, mert pl. csak felnőttoktatással foglalkoznak, vagy nem magyar tanrend 

szerint oktatnak, úgy azt is az adatbegyűjtő rendszerben kell jelezni. 

Amennyiben az intézményben csak enyhén értelmi fogyatékos és/vagy középsúlyos értelmi fogyatékos és/vagy 

autista és/vagy súlyosan beszédfogyatékos és/vagy halmozottan fogyatékos és/vagy mozgásszervi fogyatékos 

és/vagy látási fogyatékos és/vagy hallási fogyatékos tanulók nem integrált oktatása folyik, akiket fogyatékosságuk 

megakadályoz az országos mérésekben való részvételben, az intézményi szintű felhasználó nyilatkozhat úgy, hogy 

az intézmény egyetlen tanulója sem érintett országos mérésben. 

A felhasználónak az alábbi két lehetőség közül kell a megfelelőt kiválasztania: 

- Az intézménynek van olyan tanulója, aki érintett országos mérésben 

Abban az esetben kell ezt a lehetőséget választani, ha az intézményben van legalább egy olyan feladatellátási hely, 

ahol van olyan tanuló, aki köteles részt venni valamely országos mérésben. Akkor is ezt a lehetőséget kell választani, 

ha van az intézménynek olyan feladatellátási helye, amelyik valamilyen okból nem érintett a mérésben, de az 

intézmény egy másik feladatellátási helyén lesz mérés. 

- Az intézmény egyetlen tanulója sem érintett országos mérésben 

Abban az esetben kell ezt a lehetőséget választani, ha az intézményben egyetlen feladatellátási helyen sincsenek 

olyan tanulók, akiknek részt kell venniük a mérésben, mert pl. csak felnőttoktatással foglalkoznak, vagy nem 

magyar tanrend szerint oktatnak, vagy csak olyan sajátos nevelési igényű tanulók oktatásával foglalkoznak, akik 

nem tudnak részt venni az országos mérésekben. 

Ha az intézményi felhasználó úgy nyilatkozik, hogy az intézmény egyetlen tanulója sem érintett az országos 

mérésekben, akkor a megjelenő lehetőségek közül kell kiválasztania, hogy miért nem vesz részt országos 

mérésekben. (Amennyiben indokolt, több lehetőség is megjelölhető.) 

Feladatellátási helyi szintű nyilatkozat a mérésekben való részvételről 

Amennyiben az intézménynek van olyan tanulója, aki érintett valamely országos mérésben, az adatbegyűjtő 

rendszerben megjelenő feladatellátási helyek mindegyike esetén nyilatkozni szükséges arról, hogy az adott 

feladatellátási hely részt vesz országos mérésben, vagy a feladatellátási hely egyetlen tanulója sem vesz részt 

országos mérésben. Az adatbegyűjtő rendszerben csak azok a feladatellátási helyek jelennek meg, amelyek a 

KIR/SZIR nyilvántartás szerint az országos mérések szempontjából releváns alapfeladatot látnak el.  

A felhasználónak a feladatellátási helynél megjelenő „+Nyilatkozat” gombra kattintva van lehetősége jelölni, hogy 

a feladatellátási helyen nincsenek olyan tanulók, akiknek részt kell venniük a mérésben, mert pl. felnőttoktatás 

folyik, vagy csak olyan sajátos nevelési igényű tanulók oktatása folyik, akik nem tudnak részt venni az országos 

mérésekben. 

mailto:kirint@oh.gov.hu
mailto:kirint@oh.gov.hu
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Ha a feladatellátási helyen vannak olyan tanulók, aki kötelesek részt venni valamely országos mérésben, meg 

kell adni a mérési koordinátor adatait (név, telefonszám, e-mail cím), majd az Adatok rögzítésével kell folytatni az 

adatszolgáltatást. 

2.3. A mérésben érintettek körének meghatározása 

Az alapkészségek, képességek országos mérésének minden tanévben ki kell terjednie a köznevelés hatodik, 

nyolcadik és tizedik évfolyamán a nappali (kivéve felnőttoktatás/felnőttképzés) rendszerű iskolai oktatás 

munkarendje szerinti tanuló esetében a szövegértési, a matematikai és a természettudományos eszköztudás 

fejlődésének vizsgálatára (Nkt. 80. § (1), EMMI rendelet 79. §). 

A szakképző intézmény tizedik évfolyamán a tanuló szövegértési és matematikai eszköztudás fejlődését az Nkt. 

szerint kell mérni és értékelni (Szkr. 181/A. §). 

A mérésben részt vevő tanulók körének meghatározásakor az intézmény vezetőjének figyelembe kell vennie a 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 79. § (6) bekezdésében meghatározottakat is. 

 

Idegen nyelvi mérésben - a célnyelvi mérésben részt vevő tanulók kivételével - az iskolák hatodik és nyolcadik 

évfolyamán az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók vesznek részt (tanév rendje 11.§ (1) c)). 

A célnyelvi mérésre a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolák hatodik és nyolcadik 

évfolyamos tanulói körében kerül sor (EMMI rendelet 135. § (1), tanév rendje 11.§ (1) b)). 

 

Kérjük, kiemelt figyelmet fordítsanak az előkészítő évfolyamon részt vett tanulók mérésben való 

részvételének meghatározására.  
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általános 

iskola/nemzetiségi 

nyelvű általános iskola 

- 6. évfolyam     x   x     

- 8. évfolyam       x   x   

két tanítási nyelvű 

általános iskola 

- 6. évfolyam x       x     

- 8. évfolyam   x       x   

8 évfolyamos 

gimnázium/8 

évfolyamos nemzetiségi 

nyelvű gimnázium 

nyelvi vagy 

nemzetiségi 

előkészítővel indult 

a képzés 

5. évfolyam         x     

6. évfolyam     x         

7. évfolyam           x   

8. évfolyam       x       

9. évfolyam             x 

10. évfolyam               

nem volt előkészítő 

év 

5. évfolyam               

6. évfolyam     x   x     

7. évfolyam               

8. évfolyam       x   x   

9. évfolyam               

10. évfolyam             x 

6 évfolyamos 

gimnázium/6 

évfolyamos nemzetiségi 

nyelvű gimnázium 

nyelvi vagy 

nemzetiségi 

előkészítővel indult 

a képzés 

7. évfolyam           x   

8. évfolyam       x       

9. évfolyam             x 

10. évfolyam             

nem volt előkészítő 

év 

7. évfolyam               

8. évfolyam       x   x   
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A tanuló  
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szövegértési képesség, 

természettudományos 
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9. évfolyam               

10. évfolyam             x 

középfokú iskola, 

szakképző intézmény 

előkészítővel** 

indult 

9. évfolyam             x 

10. évfolyam               

nem volt 

előkészítő** év 

9. évfolyam               

10. évfolyam             x 

*természettudományi mérésben a technikumi és a szakképző iskolai képzésben részt vevő tanulók nem vesznek részt 

**Előkészítő lehet: nyelvi előkészítő, 9/AJTP vagy 9/AJKP évfolyam, orientációs évfolyam 

2.3.1. Nemzetiségi iskolák tanulóinak részvétele az idegen nyelvi mérésben 

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

Mellékletének I.2.1. A nemzetiségi nevelés és oktatás elvei című pontja 2020. szeptember 1-jétől felmenő 

rendszerben változott: 

„A nemzetiségi nevelés és oktatás elvei 

A nemzetiségi nevelés és oktatás célja a tanulók nemzetiségi közösséghez tartozásának erősítése. Ezt a célt az iskola 

a nemzetiségi nyelv és kultúra közvetítésével éri el a következő elvek szerint: 

- a helyi tantervekben megjelenő kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozásokon túl felhasználható időkeret a 

kötött nyelvi és népismereti óraszám miatt általában kisebb az általánosnál; ezt a hátrányt a műveltségi területek 

erőteljesebb integrációjával, a kiemelt fejlesztési feladatok átgondolt megjelenítésével kell a helyi tantervi 

szabályozás szintjén kiegyenlíteni; 

- az óraterv kialakításakor biztosítani kell egy idegen nyelv oktatását is. Az intézmény pedagógiai programjában 

dönthet úgy, hogy az idegen nyelv oktatásához biztosított óraszámot a nemzetiségi nyelv oktatására részben vagy 

egészben átcsoportosítja. A romani és beás nyelvek mellett kötelező az idegen nyelv; 

- az iskola nevelő és oktató munkája arra irányuljon, hogy a készségek kialakítása és a képességek fejlesztése az 

általános követelmények szerint érvényesüljön minden műveltségi területen; 

- a speciális követelményekre vonatkozóan további eligazítást A nemzetiség iskolai oktatásának irányelve ad.” 

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

módosításáról szóló 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet szerint a módosítást első alkalommal a 2020/2021. tanévben az 

iskolák ötödik, − a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumok kivételével − kilencedik évfolyamán, majd ezt követően 

minden tanévben felmenő rendszerben kell alkalmazni. 

A fentieket figyelembe véve, a 2021/2022-es tanévben a nemzetiségi iskolákban: 

1. A jelenlegi 8. évfolyamon tanulók tanulmányaikat még e módosítás előtt kezdték meg. Eszerint a 

nemzetiségi nyelv mellett egy idegen nyelv oktatását is biztosítani kell, nem volt lehetőség az óraszám egészben, 

csak részben történő átcsoportosítására. Ez az idegen nyelv a tanuló első idegen nyelve, így ezzel a nyelvvel, 

amennyiben az angol vagy német, részt kell vennie az idegen nyelvi mérésben. 

2. A jelenlegi 6. évfolyamon tanulók tanulmányaikat az ötödik évfolyamon az új NAT szerint kezdték meg. 

Esetükben: 

a) Ha az idegen nyelv oktatására biztosított órakeretet teljes egészében nemzetiségi nyelv oktatására 

átcsoportosították, akkor nem kell részt venniük az idegen nyelvi mérésben. 

b) Ha az idegen nyelv oktatására biztosított órakeretet nem, vagy csak részben csoportosították át 

nemzetiségi nyelv oktatására, azaz oktatnak idegen nyelvet, és az angol vagy német, akkor részt kell venniük 

az idegen nyelvi mérésben. 

Javasoljuk, hogy amennyiben a nemzetiségi iskolában 6. évfolyamon csak nemzetiségi nyelvet oktatnak, és az a 

német nemzetiségi nyelv, a tanulók vegyenek részt az idegen nyelvi mérésben, hiszen a tanév rendjében 
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meghatározott idegen nyelvi mérés az intézményeket hivatott segíteni abban, hogy objektív mérőeszköz 

segítségével felmérhessék tanítványaik nyelvtudását az adott KER szerinti szintekhez képest.  

2.4. Osztályok és tanulók rögzítése az adatbegyűjtő rendszerben:  

Miután meghatározták, hogy mely osztályok, melyik mérésben érintettek, megkezdhető az osztályok rögzítése az 

adatbegyűjtő rendszerben. 

Az adatbegyűjtő rendszer Kezdőlapján megtalálhatók az intézményhez tartozó feladatellátási helyek. Az adott 
feladatellátási helynél az „Adatok rögzítése” gombra kattintva kezdhető meg a mérésben részt vevő osztályok és 
tanulók adatainak rögzítése. 

Az Osztályok listája oldalon az „+Osztály importálása” gombra kattintva megjelenik az Osztály importálása ablak, 
ahol legördülő listából ki kell választani a mérési évfolyamot, az osztály évfolyamát és az osztály jelét. A legördülő 
listában csak a KIR/SZIR nyilvántartásban szereplő osztályok jelennek meg. 

A SZIR-ben nyilvántartott intézmények esetében fontos, hogy a SZIR továbbítsa a mérésben érintett tanulók 

adatait az adatbegyűjtő rendszer számára. Ahhoz, hogy az osztályok és a tanulók importálása megvalósulhasson, a 

KRÉTA rendszerben a tanulói adatoknál jelölni kell, hogy a mérés-értékelési szakrendszer részére a tanuló 

adatai átadhatók. Kérjük, időben végezzék el a beállítást, mert csak a jelölést követő 2. munkanaptól kezdődően 

várható, hogy az adatok importálása valóban eredményes legyen. 

Az adatrögzítés során kizárólag a NEM felnőttoktatásban/felnőttképzésben tanulókat kell rögzíteni. 

Az egyéni tanulói munkarendben tanulókat, illetve a szünetelő tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulókat nem kell 

szerepeltetni. 

A Keresés indításával megjelenő tanulólista Importálásával az osztály megjelenik az Osztályok listájában, a 

Kiválaszt gombra kattintva pedig megjelenik a kiválasztott osztály tanulóinak listája. 

Amennyiben tévesen került rögzítésre valamely osztály, az osztály törlésére csak abban az esetben kerülhet sor, 

amennyiben minden az osztályhoz rögzített tanuló előbb törlésre kerül. A tanulók törlésével az osztály is 

automatikusan törlésre kerül. 

A programban lehetőség van adott osztályból való tanulók törlésére a „Törlés” gombra kattintva. Figyelem! A 

tanulókat egyesével lehet törölni a programban! 

A digitális mérések lebonyolításához az alábbi tanulói adatok rögzítése szükséges: 

- tanuló mely mérésekben érintett 

- idegen nyelvi mérésben érintett tanuló esetén az idegen nyelv (angol vagy német) 

- célnyelvi mérésben érintett tanuló esetén a célnyelv (angol, német, kínai) 

- tanuló előző évi matematika osztályzata 

- nemzetiségi iskola esetén a tanuló nemzetiségi nyelven vagy magyar nyelven teljesíti a matematika mérést 

(Figyelem! Ezt az adatot a korábbi évektől eltérően már adatbegyűjtéskor, tanulónként rögzíteni kell!) 

- tanuló halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó információ 

- tanuló SNI/BTM státusza  

- tanuló számára adható mentesség (Figyelem! Ezt az adatot a korábbi évektől eltérően már adatbegyűjtéskor, 

tanulónként rögzíteni kell!) 

- mentesség esetén annak ténye, hogy a tanuló a mentesség ellenére részt vesz-e a mérésekben 

Az alábbiakban ezen tanulói adatok megadásának módját ismertetjük. 

2.4.1. Csoportosan megadható tanuló adatok 

Az adatbegyűjtő rendszerben a tanulók importálását követően lehetőség van arra, hogy bizonyos tanulói adatokat 

az osztály kiválasztott tanulóira csoportosan megadjon a felhasználó. 

Ehhez először a tanuló neve előtti jelölőnégyzettel ki kell jelölni azon tanulókat, akikre vonatkozóan adatot 

kívánnak megadni, majd a megadni kívánt adattípusra kell kattintani: 
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A  gombra kattintva megadható, hogy a kiválasztott tanulók halmozottan hátrányos helyzetűek-e. 

A  gombra kattintva megadható, hogy a kiválasztott tanulók milyen képzéstípusban vesznek részt. 

Figyelem! Az osztály megfelelő képzéstípusának meghatározása az országos kompetenciamérés statisztikai 

elemzéséhez, a megfelelő viszonyítási csoportba soroláshoz nélkülözhetetlen. Hibásan megadott képzéstípus 

esetén az országos mérések statisztikai elemzésekor az osztályok rossz viszonyítási csoportba lesznek sorolva, 

így a Fenntartói, Intézményi és Telephelyi (feladatellátási helyi) jelentésekben sem lesznek érvényesek az 

összevetések. 

A 10. évfolyam esetében, ha a képzési típus nem gimnáziumi nevelés-oktatás, a képzési típus kiválasztása után meg 

kell jelölni az osztályhoz tartozó szakmacsoporto(ka)t és ágazato(ka)t. Egyszerre több szakmacsoport, illetve ágazat 

is megadható. 

Az adatbegyűjtő rendszerben a mérés évfolyamának megfelelően az alábbi képzéstípusok jelennek meg: 

Az Országos mérések adatbegyűjtő és –kezelő 

rendszerében választandó képzéstípus megnevezése 

Az Országos mérések adatbegyűjtő és –

kezelő rendszerében választható mérési 

évfolyam 

általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) 6. és 8. évfolyam 

Szakképzési Hídprogram keretén belül zajló nevelés-oktatás 8. évfolyam 

4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás 10. évfolyam 

6 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás 8. és 10. évfolyam 

8 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás 6., 8. és 10. évfolyam 

szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam, 

2020.09.01-től kifutó rendszerben) 
10. évfolyam 

szakgimnáziumi nevelés-oktatás (köznevelési törvény 

szerinti) 
10. évfolyam 

szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam, 

2020.09.01-től kifutó rendszerben) 
10. évfolyam 

szakiskolai nevelés-oktatás 10. évfolyam 

készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás 10. évfolyam 

technikum (9-13. évfolyam) 10. évfolyam 

szakképző iskola (9-11. évfolyam) 10. évfolyam 

 

A  gombra kattintva megadható, hogy a kiválasztott tanulók mely mérésben vesznek részt (lsd. 2.3. A 

mérésben érintettek körének meghatározása című fejezet).  

A  gombra kattintva megadható, hogy a kiválasztott tanulók az előző év végén matematikából 

milyen osztályzatot kaptak. A kijelölést csak az azonos év végi osztályzatot (pl. 5-öst) kapott tanulókra végezzék 

el, adják meg az év végi osztályzatot, majd jelöljék ki azon tanulókat, akik más, de szintén azonos év végi 
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osztályzatot (pl. 4-est) kaptak stb. Amennyiben a tanuló az előző évben nem kapott osztályzatot matematika 

tantárgyból vagy szöveges értékeléssel rendelkezik, úgy a 0 értéket kell feltüntetni. 

A  gombra kattintva megadható, hogy a kiválasztott tanulók milyen nyelven vesznek részt a nyelvi 

mérésekben. 

A  gombra kattintva megadható, hogy a kiválasztott tanulók mely osztály tagjai. Az osztály 

módosítására csak akkor van szükség, ha a tanuló(k) nem a SZIR/KIR nyilvántartásban szereplő osztály tagja(i). 

2.4.2. Tanulóként megadható és kötelezően megadandó adatok 

A kiválasztott osztály tanulói listájában a tanuló nevére kattintva megjelenik a tanuló adatlapja. 

 
 

- Első lépésben megjelennek a tanulóhoz rögzített „Alapadatok”:  

Az alapadatok oldalon egyesével adhatók meg a résztvevő adatai, illetve a korábban megadott adatok módosíthatók. 

Az alapadatok oldalon megadható/módosítható a képzés típusa, megadható/módosítható a tanuló mérésben való 

részvétele, megadható/módosítható az előző év végi matematika osztályzat, megadható/módosítható a nyelvi mérés 

nyelve. 

Azon iskolák esetében, amelyekben a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják a tanuló 

alapadatainál kell megadni, ha a tanuló részére a matematika tesztváltozatot a nemzetiség nyelvén kérik, valamint 

meg kell adni a nemzetiség nyelvét is. Ezek a tanulók a matematika mérést a nemzetiség nyelvén teljesítik. 

Az adatok ellenőrzése után, amennyiben a résztvevőhöz rögzített mérési adatok hiánytalanok, az adatok mentéséhez 

és a mérési azonosító generáláshoz a „Mentés és mérési azonosító kiosztása” gombra kell kattintani. A 

továbbiakban a tanuló csak a mérési azonosítójával és a nevével azonosítható az iskola számára.  

- Második lépésben kell megadni a mérés szempontjából fontos, a tanulóra vonatkozó érzékeny 

adatokat:  

A Résztvevő mérési adatainál a szükséges jelölőnégyzetben kell jelölni annak tényét, ha a tanuló sajátos nevelési 

igényű vagy beilleszkedési, tanulási vagy magatartási problémákkal küzd. A jelölést követően megjelenő listában 

jelölni kell az érvényes szakértői vélemény alapján a megfelelő státuszt (pl. mozgásszervi fogyatékos, értelmi 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzd, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd, beilleszkedési nehézséggel 

küzd stb.). 

Amennyiben a tanulónál rögzítettek SNI vagy BTM jellemzőket, úgy a tanulói a listában a tanuló sárga háttérszínnel 

jelenik meg.  

Figyelem! Ezen a felületen minden tanulóra vonatkozóan kötelezően meg kell adni a tanuló halmozottan hátrányos 

helyzetére vonatkozó információt is, majd a „Mentés” gombra kattintva léphet tovább a felhasználó.  

- Harmadik lépésben kell megadni a tanulókra vonatkozó mentességet 

A felmérés teljesítése alapvetően minden mérésben érintett diák számára kötelező, vannak azonban olyan 

körülmények, amelyek mentesíthetik a diákot e kötelezettsége alól. Kérjük, gondosan tanulmányozzák jelen 

útmutató mellékleteként is elérhető a Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók részvétele az országos mérésekben című tájékoztatót, vizsgálják meg a sajátos 

nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók szakértői véleményét, 

határozzák meg ezen tanulók részvételét, a számukra adható mentességről hozzanak határozatot. 

A programban a mentességeket, az adott mérési terület mellett megjelenő „Mentességek rögzítése mérésenként” 

részben legördülő listából tudja kiválasztani a felhasználó. Azon a tanulók esetében, akik intézményvezetői 

határozattal mentességet kapnak, külön döntés szükséges arról, hogy a mentesség ellenére részt vesz-e a tanuló a 

mérésben, vagyis az intézmény kéri-e, hogy a tanuló részére biztosításra kerüljön tesztváltozat a mentesség ellenére. 

Ezt a döntést mérésenként a „Részt vesz” jelölőnégyzet jelölésével tudja rögzíteni a felhasználó. 

A programban rögzíthető mentességek szövegértés, matematika, természettudomány mérés esetén: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas/tudnivalok_idei_online_orsz_meresekrol
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas/tudnivalok_idei_online_orsz_meresekrol


Digitális országos mérések - Adminisztrációs és programhasználati útmutató 2021/2022. tanév 

13 

 

a) Intézményvezetői határozattal nyelvi szempontból mentesül: Azon tanulóknak adható ez a mentesség, 

akik kevesebb, mint 2 éve tanulnak magyar oktatási rendszerben. Ebben az esetben a felhasználónak a 

programban meg kell jelölnie azt is, hogy a mentesség ellenére a tanuló részt vesz-e a mérésben vagy 

sem. Amennyiben a felhasználó bejelöli a mérésben való részvételt, a program biztosít a tanuló számára 

kitölthető tesztet. A mentesség mindhárom területre egyszerre adható csak.  

b) Intézményvezetői határozattal mentesül a teljes mérés alól: Mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), 

beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral küzdő tanulóknál jelölhető ez a mentesség. Értelmi 

fogyatékos tanulók esetében a program automatikusan jelöli a mentességet. A mentesség mindhárom 

területre egyszerre adható csak. Ebben az esetben a felhasználónak a programban meg kell jelölnie azt is, 

hogy a mentesség ellenére a tanuló részt vesz-e a mérésben vagy sem. Amennyiben a felhasználó jelöli a 

mérésben való részvételt, a program biztosít a tanuló számára kitölthető tesztet. 

A programban rögzíthető mentességek Idegen nyelvi/ célnyelvi mérés esetén: 

c) Intézményvezetői határozattal mentesül a teljes mérés alól: Azon tanulók esetében adható ez a mentesség 

az érvényes szakértői vélemény alapján, akiknél a felhasználó jelölte, hogy a tanuló SNI vagy BTMN 

státuszú. A mentesség az olvasott szöveg értése, szövegalkotás, ÉS a hallott szöveg értése részre 

egyszerre adható. Ezután jelölni szükséges, hogy a mentesség ellenére részt vesz-e a tanuló a mérésben. 

Ennek tényét mérésenként a „Részt vesz” jelölőnégyzet jelölésével tudja rögzíteni a felhasználó. A 

Mentés gombra kattintva megjelenik, hogy az idegen nyelvi mérésen a tanuló milyen tesztváltozatot kap. 

d) Intézményvezetői határozattal mentesül a mérés egy része alól: Azon tanulók esetében adható ez a 

mentesség az érvényes szakértői vélemény alapján, akiknél a felhasználó jelölte, hogy a tanuló SNI vagy 

BTMN státuszú. A mentesség vagy az olvasott szöveg értése, szövegalkotás, vagy a hallott szöveg értése 

részre adható. A Mentés gombra kattintva megjelenik, hogy az idegen nyelvi mérésen a tanuló milyen 

tesztváltozatot kap. 

e) Intézményvezetői határozattal rövidített tesztet kap: Azon tanulók esetében adható ez a mentesség az 

érvényes szakértői vélemény alapján, akiknél a felhasználó jelölte, hogy a tanuló SNI vagy BTMN 

státuszú. A mentesség az olvasott szöveg értése, szövegalkotás, és a hallott szöveg értése részre külön-

külön is, és együtt is adható. A Mentés gombra kattintva megjelenik, hogy az idegen nyelvi mérésen a 

tanuló milyen tesztváltozatot kap. 

f) A d) és e) mentesség kombinálva is adható. 

 

A mentességek rögzítését követően a Mentés gombra kattintva a sikeres adatrögzítést zöld háttérrel megjelenő 

felirat jelzi és a felhasználó a következő tanuló adatainak szerkesztésével folytathatja az adatrögzítést, vagy 

visszatérhet a tanulók listájához. 
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2.5. Tanulólista megjelenítése és letöltése 

Az Osztályok listája oldalon a Kiválaszt gombra kattintva megjelenik az osztályba rögzített tanulók listája. A 

megjelenő lista áttekintést nyújt a rögzített tanulók legfontosabb adatairól: 

A kijelölést lehetővé tévő jelölőnégyzet, a tanuló neve, oktatási/mérési azonosítója (attól függően, hogy a mérési 

azonosító már generálásra került-e), mely mérésekben érintett a tanuló, milyen nyelvet rögzítettek a tanulóhoz, 

illetve a tanuló törlésének lehetősége. 

Amennyiben SNI/BTMN státuszt rögzítettek a tanulóhoz, a tanulólistában a tanuló sárga háttérrel jelenik meg. 

Amennyiben mentességet rögzítettek a tanulóhoz, a tanuló neve mellett piros M betű jelenik meg. 

Lehetőség van a tanulólista letöltésére excel formátumban. Ehhez a tanulólista jobb felső sarkában a zöld színű 

Tanulólista export nevekkel és Tanulólista export gombokra kell kattintani. 

 

 

2.6. A feladatellátási hely lezárása 

Az osztályok és tanulók rögzítése után a feladatellátási hely adatszolgáltatásának lezárását kell elvégezni. A 

feladatellátási hely lezárása csak akkor lehetséges, ha: 

- rögzítettek nyilatkozatot, mely szerint a feladatellátási hely nem érintett az országos mérésekben 

VAGY 

- minden rögzített tanuló rendelkezik mérési azonosítóval, 

- minden rögzített tanulónál megadták a halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó információt, 

- megadták a koordinátor adatait. 

2.7. Az intézményi adatszolgáltatás lezárása 

Az intézményi adatszolgáltatást intézményvezetői jogosultsággal kell elvégezni. Az intézményvezetői belépéshez 

be kell jelölni a belépőoldalon a szükséges jelölőnégyzetet. 

Az intézményi lezárás csak akkor végezhető el, ha valamennyi feladatellátási helyen elvégezték a lezárást. 

Az adatszolgáltatás lezárásának határideje: 2022. március 11. 

 

  



Digitális országos mérések - Adminisztrációs és programhasználati útmutató 2021/2022. tanév 

15 

 

3. Az iskola felkészülése a mérésre  

3.1. A tanítási rend megtervezése 

Az országos mérések lebonyolítása tanítási napokon, kötelező tanórai foglalkozások keretében történik. (EMMI 

rendelet 79. § (2)). A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel 

teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás – művészeti és a testnevelési órák kivételével – a számukra nem 

szervezhető (korm. rendelet 9. § (2)). Ugyanakkor tanítási napnak akkor minősül egy nap, ha a foglalkozási órák 

száma eléri a hármat (Nkt. 4. § 32.)). 

A mérések végrehajtásában az iskolák, az iskolák vezetői és pedagógusai kötelesek közreműködni (EMMI rendelet 

79. § (1)). A méréshez szükséges megfelelő feltételek biztosítása az iskola fenntartójának és az intézmény 

igazgatójának a közös felelőssége (EMMI rendelet 79. § (3)). 

A méréseket az iskolákban biztosított számítógépeken kell lebonyolítani. Az iskolákban rendelkezésre álló 

számítógépek korlátozott számát figyelembe véve a méréseket évfolyamonként nem egy napon kell lebonyolítani, 

arra a jogszabály alapján 10 munkanap vehető igénybe. A beosztás elkészítésekor az iskoláknak arra is figyelmet 

kell fordítaniuk, hogy a rendelkezésre álló 10 mérési munkanapra egyenletes tanulóelosztást, egyenletes 

terhelést tervezzenek. 

Az iskolák feladata, hogy a helyi technikai, infrastrukturális feltételek, valamint a mérésben részt vevő tanulók 

számának figyelembevételével a tanulói számára a mérés elvégzését biztosítsa.  

Az iskola pedagógusai közül ki kell választani – és a mérési koordinátornak fel kell készítenie – azokat a 

felmérésvezetőket, akik felügyeletet látnak majd el a mérés során. 

A 10 munkanap alatt az évfolyam minden tanulójának részt kell vennie a számára előírt méréseken.  

 
Mérési nap  

felépítése 
Mérési területek Mérési évfolyam 

Mérés 

időtartama 

Egyik mérési 

nap 

1. rész szövegértés 6., 8., és 10. évfolyam 2 x 45 perc 

2. rész matematika 6., 8., és 10. évfolyam 2 x 45 perc 
     

Másik mérési 

nap 

1. rész természettudomány 6., 8., és 10. évfolyam 2 x 45 perc 

2. rész 

idegen nyelv 6. és 8. évfolyam (angol, német) 2 x 45 perc 

VAGY 

célnyelv 
6. és 8. évfolyam (angol, német, 

kínai) 
2 x 45 perc 

A tervezés során meg kell vizsgálni, hogy az iskolában hány számítógép és fejhallgató alkalmas egyidejűleg a mérés 

lebonyolítására (lsd. 4. fejezet), mekkora a lebonyolításra kiválasztott termek befogadóképessége, hány és milyen 

mérésben érintett tanuló van egy adott évfolyamon, hány felmérésvezetőre van szükség. Ennek alapján lehet 

előzetesen meghatározni a mérési csoportokat (lsd. 5. fejezet) és megállapítani a szükséges mérési napokat. 

Kérjük, tervezzenek időt a mérések bevezetésére (ültetés, mérési azonosító kártyák kiosztása, mérőszoftver indítása 

stb.), a 45 perces mérési részek közötti szünetekre stb.). 

Ezután a fenti jogszabályok és elvek szerint meg kell tervezni a mérésekkel érintett napok órarendjét. Javasoljuk, 

legyenek figyelemmel a számítógépes tantermek kiváltására, a felmérésvezetők helyettesítésére, a mérésben érintett 

és nem érintett tanulók órarendjére egyaránt. 
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3.2. A tanulók felkészítése (Frissítve 2022. 02. 28.) 

Az előzetes tervezési folyamatoknak megfelelően a 2021/2022-es tanév jelentős mérföldkő a Magyarország 

köznevelési rendszerén belül a jogszabályok alapján meghatározott kötelező pedagógiai mérések rendszerében. 

Eddig az országos pedagógiai tárgyú mérések rendszere a szövegértési képességet, a matematikai eszköztudást, 

valamint az idegen-, illetve célnyelven nyújtott tanulói teljesítményt vizsgálta. A mostani tanévet érintő változás 

két szempontból is jelentős: 

- a mérési rendszer kiegészül a természettudomány kompetenciaterülettel 

- a mérés teljes mértékben átköltözik a digitális médiumra, azaz az országos méréseket a tanulóknak ezentúl 

online felületen kell teljesíteniük. 

Az iskola feladata, hogy tájékoztassa a tanulókat és szüleiket a mérésről, biztosítsa a tanulók számára azt, hogy 

felkészülten ülhessenek le a mérés napján a számítógép elé, tudják, hogy milyen feladatokkal fognak találkozni az 

adott napon. 

Ebben a fejezetben összefoglaljuk, milyen információkat érdemes megosztani a tanulókkal a mérésekkel 

kapcsolatosan. 

3.2.1. Mérési időszak 

Az egy napon lebonyolított mérést mérési eseménynek nevezzük. Egy tanulónak fő szabály szerint két mérési 

eseménye van: 

- szövegértés és matematika mérési terület mérése 

- természettudomány és idegen nyelvi mérés vagy célnyelvi mérés2 

A mérési eseményeket a következő időszakokban kell lebonyolítani: 

- 2022. április 20–május 3.: mérési időszak a 10. évfolyamon  

- 2022. május 4–május 17.: mérési időszak a 8. évfolyamon  

- 2022. május 18–május 31.: mérési időszak a 6. évfolyamon 

A tanulók beosztását az egyes mérési napokra az iskola végzi. A beosztás alapján az iskola feladata, hogy értesítse 

a tanulókat arról, hogy az adott időszakon belül melyik 2 napon melyik mérési eseményen vesznek részt. 

  

                                                 
2 10. évfolyamon nincs idegen vagy célnyelvi mérés. 10. évfolyamon csak a köznevelési intézményekben van 

természettudomány mérés, a szakképzési törvény hatálya alá tartozó képzéstípusokban részt vevő tanulók 

egy mérési eseményen vesznek részt (matematika és szövegértés mérés). 
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3.2.2. A mérések területek tesztjeinek időtartama, a teszt felépítése 

A következő táblázat a mérési területekre szánt tesztidőt foglalja össze. 

 
Mérési nap  

felépítése 
Mérési területek Mérési évfolyam 

Mérés 

időtartama 

Egyik mérési 

nap 

1. rész szövegértés 6., 8., és 10. évfolyam3 2 x 45 perc 

2. rész matematika 6., 8., és 10. évfolyam2 2 x 45 perc 
     

Másik mérési 

nap 

1. rész természettudomány 6., 8., és 10. évfolyam3 2 x 45 perc 

2. rész4 

idegen nyelv 6. és 8. évfolyam (angol, német) 2 x 45 perc 

VAGY 

célnyelv 
6. és 8. évfolyam (angol, német, 

kínai) 
2 x 45 perc 

Ahogyan a fenti táblázatból látszik, az egyes mérési területek tesztjeinek megoldására szánt idő 2 x 45 perc. 

A mérőszoftver a megfelelő azonosítók megadása után indítja el a tanulóhoz rendelt mérést. A tesztfeladatok 

megoldása előtt egy rövid bevezető fog megjelenni a tanulók előtt, amely összefoglalja a teszt kitöltésére vonatkozó 

alapvető információkat.  

A bevezető lezárása után indítható el az első mérési terület tesztjének első része, ekkor a teszt időmérője is elindul, 

45 percet engedélyez a tanuló számára az adott rész kitöltésére. Minden 45 perces egység után szünet következik, 

amely során a tanulók elhagyhatják a termet. A szünet letelte után a tanulók a felmérésvezető utasítására indíthatják 

el a mérés következő részét. Az utolsó rész lezárása után az adott mérési esemény véget ér. 

3.2.3. A mérésben szereplő feladatok jellege, feladatformák, a válaszok megadásának módja 

A hivatal honlapján a Köznevelés/Országos és nemzetközi mérések/Digitális országos mérések 2022-

től/Példafeladatok oldalon tájékoztatásul közöl olyan útmutatókat, amelyek a tesztben szereplő feladatok felépítését, 

a kérdéstípusokat és a válaszadás módját mutatják be. Emellett az oldalon szerepelnek olyan példafeladatok, rövid 

feladatsorok, amelyekhez hasonlóak fognak szerepelni a digitális mérésekben. 

Kérjük, hogy az iskola biztosítson lehetőséget arra, hogy a tanulók találkozzanak ezekkel az útmutatókkal és 

feladatokkal, érje el azt, hogy a tanulók ismerjék meg a feladattípusok felépítését, egyértelmű legyen számukra a 

válaszok megadásának módja. Ezzel tudja az iskola biztosítani, hogy a feladatok sikeres megoldását a mérési 

szoftverrel kapcsolatos tapasztalatlanság ne hátráltassa. 

3.2.4. Segédeszközök használata 

A szövegértés, matematika, természettudomány mérés során minden tanuló segédeszközként a számológépet 

használhatja. Más segédeszköz nem engedélyezhető. 

Az idegen nyelvi/célnyelvi mérés során (a mérés lebonyolításához nélkülözhetetlen fejhallgatón kívül) segédeszköz 

nem engedélyezhető. 

Kérjék meg a tanulókat, hogy a mérések napjain hozzanak magukkal számológépet. A tanulók csak 

zsebszámológépet használhatnak a mérés során, telefont vagy a számítógépen elérhető számológépet nem. A 

számítógépet teljes képernyős módban és kizárólag a válaszok megadására használhatják a tanulók a mérés ideje 

alatt. 

                                                 
3 Az 5/NY elnevezésű nyelvi előkészítő évfolyamot elvégzett tanulók az 5. évfolyamon vesznek részt a 6. évfolyamos 

mérésben. Az 5/NY, 7/NY elnevezésű nyelvi előkészítő évfolyamot elvégzett tanulók a 7. évfolyamon vesznek részt a 8. 

évfolyamos mérésben. A 9/Ny elnevezésű nyelvi előkészítő évfolyamot elvégzett tanulók a következő, 9. évfolyamon 
vesznek részt a 10. évfolyamos országos kompetenciamérésben. A szakképzésben az orientációs évfolyamot követően a 
tanulók szintén a 9. évfolyamon veszek részt a 10. évfolyamos országos kompetenciamérésben. 
4 10. évfolyamon nincs idegen vagy célnyelvi mérés. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/peldafeladatok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/peldafeladatok
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3.2.5. Tesztverziók 

Az egyes évfolyamok mérési eseményein többféle tesztverzió jelenik meg. 

A mérés során a tanulók ezek közül egy számukra egyedileg meghatározott, véletlenszerűen kiosztott tesztverziót 

kapnak. A tesztverziók feladatsorainak nehézsége és tartalma hasonló, így a mérés minden tanulót hasonló 

követelmények elé állít. Kivételt képeznek természetesen azok a tesztverziók, amelyeket azok a tanulók kaptak, 

akik valamilyen mentességgel vesznek részt az idegen nyelvi vagy a célnyelvi felmérésrésben. 

3.2.6. Visszajelzés az eredményekről 

A tanulók a mérésben mérési azonosító segítségével vesznek részt. A mérési azonosító tanulóval való 

összekapcsolására csak az iskola és a szülő jogosult. A tanulói teljesítmények értékelése központilag történik. Az 

Oktatási Hivatal személyazonosításra alkalmatlan módon kapja meg és dolgozza fel az eredményeket. 

A célnyelvi és idegen nyelvi mérések feladatellátási helyi szintű százalékos eredményét (gyorsjelentés) az OH 

várhatóan 2022. június végéig nyilvánosságra hozza. 

A szövegértés, matematika, természettudomány és nyelvi területen fenntartói, intézményi és feladatellátási helyi 

szintű részletes elemzések várhatóan 2023. február végén lesznek elérhetők. 

A Mérési azonosító segítségével az iskola és a szülő is ekkor tekintheti meg a tanuló eredményeit. 

3.3. A szülők tájékoztatása a Háttérkérdőív kitöltéséről (Frissítve 2022. 02. 28.) 

A digitális tesztek megírása mellett a tanulók és szüleik hozzáférést kapnak egy online háttérkérdőívhez is, amely 

a mérési rendszer egyik fontos eleme. Ennek kitöltése önkéntes. A diákok otthon, szüleikkel együtt válaszolhatnak 

a szociokulturális hátterükre vonatkozó kérdésekre. A kérdőív a korábbi kompetenciaméréseknél megszokott, 

nyomtatott Tanulói kérdőív átdolgozása. A háttérkérdőív kitölthető a teljes mérési időszak alatt, tehát 2022. április 

20. és május 31. között. 

A háttérkérdőív célja, hogy országosan és iskolai szinten egyaránt elemezni lehessen a tanulók szociokulturális 

hátterének és mért teljesítményének összefüggését. Mindhárom évfolyamra egyetlen (6., 8., és a 10. évfolyam) 

háttérkérdőív készült. 

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. 

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 időszakot megelőzően az iskola ki tudja nyomtatni azt 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 mérési koordinátor feladata, hogy biztosítsa, hogy a háttérkérdőív kitöltéséhez szükséges információkat 

tartalmazó Mérési azonosító kártyát lehetőleg a mérési időszak elejéig, április 20-ig megkapják a tanulók, hogy 

hazavihessék a szüleikhez. A Háttérkérdőív április 20-tól lesz kitölthető. 

A szülői háttérkérdőív kitöltését asztali számítógépen, laptopon, esetleg tableten javasoljuk. A telefon használatát 

nem ajánljuk, mert bizonyos kijelzőméretnél a válaszlehetőségek tördelése szétcsúszhat. 
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4. A műszaki feltételek előkészítése (Frissítve 2022. 02. 28.) 

4.1. A mérésre alkalmas eszközök jellemzői 

4.1.1. A mérések lebonyolításához számítógépek és internetkapcsolat szükséges, illetve a 

nyelvi méréshez fejhallgatót kell biztosítani a tanulók számára. 

4.1.2. A számítógépek (asztali számítógép vagy laptop) alkalmasságára vonatkozó feltételek: 

4.1.2.1 A számítógéphez tartozó monitor/kijelző legalább 1200 pixel széles. A feladatok ilyen 

monitorszélességnél már megfelelően jelennek meg.  

4.1.2.2 Rendelkezik billentyűzettel és egérrel (laptop esetében az egér csak ajánlott).  Mivel szöveges 

választ is kell adniuk a tanulóknak, ezért fontos, hogy könnyen tudják begépelni a válaszaikat. 

Amennyiben a tanulók laptopot használnak, javasoljuk a külső egér használatát. Ha az iskola megítélése 

szerint a tanulók tudják használni a laptop érintőpadját (touchpad), nem kötelező a külső egér használata. 

4.1.2.3 A nyelvi mérések lebonyolításához szükséges működő hangkártya a gépekben. 

4.1.3. Internet, böngészőre vonatkozó feltételek: 

4.1.3.1 Szélessávú internetkapcsolat: Az iskola internetkapcsolatának bírnia kell az adott napra tervezett 

mérések egyidejű lebonyolítását az iskola számítógépein. Ajánlott internet sávszélesség 40 kitöltőként 10 

Mib/s.  

Például: 20 fő egyidejű tesztkitöltéséhez megfelelő stabil 5 Mib/s sávszélesség szükséges. 

Amennyiben 60 fő vesz részt egyszerre a mérésben, akkor 15 Mib/s folyamatos sávszélesség 

biztosítása szükséges. A fenti példákba nincsen beleszámolva az intézmény egyéb, mérés alatt 

bonyolított internet forgalma.  

4.1.3.2 A Chrome böngésző: Mivel a fejlesztések a Chrome böngészőre optimalizálva készültek, a mérést 

a Chrome böngésző legfrissebb verzióján keresztül kell lebonyolítani. Más, Chromium alapú böngészők 

jól működhetnek, de nem lehet garantálni, hogy nem léphetnek fel olyan hibák, amelyeket nem lehet majd 

az adott napi mérés során az intézményben kezelni. A böngésző tesztelésére ajánljuk a hivatal honlapjáról 

elérhető útmutatókat és példafeladatokat.  

A nyelvi mérés alatt a böngészőjében ki kell kapcsolni az automatikus fordítás funkciót, amelyet a 

következőképpen lehet megtenni. 

• A számítógépen Nyissa meg a Chrome böngészőt! 

• Kattintson a jobb felső sarokban lévő három pöttyre ( )! 

• A lenyíló lehetősége közül kattintson a Beállítások-ra!. 

• A megnyíló oldal bal oldalán megjelenő menüből kattintson a Speciális-ra! 

• A lenyíló menüből kattintson a Nyelvek menüpontra! 

• Az oldalon megnyíló Nyelvek panelen kattintson a Nyelv menüpontra! 

• Kapcsolja ki a „Kínálja fel az Ön által nem ismert nyelven írt oldalak fordítását” szöveg melletti 

kapcsolót (az így szürkévé válik). 

4.1.3.3  Tűzfal megfelelő beállítása: Annak érdekében, hogy a számítógépeken a mérés lebonyolítható 

legyen,  a mérésekre használt gépeken a tűzfalnak át kell engednie a https://www.tehetsegkapu.hu/ 

oldalról bejövő-kimenő információt, illetve a nyelvi mérés esetén a https://soundcloud.com/ oldalról 

elérhető hangfájlokat. A tűzfalbeállítások tesztelésére ajánljuk a Hivatal honlapjáról elérhető 

útmutatókat és példafeladatokat.  

4.1.4. Egyéb szükséges eszközök: 

4.1.4.1  A nyelvi mérések lebonyolításához a tesztet kitöltő tanulók számára olyan fejhallgatót kell 

biztosítani, amely csatlakoztatható a méréshez használni kívánt számítógéphez. Fontos azt is ellenőrizni, 

hogy a fejhallgatók a számítógéphez csatlakoztatva kényelmesen használhatók legyenek (elég hosszú a 

vezeték). A fejhallgató tesztelésére ajánljuk a Hivatal honlapjáról elérhető, nyelvi mérésekhez tartozó 

útmutatót és hallott szöveg értése példafeladatokat. 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/peldafeladatok
https://www.tehetsegkapu.hu/
https://soundcloud.com/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/peldafeladatok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/peldafeladatok
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4.2. Lebonyolítás iskolán kívülről származó eszközökkel 

Amennyiben az iskolában a mérésre alkalmas gépek alacsony száma ezt indokolja, azaz a mérések e nélkül 

nem bonyolíthatók le a 10 napos időszakban, a mérés lebonyolításához az iskolán kívülről származó 

számítógépek is használhatók. 

4.2.1. Lebonyolítás az iskolán kívüli helyszínről származó eszközökkel 

Az iskolában a mérés lebonyolításához nem csak az iskola számítógépei, fejhallgatói használhatók. 

Amennyiben erre lehetőség van, külső helyszínről ideiglenesen az iskolába hozott eszközök is alkalmazhatók a 

mérés lebonyolítására. Például a tanulók az otthonról behozott laptopjaikon is dolgozhatnak, ám ilyen esetben 

mindenképpen ellenőrizni kell előzetesen a felhasználni kívánt eszközök alkalmasságát, a számítógép és a 

perifériák kompatibilitását. Azt is ellenőrizni kell, hogy a számítógépek rá tudnak-e kapcsolódni az iskola 

internetes hálózatára. 

4.2.2. Lebonyolítás az iskolán kívüli helyszínen 

A mérés – a fenntartóval egyeztetve - külső helyszínen (pl. más iskola épületében) is lebonyolítható. Ebben az 

esetben is mindenképpen előzetesen ellenőrizni kell, hogy az adott helyszínen rendelkezésre álló eszközök 

alkalmasak-e a mérések lebonyolítására, és természetesen az iskolának biztosítani kell a mérés személyes 

felügyeletét. 

4.3. Az alkalmas eszközök számának összesítése 

Kérjük, a fentiek alapján állapítsák meg, hány mérésre alkalmas számítógép áll rendelkezésre egy napon  az iskola 

egyes termeiben. Ez alapján tervezzék meg, hogy a rendelkezésükre álló 10 munkanap alatt hogyan fogják 

lebonyolítani a mérést az egyes évfolyamokon. A beosztás elkészítésekor az iskoláknak arra is figyelmet kell 

fordítaniuk, hogy a rendelkezésre álló 10 mérési munkanapra lehetőleg egyenletes tanulóelosztást, egyenletes 

terhelést tervezzenek, valamint szükség esetén gondoskodni kell a hiányzó tanulók számára az adott időszakon 

belül pótló mérési időpontról is. 

5. Csoportbeosztás 

5.1.  A csoportbeosztás elmélete 

A méréseket az iskolában, tanítási időben, az iskola által biztosított eszközökön, felmérésvezető pedagógus 

felügyelete mellett, a tanév rendjében meghatározott 10 munkanapon kell lebonyolítani. 

Az iskolák feladata, hogy a helyi adottságok figyelembevételével a mérés elvégzését a tanulók számára 

megszervezze. 

A mérés megszervezéséhez a tanulókat mérési csoportokba kell rendezni. 

A csoportbeosztást alapvetően meghatározó tényezők: 

- a tanév rendje által kijelölt időszak (10 munkanap) 

- a mérés lebonyolítására alkalmas eszközök száma 

- a mérésben résztvevő tanulók száma évfolyamonként 

- a résztvevők mérési kötelezettsége 

- a mérések időigénye 

A csoportbeosztást meghatározó további tényezők: 

- a lebonyolításra kiválasztott, informatikai eszközökkel felszerelt tantermek száma és befogadóképessége 

- a felkészített felmérésvezetők száma 

A legtöbb esetben egy tanuló 2 mérési napon tudja teljesíteni a számára előírt méréseket. 

a) Az egyik mérési napon 4x45 perces időtartam alatt szövegértés és matematika mérésen vesz részt.  

b) A másik mérési napon fő szabály szintén 4x45 perces időtartam alatt a természettudomány és idegen 

nyelvi/célnyelvi mérésen vesznek részt a tanulók, de ez a mérési nap tanulónként sokkal egyedibb, nagyobb 

különbségek fordulnak elő a tanulók között. Célszerű, hogy egy csoportba csak ugyanolyan mérésben részt 

vevő tanuló kerüljön (pl. angol nyelvi mérésben - német nyelvi mérésben érintettek külön), de ez nem 

követelmény. Mivel minden mérési rész 45 perces, arra sem kell külön figyelmet fordítaniuk az 

intézményeknek, hogy a nyelvi mérésben rövidített tesztet kapó tanulók külön csoportba kerüljenek, hiszen 

ezen tanulóknak szintén 45 perc áll rendelkezésükre, csak ezen 45 perc alatt kevesebb feladatot kell 

megoldaniuk. 
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Az évfolyam minden tanulójának részt kell vennie a számára előírt méréseken, azaz az iskoláknak biztosítaniuk kell 

a hiányzó tanulók számára a pótlás lehetőségét. Erre többféle megoldás is lehetséges: pl. a hiányzókat új mérési 

csoportba sorolva, pótnapra szervez az iskola mérést, vagy a hiányzó tanuló egy már meglévő csoporthoz 

csatlakozik, és akkor vesz részt a mérésen. 

5.2. A csoportbeosztás és a méréshez szükséges dokumentumok előállítása (Frissítve 2022. 03. 29.) 

Az adatbegyűjtő rendszerben a mérés előtt az alábbi feladatok elvégzése szükséges: 

- a korábban rögzített adatok ellenőrzése (lsd. 5.2.1. pont) 

- a korábban rögzített adatok módosítása, új tanulók rögzítése (lsd. 5.2.2. pont) 

- a csoportbeosztás elvégzése (lsd. 5.2.3. pont) 

- a háttérkérdőív kitöltéséhez szükséges mérési azonosító kártyák nyomtatása (lsd. 5.2.4. pont) 

- a mérés lebonyolításához szükséges dokumentumok nyomtatása (lsd. 5.2.5. pont) 

Figyelem! A csoportbeosztást az adatbegyűjtő rendszerben minden esetben el kell végezni ahhoz, hogy a 

tanév rendjében előírt időpontokban a tanulók rendelkezésére álljanak a mérés elindításához szükséges 

tanulói azonosítók. 

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az adatok módosításához a feladatellátási helyet vissza kell nyitni, 

adatmódosításkor a már csoportba osztott tanuló törlésre kerül a csoportból, beosztását újra kell végezni, ezért 

javasoljuk, hogy az adminisztrációt a következő sorrendben végezzék: 

- ellenőrzés, 

- szükség esetén módosítás 

- csoportbeosztás. 

Javasoljuk, a csoportbeosztást minél hamarabb, a mérési időszak kezdetéig készítsék el ahhoz, hogy a mérési 

időszakig minden információ és dokumentum rendelkezésre álljon, és elegendő figyelem és erőforrás maradjon a 

szükséges napi adminisztrációra (lsd. 8. fejezet), a mérés nyomon követésére, a jelenléti adatok függvényében 

pótnap kijelölésére, annak megszervezésére. 

Figyelem! A próbaüzem tapasztalatai alapján a Hivatal az egyes mérési napokra vonatkozó felső 

létszámkorlát bevezetése mellett döntött. Megértjük, hogy az intézmények egy részének esetében ez nem várt 

kényelmetlenséget okoz, ám a mérés biztonsága érdekében ez szükségszerű. Kérjük együttműködésüket. 

5.2.1. Az adatszolgáltatáskor rögzített adatok megtekintése, ellenőrzése  

A tanév rendjében meghatározott időpontig rögzített adatok ellenőrzése az adatbegyűjtő rendszerben feladatellátási 

hely szintű jogosultsággal a Kezdőlapon, a lezárt státuszú feladatellátási helynél megjelenő szürke, „Adatok 

megtekintése”  gombra kattintva végezhető el. Az ellenőrzés során az Osztályok listája oldalon 

a Kiválaszt gombra kattintva megjelenik az osztályba rögzített tanulók listája. 

A megjelenő lista áttekintést nyújt a rögzített tanulók legfontosabb adatairól: 

− A tanuló neve, mérési azonosítója, mely mérésekben érintett a tanuló, milyen nyelvet rögzítettek a 

tanulóhoz. 

− Amennyiben SNI/BTMN státuszt rögzítettek a tanulóhoz, a tanulólistában a tanuló sárga háttérrel jelenik 

meg. 

− Amennyiben mentességet rögzítettek a tanulóhoz, a tanuló neve mellett kék M betű jelenik meg. 

− Amennyiben a tanuló még nincs csoportba osztva, piros CS! látható, mely csoportba osztás után eltűnik. 

Lehetőség van a tanulólista letöltésére excel formátumban. Ehhez a tanulólista jobb felső sarkában a zöld színű 

Tanulólista export nevekkel és Tanulólista export gombokra kell kattintani. 

A tanuló nevére kattintva megjelenik a tanuló adatlapja, melyen ellenőrizhetők a további adatok is: előző évi 

matematika jegy, halmozottan hátrányos helyzetre, SNI/BTM státuszra vonatkozóan megadott adatok, valamint a 

rögzített mentesség. 

Figyelem! Javasoljuk, hogy a mentességgel rendelkező tanulók esetében gondolják át alaposan, hogy a megjelenített 

adatok megfelelőek-e, mert ennek függvényében kapja a tanuló a digitális teszt megfelelő változatát: 

- teljes mentesség esetén: részt vesz-e a tanuló a mérésben (ha részt vesz jelölés szerepel, a tanuló kap 

tesztet, ha nem vesz részt jelölés szerepel, a tanuló nem kap tesztet) 
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- nyelvi mérés esetén ellenőrizzék a megjelenő tesztváltozatra vonatkozó információkat, vagyis, hogy 

milyen részekből áll majd össze a tanuló tesztje (olvasott szöveg értése és/vagy hallott szöveg értése, 

teljes vagy rövidített teszt)    

5.2.2. Mérésben részt vevő tanulók adatainak módosítása, új tanuló rögzítése 

Amennyiben az 5.2.1. fejezetben ismertetett ellenőrzés során megállapítják, hogy szükség van a már rögzített 

tanulók adatainak módosítására és/vagy a feladatellátási helyre új, mérésben érintett tanuló érkezett, a feladatellátási 

hely visszanyitásával a korábbi adatok módosíthatók. 

 

A visszanyitást és az adatmódosítást mind intézményvezetői jogosultsággal, mind feladatellátási hely szintű 

jogosultsággal rendelkező felhasználó megteheti, ehhez a Kezdőlapon, a lezárt státuszú feladatellátási helynél 

megjelenő kék, „Visszanyitás”    gombra kell kattintani. 

A visszanyitott feladatellátási helyen az „Adatok rögzítése” gombra kattintva megjelenik az Osztályok listája oldal. 

a) Tanulói adatok módosítása 

Az osztályok listájában a megfelelő osztály melletti „Kiválaszt” gombra kattintva a megjelenő tanulólistában a 

tanulók szerkeszthetők. A tanuló nevére kattintva megjelenik a tanuló adatlapja, ahol minden mérési adat 

módosítható. A módosítás az adatszolgáltatáskor megszokott módon végezhető el, melyhez segítséget nyújt jelen 

útmutató 2.4.2. Tanulóként megadható és kötelezően megadandó adatok című fejezete. 

Figyelem! Adatmódosításkor a már csoportba osztott tanuló törlésre kerül a csoportból, beosztását újra kell végezni. 

A csoportbeosztás addig nem végezhető el a feladatellátási helyen, ameddig a feladatellátási helyet újra le nem 

zárják! 

b) Tanuló törlése 

Amennyiben a tanuló tévesen került rögzítésre és/vagy jogviszonya az intézményben megszűnt, az osztályok 

listájában a megfelelő osztály melletti „Kiválaszt” gombra kattintva a megjelenő tanulólistából a tanuló törölhető. 

Ehhez a műveletek oszlopban a „Törlés” ikonra kell kattintani. 

c) Osztály törlése 

Amennyiben adatszolgáltatáskor az osztály tévesen került rögzítésre, az osztály törléséhez az osztályok listájában 

a megfelelő osztály melletti „Kiválaszt” gombra kattintva a megjelenő tanulólistából valamennyi tanulót törölni 

szükséges. Miután minden tanuló törlésre került, az osztály automatikusan törlésre kerül. 

d) Új tanuló rögzítése 

Amennyiben a feladatellátási helyre mérésben érintett új tanuló érkezett, az Osztályok listája oldalon a „Tanuló 

keresés”  gombra kell kattintani. A megjelenő ablakban meg kell adni a tanuló valamennyi adatát 

(oktatási azonosító, vezetéknév, keresztnév, születési idő, mérési évfolyam), majd a Keresés gombra kell kattintani. 

Amennyiben a KIR/SZIR nyilvántartásban szerepel a tanuló, az Importálás gombra kattintva a tanuló megjelenik a 

nyilvántartás szerinti osztályban. 

e) Tanuló osztályának módosítása 

Amennyiben a tanuló az adatszolgáltatás óta osztályt váltott, vagy az újonnan rögzített tanuló nem a megfelelő 

osztályba került, az osztályok listájában a megfelelő osztály melletti „Kiválaszt” gombra kattintva a megjelenő 

tanulólistában a tanuló neve előtti jelölőnégyzettel ki kell jelölni a tanulót, majd az „Osztály módosítás” 

 gombra kattintva meg kell adni annak az osztálynak a pontos jelét, ahová a tanulót a felhasználó 

át kívánja tenni. 

f) Új osztály rögzítése 

Amennyiben adatszolgáltatáskor valamely, mérésben érintett osztály nem került rögzítésre az Osztályok listája 

oldalon az „Osztály importálása”  gombra kell kattintani, majd az osztály tanulóinak rögzítése 

az adatszolgáltatáskor megszokott módon végezhető el, melyhez segítséget nyújt jelen útmutató 2.4. Osztályok és 

tanulók rögzítése az adatbegyűjtő rendszerben című fejezete 
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Figyelem! Az adatok módosítása után a feladatellátási hely adatszolgáltatását le kell zárni. Ehhez a 

Kezdőlapon a zöld színű „Lezárás”  gombra kell kattintani.  

A feladatellátási hely lezárása csak akkor lehetséges, ha minden rögzített tanuló rendelkezik mérési azonosítóval, 

minden rögzített tanulónál megadták a halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó információt. 

A sikeres lezárást a „Státusz: Lezárt” felirat jelzi, valamint megjelenik a „Visszanyitás”, az „Adatok 

megtekintése”, a „Csoportbeosztás” és a „Tanulólista export nevekkel” gombok. 

5.2.3. A csoportbeosztás elvégzése (Frissítve 2022. 04. 29.) 

Az 5.1. A csoportbeosztás elmélete című fejezetben leírt elveket figyelembe véve kell a csoportbeosztást elkészíteni. 

Figyelem! A csoportbeosztást az adatbegyűjtő rendszerben minden esetben el kell végezni ahhoz, hogy a 

tanév rendjében előírt időpontokban a tanulók rendelkezésére álljanak a mérés elindításához szükséges 

tanulói azonosítók. 

A csoportbeosztás csak lezárt feladatellátási hely esetén kezdhető meg. A feladatellátási hely lezárt állapotban van, 

ha a Kezdőlapon a „Státusz: Lezárt” felirat látható, valamint az alábbi műveleti gombok láthatók: 

 

-  A „Visszanyitás” gombra kattintva a már rögzített adatok szerkeszthetővé válnak (Az 

5.2.2. Mérésben részt vevő tanulók adatainak módosítása, új tanuló rögzítése című fejezetben leírt 

módon.) 

-  Az „Adatok megtekintése” gombra kattintva a már rögzített adatok megtekinthetők, 

ellenőrizhetők, de nem módosíthatók (5.2.1.Az adatszolgáltatáskor rögzített adatok megtekintése, 

ellenőrzése című fejezetben leírt módon javasoljuk az ellenőrzést) 

-  A „Csoportbeosztás” gombra kattintva elvégezhető a csoportbeosztás, a tanulók mérési 

eseményre való beosztása és a mérési esemény lebonyolításához szükséges dokumentumok előállítása. 

A „Csoportbeosztás” gombra kattintva megjelenik a Rögzített csoportok listája, ahol az alábbi műveletek 

végezhetők el: 

 
- Az „Összefoglaló információk” gombra kattintva látható a már beosztott és a még beosztani szükséges 

résztvevők száma évfolyamonként és mérési eseményenként. (Például, ha szövegértés-matematika 

mérési esemény a 8. évfolyamon 26/12, az azt jelenti, hogy a résztvevők száma 8. évfolyamon 26 fő, 
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akik közül 12 tanuló már be van osztva mérési csoportba. Ha idegen nyelv mérési esemény 8. 

évfolyamon 0/0, az azt jelenti, hogy nincs olyan tanuló a 8. évfolyamon, aki egyik mérési napján csak 

idegen nyelvi mérésben érintett, természettudományi mérésben nem.) 

- A „Mérési azonosító kártyák a Háttérkérdőív kitöltéséhez” gombra kattintva letölthető azon tanulók 

(és szüleik) számára a háttérkérdőív indításához szükséges tanulói kódot tartalmazó mérési azonosító 

kártya, akik már legalább egy mérési csoportba beosztásra kerültek. (Lásd: 5.2.4. A háttérkérdőív 

kitöltéséhez szükséges mérési azonosító kártyák nyomtatása című alfejezet) 

- Az „Új csoport létrehozása” gombra kattintva felugró ablakban meg kell adni a csoport adatait: 

a) Sorszám: a program automatikusan, folyamatosan, a létrehozás szerint számozza a csoportokat, ezért 

javasoljuk, hogy a mérési időszaknak megfelelően, évfolyamonként hozzák létre azokat. 

b) Mérési esemény: legördülő listából kell kiválasztani a csoport mérési eseményét. A tanulók az egyik 

napon szövegértés-matematika mérési eseményen vesznek részt, a másik napon viszont nem egyéges 

országosan a részvétel, ezért többféle mérési esemény közül lehet választani (pl. francia nyelvet 

tanulók csak természettudomány mérésben vesznek részt). A mérési esemény kiválasztása előtt 

gondolják át a beosztani kívánt tanulók mérési kötelezettségét. 

c) Évfolyam (legördülő listából választható). 

d) Megnevezés: a csoport intézményen belüli, szabadon, maximum 50 karakter terjedelemben 

megadható megnevezése. Javasoljuk, hogy a csoport megnevezéséhez olyan, „beszédes” 

megnevezést adjanak meg, mely a csoport későbbi beazonosítását a lebonyolítás során segíti, pl. 

8.A_angolosok). 

e) Mérés időpontja: a mérési napok csak a tanév rendje szerinti időszakon belül választhatók, és meg 

kell adni a mérés kezdésének időpontját. A kezdési időpont az intézmény és a felmérésvezető 

munkáját, a tanulók tájékoztatását segíti, és a mérési tesztek adott napon belüli indítását nem 

befolyásolja.  Hétvégére nem lehet mérést szervezni. 

Figyelem! A próbaüzem tapasztalatai alapján a Hivatal az egyes mérési napokra vonatkozó felső 

létszámkorlát bevezetése mellett döntött. Megértjük, hogy az intézmények egy részének esetében ez 

nem várt kényelmetlenséget okoz, ám a mérés biztonsága érdekében ez szükségszerű. Kérjük 

együttműködésüket. 

f) Helyszín (terem): szabadon megadható. 

g) Felmérésvezető neve: szabadon megadható. Lehetőség van több felmérésvezető rögzítésére is. 

h) Maximális létszám a teremben: szabadon megadható. Javasoljuk, hogy a tanteremben lévő technikai 

eszközök számánál 1-2 fővel kevesebb tanulót osszanak be a csoportba, ezzel biztosítva, hogy 

váratlan meghibásodás esetén legyen tartalék számítógép.  

A csoport adatainak megadása után a „Mentés” gombra kell kattintani. 

A Rögzített csoportok listájában megjelenik a fentiek szerint létrehozott csoport. 

Amennyiben a csoport adatain módosítani szükséges, a lista végén szereplő „Szerkesztés”  gombra kattintva a 

csoport valamennyi adata módosítható. Amennyiben a csoportba még egyetlen résztvevőt sem rögzítettek, vagy 

valamennyi résztvevőt töröltek, a csoport a „Törlés”  gombra kattintva törölhető. 

A Rögzített csoportok listájában a csoport megnevezésére kattintva van lehetőség rögzíteni a csoport résztvevőit. 

Javasoljuk, hogy hozzák létre az egy évfolyamon szükséges valamennyi csoportot és ezután végezzék el a tanulók 

beosztását.  

- A „Résztvevők hozzáadása” gombra kattintva megjelenik azon tanulók listája, akik megfelelnek a 

csoport tulajdonságainak. A Résztvevők hozzáadása ablakban a tanuló neve előtti jelölőnégyzettel ki 

kell jelölni azon tanulókat, akiket a kiválasztott csoportba be kíván osztani a felhasználó, majd a 

„Mentés” gombra kell kattintani. 

Lehetőség van a listában szereplő valamennyi tanulót kijelölni a lista fejlécében lévő jelölőnégyzet 

bepipálásával. 

Amennyiben a csoport tulajdonságainak megfelelő mérési eseményre a tanuló korábban már beosztásra 

került, ezt az információt a program megjeleníti és a tanuló nem osztható be újra. 

- A „Mentés” gombra kattintás után a beosztott tanulók megjelennek a csoportba sorolt résztvevők 

listájában. 

Amennyiben a tanulót mégsem kívánják a csoportba osztani, a „törlés” ikonra kattintva a tanuló törölhető 

a csoportból.   
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A csoportba osztott résztvevők listájának megjelenítéséhez a csoport megnevezésére kell kattintani. Az 

alábbi ábrán a csoportba osztott résztvevők listájának elemei láthatók: 

 

5.2.4. A háttérkérdőív kitöltéséhez szükséges mérési azonosító kártyák nyomtatása 

A Kezdőlapon a Csoportbeosztás gombra kattintva megjelenő Rögzített csoportok oldalon a „Mérési azonosító 

kártyák a Háttérkérdőív kitöltéséhez” gombra kattintva pdf formátumban letölthető azon tanulók (és szüleik) 

számára a háttérkérdőív indításához szükséges tanulói azonosítót tartalmazó mérési azonosító kártya, akik már 

legalább egy mérési csoportba beosztásra kerültek. 

Javasoljuk, hogy egy adott osztály csoportbeosztásának elvégzését követően töltsék le, nyomtassák ki, vágják szét 

az osztály mérési azonosító kártyáit. A dokumentumok kinyomtatásakor az egyoldalas nyomtatás lehetőséget 

szükséges beállítani. 

Javasoljuk, hogy a mérési koordinátor biztosítsa, hogy a háttérkérdőív kitöltéséhez szükséges információkat 

tartalmazó Mérési azonosító kártyát lehetőleg a mérési időszak elejéig, április 20-ig megkapják a tanulók, hogy 

hazavihessék a szüleikhez. A Háttérkérdőív április 20-tól lesz kitölthető. 

A háttérkérdőívről és a szülők tájékoztatásáról jelen útmutató 3.3. fejezete tartalmaz részletes információkat.  

Figyelem! A „Mérési azonosító kártyák a Háttérkérdőív kitöltéséhez” gombra kattintva letölthető mérési 

azonosító kártyák csak a háttérkérdőív indításához szükséges tanulói azonosítókat tartalmazzák, így azok az 

iskolában lebonyolítandó digitális mérésekhez nem használhatók! 

Figyelem! A tanuló nevének, további személyes adatainak és mérési azonosítójának együttes ismeretére csak 

az iskola, a szülő és a tanuló jogosult, így a mérési azonosító kártyák szülőkhöz történő eljuttatásakor különös 

gonddal kell eljárni, illetéktelen személy (pl. iskolatárs, másik szülő) kezébe nem kerülhet. 

5.2.5. A mérés lebonyolításához szükséges dokumentumok nyomtatása 

A Kezdőlapon a Csoportbeosztás gombra kattintva megjelenő Rögzített csoportok oldalon a csoport megnevezésére 

kattintva megjelenik a csoportba osztott résztvevők listája, valamint a kiválasztott csoport mérési eseményének 

lebonyolításához szükséges dokumentumok az alábbiak szerint: 

a) A „Teremfelirat” gombra kattintva pdf formátumban letölthető a teremfelirat, mely a mérés lebonyolítását, 

a tanulók tájékoztatását segíti. Használata nem kötelező, de több csoport mérésének ugyanazon a napon 

történő lebonyolítása esetén ajánlott. A teremfelirat tartalmazza a mérési esemény megnevezését, a csoport 

jellemzőit (évfolyam, helyszín, időpont, felmérésvezető neve), valamint a csoportba beosztott tanulók nevét 

és osztályát. 

b) A „Jelenléti ív és jegyzőkönyv” gombra kattintva pdf formátumban letölthető a felmérésvezetőknek 

szükséges Jelenléti ív és jegyzőkönyv. A Jelenléti ív és jegyzőkönyv dokumentum tartalmazza a mérési 

esemény megnevezését, a csoport jellemzőit (évfolyam, helyszín, időpont, felmérésvezető neve), a 

csoportba beosztott tanulók nevét és mérési azonosítóját. A Jelenléti ív és jegyzőkönyv használata, vezetése 

kötelező.  
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c) A „Mérési eseményhez tartozó Mérési azonosító kártyák” gombra kattintva pdf formátumban letölthető a 

csoportba osztott tanulók, adott mérési eseményre, adott napra szóló mérési azonosító kártyái, mely 

tartalmazza a tanuló nevét, születési idejét, évfolyamát, osztályát, a mérési eseményt, az azon való 

részvételhez, a teszt elérési útvonalát, az elindításához szükséges eseménykódot, valamint a kitöltéshez 

használt azonosítót. 

Figyelem! A kitöltéshez használt azonosító a tanuló mérési azonosítójából és egy adott mérési eseményre 

generált kódból tevődik össze. Amennyiben a tanuló mulasztás vagy egyéb ok miatt nem az adott mérési 

csoporttal teljesíti a mérést, hanem más napon, más mérési csoportban, akkor a tanuló részére a program új 

azonosítót generál, így a korábban kinyomtatott mérési azonosító kártya nem lesz használható. 

6. A mérés előkészítése és lebonyolítása (Frissítve 2022. 04. 04.) 

A mérés előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatosan a mérési koordinátor feladata, hogy: 

• gondoskodjon arról, hogy a tanulók és szüleik értesüljenek a mérésben való részvételről a 3.2 A tanulók 

felkészítése fejezetnek megfelelően; 

• gondoskodjon arról, hogy a szülők értesüljenek a Háttérkérdőív kitöltésével kapcsolatos tudnivalókról a 

3.3. A szülők tájékoztatása a Háttérkérdőív kitöltéséről szóló fejezetben leírtak szerint;  

• gondoskodjon arról, hogy a Háttérkérdőív kitöltéséhez szükséges Mérési azonosító kártyákat időben 

megkapják a tanulók; 

• gondoskodjon arról, hogy a mérés napjára a műszaki feltételek biztosítottak legyenek a mérés 

lebonyolításához. A tennivalókat a 4. A műszaki feltételek előkészítése fejezet mutatja be; 

• elkészítse a csoportbeosztásokat, hozzárendelje a felmérésvezetőket a csoportokhoz, előállítsa és 

kinyomtassa a mérés lebonyolításához szükséges dokumentumokat az 5. Csoportbeosztás fejezetben 

leírtaknak megfelelően;  

• gondoskodjon arról, hogy a tanulók időben értesüljenek a mérés kezdetének pontos időpontjáról és 

helyszínéről (teremfelirat elhelyezése).  

Mivel a mérés során a tanulók egy számukra egyedileg meghatározott, véletlenszerűen kiosztott 

tesztváltozatot kapnak, felmérésvezető - az intézményvezető döntésétől függően – az intézmény bármely 

pedagógusa lehet. 

• a kijelölt felmérésvezetőkkel áttekintse a felméréshez kapcsolódó feladatokat a megfelelő 

felmérésvezetői útmutató alapján (lásd 11-14. melléklet).  

Javasoljuk, hogy minden felmérésvezető számára nyomtassák ki a megfelelő típusú útmutatót. Az 

útmutatók a melléklet mellett külön pdf dokumentumként is elérhetők a 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas/tudnivalok_idei_

online_orsz_meresekrol/utmutatok oldalon. 

A méréshez használt termek elosztásakor a koordinátor figyeljen arra is, hogy az egy teremben ülők ne 

zavarják egymás munkáját, egy teremben egyszerre csak egy mérési csoport dolgozzon. Amennyiben az 

iskola adottságai miatt elkerülhetetlen, hogy egy teremben több mérési csoport egyszerre legyen jelen 

(azaz olyan tanulói csoportok, amelyek különböző területek tesztjét írják, vagy különböző a mérési 

napjuk hossza), hívja fel a felmérésvezető figyelmét a legfontosabb eltérésekre: 

o a mérések bevezetője a mérések sajátosságai miatt eltér, 

o a nyelvi mérést írók a megfelelő rész előtt a fejhallgatót, matematika mérést írók a számológépet 

készítsék elő, 

o a különböző méréshosszú napok esetén figyelni kell arra, hogy a megfelelő csoport tagjait 

bocsássák haza az első két rész után. Az ő mérésük lezárására vonatkozó lépéseket 

(jegyzetpapírok összegyűjtése, számítógépek kikapcsolása) korábban kell végrehajtani. 

• legkésőbb a mérés előtti napon a felmérésvezetőknek átadja a megfelelő mérési csoporthoz tartozó 

Jelenléti ív és jegyzőkönyvet valamint a csoport tanulói számára készített Mérési azonosító kártyákat, és 

a csoport számára szükséges jegyzetpapírt 

• a mérések alatt felügyelje a felmérésvezetők munkáját, segítsen az esetlegesen felmerülő technikai 

problémák megoldásában (lásd 7. Problémakezelés a mérés alatt fejezet, 11-14. melléklet - 

Felmérésvezetői útmutató 1.1.5));  

Ha olyan technikai problémákat tapasztalnak, amelyek megoldása lokálisan nem lehetséges, jelezzék az 

orszagosmeres@oh.gov.hu emailcímen. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas/tudnivalok_idei_online_orsz_meresekrol/utmutatok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas/tudnivalok_idei_online_orsz_meresekrol/utmutatok
mailto:orszagosmeres@oh.gov.hu
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• a felmérés után a felmérésvezető által összegyűjtött Mérési azonosító kártyákat és jegyzetlapokat 

átvegye és megsemmisítse; 

• a mérés után tekintse át a felmérésvezetőktől összegyűjtött Jelenléti ív és jegyzőkönyvek információit. 

A hiányzással kapcsolatos adminisztrációt a mérési koordinátornak kell elvégezni az adatbegyűjtő 

rendszerben. A hiányzásra, mérés félbehagyására vonatkozó főbb szabályok: 

o Az a tanuló, aki annyival később érkezik, hogy már nem tud a többiek munkájának megzavarása 

nélkül bekapcsolódni a mérésbe, hiányzónak minősül. 

o A hiányzó tanulók számára a mérést egy pótnapon kell megszervezni. Mivel az adatbegyűjtő 

rendszerben a tanuló automatikusan hiányzóként fog megjelenni, a mérési koordinátor újra be 

tudja őt osztani egy másik csoportba. 

o Ha technikai, egészségügyi vagy egyéb ok miatt a 4 részből álló mérési esemény legalább 1 része 

félbeszakadt vagy el sem kezdődött, az intézményvezető dönthet úgy, hogy a tanulót újra 

beosztja egy új napon mérési csoportba. Ebben az esetben a tanuló egy új tesztet fog kapni, és a 

teljes, 4 részből álló mérési eseményt teljesítenie kell.  

o Annak eldöntésekor, hogy érdemes-e új napon új mérési csoportba beosztani egy tanulót, a 

következő szempontokat vegyék figyelembe: 

o Ha a tanuló egy adott mérési terület két részéből legalább egy részt teljesíteni tudott, akkor az 

egy rész eredménye alapján számára az adott területről a jelentés elkészíthető.   

o Amikor a tanuló a számára kijelölt új mérési napon a tesztírás megkezdi, az első napon megadott 

válaszai törlődnek a rendszerből, jelentését a második napi eredményéből állítjuk elő. 

o Megj.: 2 részből álló mérési esemény esetén ugyanez érvényes: 1 félbeszakadt vagy nem 

megkezdett esemény esetén lehet új mérési napra beosztani a tanulókat. 

Az adminisztráció menetét a 8. Mérés utáni napi adminisztráció fejezet írja le részletesen. A Jelenléti ív 

és jegyzőkönyv jegyzőkönyv részében szövegesen leírt rendkívüli esemény tartalmát nem kell rögzíteni 

a programban. A felmérésvezető jegyzetének célja, hogy segítse a mérési koordinátor munkáját, és az 

iskola számára visszakereshetők legyenek ezek az információk. A mérés során keletkezett kézzel 

kitöltött Jelenléti ív és jegyzőkönyveket az intézmény irattárában kell elhelyezni és 3 évig meg kell őrizni. 

• figyelmet fordítson arra, hogy az adatbegyűjtő rendszerben elérhető Kérdőív a feladatellátási hely 

számára kérdőív kitöltésre kerüljön. 

7. Problémakezelés a mérés alatt (Frissítve 2022. 04. 04.) 

7.1. Felkészülés a technikai problémák kezelésére 

Kérjük, a mérési koordinátor figyelmesen olvassa el az alábbi, technikai problémák kezelését leíró részt. Emellett 

kérjük, hogy a mérés beosztásának elkészítése közben tájékozódjanak azzal kapcsolatban, hogy ismert-e olyan, az 

iskola vezetése által kevéssé befolyásolható esemény, ami befolyásolja a szervezés sikerességét. Ilyen lehet például 

a villamos vezetékek előre bejelentett karbantartása miatti áramszünet, az internetszolgáltatással kapcsolatos 

karbantartási vagy egyéb tevékenység (routercserék és –felújítások, esetleges szolgáltatóváltás miatti 

munkavégzés), a számítógépteremmel kapcsolatos beszerzések és ehhez hasonló események. Ha ilyesmi a 

tudomásukra jut, kérjük, vegyék tekintetbe a csoportbeosztás elkészítése közben, ha pedig a mérési időszak alatt 

váratlanul következik be, ennek megfelelően szervezzék át a lehetőségekhez mérten a mérés lebonyolítását. 

7.2. Alapvető tudnivalók a mérés elindításához 

• A mérési koordinátor feladata, hogy gondoskodjon arról, hogy a mérés napjára a műszaki feltételek 

biztosítottak legyenek a mérés lebonyolításához. A tennivalókat a 4. A műszaki feltételek előkészítése fejezet 

mutatja be. 

• A mérést a https:\\meres.tehetsegkapu.hu oldalról kell elindítani. A mérés elindításához NEM kell a 

tanulóknak sem regisztrálnia, sem bejelentkeznie a tehetségkapu oldalra. A mérés elindításához csak a 

Mérési azonosító kártyán szereplő adatok szükségesek. 

• A mérőszoftver méri a teszt kitöltésére fordítható időt, alapesetben 4 x 45 percet. A 45 perces tesztrészek 

között szünetek vannak, a szünetre fordított idő mérése a felmérésvezető feladata, ő ad engedélyt az új rész 

elkezdéséhez. 

A szoftver nem engedi elindítani az új részt, amíg ez előző részre fordítható idő és ez után még 5 perc le 

nem telt, (akkor sem, ha a tanuló előbb lezárta a mérést). Az új részek elindítása a mérési esemény kódjának 

a megadása után lehetséges. 

https://meres.tehetsegkapu.hu/
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• Ha mérés közben technikai hiba lép fel, és a tanuló emiatt elakad a kitöltésben, a kitöltésre biztosított ideje 

tovább fogy. Fontos, hogy ha elhárítható problémáról van szó, a megoldás gyorsan megtörténjen, hogy a 

kiesés ne befolyásolja jelentősen a tanuló eredményét.  

• A mérésbe az eredeti azonosítókkal a mérés idejének lejártáig vagy a mérés lezárásáig vissza lehet lépni. A 

mérések kitöltésére van egy maximális időkeret, ami után a mérés automatikusan lezárul. Két mérési terület 

(négy mérési rész) esetén a tanulónak az első rész elindítása után 6 órán belül kell végeznie az utolsó rész 

feladataival is. Egy mérési terület (két mérési rész) esetén ez az idő 4 óra. 

• A mérés lebonyolításához szükséges azonosítók a tanulók Mérési azonosító kártyáján szerepelnek. 

Figyelem! A kódok és azonosítók csak az évfolyam számára kijelölt időszakban működnek! 

• A mérési azonosító kártyán szereplő azonosítóval leghamarabb a csoportbeosztás utáni napon lehet belépni 

a rendszerbe. Csak a tanuló legutolsó csoportbeosztása után kinyomtatott kártyán szereplő adatok 

használhatók a méréshez! 

• Egy mérési azonosítóval csak egyszer teljesíthető egy mérési alkalom. 

• A mérés során nagyon kell figyelni arra, hogy minden tanuló a saját Mérési azonosító kártyáját kapja meg, 

és a rajta szereplő adatokkal lépjen be a mérésbe, éppen ezért nagyon fontos, hogy a tanulók ellenőrizzék a 

Mérési azonosító kártyán szereplő nevet és születési időt. Egy tanulót más tanulói adataival TILOS 

beléptetni a mérésbe, ugyanis a mérés után a mérési azonosítók cseréjére nincs lehetőség. 

7.3. A mérések technikai vagy egyéb okok miatti félbeszakadásának következményei 

• Amennyiben mérés közben olyan technikai hiba lép fel, amelyet nem sikerült gyorsan elhárítani, és így az 

jelentősen befolyásolja a tanuló teljesítményét, a felmérésvezető jelöli a Jelenléit ív és jegyzőkönyben, a 

mérés utáni adminisztrációt ez alapján kell elvégezni. Az adminisztráció menetét a 8. Mérés utáni napi 

adminisztráció fejezet írja le részletesen. 

7.3.1. A hiányzásra, mérés félbehagyására vonatkozó főbb szabályok: 

• Az a tanuló, aki annyival később érkezik, hogy már nem tud a többiek munkájának megzavarása nélkül 

bekapcsolódni a mérésbe, hiányzónak minősül. 

• A hiányzó tanulók számára a mérést egy pótnapon kell megszervezni. Mivel az adatbegyűjtő rendszerben a 

tanuló automatikusan hiányzóként fog megjelenni, a mérési koordinátor újra be tudja őt osztani egy másik 

csoportba. 

• Ha technikai, egészségügyi vagy egyéb ok miatt a 4 részből álló mérési esemény legalább 1 része 

félbeszakadt vagy el sem kezdődött, az intézményvezető dönthet úgy, hogy a tanulót újra beosztja egy új 

napon mérési csoportba. Ebben az esetben a tanuló egy új tesztet fog kapni, és a teljes, 4 részből álló mérési 

eseményt teljesítenie kell.  

Annak eldöntésekor, hogy érdemes-e új napon új mérési csoportba beosztani egy tanulót, a következő 

szempontokat vegyék figyelembe: 

o Ha a tanuló egy adott mérési terület két részéből legalább egy részt teljesíteni tudott, akkor az egy 

rész eredménye alapján számára az adott területről a jelentés elkészíthető.   

o Amikor a tanuló a számára kijelölt új mérési napon a tesztírást megkezdi, az első napon megadott 

válaszai törlődnek a rendszerből, jelentését a második napi eredményéből állítjuk elő. 

Megj.: 2 részből álló mérési esemény esetén ugyanez érvényes: 1 félbeszakadt vagy nem megkezdett rész 

esetén lehet új mérési napra beosztani a tanulókat. 

• Ha technikai, egészségügyi vagy egyéb ok miatt a mérési esemény félbeszakadása nem egy tanulót, hanem 

az egész csoportot érinti, akkor a fentiek a csoport minden tagjára érvényesek. 

7.4. Technikai problémák kezelése 

A mérés alatt a mérési koordinátor feladata, hogy segítse a felmérésvezetők munkáját, segítsen a váratlan helyzetek 

megoldásában, amennyiben szükséges. Fontos, hogy a mérési időszakban elérhető legyen az iskolai rendszergazda 

vagy az iskola számítógépes rendszerét jól ismerő személy, aki segítséget adhat az informatikai problémák 

orvoslásában. 

A következőkben a leggyakrabban előforduló technikai problémák kezelését ismertetjük. Ezen eseteket a 

Felmérésvezetői útmutatók 1.1.5 fejezetében is ismertetjük. A mérési koordinátor feladata, hogy ezeket átbeszélje 

a felmérésvezetővel, és megbeszéljék, pontosan mi a speciálisan helyi teendő ezek bekövetkezése esetén (pl. tanulók 

elbocsájtásának rendje). 
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7.4.1. Probléma a teljes képernyős nézet beállításával 

A tanulóknak a mérést teljes képernyős módban kell kitölteniük, a beállítás részletes menete a felmérésvezetői 

útmutató „A felmérés lebonyolítása” című fejezetében olvasható. Alapesetben az F11 gomb lenyomásával teljes 

képernyős nézetben jelenik meg a kívánt oldal. Ha az F11 gomb nem működik, akkor a következőképpen lehet a 

teljes képernyős módot beállítani (a leírás szerepel a Felmérésvezetői útmutatók 1.1.5.2 fejezetében is):  

A böngésző jobb felső sarkában lévő három pötty ikonra ( ) kattintva a következő menü nyílik le.  

 
A képen pirossal bekarikázott jelre kattintva teljes képernyőn fog megjelenni a felület. 

7.4.2. Nem indul el a tanuló tesztje 

Amennyiben a mérési kód és a tanulói azonosító beírásával nem indul el a mérés, ellenőrizni kell, hogy a tanuló 

Mérési azonosító kártyáján szereplő Mérési esemény kódot és Kitöltéshez használt azonosítót írták-e be a 

belépőfelületen! Figyelni kell arra, hogy a kis és nagybetűt megkülönbözteti a program. 

Amennyiben a beírt kód és a mérési azonosító megegyezik a Mérési azonosító kártyán szereplővel, és mégsem 

sikeres a belépés, utána kell járni, milyen adminisztrációs hiba lehet a az ok.  

Figyelem! A kódok és azonosítók csak az évfolyam számára kijelölt időszakban működnek! 

A mérési azonosító kártyán szereplő azonosítóval leghamarabb a csoportbeosztás utáni napon lehet belépni 

a rendszerbe.  

Csak a tanuló legutolsó csoportbeosztása után kinyomtatott kártyán szereplő adatok használhatók a 

méréshez! 

Egy kitöltéshez használt azonosítóval egy mérési eseményt csak egyszer lehet teljesíteni. 

7.4.3. Nem a megfelelő mérési nap tesztje indult el 

Ez abban az esetben fordulhat elő, ha nem az aznapra tervezett Mérési azonosító kártyák adatait használták. 

Amennyiben a tanulók már elindították a mérést, és nem az aznapra tervezett teszt indult el (szövegértés-matematika 

helyett a természettudomány-nyelv vagy fordítva), a tanulók folytassák az elindított tesztet!  

• A szövegértés-matematika teszt esetében a matematika terület a teszt 3. részében kezdődik. Gondoskodni 

kell arról, hogy a tanulók legkésőbb a 3. rész előtti szünetről visszatérve rendelkezzenek számológéppel. 

• A természettudomány-idegen nyelvi mérés, vagy csak nyelvi mérés esetében a hallott szöveg értése rész a 

nyelvi mérés második része lesz. Gondoskodni kell arról, hogy legkésőbb az az előtti szünetben a tanulók 

rendelkezzenek fejhallgatóval. Mivel fejhallgató hiányában a mérés legelején, a bevezető alatt nem tudják a 

tanulók tesztelni a hangerőbeállításokat, így azt a szünet után, a hallott szöveg értése rész előtt kell megtenni. 

A következő lépéseket kell végrehajtani (a leírás szerepel a Felmérésvezetői útmutatók 1.1.5.4 fejezetében 

is): 

o a szünetről visszatérve a tanulók NE indítsák el a következő részt. 

o a tanulók nyissák meg a következő oldalt:  

https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/18985 

A KITÖLTÉS gombra kattintva indítsák el a feladatot, és állítsák be a hangerőt. Ha ezzel végeztek, 

zárják be az oldalt. 

https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/18985
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o a tanulók indítsák el a mérés utolsó részét. Amennyiben bezárták a mérésindítás oldalát, nyissák meg 

újra, jelentkezzenek be újra a Mérési azonosító kártyájukon szereplő mérés kódjával és a Kitöltéshez 

használt azonosítóval. Ekkor a mérés megfelelő része fog betöltődni. 

7.4.4. A tanulót a mérési idő lejárta előtt kidobja a program 

Ha a tanulót a feladatok megoldása közben, még a mérésre szánt idő lejárta előtt kidobja a rendszer, azonnal meg 

kell próbálni visszaléptetni a https:\\meres.tehetsegkapu.hu oldalon a Mérési azonosító kártyán szereplő mérési 

kóddal és tanulói azonosítóval, ugyanazzal, mint a mérés kezdetekor. Sikeres bejelentkezés esetén a tanuló ott 

folytathatja a válaszadást, ahol abbahagyta, korábbi válaszait a rendszer elmentette. Mivel a megoldásra szánt időt 

számláló óra nem áll meg a kiesés alatt, igyekezni kell minél hamarabb visszaléptetni a tanulót. Amennyiben az 

ilyen típusú hiba megoldása olyan sok időt igényel, hogy lényegesen befolyásolná a tanuló teljesítményét, 

„technikai probléma miatt félbeszakadt”-ként kell jelölni az adott mérési részt a felmérésvezetőnek a Jelenléti ív és 

jegyzőkönyvben, majd a mérési koordinátornak a mérés utáni napi adminisztráció során. Ha a probléma a következő 

részben valószínűsíthetően nem áll majd fenn, a tanuló folytathatja a mérést.  

7.4.5. A számítógép meghibásodik a mérés közben 

Ha a tanuló számítógépe a feladatok megoldása közben meghibásodik, azonnal át kell ültetni egy tartalék 

számítógéphez, ha az rendelkezésre áll. Meg kell próbálni újra beléptetni, a https:\\meres.tehetsegkapu.hu oldalon 

a Mérési azonosító kártyán szereplő mérési kóddal és tanulói azonosítóval, ugyanazzal, mint a mérés kezdetekor. 

Sikeres bejelentkezés esetén a tanuló ott folytathatja a válaszadást, ahol abbahagyta, korábbi válaszait a rendszer 

elmentette. Mivel a megoldásra szánt időt számláló óra nem áll meg a kiesés alatt, igyekezni kell minél hamarabb 

visszaléptetni a tanulót. Amennyiben az ilyen típusú hiba megoldása olyan sok időt igényel, hogy lényegesen 

befolyásolná a tanuló teljesítményét, „technikai probléma miatt félbeszakadt”-ként kell jelölni az adott mérési részt 

a felmérésvezetőnek a Jelenléti ív és jegyzőkönyvben, majd a mérési koordinátornak a mérés utáni napi 

adminisztráció során. Ha a probléma a következő részben valószínűsíthetően nem áll majd fenn, a tanuló folytathatja 

a mérést.  

7.4.6. Nem jelenik meg jól a tanuló tesztje 

Amennyiben egy vagy több tanuló tesztje azért megoldhatatlan, mert nem jelennek meg a feladatok, a rendszergazda 

segítségére lesz szükség. A megoldásra szánt időt számláló óra nem áll meg a kiesés alatt, így ha nem sikerül 

megoldást találni azonnal a problémára, és az lényegesen befolyásolná a tanuló teljesítményét, „technikai probléma 

miatt félbeszakadt”-ként kell jelölni az adott mérési részt a felmérésvezetőnek a Jelenléti ív és jegyzőkönyvben, 

majd a mérési koordinátornak a mérés utáni napi adminisztráció során. Ha a probléma a következő részben 

valószínűsíthetően nem áll majd fenn, a tanuló folytathatja a mérést. 

Ha kiderül, hogy nem lokális hibáról van szó, jelezzék a Hivatal számára az orszagosmeres@oh.gov.hu e-

mailcímen. 

8. Mérés utáni napi adminisztráció (Frissítve 2022. 04. 29.) 

8.1. A mérés nyomon követése (jelenléti adatok figyelése, pótlások szervezése) (Frissítve 2022. 04. 29.) 

Az adatbegyűjtő rendszerben a felhasználó nyomon tudja követni azt, hogy mely tanulók teljesítették a mérést. A 

jelenléti adatok naponta, automatikusan kerülnek megjelenítésre a mérési időszakban, azaz amennyiben a tanuló 

kitöltötte a digitális tesztet, az adatbegyújtő rendszerben megjelenik ennek ténye, azaz az az információ, hogy a 

tanuló „részt vett” a számára meghatározott mérési eseményen. Mivel a digitális mérésekben való részvétel a 

mérésben érintett tanulók számára kötelező, ezért a jogszabályban előírt 10 munkanapon belül lehetővé kell tenni, 

hogy azon tanulók is részt vegyenek a mérésben, akik az intézmény által meghatározott „normál” időpontban 

hiányoztak. Ezen tanulók számára pótnapot kell szervezni, vagy lehetővé kell tenni, hogy más csoporthoz 

csatlakozva mulasztásukat pótolják, és részt vegyenek a mérésben. 

Az intézmény (mérési koordinátor) feladata, hogy gondoskodjon arról, hogy a hiányzó tanulók – az adott évfolyam 

mérési időszakán belül − új mérési napon teljesíthessék mérési kötelezettségüket, melyhez a tanulót új mérési 

csoportba kell majd osztani. Az új mérési csoportba osztással a tanuló új azonosítót kap a teszt kitöltéséhez. 

https://meres.tehetsegkapu.hu/
https://meres.tehetsegkapu.hu/
mailto:orszagosmeres@oh.gov.hu
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8.1.1. Jelenlét adatok (Frissítve 2022. 05. 05.) 

A Kezdőlapon a Jelenlét adatok gombra kattintva megjelenő Osztályok listája oldalon az ellenőrizni kívánt osztály 

sorában a „Kiválaszt” gombra kattintva megjelenik az osztály tanulóinak névsora és az az információ, hogy a tanuló 

az egyes mérési eseményeken milyen jelenléti státusszal rendelkezik. A jelenléti adat a mérést követő napon 

megjelenik az adatbegyűjtő rendszerben. 

Az osztály tanulóinak neve előtt a szülői háttérkérdőív kitöltését lehet figyelemmel követni: Amennyiben a szülői 

háttérkérdőív nincs kitöltve, a tanuló neve előtt a kék színű kérdőjel   ikon látható, mely azt jelzi, hogy a 

háttérkérdőív kitöltésre vár. Amennyiben a szülői háttérkérdőív kitöltésre került, a tanuló neve előtt a zöld színű 

pipa ikon látható, mely azt jelzi, hogy a háttérkérdőív kitöltve.  

Az egyes mérési eseményeken lehetséges státuszok: 

- „nincs csoportba osztva”: a tanuló a jelzett mérési eseményre még nem került beosztásra. 

A felhasználó feladata, hogy az 5.2.3. A csoportbeosztás elvégzése című fejezet szerint a tanulót a szükséges 

mérési eseményre csoportba sorolja. Figyelem! Minden tanulót csoportba kell sorolni. Azokat a tanulókat is 

csoportba kell sorolni, akik biztos, hogy nem fognak részt venni a mérésen (pl. betegség, külföldi 

tartózkodás, ismeretlen helyen való tartózkodás stb. miatt). 

- „  mérésre vár”: a tanuló a jelzett mérési eseményre beosztásra került, de az adott mérési esemény még 

nem zajlott le. Az adatbegyűjtő rendszerben látható a csoport mérési ideje. 

A felhasználónak nincs feladata. 

- „ jelenléti információra vár”: a tanuló jelenlétére vonatkozó információ még nem érkezett meg a 

mérőszoftverből, vagy a tanuló hiányzott.  

A felhasználó feladata: Amennyiben a papír alapú jegyzőkönyv szerint a tanuló a mérési eseményen 

hiányzott, a tanulót pótnapra kell beosztani, azaz újra csoportba kell sorolni, számára új mérési azonosító 

kártyát kell előállítani (jelen útmutató 5.2.5 pontja szerint). Mindaddig beosztható a tanuló új csoportba 

(pótnapra) (jelen útmutató 5.2.3. pontja szerint), amíg az adott évfolyam mérési időszaka le nem zárul. Az 

új tanulói azonosítók a csoportba sorolást követő napon használhatók a mérés elindításához.  

-  „  nincs adat” a tanuló a jelzett mérési eseményre beosztásra került, melynek ideje már véget ért, de nem 

érkezett jelenléti adat a mérőszoftverből. Abban az esetben fordulhat elő ilyen jelölés az adatbegyűjtő 

rendszerben, ha a mérési eseményt a tanuló elindította, de technikai vagy egészségügyi okok miatt az 

félbeszakadt. 

A felhasználó feladata: Ebben az esetben az intézmény vezetőjének el kell döntenie, hogy a tanuló 

megírhatja-e új napon a mérést, elhárul-e a technikai akadály (pl. elérhető lesz az internetszolgáltatás), 

elhárul-e az egészségügyi akadály (meggyógyul-e a tanuló). Amennyiben a pótlás mellett dönt az intézmény 

vezetője, lehetőség van a tanuló pótnapra történő beosztására, azaz új csoportba sorolására. Ebben az esetben 

a tanuló számára új mérési azonosító kártyát kell előállítani (jelen útmutató 5.2.5 pontja szerint). Az új 

tanulói azonosító a csoportba sorolást követő napon használható a mérés elindításához. Amennyiben az 

intézményvezető úgy dönt, hogy a tanuló újra írja a mérést, úgy mindaddig beosztható a tanuló új csoportba 

(pótnapra) (jelen útmutató 5.2.3. pontja szerint), amíg az adott évfolyam mérési időszaka le nem zárul. 

Figyelem! Annak eldöntése, hogy új napon új mérési csoportba beosztanak-e egy tanulót, az intézmény 

vezetőjének a hatásköre, melyhez érdemes áttekinteni és átgondolni jelen útmutató 7.3.1. A hiányzásra, 

mérés félbehagyására vonatkozó főbb szabályok című pontját (azaz azt, hogy milyen esetekben készül 

tanulói jelentés).  

-  „ Kész” a tanuló a mérési eseményen részt vett. A szövegértés és matematika mérés esetén 4 db zöld pipa 

jelzi, hogy a tanuló valamennyi kitöltendő részt elindította, a természettudomány és idegen nyelvi/célnyelvi 

mérés esetén szintén 4 zöld pipa, míg csak természettudomány, vagy csak idegen nyelvi/célnyelvi mérés 

esetén 2 zöld pipa jelzi, hogy a tanuló valamennyi kitöltendő részt elindította. 

A felhasználó feladata: Amennyiben a papír alapú jegyzőkönyv szerint a tanuló mérése technikai vagy 

egészségügyi okok miatt az félbeszakadt, az intézmény vezetőjének el kell döntenie, hogy a tanuló 

megírhatja-e új napon a mérést, elhárul-e a technikai akadály (pl. elérhető lesz az internetszolgáltatás), 

elhárul-e az egészségügyi akadály (meggyógyul-e a tanuló). Amennyiben a pótlás mellett dönt az intézmény 



Digitális országos mérések - Adminisztrációs és programhasználati útmutató 2021/2022. tanév 

32 

 

vezetője, a zöld pipák feletti „Részt vett” feliratra kattintva módosítható a jelenléti adat. Felugró ablakban 

kell megerősíteni, hogy a tanulót új napon, új mérési csoportba kívánják osztani. A Jelenlét módosítása 

gombra kattintva a tanuló mérését félbeszakadt mérésként jeleníti meg az adatbegyűjtő rendszer. Ebben az 

esetben a tanuló számára új mérési azonosító kártyát kell előállítani (jelen útmutató 5.2.5 pontja szerint). Az 

új tanulói azonosító a csoportba sorolást követő napon használható a mérés elindításához. Amennyiben az 

intézményvezető úgy dönt, hogy a tanuló újra írja a mérést, úgy mindaddig beosztható a tanuló új csoportba 

(pótnapra) (jelen útmutató 5.2.3. pontja szerint), amíg az adott évfolyam mérési időszaka le nem zárul. 

Figyelem! Annak eldöntése, hogy új napon új mérési csoportba beosztanak-e egy tanulót, az intézmény 

vezetőjének a hatásköre, melyhez érdemes áttekinteni és átgondolni jelen útmutató 7.3.1. A hiányzásra, 

mérés félbehagyására vonatkozó főbb szabályok című pontját (azaz azt, hogy milyen esetekben készül 

tanulói jelentés). 

- „nem vesz részt””: piros betűszínnel jelzi a program, ha a tanuló nem érintett a mérési eseményen a tanuló 

a jelzett mérésen nem vesz részt (nem érintett). Ebben az esetben a tanulót nem lehet az adott mérési 

eseményre csoportba osztani. 

A felhasználónak nincs feladata. 

-  „intézményvezetői határozattal mentesül a teljes mérés alól” piros betűszínnel jelzi a program, ha a tanuló 

érintett a mérési eseményen, de mentesítést kapott. Ebben az esetben a tanulót nem lehet az adott mérési 

eseményre csoportba osztani. 

A felhasználónak nincs feladata. 

Figyelem! Amennyiben a mérésben részt vevő tanuló adatai a lezajlott mérési eseményt követően módosításra 

kerülnek (jelen útmutató 5.2.2. pontja szerint), úgy a már eddigi jelenléti adatai törlésre kerülnek. Így a tanulót újból 

be kell osztani csoportba, mérési eseményre.  

8.2. A feladatellátási hely számára készült kérdőív kitöltése (Frissítve 2022. 05. 05.) 

A kérdőívet a feladatellátási hely felelős vezetőjének a mérési időszakban az adatbegyűjtő rendszerben kell 

kitöltenie. 

Az adatbegyűjtő rendszer kezdőlapján valamennyi feladatellátási hely esetében a kérdőív a fehér hátterű, kék 

betűszínű „FH. kérdőív kitöltése” gombra kattintva tölthető ki. A kérdések megválaszolása közben lehetőség van a 

kitöltést félbehagyni, és később folytatni. Az Adatok letöltése gombra kattintva a kitöltött kérdőív pdf formátumban 

letölthető. Javasoljuk, nézzék át a kérdésekre adott válaszokat, és amennyiben szükséges, módosítsák azokat. 

Valamennyi kérdés mentését követően a kérdőívet a zöld színű „Kérdőív lezárása” gombra kattintva le kell zárni. 

Amennyiben szükséges a Kérdőív visszanyitása gombra kattintva a kérdőív visszanyitható. 

A lezárt kérdőívet az adatbegyűjtő rendszer kezdőlapján a zöld színű „FH. kérdőív módosítása” gomb jelzi. A 

gombra kattintva lehetőség van a kérdőív visszanyitására, módosítására. 

8.3. Mulasztások adminisztrálása (Frissítve 2022. 05. 23.) 

Amennyiben valamely mérésben érintett tanuló a jogszabály által meghatározott 10 munkanapon belül valamilyen 

igazolható vagy nem igazolható okból nem teljesíti valamely számára előírt mérést, a tanuló jelenléti adatát a mérési 

időszakot követően „rendezni” szükséges: meg kell adni, hogy a tanulói indokoltan vagy indokolatlanul nem vett 

részt a mérési eseménye(ke)n. 

Az évfolyam mérési időszakát követően a papír alapon vezetett Jelenléti ív és jegyzőkönyv segítségével a mérésben 

érintett tanulók jelenléti adatát az alábbi módon szükséges rendezni. 

Az adatbegyűjtő rendszerben a Kezdőlapon a zöld színű Jelenlét admin.  gombra kattintva 

megjelenik az Osztályok listája. A mérési időszakot követően a rendezni kívánt osztály sorában a Kiválaszt gombra 

kattintva megjelennek az osztály tanulói. 

Az alábbiakban a rendezés módját mutatjuk be, javasoljuk, e szerinti sorrendben végezzék az adminisztrációt. 

a) A mérésen mulasztó (hiányzó) tanulók sorában a mérési esemény oszlopban kérdőjel  látható. Ebben az 

esetben a tanuló sorában lévő kék színű háromszögre kell kattintani, és az alábbi lehetőségek közül kell 

választani: 

• A tanuló igazoltan maradt távol a mérésről 
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• A tanuló indokolatlanul maradt távol a mérésről 

• A mérés megszervezése/lebonyolítása akadályba ütközött. 

Kérjük, tekintsék át a papír alapon vezetett jelenléti íveket, és amennyiben megállapításra kerül, hogy a 

tanuló valójában részt vett a mérésen, de a jelenlét adatok menüpontban nem jelenik meg a jelenléti 

információ (hiányoznak a csoport időpontjánál a zöld pipák forduljanak a hivatal munkatársaihoz az 

orszagosmeres@oh.gov.hu címre írt levélben. Az e-mailben kérjük, adják meg a tanuló mérési 

azonosítóját, a mérés területét, a mérés időpontját, azt a tanulói azonosítót, amellyel a tanuló a mérést 

elindította, az intézmény OM azonosítóját és az intézményi kapcsolattartó elérhetőségét (név, 

telefonszám). 

b) A mérésen jelen lévő tanulók sorában a mérési esemény oszlopban pipa  látható. Ez azt jelenti, hogy a 

tanuló eleget tett a jogszabályi kötelezettségének, azaz a mérési eseményen megjelent, azon részt vett 

(belépett a mérőszoftverbe). A jelenléti adattal rendelkező tanulók esetén a sor végén található jelölőnégyzet 

bejelölésével a tanuló teljes sora zöld háttérrel jelenik meg. Lehetőség van az tanulólista tetején található 

jelölőnégyzet bejelölésével valamennyi, a mérésen részt vett tanuló kijelölésére. Ezután a lista alján található 

zöld színű Jelenlét csoportos mentése   gombra kattintva a jelenlét az intézmény 

részéről jóváhagyásra, mentésre kerül. 

c) A papír alapú jegyzőkönyv további információit a már rendezett tanuló mérési eseményénél a fehér hátterű 

háromszögre  kattintva lehet rögzíteni. Így rögzíthető a teszten tapasztalt technikai probléma (T betűvel 

jelölve a papír alapú jegyzőkönyvön), a félbehagyott teszt (F betűvel jelölve a papír alapú jegyzőkönyvön) 

és a késés (K betűvel jelölve a papír alapú jegyzőkönyvön). 

Rögzíteni lehet, hogy jelzett tanuló tesztjének melyik részén volt technikai probléma, melyik részen hagyta 

félbe a tanuló a tesztet, vagy melyik részen késett a tanuló. Ehhez a felugró Észrevétel hozzáadása, 

módosítása ablakban a megfelelő információra, majd a Mentés gombra kell kattintani. Lehetőség van több 

észrevétel rögzítésére is. Amennyiben a tanuló méréséhez észrevételt rögzítettek a fehér hátterű háromszög 

 sárga hátterűre  változik. 

Amennyiben a már rögzített észrevételt a felhasználó törölni szeretné, újból a sárga hátterű háromszögre 

 kell kattintani és a felugró ablakban először a Törlés gombra, majd a Mentés gombra is rá kell kattintani. 

Amennyiben az osztály valamennyi tanulóját érintő észrevételt kívánnak rögzíteni, az az oszlop tetején lévő 

mérési nap melletti szürke hátterű háromszögre  kattintva tehető meg. A csoportos észrevétel rögzítése 

csak azon résztvevők esetében jut érvényre, akiknél a jelenléti adminisztrációt már elvégezték (zöld hátterű 

sorok). A csoportos észrevétel mentése során a résztvevőhöz korábban egyénileg mentett észrevétel 

szövegét a rendszer felülírja. 

A csoportos észrevétel rögzítése után lehetőség van egyénileg is módosítani, törölni az észrevételt a tanuló 

sorában a sárga hátterű háromszögre  kattintva. A felugró ablakban törléshez először a Törlés gombra, 

majd a Mentés gombra is rá kell kattintani, észrevétel hozzáadásához pedig ki kell választani a megfelelő 

észrevételt, majd a Mentés gombra kell kattintani. 

d) A mérésben nem érintett vagy a mérés alól mentesült tanuló esetében a tanuló sorában a nem 

érintett/mentesült felirat látható. Ebben az esetben is ki kell jelölni a tanulót a sor végén található 

jelölőnégyzet bejelölésével, (ekkor a tanuló teljes sora zöld háttérrel jelenik meg) és az osztálylista alján 

található zöld színű Jelenlét csoportos mentése   gombra kell kattintani ahhoz, hogy 

a jelenlét az intézmény részéről jóváhagyásra, mentésre kerüljön. 

Amennyiben egy tanuló jelenléti adatát módosítani szükséges, a tanuló sorában lévő piros rögzített adatok törlése 

 gombra kell kattintani, majd a felugró ablakban meg kell erősíteni a törlést. Ezután a jelenléti adatok 

módosíthatók. 

mailto:orszagosmeres@oh.gov.hu
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Ha a kiválasztott osztály valamennyi tanulójának adatát rendezték, megjelenik az osztály lezárása  

gomb. A lezárt osztály az Osztály visszanyitása gombra kattintva visszanyitható. A lezárt 

osztályt az Osztályok listájában a létszám oszlopban zöld pipa jelzi. 

8.4. Az adatbegyűjtő rendszer lezárása (Frissítve 2022. 05. 23.) 

A feladatellátási helyet a mérési időszakot követően legkésőbb 2022. június 7-ig le kell zárni. 

A lezárás elvégezhető, ha 

- minden osztály lezárásra került (lsd. 8.3. fejezet), 

- a feladatellátási hely kérdőív kitöltésre került (lsd. 8.2. fejezet) 

Amennyiben a feladatellátási helyen valamennyi osztály és a feladatellátási hely számára készült kérdőív is kitöltése 

került, a kezdőlapon megjelenik a zöld színű adatszolgáltatás befejezése  gomb, melyre 

rákattintva eltűnik valamennyi menüpont, és a programban megjelenik a „Státusz: Az adatszolgáltatás befejezve” 

felirat: 

 

 
 

 

Figyelem! A lezárást valamennyi feladatellátási hely esetében külön-külön el kell végezni! A lezárást feladatellátási 

hely szintű felhasználó is el tudja végezni azon feladatellátási hely esetében, melyhez jogosultságot kapott. 

Intézményvezetői jogosultsággal valamennyi feladatellátási hely adatszolgáltatásának befejezése elvégezhető. 

 

Figyelem! Az adatszolgáltatás befejezésének határideje 2022. június 7. 

 

9. Segítség 

Kérjük, alaposan tanulmányozzák a Tájékoztató anyagok 1.2 fejezetben részletesen bemutatott, a hivatal honlapján 

(www.oktatas.hu) a Köznevelés \ Országos és nemzetközi mérések \ Digitális országos mérések 2022-től 

menüpontban elhelyezett tájékoztató információkat. 

További kérdésükkel forduljanak a hivatal munkatársaihoz az orszagosmeres@oh.gov.hu címre írt levélben. Az e-

mailben kérjük, adják meg az intézmény OM azonosítóját és az intézményi kapcsolattartó elérhetőségét (név, 

telefonszám). Kollégáink a lehető leghamarabb, a kérdések fontosságának, időszerűségének függvényében a lehető 

leghamarabb válaszolnak. A válaszig türelmüket kérjük. 

 

 

  

https://www.oktatas.hu/
mailto:orszagosmeres@oh.gov.hu
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10.  Melléklet: Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

részvétele az országos mérésekben 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 25. pontjában meghatározottak 

szerint sajátos nevelési igényű (a továbbiakban: SNI) gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzd. 

• A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény (a továbbiakban: Szkt.) 7. § 5. pontjában meghatározottak szerint 

sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő személy: az a tanuló, illetve képzésben részt vevő személy, aki az 

Nkt. szerinti szakértői bizottság vagy rehabilitációs hatóság szakvéleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi – 

látási, hallási –, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral – súlyos tanulási, figyelem-, vagy 

magatartás-szabályozási zavarral – küzd. 

• Az Nkt. 4. § 3. pontjában és az Szkt. 7. § 1. pontjában meghatározottak szerinti beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő (a továbbiakban: BTMN) gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen 

alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való 

beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos 

nevelési igényűnek. 

1. Általános információk az SNI és a BTMN tanulók országos mérésekben való részvételéről 

a) A felmérés megírása alapvetően minden mérésben érintett diák számára kötelező, vannak azonban olyan 

körülmények, amelyek mentesíthetik a diákot e kötelezettsége alól. 

b) A sajátos nevelési igényű (SNI), illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) 

tanulókra vonatkozó adatszolgáltatásról szóló részletes információkat a programhoz készült felhasználói 

útmutató tartalmazza majd, azaz az SNI és BTMN tanulókat az igazgatói határozatban megállapított 

mentességgel együtt a programban rögzíteni kell a mérés előtt, a tanév rendje szerint 2022. március 11-ig. 

c) A mérés során – különböző feltételek mellett – alkalmazható mentességek: 

-  mentesség a részvétel alól, azaz a tanulónak az adott mérésben nem kell részt vennie, 

- az idegen nyelvi és a célnyelvi mérés esetében valamely mérési rész alóli mentesség. Ebben az esetben 

a tanuló a számára teljesítendő mérési részből két feladatsort kap, azaz a mérés időtartama ezen tanulók 

esetében sem változik. 

- az idegen nyelvi és a célnyelvi mérés esetében időhosszabbítás, amely ezen mérések lebonyolítása 

során úgy valósul meg, hogy a tanuló kevesebb feladatot tartalmazó, rövidített tesztet kap, azaz a mérés 

időtartama ezen tanulók esetében sem változik.  

1.1. Az SNI tanulók mentessége 

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében az érvényes szakértői véleményük alapján az igazgatónak 

minden tanuló esetében mérésenként egyedileg kell döntést hoznia arról, hogy a tanuló kaphat-e valamilyen 

mentességet az adott mérésben. Nem kell igazgatói döntést hozni az értelmi fogyatékos tanulók esetében, 

ők automatikusan mentességet kapnak a mérésekben való részvétel alól. A többi SNI típus esetében a 

mérésekben adható mentességek mérésenként különbözőek, az erre vonatkozó fő szabályok a 

következők: 

a) A szövegértés, matematika és természettudomány területeknél mentesség a részvétel alól csak 

mindhárom területre együttesen adható.  

b) A szövegértés, matematika és természettudomány esetében az SNI tanulók közül az egyéb pszichés 

fejlődési zavarral küzdő tanulók számára mentesség a részvétel alól nem adható. 
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c) A két részből álló (olvasott szöveg értése, szövegalkotás és hallott szöveg értése) idegen nyelvi és 

célnyelvi mérések esetében a mentességek részenként adhatók. A részvétel alóli mentesség esetében a 

tanuló a teljesítendő mérési részből két feladatsort kap, azaz a mérés időtartama ezen tanulók esetében 

sem változik. 

A következő táblázat mutatja be a fentieknek megfelelő részletes információkat:  

SNI típusa Milyen mentesség adható a 

szövegértés, matematika és 

természettudomány mérési 

területeken 

Milyen mentesség adható az idegen 

nyelvi és célnyelvi mérések 

esetében 

egyéb pszichés fejlődési 

zavar 
Nem adható mentesség. 

A szakértői véleményen alapuló 

igazgatói döntés alapján a mérés két 

részére külön adható: 

 

Olvasott szöveg értése, szövegalkotás 

rész: 

- rövidített teszt 

- mentesség a részvétel alól 

 

Hallott szöveg értése rész: 

- rövidített teszt 

- mentesség a részvétel alól 

 

mozgásszervi fogyatékos 

A fogyatékosság mértékétől 

függően, szakértői véleményen 

alapuló igazgatói döntés alapján 

a három területre egyszerre 

adható: 

mentesség a részvétel alól.  

látási fogyatékos 

(gyengénlátó) 

látási fogyatékos (vak) 

hallási fogyatékos 

(nagyothalló) 

hallási fogyatékos (siket) 

beszédfogyatékos 

autizmus spektrum 

zavarral küzd 

értelmi fogyatékos 

(enyhe) 
Automatikus mentesség a 

részvétel alól mindhárom 

területen. 

 

Automatikus mentesség a részvétel 

alól mindkét részre.  

 

értelmi fogyatékos 

(középsúlyos) 

értelmi fogyatékos 

(súlyos) 
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1.2. A BTMN tanulók mentessége 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetében nem adható mentesség a 

mérésekben való részvétel alól.  

a) A szövegértés, matematika és természettudomány esetében nem adható mentesség.  

b) Az idegen nyelvi és célnyelvi mérés esetében az érvényes szakértői vélemény alapján az igazgatónak 

minden tanuló esetében egyedileg kell döntést hoznia, hogy egyik vagy mindkét mérési részben 

kaphat-e rövidített tesztet.  

c) Azon BTMN tanulókat, akiket 2018. augusztus 31. napjáig a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján idegen nyelvből vagy a tantárgy egy részéből az értékelés és a minősítés alól mentesítettek, az 

igazgató mentesítheti az idegen nyelvi és a célnyelvi mérés egyik vagy mindkét mérési része alól. 

A következő táblázat mutatja be a fentieknek megfelelő részletes információkat:  

BTMN típusa 

Milyen mentesség 

adható a szövegértés, 

matematika és 

természettudomány 

mérési területeken 

Milyen mentesség adható az idegen nyelvi 

és célnyelvi mérések esetében 

beilleszkedési 

nehézséggel küzd 

Nem adható mentesség. 

A szakértői véleményen alapuló igazgatói 

döntés alapján a mérés két részére külön 

adható: 

 

Olvasott szöveg értése, szövegalkotás rész: 

- rövidített teszt 

- mentesség a részvétel alól (kizárólag az 

1.2. c) pontban meghatározott tanulók 

esetében) 

 

Hallott szöveg értése rész: 

- rövidített teszt 

- mentesség a részvétel alól (kizárólag az 

1.2. c) pontban meghatározott tanulók 

esetében) 

 

tanulási nehézséggel 

küzd - Olvasási 

nehézség 

tanulási nehézséggel 

küzd - Írási nehézség 

tanulási nehézséggel 

küzd - Számolási 

nehézség 

magatartási 

nehézséggel küzd 

2. Segédeszközök 

2.1. Segédeszközök használata a szövegértés, matematika, természettudomány mérés során: 

A szövegértés, matematika, természettudomány mérés során minden tanuló segédeszközként a 

számológépet használhatja. Más segédeszköz az SNI és a BTMN tanulók esetében sem engedélyezhető. 

2.2. Segédeszközök használata az idegen nyelvi mérés/célnyelvi mérés során: 

Az idegen nyelvi/célnyelvi mérés során segédeszköz nem engedélyezhető. 
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3. Rövidített teszt 

3.1. Rövidített teszt a szövegértés, matematika, természettudomány mérés során: 

Nincs lehetőség rövidített teszt kitöltésére a szövegértés, matematika, természettudomány mérés során. 

3.2. Rövidített teszt az idegen nyelvi mérés/célnyelvi mérés során: 

Amennyiben az SNI/BTMN tanuló szakértői véleménye alapján időhosszabbításra jogosult, úgy ennek 

tényét – a program felhasználói útmutatójában leírt módon – jelezni kell. A mérés során az időhosszabbítás 

úgy valósul meg, hogy ezen tanulóknak a teszt kitöltésére rendelkezésre álló időtartamon belül – valamennyi 

feladattípusból – a teljes teszthez képest kb. 25%-kal kevesebb feladatot kell megoldaniuk. 

4. A mentességek és az eredményekre vonatkozó visszajelzések összefüggései 

4.1. A mentességek és az eredményekre vonatkozó visszajelzések összefüggései a szövegértés, 

matematika és természettudomány tesztek esetében 

A szövegértés, matematika és természettudomány területek esetében azoknak a tanulóknak, akik az 1. 

pontban leírtak szerint mentesültek a mérésben való részvétel alól, nem kell részt venniük a mérésben. 

Amennyiben a mentesség ellenére kitöltik a tesztet, tanulói jelentést fognak kapni, ám eredményük nem 

számít bele az intézményük eredményébe. 

A következő táblázat ezt foglalja össze.  

SNI tanuló  Milyen tesztet kap a 

tanuló? 

Kap-e a tanuló 

tanulói jelentést? 

Az iskola eredményébe 

beleszámít-e a tanuló 

eredménye? 

egyéb pszichés 

fejlődési zavarral 

rendelkező tanuló 

Teljes tesztet biztosít a 

program, amit meg kell 

írnia 

Igen Nem 

1.1 pont szerint nem 

kap mentességet 

Teljes tesztet biztosít a 

program, amit meg kell 

írnia 

Igen Igen 

1.1 pont szerint 

mentességet kap 

Teljes tesztet biztosít a 

program, amit nem kell 

megírnia 

Igen, ha a 

mentesség ellenére 

mégis megírja a 

tesztet 

Nem 
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4.2. A mentességek és az eredményekre vonatkozó visszajelzések összefüggései az idegen nyelvi és 

célnyelvi mérés esetében 

Az idegen nyelvi és célnyelvi mérések esetében a mentességekre vonatkozó főbb szabályok a következők. 

a) Amennyiben a tanuló csak az egyik részből kapott mentességet, a másik részből fog két tesztrészt 

kapni, ha a másik rész rövidített volt, mindkét rész rövidített lesz.  

b) Amennyiben a tanuló mindkét részben való részvétel alól mentességet kapott az 1. pont szerint, nem 

kell részt vennie a mérésben. Ha mégis részt vesz, mindkét részből rövidített tesztet kap. 

c) Amennyiben egy tanuló megírta a tesztet, de kapott valamilyen mentességet, tanulói jelentést fog 

kapni, ám eredménye nem számít bele az intézmény eredményébe. 

A következő táblázat a fentieket foglalja össze.  

Olvasott szöveg 

értése, 

szövegalkotás rész 

Hallott szöveg 

értése rész 

Milyen tesztet kap a 

tanuló? 

Kap-e a 

tanuló 

tanulói 

jelentést? 

Az iskola 

eredményébe 

beleszámít-e a 

tanuló 

eredménye? 

NINCS 

MENTESSÉG 

NINCS 

MENTESSÉG 
Teljes tesztet igen igen 

rövidített teszt 
NINCS 

MENTESSÉG 
A megfelelő 

rész(ek)ben rövidített 

tesztet  

igen 

nem 

NINCS 

MENTESSÉG 

rövidített teszt 

rövidített teszt rövidített teszt 

mentesség a 

részvétel alól 

NINCS 

MENTESSÉG 

Mindkét részben 

hallott szöveg értése 

tesztet  

NINCS 

MENTESSÉG 

mentesség a 

részvétel alól 

Mindkét részben 

olvasott szöveg értése, 

szövegalkotás tesztet  

rövidített teszt mentesség a 

részvétel alól 

Mindkét részben 

rövidített olvasott 

szöveg értése, 

szövegalkotás tesztet  

mentesség a 

részvétel alól 

rövidített teszt Mindkét részben 

rövidített hallott 

szöveg értése tesztet 

mentesség a 

részvétel alól 

mentesség a 

részvétel alól 

Ha a mentesség 

ellenére mégis megírja 

a tesztet, két rövidített 

részből álló tesztet  

igen (ha a 

mentesség 

esetén 

mégis 

megírja) 



 

 

 

11.  Melléklet: Útmutató a felmérésvezetők számára – 6., 8. és 10. évfolyam Szövegértés és 

matematika mérési terület 

  

ÚTMUTATÓ A FELMÉRÉS-
VEZETŐK SZÁMÁRA 

 

6., 8. ÉS 10. ÉVFOLYAM 

Szövegértés és matematika 
mérési terület 

2
0

2
2

 

DIGITÁLIS  

ORSZÁGOS 

MÉRÉSEK 
 



Digitális országos mérések, 2022 Útmutató a felmérésvezetők számára: szövegértés, matematika 

1 

 

1 Útmutató a felmérésvezetők számára 

A 2022-es  digitális országos mérésekkel kapcsolatos általános tudnivalókról az Oktatási Hivatal 

honlapján a Köznevelés >> Országos és nemzetközi mérések >> Digitális országos mérések 2022-

től  menüpontban olvashat.  

 

1.1 A felmérésvezetés általános szabályai 

A felmérésvezető feladata a feladatellátási helyen zajló digitális országos mérések levezetése a 

számára kijelölt mérési csoportban. A felmérés lebonyolításához jelen Útmutató nyújt segítséget. 

Fontos, hogy a mérést az Útmutató szerint vezesse le a felmérésvezető, ezzel biztosítva azt, hogy az 

ország minden iskolájában ugyanolyan feltételek között tölthessék ki a tanulók a teszteket.  

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Útmutatót, amennyiben kérdés merülne fel a mérés 

lebonyolításával kapcsolatban, forduljon a mérési koordinátorhoz! Ebben a fejezetben a felmérés 

levezetésére vonatkozó általános szabályok olvashatók. 

 

1.1.1 Mérési események típusai 

A következő típusú mérési események valamelyikét kell lebonyolítania az önhöz rendelt mérési 

csoportban. 

• 6. évfolyam: szövegértés + matematika 

• 6. évfolyam: természettudomány +  nyelvi mérés (VAGY csak természettudomány VAGY 

csak nyelvi mérés) 

• 8. évfolyam: szövegértés + matematika 

• 8. évfolyam: természettudomány + nyelvi mérés (VAGY csak természettudomány VAGY 

csak nyelvi mérés) 

• 10. évfolyam: szövegértés + matematika 

• 10. évfolyam: természettudomány 

A mérési események felépítése megegyezik. Egy mérési esemény főszabály szerint egy bevezetőből 

és négy tesztrészből áll. A bevezető közös megismerésére szánt időt nem méri a rendszer, annak 

lezárása után indul el a valódi teszt. A tanulók egy-egy tesztrész kitöltésén csak a megadott ideig, 

legfeljebb 45 percig dolgozhatnak. 

 

1.1.2 Mérési események időbeosztása 

A következő táblázat a mérési események javasolt időbeosztását mutatja. 

Tevékenység Időigény Javasolt beosztás 

Tájékoztatás, mérés elindítása, útmutató megismerése 20 perc 8.00 – 8.20 

1. tesztrész kitöltése 45 perc  8.20 – 9.05 

Szünet  10 perc 9.05 – 9.15 

2. tesztrész kitöltése 45 perc  9.15 – 10.00 

Szünet  15 perc 10.00 – 10.15 

3. tesztrész kitöltése 45 perc  10.15 – 11.00 

Szünet  10 perc 11.00 – 11.10 

4. tesztrész kitöltése 45 perc 11.10 – 11.55 

A mérés lezárása, a tanulók elengedése 10 perc 11.55 – 12.05 

 

Egy tesztrész elindításakor a mérőszoftver méri, és visszafelé számolva mutatja az adott részre 

felhasználható időt. Az idő lejárta után a rendszer automatikusan kilépteti a tanulót az adott részből. 

Mivel a tanulók nem ugyanabban a másodpercben fogják elkezdeni a mérést, ezért kis különbség 

lehet náluk a tesztrész automatikus lezárásában.  

Ha egy tanuló a megadott idő előtt befejezi a válaszadást, és lezárja az adott részt, akkor sem 

hagyhatja el korábban a termet, az adott részre szánt idő letelte előtt a program nem engedi elindítani 

a következő részt.  Ha egy tanuló korábban végez, kérje meg, hogy csendben foglalja el magát, amíg 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/meresek_2022tol/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/meresek_2022tol/
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a többiek dolgoznak, ám ehhez nem használhatja a számítógépet, sem egyéb elektronikus eszközt 

(pl. mobiltelefont).  

Egy tesztrész automatikus vagy manuális lezárása esetén a SZÜNET felirat fog megjelenni a 

képernyőn, és az az időpont, amikor a program leghamarabb megengedi a következő rész elindítását, 

ez azonban nem esik egybe a szünet valódi végével. Egy részt akkor lehet a csoportra vonatkozóan 

lezártnak tekinteni, és a tanulókat kiengedni a teremből, ha az a csoport minden tagjánál lezárult, a 

szünet 10-15 perces időtartamát ettől az időponttól kell számolni. 

 

1.1.3 A Mérés felügyelete 

• A felmérésvezető a tesztek kitöltése alatt nem hagyhatja magukra a tanulókat.  

• A felmérésvezető feladata, hogy ügyeljen arra, hogy a tanulók fegyelmezetten, önállóan 

dolgozzanak, és arra is, hogy ne használjanak meg nem engedett segédeszközöket (pl. 

mobiltelefon). A számítógépen csak a teszt futhat, másik böngészőablak nem lehet nyitva.  

• A tanulók a feladatok megoldásához használhatnak jegyzetpapírt, amely nem vihető ki a 

teremből, ezeket a mérés után össze kell gyűjteni és meg kell semmisíteni. 

• A feladatok megoldásához a tanulók használhatnak zsebszámológépet. NEM használhatnak 

helyette telefont vagy a számítógép beépített számológépét. 

• A mérésről felvételeket, képernyőképet, jegyzeteket készíteni tilos!  

• Az elkéső tanulók nem csatlakozhatnak a tesztíráshoz, ha az már megkezdődött, azaz a 

tanulók túljutottak a Bevezető megismerésén ÉS beléptek az első tesztrészbe. Ők nem 

tartózkodhatnak a teremben a mérés alatt. Beszélje meg előre a mérési koordinátorral, hogy 

a késő tanulóknak melyik terembe kell menniük.  

A késő tanulók azon a napon már nem tudják teljesíteni a mérést, a mérést számukra egy 

pótnapon kell megszervezni. Mivel az adatbegyűjtő rendszerben a tanuló hiányzóként fog 

megjelenni, a tanulót újra be tudja osztani a mérési koordinátor egy másik csoportba. 

• Szinte mindig előfordul, hogy a tanulóknak kérdéseik vannak a teszt kitöltése során. A 

felmerülő kérdéseket hallgassa meg, technikai segítséget adhat, azonban a feladatok 

értelmezésével és megoldásával kapcsolatban semmiféle információt nem nyújthat!  

• A tanulók a felmérés alatt csak nagyon indokolt esetben hagyhatják el a termet, a mérési ideje 

ugyanis távollétük alatt is fogy.  

• Ha egy tanuló rosszul lesz a teszt kitöltése közben, a szükséges intézkedések megtétele után 

adminisztrálja az eseményt. A többi tanuló lehetőség szerint ne szakítsa meg a teszt kitöltését. 

Ha egy tanuló az idő lejárta előtt befejezi az adott rész megválaszolását, és lezárja a részt, 

kérje meg, hogy maradjon a helyén. Amíg az adott részre szánt teljes idő le nem telik, a 

rendszer nem engedi elindítani a következő részt. 

 

1.1.4 A Mérés menetének dokumentálása 

A felmérés során a felmérésvezető feladata, hogy vezesse a Jelenléti ív és jegyzőkönyvet. Ezen a 

dokumentumon kell feljegyezni a tanulók jelenlétével kapcsolatos adatokat (hiányzás, késés, 

félbehagyás), illetve a felmérés szempontjából fontos valamennyi eseményt. A Jelenléti ív és 

jegyzőkönyvet a mérés után át kell adni a mérési koordinátornak, aki ezek alapján a megfelelő 

adatokat rögzíteni tudja az adatbegyűjtő rendszerben.   

 

1.1.5 Technikai problémák kezelése 

1.1.5.1 Felkészülés a technikai problémák kezelésére 

A felmérés előtt figyelmesen olvassa el a lehetséges technikai problémák kezelését leíró részt. A 

mérés előtt egyeztesse a mérési koordinátorral, melyik esetben pontosan hogyan kell eljárnia.   
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1.1.5.2 Probléma a teljes képernyős nézet beállításával 

A tanulóknak a mérést teljes képernyős módban kell kitölteniük, ezt az 1.3.3 pontban leírtak szerint 

kell beállítani. Alapesetben az F11 gomb lenyomásával teljes képernyős nézetben jelenik meg a 

kívánt oldal. Ha az F11 gomb nem működik, akkor a következőképpen lehet a teljes képernyős módot 

beállítani.  

A böngésző jobb felső sarkában lévő három pötty ikonra ( ) kattintva a következő menü nyílik le.  

 
A képen pirossal bekarikázott jelre kattintva teljes képernyőn fog megjelenni a felület. 

 

1.1.5.3 Nem indul el a tanuló tesztje 

Amennyiben a mérési kód és a tanulói azonosító beírásával nem indul el a mérés, ellenőrizze, hogy 

a tanuló Mérési azonosító kártyáján szereplő Mérési esemény kódot és Kitöltéshez használt 

azonosítót írta-e be a belépőfelületen! Figyeljen arra, hogy a kis és nagybetűt megkülönbözteti a 

program. 

Amennyiben a beírt kód és a mérési azonosító megegyezik a Mérési azonosító kártyán szereplővel, 

és mégsem sikeres a belépés, haladéktalanul jelezze a mérési koordinátor számára.  

Figyelem! A kódok és azonosítók csak az évfolyam számára kijelölt időszakban működnek! 

A mérési azonosító kártyán szereplő azonosítóval leghamarabb a csoportbeosztás utáni napon 

lehet belépni a rendszerbe.  

Csak a tanuló legutolsó csoportbeosztása után kinyomtatott kártyán szereplő adatok 

használhatók a méréshez! 

Egy kitöltéshez használt azonosítóval egy mérési eseményt csak egyszer lehet teljesíteni. 

 

1.1.5.4 Nem a megfelelő mérési nap tesztje indult el 

Ez abban az esetben fordulhat elő, ha nem az aznapra tervezett Mérési azonosító kártyák adatait 

használták. Amennyiben a tanulók már elindították a mérést, és nem az aznapra tervezett teszt indult 

el (szövegértés-matematika helyett a természettudomány-nyelv vagy fordítva), a tanulók folytassák 

az elindított tesztet!  

• A szövegértés-matematika teszt esetében a matematika terület a teszt 3. részében kezdődik. 

Gondoskodjon arról, hogy a tanulók legkésőbb a 3. rész előtti szünetről visszatérve 

rendelkezzenek számológéppel. 

• A természettudomány-idegen nyelvi mérés, vagy csak nyelvi mérés esetében a hallott szöveg 

értése rész a nyelvi mérés második része lesz. Gondoskodjon arról, hogy legkésőbb az az 

előtti szünetben a tanulók rendelkezzenek fejhallgatóval. Mivel fejhallgató hiányában a mérés 

legelején, a bevezető alatt nem tudják a tanulók tesztelni a hangerőbeállításokat, így azt a 

szünet után, a hallott szöveg értése rész előtt lehet megtenni. A következő lépéseket kell 

végrehajtani: 
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o a szünetről visszatérve a tanulók NE indítsák el a következő részt. 

o a tanulók nyissák meg a következő oldalt:  

https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/18985 

A KITÖLTÉS gombra kattintva indítsák el a feladatot, és állítsák be a hangerőt. Ha 

ezzel végeztek, zárják be az oldalt. 

o a tanulók indítsák el a mérés utolsó részét. Amennyiben bezárták a mérésindítás 

oldalát, nyissák meg újra, jelentkezzenek be újra a Mérési azonosító kártyájukon 

szereplő mérés kódjával és a Kitöltéshez használt azonosítóval. Ekkor a mérés 

megfelelő része fog betöltődni. 

 

1.1.5.5 A tanulót a mérési idő lejárta előtt kidobja a program 

Ha a tanulót a feladatok megoldása közben, még a mérésre szánt idő lejárta előtt kidobja a rendszer, 

azonnal meg kell próbálni visszaléptetni a https:\\meres.tehetsegkapu.hu oldalon a Mérési azonosító 

kártyán szereplő mérési kóddal és tanulói azonosítóval, ugyanazzal, mint a mérés kezdetekor. Sikeres 

bejelentkezés esetén a tanuló ott folytathatja a válaszadást, ahol abbahagyta, korábbi válaszait a 

rendszer elmentette. Mivel a megoldásra szánt időt számláló óra nem áll meg a kiesés alatt, igyekezni 

kell minél hamarabb visszaléptetni a tanulót. Amennyiben az ilyen típusú hiba megoldása olyan sok 

időt igényel, hogy lényegesen befolyásolná a tanuló teljesítményét, jelölje technikai probléma miatt 

félbeszakadtként az adott mérési részt a Jelenléti ív és jegyzőkönyvben. Ha a probléma a következő 

részben valószínűsíthetően nem áll majd fenn, a tanuló folytathatja a mérést.  

 

1.1.5.6  A számítógép meghibásodik a mérés közben 

Ha a tanuló számítógépe a feladatok megoldása közben meghibásodik, azonnal át kell ültetni egy 

tartalék számítógéphez, ha az rendelkezésre áll. Meg kell próbálni újra beléptetni, a 

https:\\meres.tehetsegkapu.hu oldalon a Mérési azonosító kártyán szereplő mérési kóddal és tanulói 

azonosítóval, ugyanazzal, mint a mérés kezdetekor. Sikeres bejelentkezés esetén a tanuló ott 

folytathatja a válaszadást, ahol abbahagyta, korábbi válaszait a rendszer elmentette. Mivel a 

megoldásra szánt időt számláló óra nem áll meg a kiesés alatt, igyekezni kell minél hamarabb 

visszaléptetni a tanulót. Amennyiben az ilyen típusú hiba megoldása olyan sok időt igényel, hogy 

lényegesen befolyásolná a tanuló teljesítményét, jelölje technikai probléma miatt félbeszakadtként 

az adott mérési részt a Jelenléti ív és jegyzőkönyvben. Ha a probléma a következő részben 

valószínűsíthetően nem áll majd fenn, a tanuló folytathatja a mérést.    

 

1.1.5.7 Nem jelenik meg jól a tanuló tesztje 

Amennyiben egy vagy több tanuló tesztje azért megoldhatatlan, mert nem jelennek meg a feladatok, 

kérje a rendszergazda segítségét. A megoldásra szánt időt számláló óra nem áll meg a kiesés alatt, 

így ha nem sikerül megoldást találni azonnal a problémára, és az lényegesen befolyásolná a tanuló 

teljesítményét, jelölje technikai probléma miatt félbeszakadtként az adott mérési részt a Jelenléti ív 

és jegyzőkönyvben. Ha a probléma a következő részben valószínűsíthetően nem áll majd fenn, a 

tanuló folytathatja a mérést.    

Ha kiderül, hogy nem lokális hibáról van szó, jelezzék a Hivatal számára az 

orszagosmeres@oh.gov.hu emailcímen. 

 

1.1.5.8 A technikai problémák jelzése 

Minden technikai problémát – a mérés során sikeresen megoldottakat is – jelezzen a mérési 

koordinátor számára. A problémát ismertesse a Jelenléti ív és jegyzőkönyvön. 

 

1.2 A felmérésvezető feladatai a mérés előtt 

A felmérésvezetőnek a mérést megelőzően: 

• meg kell arról bizonyosodnia, hogy rendelkezésre állnak a méréshez szükséges eszközök és 

dokumentumok,  

https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/18985
https://meres.tehetsegkapu.hu/
https://meres.tehetsegkapu.hu/
mailto:orszagosmeres@oh.gov.hu
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• elő kell készíteni a termet a lebonyolításhoz.   

 

1.2.1 A mérés lebonyolításához szükséges dokumentumok, eszközök 

• Jelenléti ív és jegyzőkönyv:  

A mérési koordinátor adja át a felmérésvezetőnek a mérés előtt, a mérés után a felmérésvezető 

a kitöltött dokumentumot leadja a mérési koordinátornak. 

o jelenléti ív rész: a mérési csoport tanulóinak nevét és mérési azonosítóját tartalmazó 

dokumentum. Ezen tudja jelölni a felmérésvezető a tanulók mérésben való részvételi 

státuszát.  

o jegyzőkönyv rész: ebben a rovatban kell ismertetni a mérés során tapasztalt nem várt 

eseményeket.  

• Mérési azonosító kártyák: Minden tanuló számára nyomtatott kártya, mely tartalmazza a 

tanuló nevét és az aktuális mérés kódját és a méréshez tartozó kitöltéséhez szükséges 

azonosítóját.   

• Számítógépek: a 4. A műszaki feltételek előkészítése pontnak megfelelő módon előkészített 

számítógépek biztosítása szükséges a mérési csoport minden tanulója számára. 

• Fejhallgató: A nyelvi mérésekhez a számítógép mellett szüksége van minden tanulónak 

fejhallgatóra, amely kompatibilis a számítógépével.  

• Időmérő eszköz: a mérés levezetéséhez szükséges, hogy a felmérésvezető követni tudja az 

előírt mérési rendet, különös tekintettel a szünet szabályozására. 

• Jegyzetpapírok a tanulók számára: A feladatok megoldása közben a tanulók papíron is 

dolgozhatnak, ez különösen fontos a matematikafeladatok megoldásakor. Ezek a papírok 

kizárólag a megoldás megkönnyítésére használhatók, azokat a tanulók nem vihetik ki a 

teremből. A papírokat a mérés után össze kell gyűjteni és le kell adni a mérési koordinátornak 

megsemmisítésre. 

• Számológép: A tanulóknak a matematikateszt megoldásához szükségük lesz számológépre is. 

Kérjük, még a mérés előtt kérje meg a tanulókat, hogy készítsék elő számológépüket! 

Mobiltelefon vagy a méréshez használt számítógépen elérhető számológép a felmérés ideje 

alatt nem használható.  

A természettudomány mérés feladatainak megoldásakor a tanulók találkozhatnak olyan 

feladattal, amelyben egyszerű matematikai számításokat kell végrehajtani, ehhez 

használhatnak számológépet, azonban ezek a feladatok számológép használata nélkül is 

egyszerűen megoldhatók. Javasoljuk, hogy a teremben legyen számológép a 

természettudomány teszt kitöltésekor is.  

• Útmutató a felmérésvezető számára: Jelen dokumentum. A megfelelő felmérésvezetői 

útmutató nyomtatott példányára lesz szükség, amelyben leírtakat kell követnie a felmérés 

lebonyolítása közben. 

 

1.2.2 A felmérési dokumentumok, eszközök ellenőrzése 

• Javasoljuk, hogy a mérés előtti napon bizonyosodjon meg arról, hogy  

o a mérésre használni kívánt számítógépek megfelelően elő vannak készítve a mérésre.  

o rendelkezésre áll megfelelő számú fejhallgató a nyelvi mérések lebonyolításához. 

• Legkésőbb a mérés előtti napon ellenőrizze, hogy a rendelkezésére állnak-e a megfelelő 

mérési eseményhez és megfelelő mérési csoporthoz tartozó 

o Jelenléti ív és jegyzőkönyv és 

o Mérési azonosító kártyák  

o Jegyzetpapír 

• A mérés napján legyen Önnél időmérő eszköz. 
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1.3 A felmérés lebonyolítása 

 

1.3.1 A terem előkészítése a mérés napján 

A mérés napján még a tanulók beengedése előtt a felmérésvezető feladata, hogy az előkészítés utolsó 

lépéseit végrehajtsa, a termet előkészítse a tanulók fogadására. Ezeket a feladatokat a mérés előtt fél 

órával kezdje el.  

 

1.3.2 A mérés elindítása a számítógépeken 

Készítse elő a mérési csoport számára a számítógépeket. Amennyiben vannak tartalék számítógépek 

a teremben, azokat is ugyanúgy készítse elő.  

Kapcsolja be a számítógépeket, indítsa el a Chrome böngészőt, majd írja be a böngésző címsorába: 

https://meres.tehetsegkapu.hu. A következő oldal fog megjelenni: 

 
 

 

 

Írja be a felső sorba a mérési esemény öt karakterből álló kódját! FIGYELEM: A mérési események 

kódjai csak a mérésre kijelölt időszakokban működnek!  

A mérési esemény kódja szerepel a tanulók Mérési azonosító kártyáján és a Jelenléti ív és 

jegyzőkönyvön. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő kódot írja be, mert a mérési esemény kódja 

azonosítja, hogy melyik típusú mérés induljon el. A mérésbe csak azok a tanulók tudnak belépni, 

akik erre jogosultak. 

A mérési események kódja:  

Mérési esemény A mérési esemény kódja: 

6. évfolyam: szövegértés + matematika 35d43 

8. évfolyam: szövegértés + matematika ee263 

10. évfolyam: szövegértés + matematika 3af6e 

 

A kóddal a megfelelő évfolyam megfelelő mérési eseményéhez tartozó tesztek indíthatók el. 

 

 

 

  

https://meres.tehetsegkapu.hu/
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1.3.3 A tanulók leültetése 

Ha minden gépen beírta a mérési esemény kódját, nyomja meg az F11 gombot (így teljes képernyőn 

fog megjelenni a felület).  

A képernyő bal felső sarkában látható vonalakra (  ) kattintva tüntesse el a bal oldali menüsort. 

A következő felépítésű képernyőt kell látnia:  

 

 
 

Ha minden számítógép elő van készítve a méréshez, beengedheti a tanulókat. A tanulók tetszőleges 

sorrendben (például az adott teremben megszokott helyükre) ülhetnek le a számítógépekhez. A 

Jelenléti ív és jegyzőkönyvről olvassa fel a nevüket, és adja oda minden tanulónak a névre szóló 

Mérési azonosító kártyáját.  Kérje meg őket, hogy ellenőrizzék, valóban az ő nevük és születési 

idejük szerepel-e a megkapott kártyán. 

Nagyon kell figyelni arra, hogy minden tanuló a saját Mérési azonosító kártyáját kapja meg, és a rajta 

szereplő adatokkal lépjen be a mérésbe, éppen ezért nagyon fontos, hogy a tanulók ellenőrizzék a 

Mérési azonosító kártyán szereplő nevet és születési időt. Egy tanulót más tanulói adataival 

TILOS beléptetni a mérésbe, ugyanis a mérés után a mérési azonosítók cseréjére nincs 

lehetőség. 

Jelölje a hiányzó tanulók részvételi státuszát a Jelenléti ív és jegyzőkönyvön.  

A mérés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a tesztírás idejére a tanulók előtt csak 

számológép, a mérési azonosító kártya, jegyzetpapír és íróeszköz van. Minden mást el kell pakolniuk 

az asztalról. A tanulók nem használhatnak mobiltelefont számológép helyett sem.  

 

1.3.4 A tanulók beléptetése 

A mérés elindításához be kell írni az adott gépnél dolgozó tanuló „Kitöltéshez használt 

azonosítóját”. A kitöltéshez használt azonosító szerepel a tanuló Mérési azonosító kártyáján.  

Kérje meg a tanulókat, hogy  

• gépeljék be a mérési azonosító kártyájukon szereplő a „Kitöltéshez használt azonosító:” 

felirat után található azonosítót, majd  

• várjanak, NE kattintsanak az Indítás gombra. 

 

Járjon körbe a teremben, hogy lássa, mindenkinek sikerült-e eljutni eddig a pontig.  
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1.3.5 A mérés levezetése 

A felmérés egységes levezetése érdekében a BEKERETEZETT részekben található szövegeket 

SZÓRÓL SZÓRA olvassa fel, ne adjon hozzá, és ne hagyjon ki semmit! Kérjük, a szöveget NE 

emlékezetből mondja! 

A bekeretezett részek közötti szöveg Önnek szól, ezeket ne olvassa fel.  

Mondja a következőket: 

Kedves Tanulók! 

A mai napon egy országos felmérésben vesztek részt. 

A mérés során szövegértés és matematika feladatokkal fogtok találkozni. 

A mérésben való részvétellel magatok mellett az iskolánkat is képviselitek. Kérlek benneteket, 

hogy érezzétek át ennek a felelősségét, és a legjobb tudásotok szerint válaszoljatok a 

kérdésekre! A teszt négy részből áll, egy-egy rész kitöltéséhez 45 perc áll a rendelkezésetekre. 

Kérem, hogy ez alatt az idő alatt mindenki a feladattal foglalkozzon, beszélgetni, felállni nem 

szabad! Ha kérdésetek van, jelentkezzetek, mindenkihez odamegyek, de a feladatok 

megoldásával kapcsolatban nem segíthetek.  

Van-e valakinek kérdése a felméréssel kapcsolatban? 

Kérjük, feleljen a felmerülő kérdésekre! 

Az Indítás gomb megnyomásával elkezdődik a mérés első, bevezető része, amely nem időhöz kötött, 

megismerése néhány percet vesz igénybe. A felmérésvezető feladata hogy a tanulókkal együtt 

végigolvassa és értelmezze. A bevezető részt a tanulók csak akkor zárhatják le, amikor Ön erre 

engedélyt ad. A bevezető lezárásával automatikusan elindul a teszt első része, az óra elkezd visszafelé 

számolni. 

A Bevezetőben a tanulók rövid tájékoztatást kapnak a teszt felépítéséről és arról, hogyan tudnak 

navigálni a feladatok között. 

Olvassa fel a következőket: 

A teszt kitöltése előtt egy bevezetőben fogtok megismerkedni a teszt felépítésével, a program 

működésével.  

Miközben hangosan felolvasom a tudnivalókat, ti is olvassátok velem együtt, magatokban!  

Kattintsatok az Indítás gombra! 

 

Olvassa fel hangosan a mérés Bevezető részét. 

BEVEZETŐ 
A mai mérésben szövegértés és matematika feladatokkal fogsz találkozni. A teszt négy 
részből áll, mindegyik rész kitöltésére 45 perc áll majd rendelkezésedre. 
 
Mindig figyelmesen olvasd el a kérdések szövegét és az utasításokat. Fontos, hogy 
megértsd, hogy 

• pontosan mi a kérdés, 

• milyen formában kell megadnod a választ: 
- rá kell kattintani a helyes válasz(ok)ra, 
- legördülő menüből ki kell választani egy lehetőséget 
- be kell írni valamit a megadott helyre, 
- el kell mozgatni valamit a megfelelő helyre, 

• hány helyes választ kell megjelölnöd, beírnod vagy elmozgatnod. Ha több választ 
is meg kell jelölni, beírni egy kérdésnél, csak akkor jár érte pont, ha az összes 
helyes választ megadod. 

Ha nem tudsz válaszolni egy kérdésre, menj tovább, később vissza tudsz hozzá térni. 
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A tesztben lesznek olyan feladatok, amelyek egy, és olyanok is, amelyek több kérdésből állnak. 

A több kérdést tartalmazó feladatokban az oldal tetején, színes körökben megjelenő számok a 

kérdések számát mutatják: 

 
A színek jelentése: 

Kék: ezen a kérdésen dolgozol éppen. 

Zöld: erre a kérdésre már választ adtál. 

Piros: erre a kérdésre még nem adtál választ. 

Sárga: részben töltötted ki, azaz nem adtál mindenre választ. 

A megfelelő körre kattintva eljuthatsz a feladat adott kérdéshez. 

 

A képernyő jobb felső sarkában a kis könyv ikon melletti számok azt mutatják, hányadik kérdésnél 

jársz, és hány kérdés szerepel összesen abban a részben.  Például a azt jelenti, hogy 

a 19. kérdésnél tartasz, és 31 kérdés van összesen az adott részben. 

 

A rendelkezésedre álló 45 perc alatt oda-vissza lépegethetsz az adott részben a képernyő alján 

látható , és , gombokra 

kattintva. Minden rész utolsó feladatának utolsó kérdésénél a jobb felső sarokban megjelenik egy 

feliratú gomb. Arra kattintva lezárhatod az adott részt a 45 perc letelte előtt. Ha a 

gombra kattintasz, már nem tudsz visszatérni a feladatokhoz. 

 

A jobb felső sarokban lévő gombra kattintva ezt a bevezetőt lezárod. Ekkor 
automatikusan el fog indulni a teszt, és a 45 percet mutató óra elkezd visszaszámolni. 

 

NE kattints a gombra, amíg arra fel nem szólítanak! 

 

 

Miután befejezte a felolvasást, kérdezze meg a tanulóktól: 

Mindenki érti, hogy mi a feladata? 

 

Válaszolja meg a felmerülő kérdéseket! 

Ellenőrizze, hogy mindenkinek teljes képernyős módban jelenik-e meg a böngészője. Ha szükséges, 

segítsen a beállításban! 

Olvassa fel a következőket: 

Az 1. részre 45 perc áll rendelkezésetekre, utána 10 perc szünetet tartunk.  

 

1. óra: A mérés 1. része 

Ha már minden tanuló számára világos, hogy mi a feladata, mondja a következőket: 

 

Kattintsatok a Bevezető LEZÁRÁS gombjára, és kezdjétek el a teszt kitöltését! 
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Miközben a diákok dolgoznak, járjon körbe a teremben és oldja meg az esetleges TECHNIKAI 

problémákat! 

Az elkéső, azaz az első tesztrész elindítása után érkező tanulók nem csatlakozhatnak a tesztíráshoz.  

Ők nem tartózkodhatnak a teremben, a mérési koordinátorral egyeztetett terembe küldje őket. A késő 

tanulókat adminisztrálja a Jelenléti ív és jegyzőkönyvben! 

Ha egy tanuló az idő lejárta előtt befejezi az adott rész megválaszolását, és lezárja a részt, kérje meg, 

hogy maradjon a helyén. Amíg az adott részre szánt idő le nem telik, a tanuló nem tudja elkezdeni a 

következő részt.  

Ha egy tanuló rosszul lesz a teszt kitöltése közben, a szükséges intézkedések megtétele után 

adminisztrálja az eseményt. A többi tanuló lehetőség szerint ne szakítsa meg a teszt kitöltését. 

Technikai hiba esetén jelen dokumentum, az  1.1.5 Technikai problémák kezelése című fejezetben 

leírtaknak megfelelően kell eljárni. 

Ha egy tanuló technikai hiba miatt nem tudja folytatni a mérést, a mérési koordinátorral egyeztetett 

módon járjon el és dokumentálja a Jelenléti ív és jegyzőkönyvben.  

 

10 perccel az első rész befejezése előtt szóljon: 

Kb. 10 perc van még hátra ennek a részének befejezéséig. 

 

45 perc elteltével a program automatikusan kilépteti a tanulókat az adott részből. Mivel kis 

különbségek lehetnek a tanulók kezdési időpontja között, az idő nem pontosan egyszerre fog lejárni.  

Amikor egy tanuló ideje lejár, vagy a tanuló lezárja az adott mérési részt, a monitorján a SZÜNET 

felirat jelenik meg, és kiírja azt az időpontot is, amikor legkorábban megkezdhető a következő rész, 

az alábbi képen látható módon.  

 
Nem kell elkezdeni a mérés következő részét a kiírt időpontban, biztosítsa a tanulók számára 

az előírt hosszúságú szünetet. 

 

A 45 perc elteltével, amikor minden tanuló monitorján a SZÜNET felirat látszik, adjon 10 perc 

szünetet a tanulóknak. Számolja ki, mikorra kell visszajönniük, és mondja a következőket: 

Lejárt az idő. Most 10 perc szünet következik, utána a teszt második részével folytatjuk a fel-

mérést. Kérek mindenkit, hogy pontosan.… óra … percre [mondja a megfelelő időpontot] jöjjön 

vissza a terembe! Kérek mindenkit, hogy időben érjen vissza! 

 

Engedje ki a tanulókat. A tanulók a szünetben nem maradhatnak felügyelet nélkül a teremben. 

 

2. óra: A mérés 2. része 

Ellenőrizze, hogy valamennyi tanuló visszatért-e a terembe! Lehetőség szerint ne kezdjék meg a 

tesztírást, amíg az összes tanuló vissza nem ért. A tanulóknak az előző órán elfoglalt helyükre kell 

leülniük. Ha valamelyik tanuló akkor érkezik vissza a terembe, amikor a többiek már elkezdték a 2. 

rész kitöltését, csak akkor kezdheti el ő is ennek a résznek a kitöltését, ha azzal nem borítja fel a 

csoport többi tagjának a mérési rendjét. Ellenkező esetben a tanuló nem folytathatja a mérést, a 

hátralévő részekről későnek / hiányzónak minősül. 
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A tanulók monitorján a következő feliratnak kell látszania: 

 
Mondja a következőket: 

Most folytatjuk a teszt kitöltését.  

A tesztet az előző órához hasonlóan kell kitölteni.  

A következő rész elindításához írjátok be a Mérési azonosító kártyáról a Mérési esemény 

kódját, ami 5 karakterből áll, majd kattintsatok a Folytatás gombra.  

Kezdjétek el a munkát!  

Ha valamelyik tanuló nem találja a kódot, segítsen neki. 

Mérési esemény A mérési esemény kódja: 

6. évfolyam: szövegértés + matematika 35d43 

8. évfolyam: szövegértés + matematika ee263 

10. évfolyam: szövegértés + matematika 3af6e 

 

Miközben a diákok dolgoznak, járjon körbe a teremben. 

Ha egy tanuló az idő lejárta előtt befejezi az adott rész megválaszolását, és lezárja a részt, kérje meg, 

hogy maradjon a helyén. Amíg az adott részre szánt idő le nem telik, a tanuló nem tudja elkezdeni a 

következő részt. A munkáját befejező tanuló nem hagyhatja el a termet!  

Ha egy tanuló rosszul lesz a teszt kitöltése közben, a szükséges intézkedések megtétele után 

adminisztrálja az eseményt. A többi tanuló lehetőség szerint ne szakítsa meg a teszt kitöltését. 

Technikai hiba esetén az  1.1.5 Technikai problémák kezelése című fejezetben leírtaknak megfelelően 

kell eljárni. 

Ha egy tanuló technikai hiba miatt nem tudja folytatni a mérést, dokumentálja a Jelenléti ív és 

jegyzőkönyvön.  

 

10 perccel a rész befejezése előtt szóljon: 

Kb. 10 perc van még hátra ennek a részének befejezéséig. 

 

 

45 perc elteltével a program automatikusan kilépteti a tanulókat az adott részből. Mivel kis 

különbségek lehetnek a tanulók kezdési időpontja között, az idő nem pontosan egyszerre fog lejárni. 
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Amikor egy tanuló ideje lejár, vagy a tanuló lezárja az adott mérési részt, a monitorján egy SZÜNET 

felirat jelenik meg, és kiírja azt az időpontot is, amikor legkorábban megkezdhető a következő rész. 

Nem kell elkezdeni a mérés következő részét a kiírt időpontban, biztosítsa a tanulók számára 

az előírt hosszúságú szünetet. 

 

A 45 perc elteltével, amikor minden tanuló monitorján a szünet felirat látszik, adjon 10 perc szünetet 

a tanulóknak. Számolja ki, mikorra kell visszajönniük, és mondja a következőket: 

Lejárt az idő. Most 15 perc szünet következik, utána a teszt harmadik részével folytatjuk a 

felmérést. Kérek mindenkit, hogy pontosan.… óra … percre [mondja a megfelelő időpontot] 

jöjjön vissza a terembe! Kérek mindenkit, hogy időben érjen vissza! 

 

Engedje ki a tanulókat. A tanulók a szünetben nem maradhatnak felügyelet nélkül a teremben. 

 

 

3. óra: A mérés 3. része 

Ellenőrizze, hogy valamennyi tanuló visszatért-e a terembe! Lehetőség szerint ne kezdjék meg a 

tesztírást, amíg az összes tanuló vissza nem ért. A tanulóknak az előző órán elfoglalt helyükre kell 

leülniük. Ha valamelyik tanuló akkor érkezik vissza a terembe, amikor a többiek már elkezdték a 3. 

rész kitöltését, csak akkor kezdheti el ő is ennek a résznek a kitöltését, ha azzal nem borítja fel a 

csoport többi tagjának a mérési rendjét. Nagy késéssel érkező tanuló nem folytathatja a mérést, a 

hátralévő részekről hiányzónak minősül. 

Mondja a következőket: 

Most egy új területtel folytatjuk a teszt kitöltését. Ebben a részben szükség lesz számológép 

használatára, készítsétek elő.  

A tesztet az előző órához hasonlóan kell kitölteni.  

A következő rész elindításához írjátok be a Mérési azonosító kártyáról a Mérési esemény 

kódját, ami 5 karakterből áll, majd kattintsatok a Folytatás gombra.  

Kezdjétek el a munkát! 

 

Miközben a diákok dolgoznak, járjon körbe a teremben. 

Ha egy tanuló az idő lejárta előtt befejezi az adott rész megválaszolását, és lezárja a részt, kérje meg, 

hogy maradjon a helyén. Amíg az adott részre szánt idő és a szünet ideje le nem telik, a tanuló nem 

tudja elkezdeni a következő részt.  

 Ha egy tanuló rosszul lesz a teszt kitöltése közben, a szükséges intézkedések megtétele után 

adminisztrálja az eseményt. A teszt kitöltését folytassa a csoport többi tagjával. 

Technikai hiba esetén az 1.1.5 Technikai problémák kezelése című fejezetben leírtaknak megfelelően 

kell eljárni. 

Ha egy tanuló technikai hiba miatt nem tudja folytatni a mérést, dokumentálja a Jelenléti ív és 

jegyzőkönyvön. A teszt kitöltését folytassa a csoport többi tagjával. 

 

10 perccel a rész befejezése előtt szóljon: 

Kb. 10 perc van még hátra ennek a részének befejezéséig. 

 

45 perc elteltével a program automatikusan kilépteti a tanulókat az adott részből. Mivel kis 

különbségek lehetnek a tanulók kezdési időpontja között, az idő nem pontosan egyszerre fog lejárni. 

 

Amikor egy tanuló ideje lejár, vagy a tanuló lezárja az adott mérési részt, a monitorján egy SZÜNET 

felirat jelenik meg, és kiírja azt az időpontot is, amikor legkorábban megkezdhető a következő rész. 
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Nem kell elkezdeni a mérés következő részét a kiírt időpontban, biztosítsa a tanulók számára 

az előírt hosszúságú szünetet. 

 

A 45 perc elteltével, amikor minden tanuló monitorján a szünet felirat látszik, adjon 10 perc szünetet 

a tanulóknak. Számolja ki, mikorra kell visszajönniük, és mondja a következőket: 

Lejárt az idő. Most 10 perc szünet következik, utána a teszt negyedik részével folytatjuk a fel-

mérést. Kérek mindenkit, hogy pontosan.… óra … percre [mondja a megfelelő időpontot] 

jöjjön vissza a terembe! Kérek mindenkit, hogy időben érjen vissza! 

 

Engedje ki a tanulókat. A tanulók a szünetben nem maradhatnak felügyelet nélkül a teremben. 

 

4. óra: A mérés 4. része 

Ellenőrizze, hogy valamennyi tanuló visszatért-e a terembe! Lehetőség szerint ne kezdjék meg a 

tesztírást, amíg az összes tanuló vissza nem ért. A tanulóknak az előző órán elfoglalt helyükre kell 

leülniük. Ha valamelyik tanuló akkor érkezik vissza a terembe, amikor a többiek már elkezdték a 4. 

rész kitöltését, csak akkor kezdheti el ő is ennek a résznek a kitöltését, ha azzal nem borítja fel a 

csoport többi tagjának a mérési rendjét. Nagy késéssel érkező tanuló nem folytathatja a mérést, a 

hátralévő részekről hiányzónak minősül.  

Mondja a következőket: 

Most megkezdjük a teszt utolsó részének a kitöltését.   

A tesztet az előző órához hasonlóan kell kitölteni.  

A következő rész elindításához írjátok be a Mérési azonosító kártyáról a Mérési esemény 

kódját, ami 5 karakterből áll, majd kattintsatok a Folytatás gombra.  

Kezdjétek el a munkát! 

 

Miközben a diákok dolgoznak, járjon körbe a teremben. 

Ha egy tanuló az idő lejárta előtt befejezi az adott rész megválaszolását, és lezárja a részt, kérje meg, 

hogy maradjon a helyén. Amíg az adott részre szánt idő és a szünet ideje le nem telik, a tanuló nem 

tudja elkezdeni a következő részt.  

Ha egy tanuló rosszul lesz a teszt kitöltése közben, a szükséges intézkedések megtétele után 

adminisztrálja az eseményt. A teszt kitöltését folytassa a csoport többi tagjával. 

Technikai hiba esetén a 7. Problémakezelés a mérés alatt című fejezetben leírtaknak megfelelően 

kell eljárni. 

 

10 perccel a rész befejezése előtt szóljon: 

Kb. 10 perc van még hátra ennek a részének befejezéséig. 

 

45 perc elteltével a program kilépteti a tanulókat az adott részből. Mivel kis különbségek lehetnek a 

tanulók kezdési időpontja között, az idő nem pontosan egyszerre fog lejárni. 

Ha lejárt a mérésre szánt idő, vagy egy tanuló lezárta a mérést, a következő felirat jelenik meg a 

képernyőkön. 
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Amikor minden tanuló monitorján ez a felirat látszik, kérjük, mondja a következőket: 

Lejárt az idő. Ezzel vége a felmérésnek.  

A Mérési azonosító kártyát hagyjátok az asztalon, én összegyűjtöm őket. 

Köszönöm a munkátokat! 

 

1.3.6 A mérés lezárása 

 

Bocsássa el a tanulókat a mérési koordinátorral egyeztetett módon, zárja be a böngészőket, kapcsolja 

ki a számítógépeket. Gyűjtse össze a jegyzetpapírokat és Mérési azonosító kártyákat, ezeket  adja át 

a mérési koordinátornak megsemmisítésre. 

A kitöltött Jelenléti ív és jegyzőkönyvet adja át a mérési koordinátornak a mérés utáni adminisztráció 

elvégzéséhez. 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT KÖSZÖNJÜK! 
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1 Útmutató a felmérésvezetők számára 

A 2022-es  digitális országos mérésekkel kapcsolatos általános tudnivalókról az Oktatási Hivatal 

honlapján a Köznevelés >> Országos és nemzetközi mérések >> Digitális országos mérések 2022-

től  menüpontban olvashat.  

 

1.1 A felmérésvezetés általános szabályai 

A felmérésvezető feladata a feladatellátási helyen zajló digitális országos mérések levezetése a 

számára kijelölt mérési csoportban. A felmérés lebonyolításához jelen Útmutató nyújt segítséget. 

Fontos, hogy a mérést az Útmutató szerint vezesse le a felmérésvezető, ezzel biztosítva azt, hogy az 

ország minden iskolájában ugyanolyan feltételek között tölthessék ki a tanulók a teszteket.  

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Útmutatót, amennyiben kérdés merülne fel a mérés 

lebonyolításával kapcsolatban, forduljon a mérési koordinátorhoz! Ebben a fejezetben a felmérés 

levezetésére vonatkozó általános szabályok olvashatók. 

 

1.1.1 Mérési események típusai 

A következő típusú mérési események valamelyikét kell lebonyolítania az önhöz rendelt mérési 

csoportban. 

• 6. évfolyam: szövegértés + matematika 

• 6. évfolyam: természettudomány +  nyelvi mérés (VAGY csak természettudomány VAGY 

csak nyelvi mérés) 

• 8. évfolyam: szövegértés + matematika 

• 8. évfolyam: természettudomány + nyelvi mérés (VAGY csak természettudomány VAGY 

csak nyelvi mérés) 

• 10. évfolyam: szövegértés + matematika 

• 10. évfolyam: természettudomány 

A mérési események felépítése megegyezik. Egy mérési esemény főszabály szerint egy bevezetőből 

és négy tesztrészből áll. A bevezető közös megismerésére szánt időt nem méri a rendszer, annak 

lezárása után indul el a valódi teszt. A tanulók egy-egy tesztrész kitöltésén csak a megadott ideig, 

legfeljebb 45 percig dolgozhatnak. 

 

1.1.2 Mérési események időbeosztása 

A következő táblázat a mérési események javasolt időbeosztását mutatja. 

Tevékenység Időigény Javasolt beosztás 

Tájékoztatás, mérés elindítása, útmutató megismerése 20 perc 8.00 – 8.20 

1. tesztrész kitöltése 45 perc  8.20 – 9.05 

Szünet  10 perc 9.05 – 9.15 

2. tesztrész kitöltése 45 perc  9.15 – 10.00 

Szünet  15 perc 10.00 – 10.15 

3. tesztrész kitöltése 45 perc  10.15 – 11.00 

Szünet  10 perc 11.00 – 11.10 

4. tesztrész kitöltése 45 perc 11.10 – 11.55 

A mérés lezárása, a tanulók elengedése 10 perc 11.55 – 12.05 

 

Egy tesztrész elindításakor a mérőszoftver méri, és visszafelé számolva mutatja az adott részre 

felhasználható időt. Az idő lejárta után a rendszer automatikusan kilépteti a tanulót az adott részből. 

Mivel a tanulók nem ugyanabban a másodpercben fogják elkezdeni a mérést, ezért kis különbség 

lehet náluk a tesztrész automatikus lezárásában.  

Ha egy tanuló a megadott idő előtt befejezi a válaszadást, és lezárja az adott részt, akkor sem 

hagyhatja el korábban a termet, az adott részre szánt idő letelte előtt a program nem engedi elindítani 

a következő részt.  Ha egy tanuló korábban végez, kérje meg, hogy csendben foglalja el magát, amíg 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/meresek_2022tol/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/meresek_2022tol/


Digitális országos mérések, 2022 Útmutató a felmérésvezetők számára: természettudomány, idegen vagy célnyelvi 

2 
 

a többiek dolgoznak, ám ehhez nem használhatja a számítógépet, sem egyéb elektronikus eszközt 

(pl. mobiltelefont).  

Egy tesztrész automatikus vagy manuális lezárása esetén a SZÜNET felirat fog megjelenni a 

képernyőn, és az az időpont, amikor a program leghamarabb megengedi a következő rész elindítását, 

ez azonban nem esik egybe a szünet valódi végével. Egy részt akkor lehet a csoportra vonatkozóan 

lezártnak tekinteni, és a tanulókat kiengedni a teremből, ha az a csoport minden tagjánál lezárult, a 

szünet 10-15 perces időtartamát ettől az időponttól kell számolni. 

 

1.1.3 A Mérés felügyelete 

• A felmérésvezető a tesztek kitöltése alatt nem hagyhatja magukra a tanulókat.  

• A felmérésvezető feladata, hogy ügyeljen arra, hogy a tanulók fegyelmezetten, önállóan 

dolgozzanak, és arra is, hogy ne használjanak meg nem engedett segédeszközöket (pl. 

mobiltelefon). A számítógépen csak a teszt futhat, másik böngészőablak nem lehet nyitva.  

• A tanulók a feladatok megoldásához használhatnak jegyzetpapírt, amely nem vihető ki a 

teremből, ezeket a mérés után össze kell gyűjteni és meg kell semmisíteni. 

• A feladatok megoldásához a tanulók használhatnak zsebszámológépet. NEM használhatnak 

helyette telefont vagy a számítógép beépített számológépét. 

• A mérésről felvételeket, képernyőképet, jegyzeteket készíteni tilos!  

• Az elkéső tanulók nem csatlakozhatnak a tesztíráshoz, ha az már megkezdődött, azaz a 

tanulók túljutottak a Bevezető megismerésén ÉS beléptek az első tesztrészbe. Ők nem 

tartózkodhatnak a teremben a mérés alatt. Beszélje meg előre a mérési koordinátorral, hogy 

a késő tanulóknak melyik terembe kell menniük.  

A késő tanulók azon a napon már nem tudják teljesíteni a mérést, a mérést számukra egy 

pótnapon kell megszervezni. Mivel az adatbegyűjtő rendszerben a tanuló hiányzóként fog 

megjelenni, a tanulót újra be tudja osztani a mérési koordinátor egy másik csoportba. 

• Szinte mindig előfordul, hogy a tanulóknak kérdéseik vannak a teszt kitöltése során. A 

felmerülő kérdéseket hallgassa meg, technikai segítséget adhat, azonban a feladatok 

értelmezésével és megoldásával kapcsolatban semmiféle információt nem nyújthat!  

• A tanulók a felmérés alatt csak nagyon indokolt esetben hagyhatják el a termet, a mérési ideje 

ugyanis távollétük alatt is fogy.  

• Ha egy tanuló rosszul lesz a teszt kitöltése közben, a szükséges intézkedések megtétele után 

adminisztrálja az eseményt. A többi tanuló lehetőség szerint ne szakítsa meg a teszt kitöltését. 

Ha egy tanuló az idő lejárta előtt befejezi az adott rész megválaszolását, és lezárja a részt, 

kérje meg, hogy maradjon a helyén. Amíg az adott részre szánt teljes idő le nem telik, a 

rendszer nem engedi elindítani a következő részt. 

 

1.1.4 A Mérés menetének dokumentálása 

A felmérés során a felmérésvezető feladata, hogy vezesse a Jelenléti ív és jegyzőkönyvet. Ezen a 

dokumentumon kell feljegyezni a tanulók jelenlétével kapcsolatos adatokat (hiányzás, késés, 

félbehagyás), illetve a felmérés szempontjából fontos valamennyi eseményt. A Jelenléti ív és 

jegyzőkönyvet a mérés után át kell adni a mérési koordinátornak, aki ezek alapján a megfelelő 

adatokat rögzíteni tudja az adatbegyűjtő rendszerben.   

 

1.1.5 Technikai problémák kezelése 

1.1.5.1 Felkészülés a technikai problémák kezelésére 

A felmérés előtt figyelmesen olvassa el a lehetséges technikai problémák kezelését leíró részt. A 

mérés előtt egyeztesse a mérési koordinátorral, melyik esetben pontosan hogyan kell eljárnia.   
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1.1.5.2 Probléma a teljes képernyős nézet beállításával 

A tanulóknak a mérést teljes képernyős módban kell kitölteniük, ezt az 1.3.5 pontban leírtak szerint 

kell beállítani. Alapesetben az F11 gomb lenyomásával teljes képernyős nézetben jelenik meg a 

kívánt oldal. Ha az F11 gomb nem működik, akkor a következőképpen lehet a teljes képernyős módot 

beállítani.  

A böngésző jobb felső sarkában lévő három pötty ikonra ( ) kattintva a következő menü nyílik le.  

 
A képen pirossal bekarikázott jelre kattintva teljes képernyőn fog megjelenni a felület. 

 

1.1.5.3 Nem indul el a tanuló tesztje 

Amennyiben a mérési kód és a tanulói azonosító beírásával nem indul el a mérés, ellenőrizze, hogy 

a tanuló Mérési azonosító kártyáján szereplő Mérési esemény kódot és Kitöltéshez használt 

azonosítót írta-e be a belépőfelületen! Figyeljen arra, hogy a kis és nagybetűt megkülönbözteti a 

program. 

Amennyiben a beírt kód és a mérési azonosító megegyezik a Mérési azonosító kártyán szereplővel, 

és mégsem sikeres a belépés, haladéktalanul jelezze a mérési koordinátor számára.  

Figyelem! A kódok és azonosítók csak az évfolyam számára kijelölt időszakban működnek! 

A mérési azonosító kártyán szereplő azonosítóval leghamarabb a csoportbeosztás utáni napon 

lehet belépni a rendszerbe.  

Csak a tanuló legutolsó csoportbeosztása után kinyomtatott kártyán szereplő adatok 

használhatók a méréshez! 

Egy kitöltéshez használt azonosítóval egy mérési eseményt csak egyszer lehet teljesíteni. 

 

1.1.5.4 Nem a megfelelő mérési nap tesztje indult el 

Ez abban az esetben fordulhat elő, ha nem az aznapra tervezett Mérési azonosító kártyák adatait 

használták. Amennyiben a tanulók már elindították a mérést, és nem az aznapra tervezett teszt indult 

el (szövegértés-matematika helyett a természettudomány-nyelv vagy fordítva), a tanulók folytassák 

az elindított tesztet!  

• A szövegértés-matematika teszt esetében a matematika terület a teszt 3. részében kezdődik. 

Gondoskodjon arról, hogy a tanulók legkésőbb a 3. rész előtti szünetről visszatérve 

rendelkezzenek számológéppel. 

• A természettudomány-idegen nyelvi mérés, vagy csak nyelvi mérés esetében a hallott szöveg 

értése rész a nyelvi mérés második része lesz. Gondoskodjon arról, hogy legkésőbb az az 

előtti szünetben a tanulók rendelkezzenek fejhallgatóval. Mivel fejhallgató hiányában a mérés 

legelején, a bevezető alatt nem tudják a tanulók tesztelni a hangerőbeállításokat, így azt a 

szünet után, a hallott szöveg értése rész előtt lehet megtenni. A következő lépéseket kell 

végrehajtani: 
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o a szünetről visszatérve a tanulók NE indítsák el a következő részt. 

o a tanulók nyissák meg a következő oldalt:  

https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/18985 

A KITÖLTÉS gombra kattintva indítsák el a feladatot, és állítsák be a hangerőt. Ha 

ezzel végeztek, zárják be az oldalt. 

o a tanulók indítsák el a mérés utolsó részét. Amennyiben bezárták a mérésindítás 

oldalát, nyissák meg újra, jelentkezzenek be újra a Mérési azonosító kártyájukon 

szereplő mérés kódjával és a Kitöltéshez használt azonosítóval. Ekkor a mérés 

megfelelő része fog betöltődni. 

 

1.1.5.5 A tanulót a mérési idő lejárta előtt kidobja a program 

Ha a tanulót a feladatok megoldása közben, még a mérésre szánt idő lejárta előtt kidobja a rendszer, 

azonnal meg kell próbálni visszaléptetni a https:\\meres.tehetsegkapu.hu oldalon a Mérési azonosító 

kártyán szereplő mérési kóddal és tanulói azonosítóval, ugyanazzal, mint a mérés kezdetekor. Sikeres 

bejelentkezés esetén a tanuló ott folytathatja a válaszadást, ahol abbahagyta, korábbi válaszait a 

rendszer elmentette. Mivel a megoldásra szánt időt számláló óra nem áll meg a kiesés alatt, igyekezni 

kell minél hamarabb visszaléptetni a tanulót. Amennyiben az ilyen típusú hiba megoldása olyan sok 

időt igényel, hogy lényegesen befolyásolná a tanuló teljesítményét, jelölje technikai probléma miatt 

félbeszakadtként az adott mérési részt a Jelenléti ív és jegyzőkönyvben. Ha a probléma a következő 

részben valószínűsíthetően nem áll majd fenn, a tanuló folytathatja a mérést.  

 

1.1.5.6  A számítógép meghibásodik a mérés közben 

Ha a tanuló számítógépe a feladatok megoldása közben meghibásodik, azonnal át kell ültetni egy 

tartalék számítógéphez, ha az rendelkezésre áll. Meg kell próbálni újra beléptetni, a 

https:\\meres.tehetsegkapu.hu oldalon a Mérési azonosító kártyán szereplő mérési kóddal és tanulói 

azonosítóval, ugyanazzal, mint a mérés kezdetekor. Sikeres bejelentkezés esetén a tanuló ott 

folytathatja a válaszadást, ahol abbahagyta, korábbi válaszait a rendszer elmentette. Mivel a 

megoldásra szánt időt számláló óra nem áll meg a kiesés alatt, igyekezni kell minél hamarabb 

visszaléptetni a tanulót. Amennyiben az ilyen típusú hiba megoldása olyan sok időt igényel, hogy 

lényegesen befolyásolná a tanuló teljesítményét, jelölje technikai probléma miatt félbeszakadtként 

az adott mérési részt a Jelenléti ív és jegyzőkönyvben. Ha a probléma a következő részben 

valószínűsíthetően nem áll majd fenn, a tanuló folytathatja a mérést.    

 

1.1.5.7 Nem jelenik meg jól a tanuló tesztje 

Amennyiben egy vagy több tanuló tesztje azért megoldhatatlan, mert nem jelennek meg a feladatok, 

kérje a rendszergazda segítségét. A megoldásra szánt időt számláló óra nem áll meg a kiesés alatt, 

így ha nem sikerül megoldást találni azonnal a problémára, és az lényegesen befolyásolná a tanuló 

teljesítményét, jelölje technikai probléma miatt félbeszakadtként az adott mérési részt a Jelenléti ív 

és jegyzőkönyvben. Ha a probléma a következő részben valószínűsíthetően nem áll majd fenn, a 

tanuló folytathatja a mérést.    

Ha kiderül, hogy nem lokális hibáról van szó, jelezzék a Hivatal számára az 

orszagosmeres@oh.gov.hu emailcímen. 

 

1.1.5.8 A technikai problémák jelzése 

Minden technikai problémát – a mérés során sikeresen megoldottakat is – jelezzen a mérési 

koordinátor számára. A problémát ismertesse a Jelenléti ív és jegyzőkönyvön. 

 

1.2 A felmérésvezető feladatai a mérés előtt 

A felmérésvezetőnek a mérést megelőzően: 

• meg kell arról bizonyosodnia, hogy rendelkezésre állnak a méréshez szükséges eszközök és 

dokumentumok,  

https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/18985
https://meres.tehetsegkapu.hu/
https://meres.tehetsegkapu.hu/
mailto:orszagosmeres@oh.gov.hu
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• elő kell készíteni a termet a lebonyolításhoz.   

 

1.2.1 A mérés lebonyolításához szükséges dokumentumok, eszközök 

• Jelenléti ív és jegyzőkönyv:  

A mérési koordinátor adja át a felmérésvezetőnek a mérés előtt, a mérés után a felmérésvezető 

a kitöltött dokumentumot leadja a mérési koordinátornak. 

o jelenléti ív rész: a mérési csoport tanulóinak nevét és mérési azonosítóját tartalmazó 

dokumentum. Ezen tudja jelölni a felmérésvezető a tanulók mérésben való részvételi 

státuszát.  

o jegyzőkönyv rész: ebben a rovatban kell ismertetni a mérés során tapasztalt nem várt 

eseményeket.  

• Mérési azonosító kártyák: Minden tanuló számára nyomtatott kártya, mely tartalmazza a 

tanuló nevét és az aktuális mérés kódját és a méréshez tartozó kitöltéséhez szükséges 

azonosítóját.   

• Számítógépek: a 4. A műszaki feltételek előkészítése pontnak megfelelő módon előkészített 

számítógépek biztosítása szükséges a mérési csoport minden tanulója számára. 

• Fejhallgató: A nyelvi mérésekhez a számítógép mellett szüksége van minden tanulónak 

fejhallgatóra, amely kompatibilis a számítógépével.  

• Időmérő eszköz: a mérés levezetéséhez szükséges, hogy a felmérésvezető követni tudja az 

előírt mérési rendet, különös tekintettel a szünet szabályozására. 

• Jegyzetpapírok a tanulók számára: A feladatok megoldása közben a tanulók papíron is 

dolgozhatnak, ez különösen fontos a matematikafeladatok megoldásakor. Ezek a papírok 

kizárólag a megoldás megkönnyítésére használhatók, azokat a tanulók nem vihetik ki a 

teremből. A papírokat a mérés után össze kell gyűjteni és le kell adni a mérési koordinátornak 

megsemmisítésre. 

• Számológép: A tanulóknak a matematikateszt megoldásához szükségük lesz számológépre is. 

Kérjük, még a mérés előtt kérje meg a tanulókat, hogy készítsék elő számológépüket! 

Mobiltelefon vagy a méréshez használt számítógépen elérhető számológép a felmérés ideje 

alatt nem használható.  

A természettudomány mérés feladatainak megoldásakor a tanulók találkozhatnak olyan 

feladattal, amelyben egyszerű matematikai számításokat kell végrehajtani, ehhez 

használhatnak számológépet, azonban ezek a feladatok számológép használata nélkül is 

egyszerűen megoldhatók. Javasoljuk, hogy a teremben legyen számológép a 

természettudomány teszt kitöltésekor is.  

• Útmutató a felmérésvezető számára: Jelen dokumentum. A megfelelő felmérésvezetői 

útmutató nyomtatott példányára lesz szükség, amelyben leírtakat kell követnie a felmérés 

lebonyolítása közben. 

 

1.2.2 A felmérési dokumentumok, eszközök ellenőrzése 

• Javasoljuk, hogy a mérés előtti napon bizonyosodjon meg arról, hogy  

o a mérésre használni kívánt számítógépek megfelelően elő vannak készítve a mérésre.  

o rendelkezésre áll megfelelő számú fejhallgató a nyelvi mérések lebonyolításához. 

• Legkésőbb a mérés előtti napon ellenőrizze, hogy a rendelkezésére állnak-e a megfelelő 

mérési eseményhez és megfelelő mérési csoporthoz tartozó 

o Jelenléti ív és jegyzőkönyv és 

o Mérési azonosító kártyák  

o Jegyzetpapír 

• A mérés napján legyen Önnél időmérő eszköz. 
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1.3 A felmérés lebonyolítása 

 

1.3.1 A terem előkészítése a mérés napján 

A mérés napján még a tanulók beengedése előtt a felmérésvezető feladata, hogy az előkészítés utolsó 

lépéseit végrehajtsa, a termet előkészítse a tanulók fogadására. Ezeket a feladatokat a mérés előtt fél 

órával kezdje el.  

 

1.3.2 A mérés elindítása a számítógépeken 

Készítse elő a mérési csoport számára a számítógépeket. Amennyiben vannak tartalék számítógépek 

a teremben, azokat is ugyanúgy készítse elő.  

Kapcsolja be a számítógépeket, indítsa el a Chrome böngészőt, majd írja be a böngésző címsorába: 

https://meres.tehetsegkapu.hu. A következő oldal fog megjelenni: 

 
 

 

Írja be a felső sorba a mérési esemény öt karakterből álló kódját! FIGYELEM: A mérési események 

kódjai csak a mérésre kijelölt időszakokban működnek!  

A mérési esemény kódja szerepel a tanulók Mérési azonosító kártyáján és a Jelenléti ív és 

jegyzőkönyvön. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő kódot írja be, mert a mérési esemény kódja 

azonosítja, hogy melyik típusú mérés induljon el. A mérésbe csak azok a tanulók tudnak belépni, 

akik erre jogosultak. 

A mérési események kódja:  

Mérési esemény A mérési esemény kódja: 

6. évfolyam: természettudomány + nyelvi mérés 4f288 

8. évfolyam: természettudomány + nyelvi mérés 583ed 

 

A kóddal a megfelelő évfolyam megfelelő mérési eseményéhez tartozó tesztek indíthatók el. 

 

  

https://meres.tehetsegkapu.hu/
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1.3.3 A tanulók leültetése 

A képernyő bal felső sarkában látható vonalakra (  ) kattintva tüntesse el a bal oldali menüsort. 

A következő felépítésű képernyőt kell látnia:  

 
 

Ha minden számítógép elő van készítve a méréshez, beengedheti a tanulókat. A tanulók tetszőleges 

sorrendben (például az adott teremben megszokott helyükre) ülhetnek le a számítógépekhez. A 

Jelenléti ív és jegyzőkönyvről olvassa fel a nevüket, és adja oda minden tanulónak a névre szóló 

Mérési azonosító kártyáját.  Kérje meg őket, hogy ellenőrizzék, valóban az ő nevük és születési 

idejük szerepel-e a megkapott kártyán. 

Nagyon kell figyelni arra, hogy minden tanuló a saját Mérési azonosító kártyáját kapja meg, és a rajta 

szereplő adatokkal lépjen be a mérésbe, éppen ezért nagyon fontos, hogy a tanulók ellenőrizzék a 

Mérési azonosító kártyán szereplő nevet és születési időt. Egy tanulót más tanulói adataival 

TILOS beléptetni a mérésbe, ugyanis a mérés után a mérési azonosítók cseréjére nincs 

lehetőség. 

Jelölje a hiányzó tanulók részvételi státuszát a Jelenléti ív és jegyzőkönyvön.  

A mérés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a tesztírás idejére a tanulók előtt csak 

számológép, a mérési azonosító kártya, jegyzetpapír és íróeszköz van. Minden mást el kell pakolniuk 

az asztalról. A tanulók nem használhatnak mobiltelefont számológép helyett sem.  

 

1.3.4 A tanulók beléptetése 

A mérés elindításához be kell írni az adott gépnél dolgozó tanuló „Kitöltéshez használt 

azonosítóját”. A kitöltéshez használt azonosító szerepel a tanuló Mérési azonosító kártyáján.  

Kérje meg a tanulókat, hogy  

• gépeljék be a mérési azonosító kártyájukon szereplő a „Kitöltéshez használt azonosító:” 

felirat után található azonosítót, majd  

• várjanak, NE kattintsanak az Indítás gombra. 

 

Járjon körbe a teremben, hogy lássa, mindenkinek sikerült-e eljutni eddig a pontig.  
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1.3.5 A mérés levezetése 

A felmérés egységes levezetése érdekében a BEKERETEZETT részekben található szövegeket 

SZÓRÓL SZÓRA olvassa fel, ne adjon hozzá, és ne hagyjon ki semmit! Kérjük, a szöveget NE 

emlékezetből mondja! 

A bekeretezett részek közötti szöveg Önnek szól, ezeket ne olvassa fel.  

Mondja a következőket: 

Kedves Tanulók! 

A mai napon egy országos felmérésben vesztek részt. 

A mérés során természettudomány és nyelvi feladatokkal fogtok találkozni. 

A mérésben való részvétellel magatok mellett az iskolánkat is képviselitek. Kérlek benneteket, 

hogy érezzétek át ennek a felelősségét, és a legjobb tudásotok szerint válaszoljatok a 

kérdésekre! A teszt négy részből áll, egy-egy rész kitöltéséhez 45 perc áll a rendelkezésetekre. 

Kérem, hogy ez alatt az idő alatt mindenki a feladattal foglalkozzon, beszélgetni, felállni nem 

szabad! Ha kérdésetek van, jelentkezzetek, mindenkihez odamegyek, de a feladatok 

megoldásával kapcsolatban nem segíthetek.  

Van-e valakinek kérdése a felméréssel kapcsolatban? 

Kérjük, feleljen a felmerülő kérdésekre! 

Az Indítás gomb megnyomásával elkezdődik a mérés első, bevezető része, amely nem időhöz kötött, 

megismerése néhány percet vesz igénybe. A felmérésvezető feladata hogy a tanulókkal együtt 

végigolvassa és értelmezze. A bevezető részt a tanulók csak akkor zárhatják le, amikor Ön erre 

engedélyt ad. A bevezető lezárásával automatikusan elindul a teszt első része, az óra elkezd visszafelé 

számolni. 

A Bevezetőben a tanulók rövid tájékoztatást kapnak a teszt felépítéséről és arról, hogyan tudnak 

navigálni a feladatok között. 

Olvassa fel a következőket: 

A teszt kitöltése előtt egy bevezetőben fogtok megismerkedni a teszt felépítésével, a program 

működésével.  

Miközben hangosan felolvasom a tudnivalókat, ti is olvassátok velem együtt, magatokban!  

Kattintsatok az Indítás gombra! 

 

Olvassa fel hangosan a mérés Bevezető részét. 
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BEVEZETŐ 

A mai mérésben természettudomány és idegen nyelvi feladatokkal fogsz találkozni. A teszt négy 

részből áll, mindegyik rész kitöltésére 45 perc áll rendelkezésedre. 

 

Mindig figyelmesen olvasd el a kérdések szövegét és az utasításokat. Fontos, hogy megértsd, hogy 

• pontosan mi a kérdés, 

• milyen formában kell megadnod a választ: 

- rá kell kattintani a helyes válasz(ok)ra, 

- legördülő menüből ki kell választani egy lehetőséget 

- be kell írni valamit a megadott helyre, 

- el kell mozgatni valamit a megfelelő helyre, 

• hány helyes választ kell megjelölnöd, beírnod vagy elmozgatnod. Ha több választ is meg 

kell jelölni, beírni egy kérdésnél, csak akkor jár érte pont, ha az összes helyes választ 

megadod. 

Ha nem tudsz válaszolni egy kérdésre, menj tovább, később vissza tudsz hozzá térni. 

 

Az idegen nyelvi feladatok között lesznek olyanok, amelyek megoldásához először egy rövid 

szöveget kell meghallgatnod. Vedd fel a fejhallgatót! 

Az alábbi szürke szövegdobozban (lejátszó) található piros nyílra ( ) kattintva tudod elindítani a 

felvételt. A lejátszó alatti bekeretezett részben olvasható szöveget fogod hallani. Indítsd el a 

felvételt! 

 

„Ha a szövegdoboz bal oldalán található jelre kattintasz, a lejátszás megáll. Ilyenkor egy kis 

nyíl jelenik meg a helyén, arra kattintva tudod folytatni a lejátszást. Próbáld ki!  

A képernyő jobb alsó sarkában lévő hangszóró ikonra kattintva tudod a hangerősséget 

szabályozni. Kattints az ikonra, és állítsd be a számodra megfelelő hangerőt! 

Ha nem tudod beállítani, kérj segítséget a felmérésvezetőtől!” 

 

 

 



Digitális országos mérések, 2022 Útmutató a felmérésvezetők számára: természettudomány, idegen vagy célnyelvi 

10 
 

Ha vége a lejátszásnak, és szeretnéd még egyszer meghallgatni a szöveget, a nyílra kattintva újra 

el tudod indítani. Próbáld ki!  

 

Vedd le a fejhallgatót! 

 

Tesztírás közben a szövegeket többször is lejátszhatod majd, de javasoljuk, hogy legfeljebb 

KÉTSZER hallgasd meg őket, nehogy kifuss az időből. 

 

A tesztben lesznek olyan feladatok, amelyek egy, és olyanok is, amelyek több kérdésből állnak. 

A több kérdést tartalmazó feladatokban az oldal tetején, színes körökben megjelenő számok a 

kérdések számát mutatják: 

 
A színek jelentése: 

Kék: ezen a kérdésen dolgozol éppen. 

Zöld: erre a kérdésre már választ adtál. 

Piros: erre a kérdésre még nem adtál választ. 

Sárga: részben töltötted ki, azaz nem adtál mindenre választ. 

A megfelelő körre kattintva eljuthatsz a feladat adott kérdéshez. 

 

A képernyő jobb felső sarkában a kis könyv ikon melletti számok azt mutatják, hányadik kérdésnél 

jársz, és hány kérdés szerepel összesen abban a részben.  Például a azt jelenti, hogy 

a 19. kérdésnél tartasz, és 31 kérdés van összesen az adott részben. 

 

A rendelkezésedre álló 45 perc alatt oda-vissza lépegethetsz az adott részben a képernyő alján 

látható , és , gombokra 

kattintva. Minden rész utolsó feladatának utolsó kérdésénél a jobb felső sarokban megjelenik egy 

feliratú gomb. Arra kattintva lezárhatod az adott részt a 45 perc letelte előtt. Ha a 

gombra kattintasz, már nem tudsz visszatérni a feladatokhoz. 

 

 Nyomd le a billentyűzet legfelső sorában az F11-es billentyűt, a monitor teljes képernyőre fog 

váltani. Ha segítségre van szükséged, fordulj a felmérésvezetőhöz. 

 

A jobb felső sarokban lévő gombra kattintva ezt a bevezetőt lezárod. Ekkor 

automatikusan el fog indulni a teszt, és a 45 percet mutató óra elkezd visszaszámolni. 
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NE kattints a gombra, amíg arra fel nem szólítanak! 

 

 

Miután befejezte a felolvasást, kérdezze meg a tanulóktól: 

Mindenki érti, hogy mi a feladata? 

Válaszolja meg a felmerülő kérdéseket! 

Ellenőrizze, hogy mindenkinek teljes képernyős módban jelenik-e meg a böngészője. Ha szükséges, 

segítsen a beállításban! 

Olvassa fel a következőket: 

Az 1. részre 45 perc áll rendelkezésetekre, utána 10 perc szünetet tartunk.  

 

1. óra: A mérés 1. része 

Ha már minden tanuló számára világos, hogy mi a feladata, mondja a következőket: 

 

Kattintsatok a Bevezető LEZÁRÁS gombjára, és kezdjétek el a teszt kitöltését! 

 

Miközben a diákok dolgoznak, járjon körbe a teremben és oldja meg az esetleges TECHNIKAI 

problémákat! 

Az elkéső, azaz az első tesztrész elindítása után érkező tanulók nem csatlakozhatnak a tesztíráshoz.  

Ők nem tartózkodhatnak a teremben, a mérési koordinátorral egyeztetett terembe küldje őket. A késő 

tanulókat adminisztrálja a Jelenléti ív és jegyzőkönyvben! 

Ha egy tanuló az idő lejárta előtt befejezi az adott rész megválaszolását, és lezárja a részt, kérje meg, 

hogy maradjon a helyén. Amíg az adott részre szánt idő le nem telik, a tanuló nem tudja elkezdeni a 

következő részt.  

Ha egy tanuló rosszul lesz a teszt kitöltése közben, a szükséges intézkedések megtétele után 

adminisztrálja az eseményt. A többi tanuló lehetőség szerint ne szakítsa meg a teszt kitöltését. 

Technikai hiba esetén jelen dokumentum, az  1.1.5 Technikai problémák kezelése című fejezetben 

leírtaknak megfelelően kell eljárni. 

Ha egy tanuló technikai hiba miatt nem tudja folytatni a mérést, a mérési koordinátorral egyeztetett 

módon járjon el és dokumentálja a Jelenléti ív és jegyzőkönyvben.  

 

10 perccel az első rész befejezése előtt szóljon: 

Kb. 10 perc van még hátra ennek a részének befejezéséig. 

 

45 perc elteltével a program automatikusan kilépteti a tanulókat az adott részből. Mivel kis 

különbségek lehetnek a tanulók kezdési időpontja között, az idő nem pontosan egyszerre fog lejárni.  

Amikor egy tanuló ideje lejár, vagy a tanuló lezárja az adott mérési részt, a monitorján a SZÜNET 

felirat jelenik meg, és kiírja azt az időpontot is, amikor legkorábban megkezdhető a következő rész, 

az alábbi képen látható módon.  
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Nem kell elkezdeni a mérés következő részét a kiírt időpontban, biztosítsa a tanulók számára 

az előírt hosszúságú szünetet. 

 

A 45 perc elteltével, amikor minden tanuló monitorján a SZÜNET felirat látszik, adjon 10 perc 

szünetet a tanulóknak. Számolja ki, mikorra kell visszajönniük, és mondja a következőket: 

Lejárt az idő. Most 10 perc szünet következik, utána a teszt második részével folytatjuk a fel-

mérést. Kérek mindenkit, hogy pontosan.… óra … percre [mondja a megfelelő időpontot] jöjjön 

vissza a terembe! Kérek mindenkit, hogy időben érjen vissza! 

 

Engedje ki a tanulókat. A tanulók a szünetben nem maradhatnak felügyelet nélkül a teremben. 

 

2. óra: A mérés 2. része 

Ellenőrizze, hogy valamennyi tanuló visszatért-e a terembe! Lehetőség szerint ne kezdjék meg a 

tesztírást, amíg az összes tanuló vissza nem ért. A tanulóknak az előző órán elfoglalt helyükre kell 

leülniük. Ha valamelyik tanuló akkor érkezik vissza a terembe, amikor a többiek már elkezdték a 2. 

rész kitöltését, csak akkor kezdheti el ő is ennek a résznek a kitöltését, ha azzal nem borítja fel a 

csoport többi tagjának a mérési rendjét. Ellenkező esetben a tanuló nem folytathatja a mérést, a 

hátralévő részekről későnek / hiányzónak minősül. 

A tanulók monitorján a következő feliratnak kell látszania: 

 
Mondja a következőket: 

Most folytatjuk a teszt kitöltését.  

A tesztet az előző órához hasonlóan kell kitölteni.  

A következő rész elindításához írjátok be a Mérési azonosító kártyáról a Mérési esemény 

kódját, ami 5 karakterből áll, majd kattintsatok a Folytatás gombra.  

Kezdjétek el a munkát!  

Ha valamelyik tanuló nem találja a kódot, segítsen neki. 

Mérési esemény A mérési esemény kódja: 

6. évfolyam: természettudomány + nyelvi mérés 4f288 

8. évfolyam: természettudomány + nyelvi mérés 583ed 

 

Miközben a diákok dolgoznak, járjon körbe a teremben. 

Ha egy tanuló az idő lejárta előtt befejezi az adott rész megválaszolását, és lezárja a részt, kérje meg, 

hogy maradjon a helyén. Amíg az adott részre szánt idő le nem telik, a tanuló nem tudja elkezdeni a 

következő részt. A munkáját befejező tanuló nem hagyhatja el a termet!  
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Ha egy tanuló rosszul lesz a teszt kitöltése közben, a szükséges intézkedések megtétele után 

adminisztrálja az eseményt. A többi tanuló lehetőség szerint ne szakítsa meg a teszt kitöltését. 

Technikai hiba esetén az  1.1.5 Technikai problémák kezelése című fejezetben leírtaknak megfelelően 

kell eljárni. 

Ha egy tanuló technikai hiba miatt nem tudja folytatni a mérést, dokumentálja a Jelenléti ív és 

jegyzőkönyvön.  

 

10 perccel a rész befejezése előtt szóljon: 

Kb. 10 perc van még hátra ennek a részének befejezéséig. 

 

 

45 perc elteltével a program automatikusan kilépteti a tanulókat az adott részből. Mivel kis 

különbségek lehetnek a tanulók kezdési időpontja között, az idő nem pontosan egyszerre fog lejárni. 

 

Amikor egy tanuló ideje lejár, vagy a tanuló lezárja az adott mérési részt, a monitorján egy SZÜNET 

felirat jelenik meg, és kiírja azt az időpontot is, amikor legkorábban megkezdhető a következő rész. 

Nem kell elkezdeni a mérés következő részét a kiírt időpontban, biztosítsa a tanulók számára 

az előírt hosszúságú szünetet. 

 

A 45 perc elteltével, amikor minden tanuló monitorján a szünet felirat látszik, adjon 10 perc szünetet 

a tanulóknak. Számolja ki, mikorra kell visszajönniük, és mondja a következőket: 

Lejárt az idő. Most 15 perc szünet következik, utána a teszt harmadik részével folytatjuk a 

felmérést. Kérek mindenkit, hogy pontosan.… óra … percre [mondja a megfelelő időpontot] 

jöjjön vissza a terembe! Kérek mindenkit, hogy időben érjen vissza! 

 

Engedje ki a tanulókat. A tanulók a szünetben nem maradhatnak felügyelet nélkül a teremben. 

 

3. óra: A mérés 3. része 

Ellenőrizze, hogy valamennyi tanuló visszatért-e a terembe! Lehetőség szerint ne kezdjék meg a 

tesztírást, amíg az összes tanuló vissza nem ért. A tanulóknak az előző órán elfoglalt helyükre kell 

leülniük. Ha valamelyik tanuló akkor érkezik vissza a terembe, amikor a többiek már elkezdték a 3. 

rész kitöltését, csak akkor kezdheti el ő is ennek a résznek a kitöltését, ha azzal nem borítja fel a 

csoport többi tagjának a mérési rendjét. Nagy késéssel érkező tanuló nem folytathatja a mérést, a 

hátralévő részekről hiányzónak minősül. 

Mondja a következőket: 

Most egy új területtel folytatjuk a teszt kitöltését. Ebben a részben szükség lesz a fejhallgató 

használatára, készítsétek elő. 

A tesztet az előző órához hasonlóan kell kitölteni.  

A következő rész elindításához írjátok be a Mérési azonosító kártyáról a Mérési esemény 

kódját, ami 5 karakterből áll, majd kattintsatok a Folytatás gombra.  

Kezdjétek el a munkát! 

 

Miközben a diákok dolgoznak, járjon körbe a teremben. 

Ha egy tanuló az idő lejárta előtt befejezi az adott rész megválaszolását, és lezárja a részt, kérje meg, 

hogy maradjon a helyén. Amíg az adott részre szánt idő és a szünet ideje le nem telik, a tanuló nem 

tudja elkezdeni a következő részt.  
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 Ha egy tanuló rosszul lesz a teszt kitöltése közben, a szükséges intézkedések megtétele után 

adminisztrálja az eseményt. A teszt kitöltését folytassa a csoport többi tagjával. 

Technikai hiba esetén az 1.1.5 Technikai problémák kezelése című fejezetben leírtaknak megfelelően 

kell eljárni. 

Ha egy tanuló technikai hiba miatt nem tudja folytatni a mérést, dokumentálja a Jelenléti ív és 

jegyzőkönyvön. A teszt kitöltését folytassa a csoport többi tagjával. 

 

10 perccel a rész befejezése előtt szóljon: 

Kb. 10 perc van még hátra ennek a részének befejezéséig. 

 

45 perc elteltével a program automatikusan kilépteti a tanulókat az adott részből. Mivel kis 

különbségek lehetnek a tanulók kezdési időpontja között, az idő nem pontosan egyszerre fog lejárni. 

 

Amikor egy tanuló ideje lejár, vagy a tanuló lezárja az adott mérési részt, a monitorján egy SZÜNET 

felirat jelenik meg, és kiírja azt az időpontot is, amikor legkorábban megkezdhető a következő rész. 

Nem kell elkezdeni a mérés következő részét a kiírt időpontban, biztosítsa a tanulók számára 

az előírt hosszúságú szünetet. 

 

A 45 perc elteltével, amikor minden tanuló monitorján a szünet felirat látszik, adjon 10 perc szünetet 

a tanulóknak. Számolja ki, mikorra kell visszajönniük, és mondja a következőket: 

Lejárt az idő. Most 10 perc szünet következik, utána a teszt negyedik részével folytatjuk a fel-

mérést. Kérek mindenkit, hogy pontosan.… óra … percre [mondja a megfelelő időpontot] jöjjön 

vissza a terembe! Kérek mindenkit, hogy időben érjen vissza! 

 

Engedje ki a tanulókat. A tanulók a szünetben nem maradhatnak felügyelet nélkül a teremben. 

 

4. óra: A mérés 4. része 

Ellenőrizze, hogy valamennyi tanuló visszatért-e a terembe! Lehetőség szerint ne kezdjék meg a 

tesztírást, amíg az összes tanuló vissza nem ért. A tanulóknak az előző órán elfoglalt helyükre kell 

leülniük. Ha valamelyik tanuló akkor érkezik vissza a terembe, amikor a többiek már elkezdték a 4. 

rész kitöltését, csak akkor kezdheti el ő is ennek a résznek a kitöltését, ha azzal nem borítja fel a 

csoport többi tagjának a mérési rendjét. Nagy késéssel érkező tanuló nem folytathatja a mérést, a 

hátralévő részekről hiányzónak minősül.  

Mondja a következőket: 

Most megkezdjük a teszt utolsó részének a kitöltését.   

A tesztet az előző órához hasonlóan kell kitölteni.  

A következő rész elindításához írjátok be a Mérési azonosító kártyáról a Mérési esemény 

kódját, ami 5 karakterből áll, majd kattintsatok a Folytatás gombra.  

Kezdjétek el a munkát! 

 

Miközben a diákok dolgoznak, járjon körbe a teremben. 

Ha egy tanuló az idő lejárta előtt befejezi az adott rész megválaszolását, és lezárja a részt, kérje meg, 

hogy maradjon a helyén. Amíg az adott részre szánt idő és a szünet ideje le nem telik, a tanuló nem 

tudja elkezdeni a következő részt.  

Ha egy tanuló rosszul lesz a teszt kitöltése közben, a szükséges intézkedések megtétele után 

adminisztrálja az eseményt. A teszt kitöltését folytassa a csoport többi tagjával. 

Technikai hiba esetén a 7. Problémakezelés a mérés alatt című fejezetben leírtaknak megfelelően 

kell eljárni. 
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10 perccel a rész befejezése előtt szóljon: 

Kb. 10 perc van még hátra ennek a részének befejezéséig. 

 

45 perc elteltével a program kilépteti a tanulókat az adott részből. Mivel kis különbségek lehetnek a 

tanulók kezdési időpontja között, az idő nem pontosan egyszerre fog lejárni. 

Ha lejárt a mérésre szánt idő, vagy egy tanuló lezárta a mérést, a következő felirat jelenik meg a 

képernyőkön. 

 
 

Amikor minden tanuló monitorján ez a felirat látszik, kérjük, mondja a következőket: 

Lejárt az idő. Ezzel vége a felmérésnek.  

A Mérési azonosító kártyát hagyjátok az asztalon, én összegyűjtöm őket. 

Köszönöm a munkátokat! 

 

1.3.6 A mérés lezárása 

 

Bocsássa el a tanulókat a mérési koordinátorral egyeztetett módon, zárja be a böngészőket, kapcsolja 

ki a számítógépeket. Gyűjtse össze a jegyzetpapírokat és Mérési azonosító kártyákat, ezeket adja át 

a mérési koordinátornak megsemmisítésre. 

A kitöltött Jelenléti ív és jegyzőkönyvet adja át a mérési koordinátornak a mérés utáni adminisztráció 

elvégzéséhez. 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT KÖSZÖNJÜK! 

 

 



 

 

 

13.  Melléklet: Útmutató a felmérésvezetők számára – 6., 8. és 10. évfolyam 

Természettudomány mérési terület 

  

ÚTMUTATÓ A FELMÉRÉS-
VEZETŐK SZÁMÁRA 

 

6., 8. ÉS 10. ÉVFOLYAM 

Természettudomány  
mérési terület 

2
0

2
2

 

DIGITÁLIS  

ORSZÁGOS 

MÉRÉSEK 
 



Digitális országos mérések, 2022 Útmutató a felmérésvezetők számára: természettudomány 

1 
 

1 Útmutató a felmérésvezetők számára 

A 2022-es  digitális országos mérésekkel kapcsolatos általános tudnivalókról az Oktatási Hivatal 

honlapján a Köznevelés >> Országos és nemzetközi mérések >> Digitális országos mérések 2022-

től  menüpontban olvashat.  

 

1.1 A felmérésvezetés általános szabályai 

A felmérésvezető feladata a feladatellátási helyen zajló digitális országos mérések levezetése a 

számára kijelölt mérési csoportban. A felmérés lebonyolításához jelen Útmutató nyújt segítséget. 

Fontos, hogy a mérést az Útmutató szerint vezesse le a felmérésvezető, ezzel biztosítva azt, hogy az 

ország minden iskolájában ugyanolyan feltételek között tölthessék ki a tanulók a teszteket.  

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Útmutatót, amennyiben kérdés merülne fel a mérés 

lebonyolításával kapcsolatban, forduljon a mérési koordinátorhoz! Ebben a fejezetben a felmérés 

levezetésére vonatkozó általános szabályok olvashatók. 

 

1.1.1 Mérési események típusai 

A következő típusú mérési események valamelyikét kell lebonyolítania az önhöz rendelt mérési 

csoportban. 

• 6. évfolyam: szövegértés + matematika 

• 6. évfolyam: természettudomány +  nyelvi mérés (VAGY csak természettudomány VAGY 

csak nyelvi mérés) 

• 8. évfolyam: szövegértés + matematika 

• 8. évfolyam: természettudomány + nyelvi mérés (VAGY csak természettudomány VAGY 

csak nyelvi mérés) 

• 10. évfolyam: szövegértés + matematika 

• 10. évfolyam: természettudomány 

A mérési események felépítése megegyezik. Egy mérési esemény főszabály szerint egy bevezetőből 

és négy tesztrészből áll. A bevezető közös megismerésére szánt időt nem méri a rendszer, annak 

lezárása után indul el a valódi teszt. A tanulók egy-egy tesztrész kitöltésén csak a megadott ideig, 

legfeljebb 45 percig dolgozhatnak. 

 

1.1.2 Mérési események időbeosztása 

A következő táblázat a mérési események javasolt időbeosztását mutatja. 

Tevékenység Időigény Javasolt beosztás 

Tájékoztatás, mérés elindítása, útmutató megismerése 20 perc 8.00 – 8.20 

1. tesztrész kitöltése 45 perc  8.20 – 9.05 

Szünet  10 perc 9.05 – 9.15 

2. tesztrész kitöltése 45 perc  9.15 – 10.00 

Szünet  15 perc 10.00 – 10.15 

3. tesztrész kitöltése 45 perc  10.15 – 11.00 

Szünet  10 perc 11.00 – 11.10 

4. tesztrész kitöltése 45 perc 11.10 – 11.55 

A mérés lezárása, a tanulók elengedése 10 perc 11.55 – 12.05 

 

Egy tesztrész elindításakor a mérőszoftver méri, és visszafelé számolva mutatja az adott részre 

felhasználható időt. Az idő lejárta után a rendszer automatikusan kilépteti a tanulót az adott részből. 

Mivel a tanulók nem ugyanabban a másodpercben fogják elkezdeni a mérést, ezért kis különbség 

lehet náluk a tesztrész automatikus lezárásában.  

Ha egy tanuló a megadott idő előtt befejezi a válaszadást, és lezárja az adott részt, akkor sem 

hagyhatja el korábban a termet, az adott részre szánt idő letelte előtt a program nem engedi elindítani 

a következő részt.  Ha egy tanuló korábban végez, kérje meg, hogy csendben foglalja el magát, amíg 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/meresek_2022tol/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/meresek_2022tol/
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a többiek dolgoznak, ám ehhez nem használhatja a számítógépet, sem egyéb elektronikus eszközt 

(pl. mobiltelefont).  

Egy tesztrész automatikus vagy manuális lezárása esetén a SZÜNET felirat fog megjelenni a 

képernyőn, és az az időpont, amikor a program leghamarabb megengedi a következő rész elindítását, 

ez azonban nem esik egybe a szünet valódi végével. Egy részt akkor lehet a csoportra vonatkozóan 

lezártnak tekinteni, és a tanulókat kiengedni a teremből, ha az a csoport minden tagjánál lezárult, a 

szünet 10-15 perces időtartamát ettől az időponttól kell számolni. 

 

1.1.3 A Mérés felügyelete 

• A felmérésvezető a tesztek kitöltése alatt nem hagyhatja magukra a tanulókat.  

• A felmérésvezető feladata, hogy ügyeljen arra, hogy a tanulók fegyelmezetten, önállóan 

dolgozzanak, és arra is, hogy ne használjanak meg nem engedett segédeszközöket (pl. 

mobiltelefon). A számítógépen csak a teszt futhat, másik böngészőablak nem lehet nyitva.  

• A tanulók a feladatok megoldásához használhatnak jegyzetpapírt, amely nem vihető ki a 

teremből, ezeket a mérés után össze kell gyűjteni és meg kell semmisíteni. 

• A feladatok megoldásához a tanulók használhatnak zsebszámológépet. NEM használhatnak 

helyette telefont vagy a számítógép beépített számológépét. 

• A mérésről felvételeket, képernyőképet, jegyzeteket készíteni tilos!  

• Az elkéső tanulók nem csatlakozhatnak a tesztíráshoz, ha az már megkezdődött, azaz a 

tanulók túljutottak a Bevezető megismerésén ÉS beléptek az első tesztrészbe. Ők nem 

tartózkodhatnak a teremben a mérés alatt. Beszélje meg előre a mérési koordinátorral, hogy 

a késő tanulóknak melyik terembe kell menniük.  

A késő tanulók azon a napon már nem tudják teljesíteni a mérést, a mérést számukra egy 

pótnapon kell megszervezni. Mivel az adatbegyűjtő rendszerben a tanuló hiányzóként fog 

megjelenni, a tanulót újra be tudja osztani a mérési koordinátor egy másik csoportba. 

• Szinte mindig előfordul, hogy a tanulóknak kérdéseik vannak a teszt kitöltése során. A 

felmerülő kérdéseket hallgassa meg, technikai segítséget adhat, azonban a feladatok 

értelmezésével és megoldásával kapcsolatban semmiféle információt nem nyújthat!  

• A tanulók a felmérés alatt csak nagyon indokolt esetben hagyhatják el a termet, a mérési ideje 

ugyanis távollétük alatt is fogy.  

• Ha egy tanuló rosszul lesz a teszt kitöltése közben, a szükséges intézkedések megtétele után 

adminisztrálja az eseményt. A többi tanuló lehetőség szerint ne szakítsa meg a teszt kitöltését. 

Ha egy tanuló az idő lejárta előtt befejezi az adott rész megválaszolását, és lezárja a részt, 

kérje meg, hogy maradjon a helyén. Amíg az adott részre szánt teljes idő le nem telik, a 

rendszer nem engedi elindítani a következő részt. 

 

1.1.4 A Mérés menetének dokumentálása 

A felmérés során a felmérésvezető feladata, hogy vezesse a Jelenléti ív és jegyzőkönyvet. Ezen a 

dokumentumon kell feljegyezni a tanulók jelenlétével kapcsolatos adatokat (hiányzás, késés, 

félbehagyás), illetve a felmérés szempontjából fontos valamennyi eseményt. A Jelenléti ív és 

jegyzőkönyvet a mérés után át kell adni a mérési koordinátornak, aki ezek alapján a megfelelő 

adatokat rögzíteni tudja az adatbegyűjtő rendszerben.   

 

1.1.5 Technikai problémák kezelése 

1.1.5.1 Felkészülés a technikai problémák kezelésére 

A felmérés előtt figyelmesen olvassa el a lehetséges technikai problémák kezelését leíró részt. A 

mérés előtt egyeztesse a mérési koordinátorral, melyik esetben pontosan hogyan kell eljárnia.   
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1.1.5.2 Probléma a teljes képernyős nézet beállításával 

A tanulóknak a mérést teljes képernyős módban kell kitölteniük, ezt az 1.3.3 pontban leírtak szerint 

kell beállítani. Alapesetben az F11 gomb lenyomásával teljes képernyős nézetben jelenik meg a 

kívánt oldal. Ha az F11 gomb nem működik, akkor a következőképpen lehet a teljes képernyős módot 

beállítani.  

A böngésző jobb felső sarkában lévő három pötty ikonra ( ) kattintva a következő menü nyílik le.  

 
A képen pirossal bekarikázott jelre kattintva teljes képernyőn fog megjelenni a felület. 

 

1.1.5.3 Nem indul el a tanuló tesztje 

Amennyiben a mérési kód és a tanulói azonosító beírásával nem indul el a mérés, ellenőrizze, hogy 

a tanuló Mérési azonosító kártyáján szereplő Mérési esemény kódot és Kitöltéshez használt 

azonosítót írta-e be a belépőfelületen! Figyeljen arra, hogy a kis és nagybetűt megkülönbözteti a 

program. 

Amennyiben a beírt kód és a mérési azonosító megegyezik a Mérési azonosító kártyán szereplővel, 

és mégsem sikeres a belépés, haladéktalanul jelezze a mérési koordinátor számára.  

Figyelem! A kódok és azonosítók csak az évfolyam számára kijelölt időszakban működnek! 

A mérési azonosító kártyán szereplő azonosítóval leghamarabb a csoportbeosztás utáni napon 

lehet belépni a rendszerbe.  

Csak a tanuló legutolsó csoportbeosztása után kinyomtatott kártyán szereplő adatok 

használhatók a méréshez! 

Egy kitöltéshez használt azonosítóval egy mérési eseményt csak egyszer lehet teljesíteni. 

 

1.1.5.4 Nem a megfelelő mérési nap tesztje indult el 

Ez abban az esetben fordulhat elő, ha nem az aznapra tervezett Mérési azonosító kártyák adatait 

használták. Amennyiben a tanulók már elindították a mérést, és nem az aznapra tervezett teszt indult 

el (szövegértés-matematika helyett a természettudomány-nyelv vagy fordítva), a tanulók folytassák 

az elindított tesztet!  

• A szövegértés-matematika teszt esetében a matematika terület a teszt 3. részében kezdődik. 

Gondoskodjon arról, hogy a tanulók legkésőbb a 3. rész előtti szünetről visszatérve 

rendelkezzenek számológéppel. 

• A természettudomány-idegen nyelvi mérés, vagy csak nyelvi mérés esetében a hallott szöveg 

értése rész a nyelvi mérés második része lesz. Gondoskodjon arról, hogy legkésőbb az az 

előtti szünetben a tanulók rendelkezzenek fejhallgatóval. Mivel fejhallgató hiányában a mérés 

legelején, a bevezető alatt nem tudják a tanulók tesztelni a hangerőbeállításokat, így azt a 

szünet után, a hallott szöveg értése rész előtt lehet megtenni. A következő lépéseket kell 

végrehajtani: 
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o a szünetről visszatérve a tanulók NE indítsák el a következő részt. 

o a tanulók nyissák meg a következő oldalt:  

https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/18985 

A KITÖLTÉS gombra kattintva indítsák el a feladatot, és állítsák be a hangerőt. Ha 

ezzel végeztek, zárják be az oldalt. 

o a tanulók indítsák el a mérés utolsó részét. Amennyiben bezárták a mérésindítás 

oldalát, nyissák meg újra, jelentkezzenek be újra a Mérési azonosító kártyájukon 

szereplő mérés kódjával és a Kitöltéshez használt azonosítóval. Ekkor a mérés 

megfelelő része fog betöltődni. 

 

1.1.5.5 A tanulót a mérési idő lejárta előtt kidobja a program 

Ha a tanulót a feladatok megoldása közben, még a mérésre szánt idő lejárta előtt kidobja a rendszer, 

azonnal meg kell próbálni visszaléptetni a https:\\meres.tehetsegkapu.hu oldalon a Mérési azonosító 

kártyán szereplő mérési kóddal és tanulói azonosítóval, ugyanazzal, mint a mérés kezdetekor. Sikeres 

bejelentkezés esetén a tanuló ott folytathatja a válaszadást, ahol abbahagyta, korábbi válaszait a 

rendszer elmentette. Mivel a megoldásra szánt időt számláló óra nem áll meg a kiesés alatt, igyekezni 

kell minél hamarabb visszaléptetni a tanulót. Amennyiben az ilyen típusú hiba megoldása olyan sok 

időt igényel, hogy lényegesen befolyásolná a tanuló teljesítményét, jelölje technikai probléma miatt 

félbeszakadtként az adott mérési részt a Jelenléti ív és jegyzőkönyvben. Ha a probléma a következő 

részben valószínűsíthetően nem áll majd fenn, a tanuló folytathatja a mérést.  

 

1.1.5.6  A számítógép meghibásodik a mérés közben 

Ha a tanuló számítógépe a feladatok megoldása közben meghibásodik, azonnal át kell ültetni egy 

tartalék számítógéphez, ha az rendelkezésre áll. Meg kell próbálni újra beléptetni, a 

https:\\meres.tehetsegkapu.hu oldalon a Mérési azonosító kártyán szereplő mérési kóddal és tanulói 

azonosítóval, ugyanazzal, mint a mérés kezdetekor. Sikeres bejelentkezés esetén a tanuló ott 

folytathatja a válaszadást, ahol abbahagyta, korábbi válaszait a rendszer elmentette. Mivel a 

megoldásra szánt időt számláló óra nem áll meg a kiesés alatt, igyekezni kell minél hamarabb 

visszaléptetni a tanulót. Amennyiben az ilyen típusú hiba megoldása olyan sok időt igényel, hogy 

lényegesen befolyásolná a tanuló teljesítményét, jelölje technikai probléma miatt félbeszakadtként 

az adott mérési részt a Jelenléti ív és jegyzőkönyvben. Ha a probléma a következő részben 

valószínűsíthetően nem áll majd fenn, a tanuló folytathatja a mérést.    

 

1.1.5.7 Nem jelenik meg jól a tanuló tesztje 

Amennyiben egy vagy több tanuló tesztje azért megoldhatatlan, mert nem jelennek meg a feladatok, 

kérje a rendszergazda segítségét. A megoldásra szánt időt számláló óra nem áll meg a kiesés alatt, 

így ha nem sikerül megoldást találni azonnal a problémára, és az lényegesen befolyásolná a tanuló 

teljesítményét, jelölje technikai probléma miatt félbeszakadtként az adott mérési részt a Jelenléti ív 

és jegyzőkönyvben. Ha a probléma a következő részben valószínűsíthetően nem áll majd fenn, a 

tanuló folytathatja a mérést.    

Ha kiderül, hogy nem lokális hibáról van szó, jelezzék a Hivatal számára az 

orszagosmeres@oh.gov.hu emailcímen. 

 

1.1.5.8 A technikai problémák jelzése 

Minden technikai problémát – a mérés során sikeresen megoldottakat is – jelezzen a mérési 

koordinátor számára. A problémát ismertesse a Jelenléti ív és jegyzőkönyvön. 

 

1.2 A felmérésvezető feladatai a mérés előtt 

A felmérésvezetőnek a mérést megelőzően: 

• meg kell arról bizonyosodnia, hogy rendelkezésre állnak a méréshez szükséges eszközök és 

dokumentumok,  

https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/18985
https://meres.tehetsegkapu.hu/
https://meres.tehetsegkapu.hu/
mailto:orszagosmeres@oh.gov.hu
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• elő kell készíteni a termet a lebonyolításhoz.   

 

1.2.1 A mérés lebonyolításához szükséges dokumentumok, eszközök 

• Jelenléti ív és jegyzőkönyv:  

A mérési koordinátor adja át a felmérésvezetőnek a mérés előtt, a mérés után a felmérésvezető 

a kitöltött dokumentumot leadja a mérési koordinátornak. 

o jelenléti ív rész: a mérési csoport tanulóinak nevét és mérési azonosítóját tartalmazó 

dokumentum. Ezen tudja jelölni a felmérésvezető a tanulók mérésben való részvételi 

státuszát.  

o jegyzőkönyv rész: ebben a rovatban kell ismertetni a mérés során tapasztalt nem várt 

eseményeket.  

• Mérési azonosító kártyák: Minden tanuló számára nyomtatott kártya, mely tartalmazza a 

tanuló nevét és az aktuális mérés kódját és a méréshez tartozó kitöltéséhez szükséges 

azonosítóját.   

• Számítógépek: a 4. A műszaki feltételek előkészítése pontnak megfelelő módon előkészített 

számítógépek biztosítása szükséges a mérési csoport minden tanulója számára. 

• Fejhallgató: A nyelvi mérésekhez a számítógép mellett szüksége van minden tanulónak 

fejhallgatóra, amely kompatibilis a számítógépével.  

• Időmérő eszköz: a mérés levezetéséhez szükséges, hogy a felmérésvezető követni tudja az 

előírt mérési rendet, különös tekintettel a szünet szabályozására. 

• Jegyzetpapírok a tanulók számára: A feladatok megoldása közben a tanulók papíron is 

dolgozhatnak, ez különösen fontos a matematikafeladatok megoldásakor. Ezek a papírok 

kizárólag a megoldás megkönnyítésére használhatók, azokat a tanulók nem vihetik ki a 

teremből. A papírokat a mérés után össze kell gyűjteni és le kell adni a mérési koordinátornak 

megsemmisítésre. 

• Számológép: A tanulóknak a matematikateszt megoldásához szükségük lesz számológépre is. 

Kérjük, még a mérés előtt kérje meg a tanulókat, hogy készítsék elő számológépüket! 

Mobiltelefon vagy a méréshez használt számítógépen elérhető számológép a felmérés ideje 

alatt nem használható.  

A természettudomány mérés feladatainak megoldásakor a tanulók találkozhatnak olyan 

feladattal, amelyben egyszerű matematikai számításokat kell végrehajtani, ehhez 

használhatnak számológépet, azonban ezek a feladatok számológép használata nélkül is 

egyszerűen megoldhatók. Javasoljuk, hogy a teremben legyen számológép a 

természettudomány teszt kitöltésekor is.  

• Útmutató a felmérésvezető számára: Jelen dokumentum. A megfelelő felmérésvezetői 

útmutató nyomtatott példányára lesz szükség, amelyben leírtakat kell követnie a felmérés 

lebonyolítása közben. 

 

1.2.2 A felmérési dokumentumok, eszközök ellenőrzése 

• Javasoljuk, hogy a mérés előtti napon bizonyosodjon meg arról, hogy  

o a mérésre használni kívánt számítógépek megfelelően elő vannak készítve a mérésre.  

o rendelkezésre áll megfelelő számú fejhallgató a nyelvi mérések lebonyolításához. 

• Legkésőbb a mérés előtti napon ellenőrizze, hogy a rendelkezésére állnak-e a megfelelő 

mérési eseményhez és megfelelő mérési csoporthoz tartozó 

o Jelenléti ív és jegyzőkönyv és 

o Mérési azonosító kártyák  

o Jegyzetpapír 

• A mérés napján legyen Önnél időmérő eszköz. 
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1.3 A felmérés lebonyolítása 

 

1.3.1 A terem előkészítése a mérés napján 

A mérés napján még a tanulók beengedése előtt a felmérésvezető feladata, hogy az előkészítés utolsó 

lépéseit végrehajtsa, a termet előkészítse a tanulók fogadására. Ezeket a feladatokat a mérés előtt fél 

órával kezdje el.  

 

1.3.2 A mérés elindítása a számítógépeken 

Készítse elő a mérési csoport számára a számítógépeket. Amennyiben vannak tartalék számítógépek 

a teremben, azokat is ugyanúgy készítse elő.  

Kapcsolja be a számítógépeket, indítsa el a Chrome böngészőt, majd írja be a böngésző címsorába: 

https://meres.tehetsegkapu.hu. A következő oldal fog megjelenni: 

 
 

 

Írja be a felső sorba a mérési esemény öt karakterből álló kódját! FIGYELEM: A mérési események 

kódjai csak a mérésre kijelölt időszakokban működnek!  

A mérési esemény kódja szerepel a tanulók Mérési azonosító kártyáján és a Jelenléti ív és 

jegyzőkönyvön. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő kódot írja be, mert a mérési esemény kódja 

azonosítja, hogy melyik típusú mérés induljon el. A mérésbe csak azok a tanulók tudnak belépni, 

akik erre jogosultak. 

A mérési események kódja:  

Mérési esemény A mérési esemény kódja: 

6. évfolyam: természettudomány 4f288 

8. évfolyam: természettudomány 583ed 

10. évfolyam: természettudomány  5dbc9 

 

A kóddal a megfelelő évfolyam megfelelő mérési eseményéhez tartozó tesztek indíthatók el.. 

 

 

  

https://meres.tehetsegkapu.hu/
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1.3.3 A tanulók leültetése 

Ha minden gépen beírta a mérési esemény kódját, nyomja meg az F11 gombot (így teljes képernyőn 

fog megjelenni a felület).  

A képernyő bal felső sarkában látható vonalakra (  ) kattintva tüntesse el a bal oldali menüsort. 

A következő felépítésű képernyőt kell látnia:  

 
 

Ha minden számítógép elő van készítve a méréshez, beengedheti a tanulókat. A tanulók tetszőleges 

sorrendben (például az adott teremben megszokott helyükre) ülhetnek le a számítógépekhez. A 

Jelenléti ív és jegyzőkönyvről olvassa fel a nevüket, és adja oda minden tanulónak a névre szóló 

Mérési azonosító kártyáját.  Kérje meg őket, hogy ellenőrizzék, valóban az ő nevük és születési 

idejük szerepel-e a megkapott kártyán. 

Nagyon kell figyelni arra, hogy minden tanuló a saját Mérési azonosító kártyáját kapja meg, és a rajta 

szereplő adatokkal lépjen be a mérésbe, éppen ezért nagyon fontos, hogy a tanulók ellenőrizzék a 

Mérési azonosító kártyán szereplő nevet és születési időt. Egy tanulót más tanulói adataival 

TILOS beléptetni a mérésbe, ugyanis a mérés után a mérési azonosítók cseréjére nincs 

lehetőség. 

Jelölje a hiányzó tanulók részvételi státuszát a Jelenléti ív és jegyzőkönyvön.  

A mérés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a tesztírás idejére a tanulók előtt csak 

számológép, a mérési azonosító kártya, jegyzetpapír és íróeszköz van. Minden mást el kell pakolniuk 

az asztalról. A tanulók nem használhatnak mobiltelefont számológép helyett sem.  

 

1.3.4 A tanulók beléptetése 

A mérés elindításához be kell írni az adott gépnél dolgozó tanuló „Kitöltéshez használt 

azonosítóját”. A kitöltéshez használt azonosító szerepel a tanuló Mérési azonosító kártyáján.  

Kérje meg a tanulókat, hogy  

• gépeljék be a mérési azonosító kártyájukon szereplő a „Kitöltéshez használt azonosító:” 

felirat után található azonosítót, majd  

• várjanak, NE kattintsanak az Indítás gombra. 

 

Járjon körbe a teremben, hogy lássa, mindenkinek sikerült-e eljutni eddig a pontig.  
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1.3.5 A mérés levezetése 

A felmérés egységes levezetése érdekében a BEKERETEZETT részekben található szövegeket 

SZÓRÓL SZÓRA olvassa fel, ne adjon hozzá, és ne hagyjon ki semmit! Kérjük, a szöveget NE 

emlékezetből mondja! 

A bekeretezett részek közötti szöveg Önnek szól, ezeket ne olvassa fel.  

Mondja a következőket: 

Kedves Tanulók! 

A mai napon egy országos felmérésben vesztek részt. 

A mérés során természettudomány feladatokkal fogtok találkozni. 

A mérésben való részvétellel magatok mellett az iskolánkat is képviselitek. Kérlek benneteket, 

hogy érezzétek át ennek a felelősségét, és a legjobb tudásotok szerint válaszoljatok a 

kérdésekre! A teszt két részből áll, egy-egy rész kitöltéséhez 45 perc áll a rendelkezésetekre. 

Kérem, hogy ez alatt az idő alatt mindenki a feladattal foglalkozzon, beszélgetni, felállni nem 

szabad! Ha kérdésetek van, jelentkezzetek, mindenkihez odamegyek, de a feladatok 

megoldásával kapcsolatban nem segíthetek.  

Van-e valakinek kérdése a felméréssel kapcsolatban? 

Kérjük, feleljen a felmerülő kérdésekre! 

Az Indítás gomb megnyomásával elkezdődik a mérés első, bevezető része, amely nem időhöz kötött, 

megismerése néhány percet vesz igénybe. A felmérésvezető feladata hogy a tanulókkal együtt 

végigolvassa és értelmezze. A bevezető részt a tanulók csak akkor zárhatják le, amikor Ön erre 

engedélyt ad. A bevezető lezárásával automatikusan elindul a teszt első része, az óra elkezd visszafelé 

számolni. 

A Bevezetőben a tanulók rövid tájékoztatást kapnak a teszt felépítéséről és arról, hogyan tudnak 

navigálni a feladatok között. 

Olvassa fel a következőket: 

A teszt kitöltése előtt egy bevezetőben fogtok megismerkedni a teszt felépítésével, a program 

működésével.  

Miközben hangosan felolvasom a tudnivalókat, ti is olvassátok velem együtt, magatokban!  

Kattintsatok az Indítás gombra! 

 

Olvassa fel hangosan a mérés Bevezető részét. 
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BEVEZETŐ 

A mai mérésben természettudomány feladatokkal fogsz találkozni. A teszt két részből áll, mindkét 

rész kitöltésére 45 perc áll rendelkezésedre. 

 

Mindig figyelmesen olvasd el a kérdések szövegét és az utasításokat. Fontos, hogy megértsd, hogy 

• pontosan mi a kérdés, 

• milyen formában kell megadnod a választ: 

- rá kell kattintani a helyes válasz(ok)ra, 

- legördülő menüből ki kell választani egy lehetőséget 

- be kell írni valamit a megadott helyre, 

- el kell mozgatni valamit a megfelelő helyre, 

• hány helyes választ kell megjelölnöd, beírnod vagy elmozgatnod. Ha több választ is meg 

kell jelölni, beírni egy kérdésnél, csak akkor jár érte pont, ha az összes helyes választ 

megadod. 

Ha nem tudsz válaszolni egy kérdésre, menj tovább, később vissza tudsz hozzá térni. 

 

A tesztben lehetnek olyan feladatok, amelyek egy, és olyanok is, amelyek több kérdésből állnak. 

A több kérdést tartalmazó feladatokban az oldal tetején, színes körökben megjelenő számok a 

kérdések számát mutatják: 

 
A színek jelentése: 

Kék: ezen a kérdésen dolgozol éppen. 

Zöld: erre a kérdésre már választ adtál. 

Piros: erre a kérdésre még nem adtál választ. 

Sárga: részben töltötted ki, azaz nem adtál mindenre választ. 

A megfelelő körre kattintva eljuthatsz a feladat adott kérdéshez. 

 

A képernyő jobb felső sarkában a kis könyv ikon melletti számok azt mutatják, hányadik kérdésnél 

jársz, és hány kérdés szerepel összesen abban a részben.  Például a azt jelenti, hogy 

a 19. kérdésnél tartasz, és 31 kérdés van összesen az adott részben. 
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A rendelkezésedre álló 45 perc alatt oda-vissza lépegethetsz az adott részben a képernyő alján 

látható , és , gombokra 

kattintva. Minden rész utolsó feladatának utolsó kérdésénél a jobb felső sarokban megjelenik egy 

feliratú gomb. Arra kattintva lezárhatod az adott részt a 45 perc letelte előtt. Ha a 

gombra kattintasz, már nem tudsz visszatérni a feladatokhoz. 

  

A jobb felső sarokban lévő gombra kattintva ezt a bevezetőt lezárod. Ekkor 

automatikusan el fog indulni a teszt, és a 45 percet mutató óra elkezd visszaszámolni. 

 

NE kattints a gombra, amíg arra fel nem szólítanak! 

 

 

 

Miután befejezte a felolvasást, kérdezze meg a tanulóktól: 

Mindenki érti, hogy mi a feladata? 

Válaszolja meg a felmerülő kérdéseket! 

Ellenőrizze, hogy mindenkinek teljes képernyős módban jelenik-e meg a böngészője. Ha szükséges, 

segítsen a beállításban! 

Olvassa fel a következőket: 

Az 1. részre 45 perc áll rendelkezésetekre, utána 10 perc szünetet tartunk.  

 

1. óra: A mérés 1. része 

Ha már minden tanuló számára világos, hogy mi a feladata, mondja a következőket: 

 

Kattintsatok a Bevezető LEZÁRÁS gombjára, és kezdjétek el a teszt kitöltését! 

 

Miközben a diákok dolgoznak, járjon körbe a teremben és oldja meg az esetleges TECHNIKAI 

problémákat! 

Az elkéső, azaz az első tesztrész elindítása után érkező tanulók nem csatlakozhatnak a tesztíráshoz.  

Ők nem tartózkodhatnak a teremben, a mérési koordinátorral egyeztetett terembe küldje őket. A késő 

tanulókat adminisztrálja a Jelenléti ív és jegyzőkönyvben! 

Ha egy tanuló az idő lejárta előtt befejezi az adott rész megválaszolását, és lezárja a részt, kérje meg, 

hogy maradjon a helyén. Amíg az adott részre szánt idő le nem telik, a tanuló nem tudja elkezdeni a 

következő részt.  

Ha egy tanuló rosszul lesz a teszt kitöltése közben, a szükséges intézkedések megtétele után 

adminisztrálja az eseményt. A többi tanuló lehetőség szerint ne szakítsa meg a teszt kitöltését. 

Technikai hiba esetén jelen dokumentum, az  1.1.5 Technikai problémák kezelése című fejezetben 

leírtaknak megfelelően kell eljárni. 
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Ha egy tanuló technikai hiba miatt nem tudja folytatni a mérést, a mérési koordinátorral egyeztetett 

módon járjon el és dokumentálja a Jelenléti ív és jegyzőkönyvben.  

 

10 perccel az első rész befejezése előtt szóljon: 

Kb. 10 perc van még hátra ennek a részének befejezéséig. 

 

45 perc elteltével a program automatikusan kilépteti a tanulókat az adott részből. Mivel kis 

különbségek lehetnek a tanulók kezdési időpontja között, az idő nem pontosan egyszerre fog lejárni.  

Amikor egy tanuló ideje lejár, vagy a tanuló lezárja az adott mérési részt, a monitorján a SZÜNET 

felirat jelenik meg, és kiírja azt az időpontot is, amikor legkorábban megkezdhető a következő rész, 

az alábbi képen látható módon.  

 
Nem kell elkezdeni a mérés következő részét a kiírt időpontban, biztosítsa a tanulók számára 

az előírt hosszúságú szünetet. 

 

A 45 perc elteltével, amikor minden tanuló monitorján a SZÜNET felirat látszik, adjon 10 perc 

szünetet a tanulóknak. Számolja ki, mikorra kell visszajönniük, és mondja a következőket: 

Lejárt az idő. Most 10 perc szünet következik, utána a teszt második részével folytatjuk a fel-

mérést. Kérek mindenkit, hogy pontosan.… óra … percre [mondja a megfelelő időpontot] jöjjön 

vissza a terembe! Kérek mindenkit, hogy időben érjen vissza! 

 

Engedje ki a tanulókat. A tanulók a szünetben nem maradhatnak felügyelet nélkül a teremben. 

 

2. óra: A mérés 2. része 

Ellenőrizze, hogy valamennyi tanuló visszatért-e a terembe! Lehetőség szerint ne kezdjék meg a 

tesztírást, amíg az összes tanuló vissza nem ért. A tanulóknak az előző órán elfoglalt helyükre kell 

leülniük. Ha valamelyik tanuló akkor érkezik vissza a terembe, amikor a többiek már elkezdték a 2. 

rész kitöltését, csak akkor kezdheti el ő is ennek a résznek a kitöltését, ha azzal nem borítja fel a 

csoport többi tagjának a mérési rendjét. Ellenkező esetben a tanuló nem folytathatja a mérést, a 

hátralévő részekről későnek / hiányzónak minősül. 

A tanulók monitorján a következő feliratnak kell látszania: 

 
Mondja a következőket: 

Most folytatjuk a teszt kitöltését.  

A tesztet az előző órához hasonlóan kell kitölteni.  
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A következő rész elindításához írjátok be a Mérési azonosító kártyáról a Mérési esemény 

kódját, ami 5 karakterből áll, majd kattintsatok a Folytatás gombra.  

Kezdjétek el a munkát!  

Ha valamelyik tanuló nem találja a kódot, segítsen neki. 

Mérési esemény A mérési esemény kódja: 

6. évfolyam: természettudomány 4f288 

8. évfolyam: természettudomány 583ed 

10. évfolyam: természettudomány  5dbc9 

 

Miközben a diákok dolgoznak, járjon körbe a teremben. 

Ha egy tanuló az idő lejárta előtt befejezi az adott rész megválaszolását, és lezárja a részt, kérje meg, 

hogy maradjon a helyén. A munkáját befejező tanuló nem hagyhatja el a termet!  

Ha egy tanuló rosszul lesz a teszt kitöltése közben, a szükséges intézkedések megtétele után 

adminisztrálja az eseményt. A többi tanuló lehetőség szerint ne szakítsa meg a teszt kitöltését. 

Technikai hiba esetén az  1.1.5 Technikai problémák kezelése című fejezetben leírtaknak megfelelően 

kell eljárni. 

Ha egy tanuló technikai hiba miatt nem tudja folytatni a mérést, dokumentálja a Jelenléti ív és 

jegyzőkönyvön.  

 

10 perccel a rész befejezése előtt szóljon: 

Kb. 10 perc van még hátra ennek a részének befejezéséig. 

 

45 perc elteltével a program automatikusan kilépteti a tanulókat az adott részből. Mivel kis 

különbségek lehetnek a tanulók kezdési időpontja között, az idő nem pontosan egyszerre fog lejárni. 

 

Ha lejárt a mérésre szánt idő, vagy egy tanuló lezárta a mérést, a következő felirat jelenik meg a 

képernyőkön. 

 
 

Amikor minden tanuló monitorján ez a felirat látszik, kérjük, mondja a következőket: 

 

Lejárt az idő. Ezzel vége a felmérésnek.  

A Mérési azonosító kártyát hagyjátok az asztalon, én összegyűjtöm őket. 

Köszönöm a munkátokat! 

 

1.3.6 A mérés lezárása 

Bocsássa el a tanulókat a mérési koordinátorral egyeztetett módon, zárja be a böngészőket, kapcsolja 

ki a számítógépeket. Gyűjtse össze a jegyzetpapírokat és Mérési azonosító kártyákat, ezeket  adja át 

a mérési koordinátornak megsemmisítésre. 

A kitöltött Jelenléti ív és jegyzőkönyvet adja át a mérési koordinátornak a mérés utáni adminisztráció 

elvégzéséhez. 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT KÖSZÖNJÜK! 



 

 

 

14.  Melléklet: Útmutató a felmérésvezetők számára – 6., 8. évfolyam Idegen nyelvi vagy 

célnyelvi mérési terület 
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1 Útmutató a felmérésvezetők számára 

A 2022-es  digitális országos mérésekkel kapcsolatos általános tudnivalókról az Oktatási Hivatal 

honlapján a Köznevelés >> Országos és nemzetközi mérések >> Digitális országos mérések 2022-

től  menüpontban olvashat.  

 

1.1 A felmérésvezetés általános szabályai 

A felmérésvezető feladata a feladatellátási helyen zajló digitális országos mérések levezetése a 

számára kijelölt mérési csoportban. A felmérés lebonyolításához jelen Útmutató nyújt segítséget. 

Fontos, hogy a mérést az Útmutató szerint vezesse le a felmérésvezető, ezzel biztosítva azt, hogy az 

ország minden iskolájában ugyanolyan feltételek között tölthessék ki a tanulók a teszteket.  

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Útmutatót, amennyiben kérdés merülne fel a mérés 

lebonyolításával kapcsolatban, forduljon a mérési koordinátorhoz! Ebben a fejezetben a felmérés 

levezetésére vonatkozó általános szabályok olvashatók. 

 

1.1.1 Mérési események típusai 

A következő típusú mérési események valamelyikét kell lebonyolítania az önhöz rendelt mérési 

csoportban. 

• 6. évfolyam: szövegértés + matematika 

• 6. évfolyam: természettudomány +  nyelvi mérés (VAGY csak természettudomány VAGY 

csak nyelvi mérés) 

• 8. évfolyam: szövegértés + matematika 

• 8. évfolyam: természettudomány + nyelvi mérés (VAGY csak természettudomány VAGY 

csak nyelvi mérés) 

• 10. évfolyam: szövegértés + matematika 

• 10. évfolyam: természettudomány 

A mérési események felépítése megegyezik. Egy mérési esemény főszabály szerint egy bevezetőből 

és négy tesztrészből áll. A bevezető közös megismerésére szánt időt nem méri a rendszer, annak 

lezárása után indul el a valódi teszt. A tanulók egy-egy tesztrész kitöltésén csak a megadott ideig, 

legfeljebb 45 percig dolgozhatnak. 

 

1.1.2 Mérési események időbeosztása 

A következő táblázat a mérési események javasolt időbeosztását mutatja. 

Tevékenység Időigény Javasolt beosztás 

Tájékoztatás, mérés elindítása, útmutató megismerése 20 perc 8.00 – 8.20 

1. tesztrész kitöltése 45 perc  8.20 – 9.05 

Szünet  10 perc 9.05 – 9.15 

2. tesztrész kitöltése 45 perc  9.15 – 10.00 

Szünet  15 perc 10.00 – 10.15 

3. tesztrész kitöltése 45 perc  10.15 – 11.00 

Szünet  10 perc 11.00 – 11.10 

4. tesztrész kitöltése 45 perc 11.10 – 11.55 

A mérés lezárása, a tanulók elengedése 10 perc 11.55 – 12.05 

 

Egy tesztrész elindításakor a mérőszoftver méri, és visszafelé számolva mutatja az adott részre 

felhasználható időt. Az idő lejárta után a rendszer automatikusan kilépteti a tanulót az adott részből. 

Mivel a tanulók nem ugyanabban a másodpercben fogják elkezdeni a mérést, ezért kis különbség 

lehet náluk a tesztrész automatikus lezárásában.  

Ha egy tanuló a megadott idő előtt befejezi a válaszadást, és lezárja az adott részt, akkor sem 

hagyhatja el korábban a termet, az adott részre szánt idő letelte előtt a program nem engedi elindítani 

a következő részt.  Ha egy tanuló korábban végez, kérje meg, hogy csendben foglalja el magát, amíg 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/meresek_2022tol/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/meresek_2022tol/
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a többiek dolgoznak, ám ehhez nem használhatja a számítógépet, sem egyéb elektronikus eszközt 

(pl. mobiltelefont).  

Egy tesztrész automatikus vagy manuális lezárása esetén a SZÜNET felirat fog megjelenni a 

képernyőn, és az az időpont, amikor a program leghamarabb megengedi a következő rész elindítását, 

ez azonban nem esik egybe a szünet valódi végével. Egy részt akkor lehet a csoportra vonatkozóan 

lezártnak tekinteni, és a tanulókat kiengedni a teremből, ha az a csoport minden tagjánál lezárult, a 

szünet 10-15 perces időtartamát ettől az időponttól kell számolni. 

 

1.1.3 A Mérés felügyelete 

• A felmérésvezető a tesztek kitöltése alatt nem hagyhatja magukra a tanulókat.  

• A felmérésvezető feladata, hogy ügyeljen arra, hogy a tanulók fegyelmezetten, önállóan 

dolgozzanak, és arra is, hogy ne használjanak meg nem engedett segédeszközöket (pl. 

mobiltelefon). A számítógépen csak a teszt futhat, másik böngészőablak nem lehet nyitva.  

• A tanulók a feladatok megoldásához használhatnak jegyzetpapírt, amely nem vihető ki a 

teremből, ezeket a mérés után össze kell gyűjteni és meg kell semmisíteni. 

• A feladatok megoldásához a tanulók használhatnak zsebszámológépet. NEM használhatnak 

helyette telefont vagy a számítógép beépített számológépét. 

• A mérésről felvételeket, képernyőképet, jegyzeteket készíteni tilos!  

• Az elkéső tanulók nem csatlakozhatnak a tesztíráshoz, ha az már megkezdődött, azaz a 

tanulók túljutottak a Bevezető megismerésén ÉS beléptek az első tesztrészbe. Ők nem 

tartózkodhatnak a teremben a mérés alatt. Beszélje meg előre a mérési koordinátorral, hogy 

a késő tanulóknak melyik terembe kell menniük.  

A késő tanulók azon a napon már nem tudják teljesíteni a mérést, a mérést számukra egy 

pótnapon kell megszervezni. Mivel az adatbegyűjtő rendszerben a tanuló hiányzóként fog 

megjelenni, a tanulót újra be tudja osztani a mérési koordinátor egy másik csoportba. 

• Szinte mindig előfordul, hogy a tanulóknak kérdéseik vannak a teszt kitöltése során. A 

felmerülő kérdéseket hallgassa meg, technikai segítséget adhat, azonban a feladatok 

értelmezésével és megoldásával kapcsolatban semmiféle információt nem nyújthat!  

• A tanulók a felmérés alatt csak nagyon indokolt esetben hagyhatják el a termet, a mérési ideje 

ugyanis távollétük alatt is fogy.  

• Ha egy tanuló rosszul lesz a teszt kitöltése közben, a szükséges intézkedések megtétele után 

adminisztrálja az eseményt. A többi tanuló lehetőség szerint ne szakítsa meg a teszt kitöltését. 

Ha egy tanuló az idő lejárta előtt befejezi az adott rész megválaszolását, és lezárja a részt, 

kérje meg, hogy maradjon a helyén. Amíg az adott részre szánt teljes idő le nem telik, a 

rendszer nem engedi elindítani a következő részt. 

 

1.1.4 A Mérés menetének dokumentálása 

A felmérés során a felmérésvezető feladata, hogy vezesse a Jelenléti ív és jegyzőkönyvet. Ezen a 

dokumentumon kell feljegyezni a tanulók jelenlétével kapcsolatos adatokat (hiányzás, késés, 

félbehagyás), illetve a felmérés szempontjából fontos valamennyi eseményt. A Jelenléti ív és 

jegyzőkönyvet a mérés után át kell adni a mérési koordinátornak, aki ezek alapján a megfelelő 

adatokat rögzíteni tudja az adatbegyűjtő rendszerben.   

 

1.1.5 Technikai problémák kezelése 

1.1.5.1 Felkészülés a technikai problémák kezelésére 

A felmérés előtt figyelmesen olvassa el a lehetséges technikai problémák kezelését leíró részt. A 

mérés előtt egyeztesse a mérési koordinátorral, melyik esetben pontosan hogyan kell eljárnia.   
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1.1.5.2 Probléma a teljes képernyős nézet beállításával 

A tanulóknak a mérést teljes képernyős módban kell kitölteniük, ezt az 1.3.5 pontban leírtak szerint 

kell beállítani. Alapesetben az F11 gomb lenyomásával teljes képernyős nézetben jelenik meg a 

kívánt oldal. Ha az F11 gomb nem működik, akkor a következőképpen lehet a teljes képernyős módot 

beállítani.  

A böngésző jobb felső sarkában lévő három pötty ikonra ( ) kattintva a következő menü nyílik le.  

 
A képen pirossal bekarikázott jelre kattintva teljes képernyőn fog megjelenni a felület. 

 

1.1.5.3 Nem indul el a tanuló tesztje 

Amennyiben a mérési kód és a tanulói azonosító beírásával nem indul el a mérés, ellenőrizze, hogy 

a tanuló Mérési azonosító kártyáján szereplő Mérési esemény kódot és Kitöltéshez használt 

azonosítót írta-e be a belépőfelületen! Figyeljen arra, hogy a kis és nagybetűt megkülönbözteti a 

program. 

Amennyiben a beírt kód és a mérési azonosító megegyezik a Mérési azonosító kártyán szereplővel, 

és mégsem sikeres a belépés, haladéktalanul jelezze a mérési koordinátor számára.  

Figyelem! A kódok és azonosítók csak az évfolyam számára kijelölt időszakban működnek! 

A mérési azonosító kártyán szereplő azonosítóval leghamarabb a csoportbeosztás utáni napon 

lehet belépni a rendszerbe.  

Csak a tanuló legutolsó csoportbeosztása után kinyomtatott kártyán szereplő adatok 

használhatók a méréshez! 

Egy kitöltéshez használt azonosítóval egy mérési eseményt csak egyszer lehet teljesíteni. 

 

1.1.5.4 Nem a megfelelő mérési nap tesztje indult el 

Ez abban az esetben fordulhat elő, ha nem az aznapra tervezett Mérési azonosító kártyák adatait 

használták. Amennyiben a tanulók már elindították a mérést, és nem az aznapra tervezett teszt indult 

el (szövegértés-matematika helyett a természettudomány-nyelv vagy fordítva), a tanulók folytassák 

az elindított tesztet!  

• A szövegértés-matematika teszt esetében a matematika terület a teszt 3. részében kezdődik. 

Gondoskodjon arról, hogy a tanulók legkésőbb a 3. rész előtti szünetről visszatérve 

rendelkezzenek számológéppel. 

• A természettudomány-idegen nyelvi mérés, vagy csak nyelvi mérés esetében a hallott szöveg 

értése rész a nyelvi mérés második része lesz. Gondoskodjon arról, hogy legkésőbb az az 

előtti szünetben a tanulók rendelkezzenek fejhallgatóval. Mivel fejhallgató hiányában a mérés 

legelején, a bevezető alatt nem tudják a tanulók tesztelni a hangerőbeállításokat, így azt a 

szünet után, a hallott szöveg értése rész előtt lehet megtenni. A következő lépéseket kell 

végrehajtani: 
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o a szünetről visszatérve a tanulók NE indítsák el a következő részt. 

o a tanulók nyissák meg a következő oldalt:  

https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/18985 

A KITÖLTÉS gombra kattintva indítsák el a feladatot, és állítsák be a hangerőt. Ha 

ezzel végeztek, zárják be az oldalt. 

o a tanulók indítsák el a mérés utolsó részét. Amennyiben bezárták a mérésindítás 

oldalát, nyissák meg újra, jelentkezzenek be újra a Mérési azonosító kártyájukon 

szereplő mérés kódjával és a Kitöltéshez használt azonosítóval. Ekkor a mérés 

megfelelő része fog betöltődni. 

 

1.1.5.5 A tanulót a mérési idő lejárta előtt kidobja a program 

Ha a tanulót a feladatok megoldása közben, még a mérésre szánt idő lejárta előtt kidobja a rendszer, 

azonnal meg kell próbálni visszaléptetni a https:\\meres.tehetsegkapu.hu oldalon a Mérési azonosító 

kártyán szereplő mérési kóddal és tanulói azonosítóval, ugyanazzal, mint a mérés kezdetekor. Sikeres 

bejelentkezés esetén a tanuló ott folytathatja a válaszadást, ahol abbahagyta, korábbi válaszait a 

rendszer elmentette. Mivel a megoldásra szánt időt számláló óra nem áll meg a kiesés alatt, igyekezni 

kell minél hamarabb visszaléptetni a tanulót. Amennyiben az ilyen típusú hiba megoldása olyan sok 

időt igényel, hogy lényegesen befolyásolná a tanuló teljesítményét, jelölje technikai probléma miatt 

félbeszakadtként az adott mérési részt a Jelenléti ív és jegyzőkönyvben. Ha a probléma a következő 

részben valószínűsíthetően nem áll majd fenn, a tanuló folytathatja a mérést.  

 

1.1.5.6  A számítógép meghibásodik a mérés közben 

Ha a tanuló számítógépe a feladatok megoldása közben meghibásodik, azonnal át kell ültetni egy 

tartalék számítógéphez, ha az rendelkezésre áll. Meg kell próbálni újra beléptetni, a 

https:\\meres.tehetsegkapu.hu oldalon a Mérési azonosító kártyán szereplő mérési kóddal és tanulói 

azonosítóval, ugyanazzal, mint a mérés kezdetekor. Sikeres bejelentkezés esetén a tanuló ott 

folytathatja a válaszadást, ahol abbahagyta, korábbi válaszait a rendszer elmentette. Mivel a 

megoldásra szánt időt számláló óra nem áll meg a kiesés alatt, igyekezni kell minél hamarabb 

visszaléptetni a tanulót. Amennyiben az ilyen típusú hiba megoldása olyan sok időt igényel, hogy 

lényegesen befolyásolná a tanuló teljesítményét, jelölje technikai probléma miatt félbeszakadtként 

az adott mérési részt a Jelenléti ív és jegyzőkönyvben. Ha a probléma a következő részben 

valószínűsíthetően nem áll majd fenn, a tanuló folytathatja a mérést.    

 

1.1.5.7 Nem jelenik meg jól a tanuló tesztje 

Amennyiben egy vagy több tanuló tesztje azért megoldhatatlan, mert nem jelennek meg a feladatok, 

kérje a rendszergazda segítségét. A megoldásra szánt időt számláló óra nem áll meg a kiesés alatt, 

így ha nem sikerül megoldást találni azonnal a problémára, és az lényegesen befolyásolná a tanuló 

teljesítményét, jelölje technikai probléma miatt félbeszakadtként az adott mérési részt a Jelenléti ív 

és jegyzőkönyvben. Ha a probléma a következő részben valószínűsíthetően nem áll majd fenn, a 

tanuló folytathatja a mérést.    

Ha kiderül, hogy nem lokális hibáról van szó, jelezzék a Hivatal számára az 

orszagosmeres@oh.gov.hu emailcímen. 

 

1.1.5.8 A technikai problémák jelzése 

Minden technikai problémát – a mérés során sikeresen megoldottakat is – jelezzen a mérési 

koordinátor számára. A problémát ismertesse a Jelenléti ív és jegyzőkönyvön. 

 

1.2 A felmérésvezető feladatai a mérés előtt 

A felmérésvezetőnek a mérést megelőzően: 

• meg kell arról bizonyosodnia, hogy rendelkezésre állnak a méréshez szükséges eszközök és 

dokumentumok,  

https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/18985
https://meres.tehetsegkapu.hu/
https://meres.tehetsegkapu.hu/
mailto:orszagosmeres@oh.gov.hu
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• elő kell készíteni a termet a lebonyolításhoz.   

 

1.2.1 A mérés lebonyolításához szükséges dokumentumok, eszközök 

• Jelenléti ív és jegyzőkönyv:  

A mérési koordinátor adja át a felmérésvezetőnek a mérés előtt, a mérés után a felmérésvezető 

a kitöltött dokumentumot leadja a mérési koordinátornak. 

o jelenléti ív rész: a mérési csoport tanulóinak nevét és mérési azonosítóját tartalmazó 

dokumentum. Ezen tudja jelölni a felmérésvezető a tanulók mérésben való részvételi 

státuszát.  

o jegyzőkönyv rész: ebben a rovatban kell ismertetni a mérés során tapasztalt nem várt 

eseményeket.  

• Mérési azonosító kártyák: Minden tanuló számára nyomtatott kártya, mely tartalmazza a 

tanuló nevét és az aktuális mérés kódját és a méréshez tartozó kitöltéséhez szükséges 

azonosítóját.   

• Számítógépek: a 4. A műszaki feltételek előkészítése pontnak megfelelő módon előkészített 

számítógépek biztosítása szükséges a mérési csoport minden tanulója számára. 

• Fejhallgató: A nyelvi mérésekhez a számítógép mellett szüksége van minden tanulónak 

fejhallgatóra, amely kompatibilis a számítógépével.  

• Időmérő eszköz: a mérés levezetéséhez szükséges, hogy a felmérésvezető követni tudja az 

előírt mérési rendet, különös tekintettel a szünet szabályozására. 

• Jegyzetpapírok a tanulók számára: A feladatok megoldása közben a tanulók papíron is 

dolgozhatnak, ez különösen fontos a matematikafeladatok megoldásakor. Ezek a papírok 

kizárólag a megoldás megkönnyítésére használhatók, azokat a tanulók nem vihetik ki a 

teremből. A papírokat a mérés után össze kell gyűjteni és le kell adni a mérési koordinátornak 

megsemmisítésre. 

• Számológép: A tanulóknak a matematikateszt megoldásához szükségük lesz számológépre is. 

Kérjük, még a mérés előtt kérje meg a tanulókat, hogy készítsék elő számológépüket! 

Mobiltelefon vagy a méréshez használt számítógépen elérhető számológép a felmérés ideje 

alatt nem használható.  

A természettudomány mérés feladatainak megoldásakor a tanulók találkozhatnak olyan 

feladattal, amelyben egyszerű matematikai számításokat kell végrehajtani, ehhez 

használhatnak számológépet, azonban ezek a feladatok számológép használata nélkül is 

egyszerűen megoldhatók. Javasoljuk, hogy a teremben legyen számológép a 

természettudomány teszt kitöltésekor is.  

• Útmutató a felmérésvezető számára: Jelen dokumentum. A megfelelő felmérésvezetői 

útmutató nyomtatott példányára lesz szükség, amelyben leírtakat kell követnie a felmérés 

lebonyolítása közben. 

 

1.2.2 A felmérési dokumentumok, eszközök ellenőrzése 

• Javasoljuk, hogy a mérés előtti napon bizonyosodjon meg arról, hogy  

o a mérésre használni kívánt számítógépek megfelelően elő vannak készítve a mérésre.  

o rendelkezésre áll megfelelő számú fejhallgató a nyelvi mérések lebonyolításához. 

• Legkésőbb a mérés előtti napon ellenőrizze, hogy a rendelkezésére állnak-e a megfelelő 

mérési eseményhez és megfelelő mérési csoporthoz tartozó 

o Jelenléti ív és jegyzőkönyv és 

o Mérési azonosító kártyák  

o Jegyzetpapír 

• A mérés napján legyen Önnél időmérő eszköz. 
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1.3 A felmérés lebonyolítása 

 

1.3.1 A terem előkészítése a mérés napján 

A mérés napján még a tanulók beengedése előtt a felmérésvezető feladata, hogy az előkészítés utolsó 

lépéseit végrehajtsa, a termet előkészítse a tanulók fogadására. Ezeket a feladatokat a mérés előtt fél 

órával kezdje el.  

 

1.3.2 A mérés elindítása a számítógépeken 

Készítse elő a mérési csoport számára a számítógépeket. Amennyiben vannak tartalék számítógépek 

a teremben, azokat is ugyanúgy készítse elő.  

Kapcsolja be a számítógépeket, indítsa el a Chrome böngészőt, majd írja be a böngésző címsorába: 

https://meres.tehetsegkapu.hu. A következő oldal fog megjelenni: 

 
 

 

Írja be a felső sorba a mérési esemény öt karakterből álló kódját! FIGYELEM: A mérési események 

kódjai csak a mérésre kijelölt időszakokban működnek!  

A mérési esemény kódja szerepel a tanulók Mérési azonosító kártyáján és a Jelenléti ív és 

jegyzőkönyvön. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő kódot írja be, mert a mérési esemény kódja 

azonosítja, hogy melyik típusú mérés induljon el. A mérésbe csak azok a tanulók tudnak belépni, 

akik erre jogosultak. 

A mérési események kódja:  

Mérési esemény A mérési esemény kódja: 

6. évfolyam: nyelvi mérés 4f288 

8. évfolyam: nyelvi mérés 583ed 

 

A kóddal a megfelelő évfolyam megfelelő mérési eseményéhez tartozó tesztek indíthatók el. 

 

 

  

https://meres.tehetsegkapu.hu/
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1.3.3 A tanulók leültetése 

A képernyő bal felső sarkában látható vonalakra (  ) kattintva tüntesse el a bal oldali menüsort. 

A következő felépítésű képernyőt kell látnia:  

 
 

Ha minden számítógép elő van készítve a méréshez, beengedheti a tanulókat. A tanulók tetszőleges 

sorrendben (például az adott teremben megszokott helyükre) ülhetnek le a számítógépekhez. A 

Jelenléti ív és jegyzőkönyvről olvassa fel a nevüket, és adja oda minden tanulónak a névre szóló 

Mérési azonosító kártyáját.  Kérje meg őket, hogy ellenőrizzék, valóban az ő nevük és születési 

idejük szerepel-e a megkapott kártyán. 

Jelölje a hiányzó tanulók részvételi státuszát a Jelenléti ív és jegyzőkönyvön.  

A mérés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a tesztírás idejére a tanulók előtt csak 

számológép, a mérési azonosító kártya, jegyzetpapír és íróeszköz van. Minden mást el kell pakolniuk 

az asztalról. A tanulók nem használhatnak mobiltelefont számológép helyett sem.  

 

1.3.4 A tanulók beléptetése 

A mérés elindításához be kell írni az adott gépnél dolgozó tanuló „Kitöltéshez használt 

azonosítóját”. A kitöltéshez használt azonosító szerepel a tanuló Mérési azonosító kártyáján.  

Kérje meg a tanulókat, hogy  

• gépeljék be a mérési azonosító kártyájukon szereplő a „Kitöltéshez használt azonosító:” 

felirat után található azonosítót, majd  

• várjanak, NE kattintsanak az Indítás gombra. 

 

Járjon körbe a teremben, hogy lássa, mindenkinek sikerült-e eljutni eddig a pontig.  
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1.3.5 A mérés levezetése 

A felmérés egységes levezetése érdekében a BEKERETEZETT részekben található szövegeket 

SZÓRÓL SZÓRA olvassa fel, ne adjon hozzá, és ne hagyjon ki semmit! Kérjük, a szöveget NE 

emlékezetből mondja! 

A bekeretezett részek közötti szöveg Önnek szól, ezeket ne olvassa fel.  

Mondja a következőket: 

Kedves Tanulók! 

A mai napon egy országos felmérésben vesztek részt. 

A mérés során nyelvi feladatokkal fogtok találkozni. 

A mérésben való részvétellel magatok mellett az iskolánkat is képviselitek. Kérlek benneteket, 

hogy érezzétek át ennek a felelősségét, és a legjobb tudásotok szerint válaszoljatok a 

kérdésekre! A teszt két részből áll, egy-egy rész kitöltéséhez 45 perc áll a rendelkezésetekre. 

Kérem, hogy ez alatt az idő alatt mindenki a feladattal foglalkozzon, beszélgetni, felállni nem 

szabad! Ha kérdésetek van, jelentkezzetek, mindenkihez odamegyek, de a feladatok 

megoldásával kapcsolatban nem segíthetek.  

Van-e valakinek kérdése a felméréssel kapcsolatban? 

Kérjük, feleljen a felmerülő kérdésekre! 

Az Indítás gomb megnyomásával elkezdődik a mérés első, bevezető része, amely nem időhöz kötött, 

megismerése néhány percet vesz igénybe. A felmérésvezető feladata hogy a tanulókkal együtt 

végigolvassa és értelmezze. A bevezető részt a tanulók csak akkor zárhatják le, amikor Ön erre 

engedélyt ad. A bevezető lezárásával automatikusan elindul a teszt első része, az óra elkezd visszafelé 

számolni. 

A Bevezetőben a tanulók rövid tájékoztatást kapnak a teszt felépítéséről és arról, hogyan tudnak 

navigálni a feladatok között. 

Olvassa fel a következőket: 

A teszt kitöltése előtt egy bevezetőben fogtok megismerkedni a teszt felépítésével, a program 

működésével.  

Miközben hangosan felolvasom a tudnivalókat, ti is olvassátok velem együtt, magatokban!  

Kattintsatok az Indítás gombra! 

 

Olvassa fel hangosan a mérés Bevezető részét. 
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BEVEZETŐ 

A mai mérésben idegen nyelvi feladatokkal fogsz találkozni. A teszt két részből áll, mindkét rész 

kitöltésére 45 perc áll rendelkezésedre. 

 

Mindig figyelmesen olvasd el a kérdések szövegét és az utasításokat. Fontos, hogy megértsd, hogy 

• pontosan mi a kérdés, 

• milyen formában kell megadnod a választ: 

- rá kell kattintani a helyes válasz(ok)ra, 

- legördülő menüből ki kell választani egy lehetőséget 

- be kell írni valamit a megadott helyre, 

- el kell mozgatni valamit a megfelelő helyre, 

• hány helyes választ kell megjelölnöd, beírnod vagy elmozgatnod. Ha több választ is meg 

kell jelölni, beírni egy kérdésnél, csak akkor jár érte pont, ha az összes helyes választ 

megadod. 

Ha nem tudsz válaszolni egy kérdésre, menj tovább, később vissza tudsz hozzá térni. 

A feladatok között lesznek olyanok, amelyek megoldásához először egy rövid szöveget kell 

meghallgatnod. Vedd fel a fejhallgatót! 

Az alábbi szürke szövegdobozban (lejátszó) található piros nyílra ( ) kattintva tudod elindítani a 

felvételt. A lejátszó alatti bekeretezett részben olvasható szöveget fogod hallani. Indítsd el a 

felvételt! 

 

„Ha a szövegdoboz bal oldalán található jelre kattintasz, a lejátszás megáll. Ilyenkor egy kis 

nyíl jelenik meg a helyén, arra kattintva tudod folytatni a lejátszást. Próbáld ki!  

A képernyő jobb alsó sarkában lévő hangszóró ikonra kattintva tudod a hangerősséget 

szabályozni. Kattints az ikonra, és állítsd be a számodra megfelelő hangerőt! 

Ha nem tudod beállítani, kérj segítséget a felmérésvezetőtől!” 

Ha vége a lejátszásnak, és szeretnéd még egyszer meghallgatni a szöveget, a nyílra kattintva újra 

el tudod indítani. Próbáld ki!  

 

Vedd le a fejhallgatót! 

 



Digitális országos mérések, 2022 Útmutató a felmérésvezetők számára: idegen nyelvi vagy célnyelvi 

10 
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A tesztben lesznek olyan feladatok, amelyek egy, és olyanok is, amelyek több kérdésből állnak. 

A több kérdést tartalmazó feladatokban az oldal tetején, színes körökben megjelenő számok a 

kérdések számát mutatják: 

 
A színek jelentése: 

Kék: ezen a kérdésen dolgozol éppen. 

Zöld: erre a kérdésre már választ adtál. 

Piros: erre a kérdésre még nem adtál választ. 

Sárga: részben töltötted ki, azaz nem adtál mindenre választ. 

A megfelelő körre kattintva eljuthatsz a feladat adott kérdéshez. 

 

A képernyő jobb felső sarkában a kis könyv ikon melletti számok azt mutatják, hányadik kérdésnél 

jársz, és hány kérdés szerepel összesen abban a részben.  Például a azt jelenti, hogy 

a 19. kérdésnél tartasz, és 31 kérdés van összesen az adott részben. 

 

A rendelkezésedre álló 45 perc alatt oda-vissza lépegethetsz az adott részben a képernyő alján 

látható , és , gombokra 

kattintva. Minden rész utolsó feladatának utolsó kérdésénél a jobb felső sarokban megjelenik egy 

feliratú gomb. Arra kattintva lezárhatod az adott részt a 45 perc letelte előtt. Ha a 

gombra kattintasz, már nem tudsz visszatérni a feladatokhoz. 

  

Nyomd le a billentyűzet legfelső sorában az F11-es billentyűt, a monitor teljes képernyőre fog 

váltani. Ha segítségre van szükséged, fordulj a felmérésvezetőhöz. 

 

A jobb felső sarokban lévő gombra kattintva ezt a bevezetőt lezárod. Ekkor 

automatikusan el fog indulni a teszt, és a 45 percet mutató óra elkezd visszaszámolni. 

 

NE kattints a gombra, amíg arra fel nem szólítanak! 

 

 

Miután befejezte a felolvasást, kérdezze meg a tanulóktól: 

Mindenki érti, hogy mi a feladata? 

Válaszolja meg a felmerülő kérdéseket! 

Ellenőrizze, hogy mindenkinek teljes képernyős módban jelenik-e meg a böngészője. Ha szükséges, 

segítsen a beállításban! 

Olvassa fel a következőket: 
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Az 1. részre 45 perc áll rendelkezésetekre, utána 10 perc szünetet tartunk.  
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1. óra: A mérés 1. része 

Ha már minden tanuló számára világos, hogy mi a feladata, mondja a következőket: 

 

Kattintsatok a Bevezető LEZÁRÁS gombjára, és kezdjétek el a teszt kitöltését! 

 

Miközben a diákok dolgoznak, járjon körbe a teremben és oldja meg az esetleges TECHNIKAI 

problémákat! 

Az elkéső, azaz az első tesztrész elindítása után érkező tanulók nem csatlakozhatnak a tesztíráshoz.  

Ők nem tartózkodhatnak a teremben, a mérési koordinátorral egyeztetett terembe küldje őket. A késő 

tanulókat adminisztrálja a Jelenléti ív és jegyzőkönyvben! 

Ha egy tanuló az idő lejárta előtt befejezi az adott rész megválaszolását, és lezárja a részt, kérje meg, 

hogy maradjon a helyén. Amíg az adott részre szánt idő le nem telik, a tanuló nem tudja elkezdeni a 

következő részt.  

Ha egy tanuló rosszul lesz a teszt kitöltése közben, a szükséges intézkedések megtétele után 

adminisztrálja az eseményt. A többi tanuló lehetőség szerint ne szakítsa meg a teszt kitöltését. 

Technikai hiba esetén jelen dokumentum, az  1.1.5 Technikai problémák kezelése című fejezetben 

leírtaknak megfelelően kell eljárni. 

Ha egy tanuló technikai hiba miatt nem tudja folytatni a mérést, a mérési koordinátorral egyeztetett 

módon járjon el és dokumentálja a Jelenléti ív és jegyzőkönyvben.  

 

10 perccel az első rész befejezése előtt szóljon: 

Kb. 10 perc van még hátra ennek a részének befejezéséig. 

 

45 perc elteltével a program automatikusan kilépteti a tanulókat az adott részből. Mivel kis 

különbségek lehetnek a tanulók kezdési időpontja között, az idő nem pontosan egyszerre fog lejárni.  

Amikor egy tanuló ideje lejár, vagy a tanuló lezárja az adott mérési részt, a monitorján a SZÜNET 

felirat jelenik meg, és kiírja azt az időpontot is, amikor legkorábban megkezdhető a következő rész, 

az alábbi képen látható módon.  

 
Nem kell elkezdeni a mérés következő részét a kiírt időpontban, biztosítsa a tanulók számára 

az előírt hosszúságú szünetet. 

 

A 45 perc elteltével, amikor minden tanuló monitorján a SZÜNET felirat látszik, adjon 10 perc 

szünetet a tanulóknak. Számolja ki, mikorra kell visszajönniük, és mondja a következőket: 

Lejárt az idő. Most 10 perc szünet következik, utána a teszt második részével folytatjuk a fel-

mérést. Kérek mindenkit, hogy pontosan.… óra … percre [mondja a megfelelő időpontot] jöjjön 

vissza a terembe! Kérek mindenkit, hogy időben érjen vissza! 

 

Engedje ki a tanulókat. A tanulók a szünetben nem maradhatnak felügyelet nélkül a teremben. 
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2. óra: A mérés 2. része 

Ellenőrizze, hogy valamennyi tanuló visszatért-e a terembe! Lehetőség szerint ne kezdjék meg a 

tesztírást, amíg az összes tanuló vissza nem ért. A tanulóknak az előző órán elfoglalt helyükre kell 

leülniük. Ha valamelyik tanuló akkor érkezik vissza a terembe, amikor a többiek már elkezdték a 2. 

rész kitöltését, csak akkor kezdheti el ő is ennek a résznek a kitöltését, ha azzal nem borítja fel a 

csoport többi tagjának a mérési rendjét. Ellenkező esetben a tanuló nem folytathatja a mérést, a 

hátralévő részekről későnek / hiányzónak minősül. 

A tanulók monitorján a következő feliratnak kell látszania: 

 
Mondja a következőket: 

Most folytatjuk a teszt kitöltését.  

A tesztet az előző órához hasonlóan kell kitölteni.  

A következő rész elindításához írjátok be a Mérési azonosító kártyáról a Mérési esemény 

kódját, ami 5 karakterből áll, majd kattintsatok a Folytatás gombra.  

Kezdjétek el a munkát!  

Ha valamelyik tanuló nem találja a kódot, segítsen neki. 

Mérési esemény A mérési esemény kódja: 

6. évfolyam: nyelvi mérés 4f288 

8. évfolyam: nyelvi mérés 583ed 

 

Miközben a diákok dolgoznak, járjon körbe a teremben. 

Ha egy tanuló az idő lejárta előtt befejezi az adott rész megválaszolását, és lezárja a részt, kérje meg, 

hogy maradjon a helyén. A munkáját befejező tanuló nem hagyhatja el a termet!  

 

Ha egy tanuló rosszul lesz a teszt kitöltése közben, a szükséges intézkedések megtétele után 

adminisztrálja az eseményt. A többi tanuló lehetőség szerint ne szakítsa meg a teszt kitöltését. 

Technikai hiba esetén az  1.1.5 Technikai problémák kezelése című fejezetben leírtaknak megfelelően 

kell eljárni. 

Ha egy tanuló technikai hiba miatt nem tudja folytatni a mérést, dokumentálja a Jelenléti ív és 

jegyzőkönyvön.  

 

10 perccel a rész befejezése előtt szóljon: 

Kb. 10 perc van még hátra ennek a részének befejezéséig. 

 

45 perc elteltével a program automatikusan kilépteti a tanulókat az adott részből. Mivel kis 

különbségek lehetnek a tanulók kezdési időpontja között, az idő nem pontosan egyszerre fog lejárni. 

 

Ha lejárt a mérésre szánt idő, vagy egy tanuló lezárta a mérést, a következő felirat jelenik meg a 

képernyőkön. 
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Amikor minden tanuló monitorján ez a felirat látszik, kérjük, mondja a következőket: 

 

Lejárt az idő. Ezzel vége a felmérésnek.  

A Mérési azonosító kártyát hagyjátok az asztalon, én összegyűjtöm őket. 

Köszönöm a munkátokat! 

 

 

1.3.6 A mérés lezárása 

Bocsássa el a tanulókat a mérési koordinátorral egyeztetett módon, zárja be a böngészőket, kapcsolja 

ki a számítógépeket. Gyűjtse össze a jegyzetpapírokat és Mérési azonosító kártyákat, ezeket adja át 

a mérési koordinátornak megsemmisítésre. 

A kitöltött Jelenléti ív és jegyzőkönyvet adja át a mérési koordinátornak a mérés utáni adminisztráció 

elvégzéséhez. 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT KÖSZÖNJÜK! 

 

 

 
 


