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I. rész

Általános tudnivalók az iskolai koordinátorok számára

A) Bevezetés

1. A vizsgálat célja, általános ismertetés
Az oktatási miniszter 12/2003. (V. 23.) rendeletének 7. §-a (1) a / pontja alapján az Országos Közoktatá-
si Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) és a Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus Továbbképző  Kht.
Értékelési Központja (KFPT-ÉK) megbízást  kapott egy teljes körű országos vizsgálat (Országos kom-
petenciamérés) elvégzésére az iskolarendszer 6., 8. és 10. évfolyamán tanuló diákok körében a mate-
matikai és az olvasási-szövegértési eszköztudás felmérésére.

Az Országos kompetenciamérés a tanulók teljesítményének felmérése mellett lehetőséget teremt arra,
hogy az iskolákban minél inkább tért hódítson a pedagógiai, szakmai mérés-értékelés, ismertté váljanak
és elterjedjenek annak módszerei, eszközei, valamint az iskolák számára is hozzáférhetőek legyenek
azok az adatok, amelyekkel intézményük helyi szintű értékelését el tudják végezni. 
Ebből következően az idei felmérés alapvető jellemzői és szabályai hasonlóak az elmúlt évek mérései-
hez (2001, 2003), ám számos részlet megváltozott, ezért kérjük, mind a koordinátori teendőket először
ellátók, mind a tapasztalt koordinátorok figyelemmel tanulmányozzák az Útmutatót. 

2. A felmérés rövid ismertetése
Az ország összes általános és középiskolájában minden 6., 8. és 10. évfolyamos tanuló az erre kikép-
zett felmérésvezetők irányításával és felügyeletével, azonos időpontban és azonos körülmények között
ír meg összesen négyszer 45 perc hosszúságú matematikai és olvasási-szövegértési tesztet. A  felmé-
rés levezetéséhez szükséges képzést az OKÉV biztosítja, valamint minden iskola számára előzetesen
elküldi a felmérési anyagokat. Ezenkívül minden iskola lezárt borítékban kap egy listát, amely 20 tanuló
azonosító számát tartalmazza, valamint megkapja a tesztek egységes javítását biztosító Javítókulcsot.
Ezt a borítékot csak a felmérés befejezése után szabad felnyitni! A megadott 20 tanuló tesztjét, va-
lamint a 20 tanuló által kitöltött Tanulói kérdőívet a központ számára kell visszaküldeni elemzésre.

A felmérés megszervezéséért és lebonyolításáért � az igazgató mellett � minden iskolában az erre a
feladatra kijelölt és felkészült/felkészített ún. iskolai koordinátor felelős, aki szükség esetén további
kollégákat képezhet ki a felmérésvezetői feladatok ellátására. 

A felmérésben használt teszteket, a hozzájuk tartozó Javítókulcsot és a kérdőíveket  a KFPT Kht. Érté-
kelési Központjának munkatársai állították össze több mint két évtized mérési tapasztalatainak birtoká-
ban, a legkorszerűbb tesztelméleti és mérési tendenciák figyelembevételével. A tesztek elsősorban
eszköztudást mérő feladatokból állnak, amelyek alapvetően nem az iskolai tanterv konkrét megvaló-
sulását mérik, hanem a tanulóknak azt a képességét, hogy a tanultakat hogyan képesek alkalmazni va-
lódi problémák, megoldandó helyzetek esetében.

A tanulói és iskolai kérdőívek azt a célt szolgálják, hogy az ezekből nyert adatok segítségével az iskolák
eredményeit ne pusztán önmagukban, hanem a tanulók és az iskola rendelkezésére álló lehetőségek,
jellemző körülmények figyelembevételével tudjuk elemezni. 

A vizsgálatban mindhárom évfolyam számára kétféle � A és B � tesztfüzet szerepel, amelyeken belül
négy, egyenként 45 perces egységbe rendezve találhatók a matematikai, illetve olvasási-
szövegértési feladatok. Egy tanuló csak egyféle (A vagy B) tesztfüzetet tölt ki. 

A feladatokat megkülönböztetjük aszerint, hogy milyen típusú választ kívánnak a tanulóktól. Ennek alap-
ján háromféle feladat szerepel a tesztekben. Az egyszerű feleletválasztós feladat esetében a tanulónak
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általában négy lehetőség közül bekarikázással kell kiválasztania a szerinte helyesnek ítélt választ. A
nyílt végű feladatok egyik fajtájánál a tanulónak egy rövid, néhány szóból vagy számból álló választ kell
beírnia, míg a hosszabb vagy rövidebb kifejtést igénylő nyílt végű kérdéseknél a tanulónak saját szavai-
val megfogalmazott mondatokban kell válaszolnia.

A felmérés eredményeiről többféle publikáció készül majd. Egyrészt az Oktatási Minisztérium számára
készülő jelentés mellett minden iskola kézhez kap majd egy ún. Iskolajelentést, amelyben az iskolából
véletlenszerűen kiválasztott 20 tanuló teljesítménye alapján becsült (iskolai) eredményt mutatjuk be az
országos és rétegadatokhoz viszonyítva. Másrészt a teljes adatfeldolgozást követően a hazai szaksajtó-
ban és különböző tanulmánykötetekben jelennek meg a mérés eredményei, tapasztalatai.

3. Szervezés
A felmérést az OKÉV szervezi a KFPT-ÉK szakmai együttműködésével. A szervezési, koordinálási és
adminisztrációs tevékenységekért az OKÉV felelős, a felmérési eszközök (tesztek, javítókulcsok,  kér-
dőívek és útmutatók) kidolgozását és összeállítását a KFPT�ÉK munkatársai végezték. 

Helyi szintű szervezés
A szervezéssel, kapcsolattartással és lebonyolítással kapcsolatos feladatokért, illetve a felmérés és kó-
dolás sikeres és szabályos kivitelezéséért  � az igazgató mellett � az iskola által kijelölt és a képzésre
delegált kolléga, vagyis az iskolai koordinátor felelős. Feladatait a jelen Útmutatóban foglaltaknak meg-
felelően kell ellátnia, illetve gondoskodnia kell arról, hogy a felmérésben érintettek megkapják a szüksé-
ges tájékoztatást, és annak alapján szintén az előírtaknak megfelelően végezzék munkájukat. Ez az Út-
mutató a felmérés előkészítésének és lebonyolításának minden részletét tartalmazza. A felméréssel,
illetve a javítással kapcsolatos további kérdéseket és a felmerülő problémákat a KFPT-ÉK
ek.mobtech.hu honlapján válaszoljuk meg.

4. Adatfelvétel
A 6., 8. és 10. évfolyamon tanuló összes diák részt vesz a felmérésben, tehát kitölti a teszteket, ám a
tesztek központi javítását és az adatok elemzését csupán iskolánként és képzési típusonként 20-20 vé-
letlenszerűen kiválasztott tanuló tesztje alapján végezzük el. (Erről és a többi tanuló által kitöltött teszt
felhasználásáról később lesz szó.)

Az adatfelvétel időpontja: 2004. május 17. hétfő, a kezdési időpont 7 óra 30 perc

A kezdési időpontot az iskolavezetés teheti későbbre, amennyiben az iskolában a tanítási napok szokásos kezdési időpontja
nem 8 óra. Ilyen esetekben is érvényes azonban, hogy a csomagokat a tesztírás előtt fél órával lehet csak felbontani. Például,
ha egy iskolában a tanítási napok reggel 8:15-kor kezdődnek, akkor a csomagfelbontás 7:45-kor történjen, a tesztek kitöltése
pedig 8:15-kor kezdődjön. Természetesen a tesztek kitöltésére fordított időmennyiséget  (4 X 45 perc) ilyen esetekben is szi-
gorúan be kell tartani! 

A tanulók a tesztek kitöltését 8:00-kor kezdik el. Az országos teljesítményszint hiteles megállapítá-
sához, a felmérés megbízhatóságához elengedhetetlen, hogy a felmérés eszközei, körülményei
és lebonyolításának módja mindenben megegyezzen a felmérésben részt vevő valamennyi osz-
tályban. Ennek érdekében minden koordinátor és felmérésvezető számára kötelező érvényű az Útmu-
tatóban foglaltak pontos követése, a felmérés lebonyolítására vonatkozó szabályok pontos betartása. Az
ilyen vizsgálatok szükségképpen bonyolultak, rendkívüli figyelmet és együttműködést igényelnek minden
résztvevőtől.
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5. A felmérés anyagai 
A felmérés anyagait � az olvasás- és matematikateszteket, javítókulcsokat, valamint az iskolai és tanulói
kérdőíveket � abban a dobozban találják, amelyet az iskolák előzetesen megkapnak. A csomagok ki-
bontására � az igazgatóval együtt � egyedül az iskolai koordinátorok illetékesek. Amennyiben az iskolá-
ban minőségbiztosító van jelen, úgy a teszteket tartalmazó dobozokat az ő jelenlétében kell felbontani. 

A dobozban elkülönítve találhatóak az egyes osztályok számára összeállított csomagok, amelyek az
adott osztály számára szükséges összes tesztet tartalmazzák. A tesztfüzetekből évfolyamonként két
változat szerepel a felmérésben A és B jelöléssel. A füzetek elején, a fedőlapon található a füzet jelölé-
se: pl. A füzet 6. évfolyam, B füzet 10. évfolyam, amely jelzi a teszt típusát és az évfolyamot. Az A és  B
jelölés  tehát NEM azt jelzi, hogy melyik osztály tanulóinak kell kitölteniük!

A füzet fedőlapján található a tanulói azonosító számok beírására alkalmas három négyzetből álló sor (�Ta-
nulói azonosító� jelöléssel), ahova a teszt kitöltése előtt a tanulóknak kell beírniuk a felmérésvezetők se-
gítségével megadott háromjegyű azonosító számot.
 
Az iskolának küldött doboz tartalmazza az egyes osztályokhoz tartozó Jelenléti ívet (1.  MELLÉKLET),
amelyre a koordinátornak (szükség esetén a felmérésvezetők segítségével) kell majd beírnia a tanulók
nevét és a felméréssel kapcsolatos egyéb adatokat (szakirány, hiányzás, késés, alkalmatlanság). Az
eddigi gyakorlattól eltérően idén minden tanulóra vonatkozóan regisztráljuk, hogy mely szakirányon ta-
nul. Amennyiben ez az előzetes adatgyűjtéskor egyértelművé vált, akkor a Jelenléti íven, az Azonosító
számok oszlopa után már nyomtatva megtalálható a tanulók szakiránya kódszámmal jelölve. Amennyi-
ben egy osztályon belül több szakon tanulnak a diákok, a koordinátor feladata az üresen maradt
cellák kitöltése. 

A szakirányok kódszámai a következők:
0. Nincs szakirány
1. Humán
2. Műszaki
3. Gazdasági-szolgáltatási
4. Agrár

A Jelenléti ív az iskolánál marad.

A dobozban található az a lezárt  boríték is, amely a központi javításra kiválasztott 20 tanuló azonosító-
ját tartalmazza: Kiválasztott 20 fő űrlap (2. MELLÉKLET). Ennek alapján kell majd kiválasztani azokat
a füzeteket, amelyeket a központi javításra be kell küldeni. Az űrlap hátoldalán található Iskolai jegyző-
könyvet (3. MELLÉKLET) a felmérés végén a koordinátornak kell kitöltenie, az egyes osztályok Felmé-
rési jegyzőkönyveinek összesítése alapján. Ebben a lezárt borítékban vannak a kiválasztott 20 füzetre
ragasztandó azonosító matricák is. 

A lezárt boríték tartalmazza ezenkívül a olvasás- és matematikafeladatok egységes javításához mellé-
kelt Javítókulcsot a 6., 8. és 10. évfolyamra vonatkozóan. Ha az iskola szükségesnek tartja, a Javító-
kulcs felhasználásával a központi értékelésben követett szempontok szerint tudja kijavítani a tanulók
tesztjeit, ez azonban ezúttal sem kötelező. A Javítókulcsokat a felmérés befejezéséig szintén titkosan
kell kezelni, az iskolai koordinátor csak a 20 füzet kiválasztása és összegyűjtése után adhatja át azokat
a kollégáknak. 

A csomag tartalmazza a 20 darab Tanulói kérdőívet, amelyet majd a központi javításra kiválasztott ta-
nulóknak kell kitölteniük, valamint az Iskolai kérdőívet is, amelynek kitöltésére az iskolák igazgatóit
kérjük fel.
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B) Az iskolai koordinátorok szerepe, általános feladatai

Az iskolai koordinátor feladata a felmérés egészére, vagyis az előkészítésre, szervezésre, lebonyolításra
és a központtal való kapcsolattartásra terjed ki. Ezért szükséges, hogy az iskolai koordinátorok a felmé-
rés minden részletét pontosan ismerjék. Az alábbiakban ismertetjük az iskolai koordinátor feladatait, fe-
lelősségét, illetve ezzel párhuzamosan a felmérés lebonyolításának részleteit és a felmérésvezetők fel-
adatait.

Az iskolai koordinátor az iskola tanárai közül az a személy, akit az iskola vezetősége kijelölt erre a fel-
adatra és delegált a képzésre. Az iskolai koordinátor számára fontos, hogy részt vegyen a képzésen,
vagy a jelen Útmutatóban foglaltakat alaposan megismerje és elsajátítsa, valamint az előírásokat teljes
mértékben követve lássa el feladatait. Az iskolai koordinátor lehetőség szerint NE LEGYEN
FELMÉRÉSVEZETŐ, csak abban az esetben, ha a felmérésre kerülő osztályok száma ezt feltétlenül
szükségessé teszi. Az ilyen esetektől eltekintve a koordinátor feladata, hogy a felmérendő osztályok
számától függően kellő számú kollégát képezzen ki az iskolában tanító tanárok közül a felmérésvezetői
feladatok ellátására. Természetesen ebben az esetben is felelős a szervezésért és lebonyolításért.

A felmérés egységességének biztosítása érdekében az iskolák véletlenszerűen kiválasztott 10%-ában a
központ által küldött minőségbiztosítók fogják követni a felmérés menetét. Az iskolai koordinátor fela-
data a minőségbiztosítóval való együttműködés, és annak lehetővé tétele, hogy a minőségbiztosító aka-
dály nélkül elláthassa feladatát. 

Mindezek ismeretében az iskolai koordinátor feladatait az alábbiakban foglalhatjuk össze:
1. Részvétel a központi képzésen és/vagy az Útmutató önálló elsajátítása.
2. Az érintettek (iskolavezetés, tanárok, tanulók, szülők) előzetes tájékoztatása a felmérésről.
3. Kellő számú felmérésvezető képzése.
4. A felmérés lebonyolításának előkészítése, megszervezése, gondoskodás a megfelelő körülmények-

ről és a szabályok követéséről (csomag felbontása, ültetés stb.).
5. A felmérés lebonyolítása, nyomon követése, kapcsolattartás a központtal, az esetleges problémák

megoldása, a minőségbiztosítóval való együttműködés. (Ennek részleteit lásd a C) részben!)
6. A Felmérési jegyzőkönyvek ellenőrzése, kezelése.
7. A központi javításra kért füzetek összegyűjtése, felcímkézése a megadott instrukciók szerint.
8. A Tanulói kérdőívek kezelése.
9. Az Iskolai jegyzőkönyv kitöltése.
10. A füzetek, kérdőívek és egyéb felmérési dokumentumok becsomagolása, továbbítása.
11. A felmérés dokumentálása, adminisztráció.

Kérjük, hogy az iskolai koordinátor mindenkor egyeztesse tevékenységét az iskola igazgatójával! 

A feladatok részletezése

1. Részvétel a központi képzésen
Az iskolák által kiválasztott kollégák számára � amennyiben azt az iskola igényelte �  az OKÉV területileg
illetékes regionális igazgatóságai központi képzéseket szerveznek, amelyeken a koordinátorok részletesen
megismerhetik a felmérés hátterét, célját, részleteit. Jelen Útmutató képezi a képzés anyagát, az ebben
foglaltak tekinthetőek irányadónak a felmérés szempontjából, ennek részletes ismertetésére és megbe-
szélésére kerül sor a képzésen. Amennyiben az iskola nem tartotta szükségesnek a képzésen való rész-
vételt, úgy jelen Útmutatóból kell a koordinátornak elsajátítania a felmérés szabályos lebonyolításához
szükséges ismereteket. 
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2. Az érintettek tájékoztatása a felmérésről
A koordinátor feladata az érintettek (igazgató, kollégák, tanulók, szülők) tájékoztatása. Ismertesse szá-
mukra a felmérés célját, jellegét, illetve azokat a részleteket, amelyek érintik az iskola mindennapi életét!
(Pl.: a megváltozott napirend, időbeosztás, szükséges helyettesítések) Kérjük, hogy a tanulókat is tájé-
koztassák a felmérésről, illetve annak menetéről, kérjék meg őket, hogy a vizsgálat napján hozzanak
magukkal tollat, tízórait. Legyen náluk csendes foglalkozásra alkalmas anyag (könyv, keresztrejtvény
stb.)! 
Mindhárom évfolyamban hívja fel a tanulók figyelmét arra, hogy a matematikateszt megoldásához szük-
ségük lesz vonalzóra és számológépre is, ezeket az eszközöket hozzák magukkal a tesztírás idejére.
Amennyiben a tanulók nagy része nem rendelkezik számológéppel, úgy kérjük, hogy az iskola gondos-
kodjon arról, hogy legalább minden padban legyen egy belőle.

Az érintettek figyelmét nagyon fontos előre felhívni arra, hogy a felmérésben használt tesztek (bár a
felmérést megelőzően már megérkeznek az iskolába) a felmérés befejezéséig titkosak, tehát nem
ismerhetik meg az érintettek (tanárok, iskolai koordinátor, iskolavezetés, szülő) sem.
A felmérés után azonban az érdeklődők megtekinthetik a felmérés anyagait.

3. Kellő számú felmérésvezető kiképzése
Az iskolai koordinátornak kell gondoskodnia � az igazgatóval való egyeztetés alapján � a kellő számú
felmérésvezető kiképzéséről, akik az iskolában lévő összes 6., 8., illetve 10. évfolyamos osztályban pár-
huzamosan, azonos időben elvégzik a felmérést. A felmérésvezetők az iskolában tanító tanárok közül
kerülhetnek ki, ám a felmérés biztonsága érdekében matematika szakos tanárok nem lehetnek
felmérésvezetők. Emellett kérjük, amennyiben ezt a tanárok létszáma lehetővé teszi, az adott osztály
osztályfőnöke se legyen felmérésvezető.  A koordinátor lehetőleg NE LEGYEN felmérésvezető.

Az iskolai koordinátor a képzésen hallottak, illetve az Útmutatóban ismertetettek szerint készítse fel
kollégáit a felmérésvezetői teendők ellátására. A felkészítés kb. 1-1,5 órát vesz igénybe, amikor a
felmérésvezetésre kiválasztott kollégák egyszerre, egy időpontban meghallgatják a tennivalókat és meg-
ismerik a felmérés részleteit. A felmérés előtt győződjön meg arról, hogy a kollégák tisztában vannak-e a
felmérés részleteivel és a feladatokkal. A felkészítést az iskolai koordinátornak adminisztrálnia kell, tehát
készítsen jegyzőkönyvet a felkészítés időpontjáról, időtartamáról, valamint szerepeljen benne a résztve-
vők neve (tanított tárgyukkal együtt) és a felkészítés során felmerült kérdések, problémák rövid leírása.
A Felkészítési jegyzőkönyvet a minőségbiztosító ellenőrizheti, kérésére be kell mutatni. 

4. A felmérés lebonyolításának előkészítése, megszervezése, gondoskodás a megfelelő körülmé-
nyekről és a szabályok követéséről
Az iskolai koordinátor feladata � az igazgatóval való egyeztetés után � annak biztosítása és megszerve-
zése, hogy a felmérést az előírásoknak megfelelően végezzék el. Ennek érdekében � ahogyan azt a ko-
rábbiakban ismertettük � szükséges az érintettek tájékoztatása és a felmérésvezetésre kijelölt kollégák
felkészítése. Ezenkívül a koordinátor és az igazgató felelőssége, hogy a felmérés technikai körülményei
megfelelőek legyenek.

A felmérés anyagait tartalmazó csomagokat az OKÉV megbízásából a GLS (General Logistic System)
cég szállítja az iskolákba május 5. és 11. között, hétköznapokon 8�16 óra között. Kérjük, hogy a csoma-
gok átvételére meghatalmazott személy a megadott időben tartózkodjon az iskolában. A dobozokban
osztályonként elkülönítve és felcímkézve találhatóak a szükséges eszközök. Amennyiben május 12-én
(szerda) reggel 8 óráig a csomag nem érkezik meg, hívják az OKÉV területileg illetékes regionális igaz-
gatóságát.

Az igazgató felelős azért, hogy a tesztfüzeteket tartalmazó doboz(oka)t biztonságos helyen, lezárva tartsák
a felmérés megkezdéséig, s ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. Az iskolai koordinátor � vagy az igaz-
gató által megbízott személy � személyesen vegye át a teszteket tartalmazó csomagot, s amennyiben a
csomag sérülten, szakadtan érkezik, gondoskodjon arról, hogy a csomagot lezárják, és biztonságosan
tárolják. Amennyiben a tesztek a sérülés következtében esetleg használhatatlanná váltak, arról kérjük, ha-
ladéktalanul értesítse az OKÉV területileg illetékes regionális igazgatóságát. A sérülésről helyben jegy-
zőkönyvet kell felvenni, melyet a szállító és az iskolai koordinátor vagy az átvétellel megbízott személy is
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aláír. Ezt a jegyzőkönyvet a csomag felbontásakor a minőségbiztosítónak be kell mutatni, ha jelen van a
felmérésen.

A felmérési anyagokat egy nagyobb dobozban kapják meg, ezen belül találhatóak az egyes osztályok
számára összeállított csomagok. Minden osztály csomagján található egy matrica, amelyen fel van tüntet-
ve, hogy  melyik osztály (évfolyam, illetve képzési típus) számára készült a csomag. Ezeket a csomagokat
csak közvetlenül a felmérés előtt, május 17-én reggel szabad felbontani. 

A felmérési anyagokat tartalmazó dobozban lesznek olyan dokumentumok, amelyek a felmérés iskolai
előkészítését szolgálják. Ezek a dokumentumok elkülönítve találhatóak egy tasakban vagy dobozban,
amelyen fel van tüntetve, hogy a tasak/doboz már a felmérés ELŐTTI napokban felnyitandó. Itt található-
ak az Útmutatók, amelyek alapján a felmérésvezetők felkészülhetnek, a Jelenléti ívek, amelyek kitöltésével
a felmérés előkészíthető, valamint az Iskolai kérdőívek, amelyeket az iskola igazgatója már a felmérés előtt
kitölthet. 

Ezenkívül a dobozban lesz még az a lezárt boríték (tasak) is, amely azokat a dokumentumokat tartalmaz-
za, amelyek kizárólag a felmérés befejezése UTÁN tekinthetők meg. Természetesen ez az információ is
jól láthatóan fel van tüntetve, ám kérjük, fordítsanak fokozott figyelmet ezek követésére.  

A felméréshez célszerű nagyobb és lehetőleg félreeső termekben leültetni az érintett osztályokat. Nagy
teremre azért van szükség, hogy kényelmesen el tudják helyezni a tanulókat, félreeső helyre pedig
azért, hogy a tanítási órák szüneteiben a többi osztály tanulóinak zsivaja ne zavarja őket. A vizsgálatban
részt vevő osztályok számára a szünetek a felmérési rendhez igazodnak (nem esnek feltétlenül egybe a
tanítási órák szüneteivel). Kérje meg az érintetteket, legyenek segítségére abban, hogy a felmérést za-
vartalan körülmények között folytathassák, pl.: kérje meg, hogy az iskolarádió ne zavarhassa a felmé-
résben részt vevő tanulókat.

5. A felmérés lebonyolítása, nyomon követése, kapcsolattartás a központtal, az esetleges prob-
lémák megoldása
Az iskolai koordinátor a felmérés során lehetőleg ne lásson el  felmérésvezetői tevékenységeket. Ha
lehetőség van kellő számú kolléga kiképzésére, akkor az iskolai koordinátor kövesse a felmérés mene-
tét, szabályszerű levezetését, és orvosolja az esetleges problémákat. Amennyiben a koordinátor maga
is felmérésvezető, akkor a felmérés ideje alatt tevékenysége a felmérésvezetésre korlátozódik, ám eb-
ben az esetben is gondoskodnia kell a felmérés zavartalan és szabályszerű lebonyolításáról. A felmérés
pontos menetét és szabályait a későbbiekben, a C) részben, illetve a II. részben (Forgatókönyv) ismer-
tetjük. 

6. A felmérési jegyzőkönyvek vezetése, kezelése
A felmérésvezetőknek kötelességük a felmérés menetéről, a tapasztalt problémákról, hiányosságokról
Felmérésvezetői jegyzőkönyvet vezetni (lásd az Útmutató végén). A Felmérésvezetői jegyzőkönyvek az
Útmutató végéről eltávolíthatóak, így a felmérés befejezése után a koordinátornak csupán a levágott
jegyzőkönyveket kell összegyűjtenie (nem a teljes Útmutatót). Az iskolai koordinátor feladata meggyő-
ződni arról, hogy a kollégák valóban pontosan kitöltötték-e a Felmérésvezetői jegyzőkönyveket, a felmé-
rés végén pedig össze kell gyűjtenie és ellenőriznie kell azokat. A Felmérésvezetői jegyzőkönyvek
megfelelő vezetése azért is fontos, mert a felmérés végén a koordinátornak ezek alapján kell kitöltenie a
Kiválasztott 20 fő űrlapjának hátoldalán található Iskolai jegyzőkönyvet. 

7. A központi javításra bekért tesztek összegyűjtése a megadott szabályok szerint
A tesztek megírása, a felmérés befejezése  után az iskolai koordinátor feladata annak a lezárt borí-
téknak a felbontása, amely képzési típusonként (általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakis-
kola) tartalmazza annak a 20-20 tanulónak az azonosító számát, akiknek a kitöltött tesztfüzetét a köz-
ponti javításra el kell küldeni. Amennyiben az iskolában megjelenik a minőségbiztosító, akkor az ő je-
lenlétében kell a borítékot felbontani, és a minőségbiztosítónak jogában áll ellenőrizni a folyamatot. 
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A felmérés befejezése után tehát az iskolai koordinátor bonthatja fel az addig lezárt borítékot. A bo-
rítékban található lista alapján az összes tesztfüzet közül kiválasztja azt a 20 tesztfüzetet, amelyet be
kell küldeni a központba, és a füzeteket ellátja a borítékban található azonosító címkékkel (ennek továb-
bi részleteit lásd később). 
A borítékban található az a Javítókulcs is, amelynek alapján az iskolában maradó füzetek javítása igény
esetén elvégezhető, ilyen módon tehát a felmérés befejezéséig a Javítókulcs is titkosan kezelendő. Az
iskolai koordinátor a Javítókulcsot a 20 füzet kiválasztása után adhatja át a  kollégáknak. 

8. A Tanulói kérdőívek kezelése 
Az iskolába küldött anyagok között szerepel 20 darab ún. Tanulói kérdőív is, amelyet annak a 20  tanu-
lónak kell kitöltenie, akiknek a tesztjét központi javításra be kell küldeni. A kérdőívek nyújtanak lehetősé-
get arra, hogy a tesztek eredményei mellett a tanulók körülményeiről, családjuk néhány jellemzőjéről is
információt kaphassunk, s ezáltal az iskolai eredményeket árnyaltabban, a tanulók jellemzőit is figye-
lembe véve elemezhessük. Ezért nagyon fontos annak biztosítása, hogy a kérdőíveket valóban CSAK
azok a tanulók töltsék ki, akiknek a füzetét az iskola beküldi!

A Tanulói kérdőívek kitöltése mindazonáltal nem kötelező, ám az adatok feldolgozása szempontjából
fontos lenne, hiszen a háttéradatok elemzésével az iskola nemcsak arról kapna visszajelzést, hogy a
tanulók milyen eredményt értek el a teszten, hanem arról is, hogy a kiválasztott tanulók milyen
szocioökonómiai jellemzőkkel rendelkeznek az országos átlaghoz képest. Ennek a mutatónak a kialakí-
tásához és a megfelelő statisztikai számítások elvégzéséhez azonban egy bizonyos mennyiségű adatra
van szükség. Ezért abban az esetben, ha egy iskolából nem érkezik a kiválasztott tanulóktól elegendő
számú, a tanulók között kellő eloszlású és megfelelően kitöltött Tanulói kérdőív, akkor az Iskolajelen-
tésben továbbra is csak a teljesítményadatokat tudjuk biztosítani, egyéb elemzéseket nem.  

A Kiválasztott 20 fő űrlapját tartalmazó boríték felbontása után kérjük, hogy a koordinátor címkézze föl a
Tanulói kérdőíveket, keresse meg az űrlapon azonosító számmal jelzett tanulókat, és adja át nekik a
kérdőívet. A személyiségi jogok szem előtt tartása érdekében kérjük, mindenképpen hívja fel a tanulók
figyelmét arra, hogy a válaszadás önkéntes, valamint hogy a tanuló vigye haza a kérdőívet, és azt szü-
leivel egyeztetve töltse ki, valamint arra, hogy ha a család azt igényli, lezárt borítékban is visszaküldheti
a kérdőívet. A kérdőívet a diákoktól lehetőleg a mérés másnapján gyűjtse be a koordinátor. 

9. Az Iskolai jegyzőkönyv kitöltése
A Kiválasztott 20 fő űrlapjának hátoldalán található az ún. Iskolai jegyzőkönyv, amely azt a célt szolgálja,
hogy az iskolában lebonyolított felmérésről � az adatfeldolgozás szempontjából legfontosabb kérdések-
ről � összefoglaló információkat kapjunk. A koordinátor feladata, hogy a felmérés végén gyűjtse össze
az egyes felmérésvezetőktől a Felmérésvezetői jegyzőkönyvet, és ellenőrizze, hogy azt a felmérésve-
zetők megfelelően töltötték-e ki. Az összegyűjtött Felmérésvezetői jegyzőkönyvek alapján válaszolja
meg az Iskolai jegyzőkönyv kérdéseit, majd az összes Felmérésvezetői jegyzőkönyvvel együtt készítse
elő a visszaküldésre. 

FONTOS! Kérjük, hogy a Kiválasztott 20 fő űrlapját a visszaküldés előtt fénymásolják le, a
MÁSOLATOT fűzzék le a felmérés egyéb, iskolában maradó dokumentumaival együtt, és az ere-
deti űrlapot küldjék el a többi felmérési anyaggal együtt! 

10. A füzetek és kérdőívek továbbítása 
A füzetek kiválasztása és adminisztrálása (lásd később) után a korábbi gyakorlattal ellentétben a füzete-
ket A és B típus szerint NEM KELL szétválogatni, csak azonosító szám szerinti emelkedő sorrendbe
rendezni. Az ily módon összerakott füzeteket a felmérés másnapjára visszahozott Tanulói kérdőívek-
kel, a Kiválasztott 20 fő űrlapjával és az ennek hátoldalán található (és kitöltendő) Iskolai jegyző-
könyvvel, a Felmérésvezetői jegyzőkönyvekkel és az Iskolai kérdőívvel együtt kell becsomagolni,
lezárni, majd a szállítócég alkalmazottjának átadni.
A központba visszaküldendő csomagot a GLS szállítócég munkatársai a felmérést követő héten hétfőn
vagy kedden, 2004. május 24-25-én veszik át. 
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Az iskolában kitöltött többi füzet kijavításáról az iskola egyénileg dönthet. Amennyiben az iskola vezető-
sége kívánja, kijavíthatják az összes tesztfüzetet, hiszen a későbbiekben a javítások alapján, az adat-
elemző szoftver segítségével lehetőségük lesz az eredmények országos összehasonlítására.

11. A felmérés dokumentálása, adminisztráció
Az iskolai koordinátor feladata a szükséges adminisztráció elvégzése. Ez a feladat az alábbi nagyobb
egységeket foglalja magában.

a) A Képesség szerinti listák összeállítása
A felmérés előkészítéseként az iskolai koordinátor feladata a tanulói listák összeállítása, illetve a listák ösz-
szeállításának megszervezése. Az országos elemzések elvégzésének és az összehasonlítható, megbíz-
ható, érvényes eredmények előállításának elengedhetetlen feltétel a tesztek szabályszerű kitöltése.

Ennek érdekében az iskolákat arra kérjük, hogy a 6., 8., illetve 10. évfolyamos osztályok tanulóit � osz-
tályonként � állítsák sorrendbe képességeik alapján. (Ehhez kiindulópontot jelenthet például a tanulók
matematikai képessége, az ennek alapján becsült sorrend, amelyhez segítségül szolgálhat az előző év
végi érdemjegy, de ezt nem kötelező figyelembe venni.) A legjobb képességű tanulók kerüljenek a lista
elejére, a gyengébbek pedig a végére. Kérjük, hogy az osztályonkénti listák legvégére kerüljenek az
előzetes adatszolgáltatáskor már jelzett, a teszt kitöltésére alkalmatlan ún. SNI (sajátos nevelési igé-
nyű) tanulók, mert a reprezentatív 20 tanuló kiválasztásakor a kiválasztó program őket nem veszi figye-
lembe.

Az így összeállított listát tekintjük Képesség szerinti listának, amelyre a későbbiekben többször fogunk
hivatkozni. Ez a lista � a személyiségi jogok biztosítása érdekében � titkosan kezelendő, nem kerül ki az
iskolából, ám a felmérés lebonyolítása ennek alapján történik. Kérjük, hogy az iskolai koordinátor gon-
doskodjon arról, hogy a lista elkészüljön, és az iskolában dokumentálásra kerüljön (a listát készítő aláí-
rásával, iskolai pecséttel, iktatva). A felmérés idején a tanulókat majd e lista alapján kell leültetni.

b) A Jelenléti ívek használata
Az adminisztráció másik nagyobb egysége a felmérés előtt a következőkből áll. A központból a felmé-
rés anyagaival együtt minden iskola kap osztályonként egy-egy listát (Jelenléti ív, lásd 1. MELLÉKLET),
amelyen csupán azonosító számok szerepelnek. A listán háromjegyű tanulói azonosító számok szere-
pelnek, amelyek minden iskola esetében 101-től kezdődnek, és a tanulói létszámot követve növeked-
nek. A tanulók azonosító száma mellett található betű (A vagy B) pedig azt jelzi, hogy a tanulónak a
felmérés során milyen típusú füzetben kell dolgoznia.

Az iskolai koordinátor feladata, hogy az iskolában a képességek szerint összeállított tanulói listát (a ne-
veket)  átvezesse a központból kapott listára, vagyis a Jelenléti ívre. Mivel a Jelenléti ívek a felmérést
előkészítő dokumentumok között találhatók (a központból küldött csomagban), vagyis a felmérés előtt
már hozzáférhetőek, kérjük, hogy a koordinátor a csomag átvétele után, a felmérés előtti napokban
töltse ki a Jelenléti íveket, előkészítve ezzel a felmérést. Ha ezt az iskolában felmérendő osztályok
száma indokolttá teszi, a Jelenléti ívek kitöltéséhez kérje egy vagy több � felmérésvezetésre kijelölt kol-
légája �  segítségét. 

Minden iskola annyi Jelenléti ívet kap, ahány párhuzamos osztály található az iskolában a 6., 8., illetve a
10. évfolyamon. Az osztályokat az iskola által megadott betűk (A, B, C stb.) vagy számok szerint külö-
nítjük el, tehát a Jelenléti ívek tetején megtalálható, hogy melyik osztályhoz tartozik az ív. A tanulók
számozása minden iskolában 101-től kezdődik, és az iskola 6., 8., illetve 10. évfolyamos tanulói létszá-
mának megfelelően növekszik, osztályonként folytatólagosan. 

PÉLDA: Az iskolában két párhuzamos 6. évfolyamos osztály van: 6. A (25 fő) és 6. B (30 fő).
 A 6. A osztály első � vagyis legjobb képességű � tanulója a 101-es azonosító számot kapja, a képességlistán utolsóként sze-
replő, tehát leggyengébb képességű tanuló pedig a 125-ös azonosítót. A  30 fős 6. B osztály első tanulója lesz a 126-os, leg-
gyengébb tanulója pedig a 155-ös tanuló. 

Az iskolában korábban már összeállított Képesség szerinti listáról a neveket írja át a Jelenléti ívre úgy,
hogy a lista első tanulója, vagyis a legjobb képességű tanuló kerüljön a lista első helyére és utána sorrend-
ben a következők. A teszt kitöltésére alkalmatlan ún. SNI tanulók minden osztályban a lista végére kerülje
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nek. Ezáltal tehát minden tanulóhoz tartozni fog egy azonosító szám. Egy tanulóhoz csak egy szám tartoz-
hat, és ez a szám a felmérés keretén belül végig ahhoz az egy tanulóhoz tartozik. 

Idén először kérjük, hogy az �SZI�  betűkkel jelölt oszlopban, a megadott kódszámok segítségével jelöljék
a Jelenléti íveken a tanulók szakirányát is (amennyiben szakirányú képzés folyik az iskolába, illetve ez
nem derült ki az előzetes adatszolgáltatás során). Ezt az oszlopot kitöltve találja, ha az egész osztály egy-
azon szakon tanul, vagy ha az osztályban nincs szakképzés, mint például gimnáziumok, általános iskolák
esetében.

A szakirányok kódszámai a következők:
0. Nincs szakirány
1. Humán
2. Műszaki
3. Gazdasági-szolgáltatási
4. Agrár

A Jelenléti ívek kitöltés után gyűjtse össze a Képesség szerinti listákat, és gondoskodjon azok lefűzésé-
ről, dokumentálásáról. 

A Jelenléti ív az iskolában marad, ám a központi javításra beküldött 20 füzet esetében a Jelenléti ív
adatait (pl. késés, hiányzás, alkalmatlanság, szakirány) az iskolai koordinátornak át kell majd vezetnie a
kiválasztott 20 tanuló azonosítóját tartalmazó név nélküli listára A Kiválasztott 20 fő űrlap(ok)ra (lásd
2. MELLÉKLET). Amennyiben póttanuló kiválasztására lesz szükség (erről lásd később), az OKÉV terü-
letileg illetékes regionális igazgatóságán az iskolai, illetve tanulói azonosító számok alapján lehet a pót-
számokat igényelni. 

c) A tanulói azonosító számok kezelése
A háromjegyű tanulói azonosító számnak rá kell kerülnie minden � a tanulók által kitöltött � tesztfüzetre,
mert a 20 tesztfüzet kiválasztása az iskolában az azonosító szám alapján történik! A füzetek elején ta-
lálható egy erre kialakított hely (�Tanulói azonosító� felirattal). Az azonosítók tesztekre történő írásával
az iskolai koordinátor megbízhatja a felmérésvezetőket, illetve a tanulókat, amennyiben így is biztosítva
látja annak megbízhatóságát. Javasolt megoldás, hogy a felmérésvezető a felmérés kezdetén diktálja le
minden tanuló számára a hozzá tartozó háromjegyű azonosító számot, és azt a tanuló írja fel a füzet
elejére. A felmérésvezető a padok között sétálva győződjön meg arról, hogy a tanulók a megfelelő szá-
mot a megfelelő helyre írják. Fontos, hogy a felmérés napján hiányzó tanuló füzetére is rákerüljön a
hozzá rendelt azonosító szám. A felmérésvezető feladata, hogy a hiányzók füzetére is ráírja a meg-
felelő azonosító számot, valamint jól látható módon a �HIÁNYZÓ� feliratot.

Az iskolai koordinátor feladata tehát annak megszervezése és biztosítása, hogy a képesség szerinti lis-
ták elkészüljenek, a nevek és az azonosítók egymáshoz rendelése az előírásoknak megfelelően meg-
történjen, valamint az azonosítók jól láthatóan és olvashatóan rákerüljenek a tesztek elejére úgy, hogy a
tanulók és az azonosító számok kizárólagosan és megbízhatóan megfeleljenek egymásnak! Az
iskolai koordinátor győződjön meg arról, hogy a felmérésvezetők megfelelően gondoskodtak-e a hiány-
zók dokumentumainak kezeléséről, illetve a tesztek kitöltése során  a Jelenléti ív megfelelő kitöltéséről. 

d) A kiválasztott 20 tanuló füzeteinek, kérdőíveinek adminisztrálása, a matricák használata
A felmérés végén felbontásra kerülő borítékban található az a 20 azonosító szám, amely alapján a köz-
ponti javításra beküldendő füzeteket ki kell választani. A koordinátor feladata, hogy az egyes osztályok-
ban lebonyolított felmérések után az ott rögzített Jelenléti ívek adatai alapján adminisztrálja a kiválasz-
tott 20 tanuló füzeteit, vagyis dokumentálja a Kiválasztott 20 fő űrlapján a tanulók szakirányát (amennyi-
ben a tanulók egy osztályon belül nem egy szakirányon tanulnak, és ezért ez előzetesen nem került ki-
töltésre), azt, hogy az egyes tanulók a felmérésen részt vettek-e, esetleg késtek, hiányoztak, vagy nem
alkalmasak a teszt kitöltésére.

A Kiválasztott 20 fő űrlapján a tanulói azonosító számok melletti (F/L jelzésű ) oszlopban azt is kérjük
jelölni, hogy az adott tanuló fiú vagy lány. A fiúkat kérjük �F� betűvel, a lányokat �L� betűvel jelölni. 



Útmutató � 2004

Útmutató -200411

Idén először kérjük azt is jelölni ezen űrlap felső részén �Az Iskolajelentésben bemutatásra kerülő
szakirány� rovatban, hogy amennyiben a kiválasztott 20 tanuló különböző szakirányokon tanul, akkor
a statisztikai elemzés során mely szakirányhoz hasonlítva készüljön az Iskolajelentés. (Az egyes
tanulók szakirányától függetlenül mind a 20 tanuló eredménye a megjelölt szakirány szerint kerül
feldolgozásra az Iskolajelentésben.)Ha minden tanuló egyazon szak tanulója, vagy nincs szakképzés
az iskolában, akkor ezt a rovatot már kitöltve találja. A kívánt szakirányt kódszámmal kell megadni.

A szakirányok kódszámai a következők:
0. Nincs szakirány
1. Humán
2. Műszaki
3. Gazdasági-szolgáltatási
4. Agrár

Kérjük, csak EGY szakirány kódszámát adja meg!

Abban az esetben, ha a kiválasztott 20 tanuló közül HÁROMNÁL TÖBB esetében a teszt bármi-
lyen okból nem került kitöltésre, tehát csupán 16 érvényes (kitöltött) tesztet tudna az iskola kül-
deni, akkor haladéktalanul az OKÉV területileg illetékes regionális igazgatóságához kell fordulni. 

A telefonon történő egyeztetés során az OKÉV pótszámokat ad az iskolának, így a hiányzó tanulók fü-
zeteit a kapott új azonosítókkal rendelkező tanulók füzeteivel, DE KIZÁRÓLAG CSAK AZOKKAL lehet
helyettesíteni. A Kiválasztott 20 fő űrlapján pedig a helyettesített tanuló mellé adminisztrálni kell a pótta-
nuló adatait, és az F/L jelű oszlopba mellé írni, hogy a tanuló fiú vagy lány. 

Ha az iskolában eleve húsznál kevesebb tanuló került kiválasztásra, akkor hiányzások esetén
nem szükséges pótazonosító igénylése. 

A boríték tartalmaz 2 x 20 darab öntapadós matricát is, amelyeket a véglegesen kiválasztott tesztekre,
illetve a tesztekhez tartozó Tanulói kérdőívekre kell a koordinátornak felragasztania. A Tanulói kérdő-
ívekre a matricát természetesen még akkor kell felragasztani, mielőtt azt a tanulónak átadják! Na-
gyon fontos, hogy egy-egy kiválasztott tanuló esetében mind a tesztre, mind a kérdőívre a megfelelő
azonosító számú matrica  kerüljön rá. Ha póttanuló kiválasztására volt szükség, akkor a póttanuló
tesztjére és kérdőívére ragasszák fel azt a matricát, akit a tanuló helyettesít, és jól láthatóan írják rá
a póttanuló azonosítóját az erre a célra fenntartott négyzetekbe! 

C) Az iskolai koordinátorok feladatai a felmérés során

Általános megjegyzés
Az iskolai koordinátor minden olyan esetben, amikor a részfeladat elvégzéséhez az iskola igazga-
tójának döntése vagy támogatása is szükséges, egyeztessen az intézmény vezetőjével!

1. A csomagok kibontása, ellenőrzése, tárolása és kezelése
Az egyes osztályok számára összeállított � teszteket tartalmazó � dobozokat csak a felmérés meg-
kezdése előtt 30 perccel, vagyis 7.30-kor az iskolai koordinátor nyithatja fel az igazgató jelenlét-
ében. (A csomagbontás idejétől az A) / 4. pontban ismertetett szempontok betartásával el lehet térni.) A
csomag felnyitásakor ellenőrizze a csomag sértetlenségét. Mivel az előbbiekben írtaknak megfelelően az
iskolába érkező teljes csomag sértetlenségét már korábban is ellenőriznie kellett, ezért az azóta történt
esetleges sérülésekről újabb jegyzőkönyvet kell felvennie. Amennyiben a tesztek használhatatlanná
váltak a sérülés miatt, kérjük, azt azonnal jelezze az OKÉV területileg illetékes regionális igazgatóságá-
nak!
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Amint azt korábban jeleztük, a felmérések egységességének biztosítása érdekében az OKÉV
megbízásából a felméréseken részt vehetnek ún. minőségbiztosítók, akik az előírások pontos be-
tartását ellenőrzik az iskolákban. Amennyiben az Önök iskolájában is megjelenik a minőségbiz-
tosító, akkor a csomag felbontása az ő jelenlétében történjen. Amennyiben 7.30-ig nem érkezik mi-
nőségbiztosító, akkor a csomag felbontását megkezdheti az iskolai koordinátor. Minőségbiztosító a fel-
mérés során bármikor megjelenhet az iskolában, és ellenőrizheti a felmérés lefolytatásának szakszerűsé-
gét.

A felmérés anyagai a tesztek megírásáig titkosak, azokat nem tekinthetik meg sem az iskola vezetői, sem
az iskolában tanító tanárok, sem a szülők, sem a tanulók. A tesztek megírása és kijavítása után van lehe-
tőség az érdeklődők számára a tesztek megismerésére, ennek módjáról az iskola vezetősége dönt. 
FIGYELEM! Az egyéb felmérési anyagokat (kérdőíveket, Javítókulcsot, a Kiválasztott 20 fő űrlap-
ját és az azonosító matricákat tartalmazó borítékot) továbbra is elzárva kell tárolni, s azokat csak
a koordinátor  kezelheti. A koordinátor felel a rá bízott csomagok anyagának biztonságos kezelé-
séért.

2. A csomag ellenőrzése, a Jelenléti ívek kiosztása és az Iskolai kérdőív átadása
A dobozok felbontása után kérjük, az A) / 5. pontban (A felmérés anyagai) leírtak szerint ellenőrizze,
hogy a csomagok tartalmazzák-e a felsorolt anyagokat. A Jelenléti ívek alapján ellenőrizze, hogy a kül-
dött füzetek szám szerint megvannak-e.

A felmérésvezetők a Jelenléti ívvel dolgoznak a felmérés ideje alatt, annak vezetése, adminisztrálása a
felmérésvezetők feladata. A Jelenléti ív tetején szerepel az adott osztály � a központ által képzett � azono-
sító száma (4+1+2 jegyű szám), a listán pedig a központ által képzett azonosító számok, a tanulók nevei (a
képesség szerinti listák alapján átvezetett sorrendben), valamint az is, hogy az adott azonosító számú ta-
nuló A vagy B füzetet tölt-e ki. (Lásd a mellékletben!)
A teszt egyes egységeivel jelölt oszlopokban (1. rész, 2. rész stb.) kell jelölni, ha a tanuló hiányzik vagy
késik az adott résznél. Hiányzás esetén a megfelelő sorba (tanuló neve) és oszlopba (az adott tesztrész)
�H� betűt, késés esetén �K� betűt kell beírni. Ha a tanuló késés nélkül jelen volt az adott résznél, akkor a
rubrikákat ÜRESEN kell hagyni!

A Jelenléti ív utolsó oszlopában (�A� oszlop) lehet jelölni, ha a tanuló bizonyos okok miatt alkalmatlan a
teszt kitöltésére. Miután az adatszolgáltatás során megtörtént az előzetes szűrés, és az esetleges SNI ta-
nulók jelölése a lista utolsó soraiban (ők nem kerültek bele a reprezentatív mintaválasztásba), a felmérés-
vezetőnek most már kizárólag az azóta bekövetkezett változásokat kell jelölnie az alábbi szempontok
szerint: 

1-es kód: Testi fogyatékos tanulók  � Csak azok a tanulók jelölhetőek ezzel a kóddal, akik
olyan ideiglenes vagy állandó testi fogyatékossággal rendelkeznek, amely megakadályozza őket
a teszt kitöltésében (pl.: siketek, vakok és gyengén látók, valamint azok, akiknek a keze olyan
mértékben sérült, hogy nem tudnak írni).

2-es kód: Szellemi fogyatékos és/vagy részképesség-zavaros tanulók � Csak azok a tanulók
jelölhetőek ezzel a kóddal, akik hivatalos dokumentummal igazoltan szellemi fogyatékosok,
diszlexiások, diszgráfiások, diszkalkuliások, vagy olyan egyéb igazolható részképesség zavaruk
van, amely megakadályozza őket a teszt kitöltésében. 

3-as kód: Nyelvi nehézségekkel küzdő tanulók � Csak azok a tanulók jelölhetőek ezzel a kód-
dal, akik igazolhatóan kevesebb mint egy éve részesülnek magyar nyelvű oktatásban (pl. nem
magyar anyanyelvű tanulók), tehát problémáik vannak a magyar nyelv megértésével, használatá-
val, és ez megakadályozza őket a teszt kitöltésében.  
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Javasoljuk, hogy az előkészítés során tekintsék át diákjaikat ebből a szempontból, hiszen a Jelenléti
íveket kitöltő felmérésvezetők a kódokat nem rendelhetik önkényesen a tanulók mellé. Kizárólag ala-
pos megfontolás után és a jelzett problémát igazolva tekinthető az adott tanuló a fenti szempontok sze-
rint alkalmatlannak a teszt kitöltésre! Az alkalmatlanság megítélését a minőségbiztosítók ellenőrizhetik. 

A Jelenléti ívek kiosztása és használatának ismertetése után kérje meg a felmérésvezetőket, hogy
kezdjék meg a felmérés levezetését az egyes osztályokban. 

Ha az Iskolai kérdőívet korábban még nem adta át az iskola igazgatójának, akkor most tegye meg, és
kérje meg, hogy a csomagok visszaszállításáig töltse ki azt, és adja vissza a koordinátornak. 
Kérjük, hívja fel az igazgató figyelmét arra, hogy amennyiben az iskolájukban több képzési forma van
(általános iskola, gimnázium stb.), úgy az egyes szakfeladatokra vonatkozóan külön töltse ki a megfe-
lelő oszlopokat.

3. A felmérés lebonyolítása az osztályokban
A felmérés lebonyolítását olyan felmérésvezetők végzik, akik az adott iskolában tanító (nem matematika
szakos) tanárok, s korábban részt vettek az iskolai koordinátor által tartott képzésen. Tevékenységük
pontos és részletes leírását a II. részben található Forgatókönyv ismerteti. 

Amennyiben az iskolában nem sikerült megoldani, hogy a koordinátor ne legyen felmérésvezető, úgy a
felmérésvezetői feladatokat a koordinátor is a Forgatókönyv szerint végezze, ám a felmérés előkészíté-
sével, a tesztek javításával és továbbításával, valamint az adminisztrációval kapcsolatos iskolai koordi-
nátori feladatokat ebben az esetben is el kell látnia. Amennyiben az iskolai koordinátor nem vezet felmé-
rést, úgy a felmérés ideje alatt ellenőrizze az osztályokban a felmérés menetét.

Mind felmérésvezetői, mind pedig iskolai koordinátori minőségében az alábbiakra kell
figyelmet fordítania:

1. A TANULÓK ÜLTETÉSE
Nagyon fontos, hogy a felmérés során a korábban már kitöltött Jelenléti ívnek megfelelően ültessék a
tanulókat, vagyis  úgy, hogy a legjobb képességű � tehát a listán elsőként szereplő � tanuló üljön az első
padba, mellé a második, és a többiek utánuk, sorban. A páros és a páratlan azonosító számú tanulók
tehát egymás mellett ülnek, és így külön oszlopba kerülnek. Ennek azért van jelentősége, mert a párat-
lan azonosító számú tanulóknak kell majd kiosztani az A jelű füzeteket, a páros azonosító szá-
múaknak a B jelűeket! Ezáltal közel azonos képességű tanulók ülnek egymás mellett, de az egymás
mellett ülők különböző típusú füzetet töltenek ki, biztosítva ezzel az önálló munkát.

Ha a padok elrendezése bonyolult, és a sorok nem átrendezhetőek, akkor a fentiek szellemében a fel-
mérésvezető dönt az ülésrendről, mindenkor szem előtt tartva a képességek szerinti sorrendet, valamint a
páratlan-páros elosztást, vagyis azt, hogy az egymás mellett ülők különböző típusú füzetekben dolgozza-
nak. Az iskolai koordinátor � amennyiben nem vezet felmérést � ellenőrizze az ültetés rendjét az osztályok-
ban. 

2. HIÁNYZÓK, ÚJ TANULÓK, KÉSŐK
A tanulók ültetése során kiderül, hogy vannak-e hiányzók, új tanulók, esetleg késők. Amennyiben egy
tanuló bármilyen okból hiányzik, vagy már nem jár az osztályba, úgy annak helyét üresen kell hagyni,
a számára biztosított füzet elejére rá kell írni az azonosító számot, valamint jól láthatóan azt, hogy
�HIÁNYZÓ�. A Jelenléti íven is jelölni kell a hiányzást!

Fontos, hogy a hiányzó tanuló füzetét ne adják oda más tanulónak, mert a füzetek típus szerinti (A
és B) elosztása felborul, ha a hiányzó füzetét automatikusan az utána következő tanulónak adják!
(Ennek elkerülése végett célszerű a hiányzó tanuló helyét az ültetés során üresen hagyni, az üres helyre letenni a
neki szánt füzetet, és ráírni, hogy HIÁNYZÓ.)
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A Jelenléti íveken található adatok (osztálymegnevezés, létszám, a füzetek darabszáma) az iskolák által
nyújtott információk alapján készült adatbázisból kerültek a felmérési dokumentumokra. A létszámok-
ban történt későbbi változásokra tehát a központ nem tudott tekintettel lenni, minden osztály szá-
mára annyi füzet kerül kiküldésre, amilyen létszám az adatbázisban szerepelt. Ha a Jelenléti íven sze-
replő számtól eltérő számú tesztfüzetet kapott az osztály, akkor az ilyen jellegű csomagolási hibák rög-
zítésére a Felmérési jegyzőkönyvben van lehetőség. 

Ha időközben az osztály létszáma csökkent, akkor az ily módon hiányzó tanulókat úgy kell kezelni,
mint az egyéb hiányzásokat. Ha ilyen tanuló szerepel a kiválasztottak között is, akkor is a hiányzókra
vonatkozó eljárást kell követni.  

Ha új tanuló érkezett az osztályba (aki nem szerepel a névsorban), akkor őt ne ültessék le a felmérés-
hez, ez a tanuló nem vesz részt a felmérés hivatalos részében. Amennyiben az iskola vezetése úgy
dönt, akkor ez a tanuló a felmérés hivatalos részén kívül (12 óra után) kitölthet egy olyan füzetet, amely
hiányzás miatt nem került kitöltésre, és nem kellett a központba küldeni.

Ha egy tanuló késik, és csak a tesztek kitöltésére vonatkozó instrukciók elhangzása után érkezik az órá-
ra, akkor a felmérésvezető jelezze a Jelenléti ív adott órájánál, hogy a tanuló késett (�K� betű), de a ta-
nuló csatlakozzon a teszt kitöltéshez, és társaival együtt töltse ki a teszt további részeit. Amennyiben
a felmérés végén kiderül, hogy a későn érkező tanuló a kiválasztott 20 közé tartozik (akinek a tesztjét
központi javításra kellene küldeni), akkor jelöljék a Kiválasztott 20 fő űrlapján is, hogy a tanuló késett
az első óráról. 

Ahogyan azt a 2. pontban jeleztük, a különböző változásokat és problémákat a Jelenléti ív megfelelő ro-
vatában kell jelezni az adott tanulónál. A hiányzók neve mellé �H� betűt kell írni minden olyan részhez,
amikor a tanuló hiányzott. A késést �K� betűvel kell jelezni, a tanuló alkalmatlanságát pedig a fent is-
mertetett módon kell a Jelenléti ív �A� oszlopában rögzíteni. 

Ha az iskolai koordinátor nem vezet felmérést, akkor a felmérés közben ellenőrizze, hogy a felmérés-
vezetők megfelelően adminisztrálják-e ezeket az eseteket. Amennyiben a koordinátor felmérést vezet,
úgy a felmérés után ellenőrizze a Jelenléti íveket és a Felmérési jegyzőkönyveket. 

3. A TESZT EGYES RÉSZEINEK ELKÜLÖNÍTÉSE
Ahogyan azt korábban ismertettük, a felmérésben használt tesztek négy, egyenként 45 perc hosszúsá-
gú részből állnak, két matematikai és két olvasási-szövegértési egységből. Az egyes részek eltérő sor-
rendben szerepelnek a kétféle (�A� és �B�) füzetben. A tanulók egy-egy rész kitöltésével csak a megadott
ideig, vagyis negyvenöt percig dogozhatnak. A szünetek után már csak a következő rész kitöltésével
foglalkozhatnak, és nem térhetnek vissza az előzőre. A részeket jól látható és felismerhető nyomdai
megoldás és szöveges figyelmeztetés választja el egymástól. A felmérés megbízhatóságának érdeké-
ben az egyes részek kitöltése után a csomagban található kisméretű, üres (felirat nélküli) öntapadós
matricákkal kell leragasztani a kitöltött rész oldalait. A felmérésvezető feladata, hogy az adott óra végén
kiossza a tanulóknak a matricákat, és meggyőződjön arról, hogy a tanulók leragasztják a kitöltött részt. A
matricát, az oldalak külső hosszanti szélére, középre kell felragasztani úgy, hogy a matrica átfogja a ki-
töltött rész minden oldalát, egyúttal lezárva az adott részt. Tanulónként összesen 3 darab matricát kell
kiosztani, tehát a teszt utolsó � negyedik �  részét már nem kell leragasztani. 

4. AZ AZONOSÍTÓ SZÁMOK HASZNÁLATA
Ahogyan azt a B. rész 11/b) pontjában említettük, a felmérés során minden tanulóhoz egy háromjegyű
azonosító szám tartozik. Ezt az azonosító számot az iskolák a központ által küldött Jelenléti íven kapják
meg, s a felmérés megkezdése előtt a korábban ismertetett módon (C) /2. pont) kell a tanulói listákat és
az azonosító számokat egymáshoz rendelni. A tesztek kitöltése előtt az azonosító számokat a tesztfü-
zetek elejére kell felírni a már javasolt módon. Nem szabad elfelejtkezni arról, hogy a hiányzók, késők
füzetére is rá kell kerülnie az adott tanulóhoz rendelt azonosító számnak.
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Ha az iskolai koordinátor felmérést vezet, akkor a felmérés után ellenőrizze, hogy valamennyi füzetre
rákerültek-e az azonosító számok, és amennyiben hiányosságot észlel, azt a felmérésvezető segítségé-
vel pótolják. Ha az iskolai koordinátor nem vezet felmérést, akkor a felmérés ideje alatt ellenőrizheti az
osztályokban, hogy az azonosító számokat ráírták-e a füzetek elejére. 

Az azonosító számokon kívül kérjük, hogy minden TANULÓ írja fel a tesztfüzet elejére (az �Or-
szágos kompetenciamérés� felirat alá) jól láthatóan és olvashatóan az iskola nevét. 

5. A FELMÉRÉS KÖZBEN
A felmérés ideje alatt az iskolai koordinátornak az alábbiakat kell biztosítania, illetve lehetőség szerint a
felmérés alatt vagy után ellenőriznie. 
• A tanulók a Jelenléti ívnek megfelelően ülnek-e a teremben?
• Az egymás mellett ülő páratlan és páros azonosító számú tanulók A, illetve B jelű füzetet töltenek-e

ki?
• A hiányzók helye üresen van-e hagyva? 
• A tanulók a felmérés során tollal dolgoznak-e?
• A füzet elejére olvashatóan, jól láthatóan írta-e a tanuló az azonosító számot és az iskola nevét?
• A hiányzókat, későket megfelelő módon adminisztrálták-e a felmérésvezetők?
• Miden tanulónak lehetősége van-e számológépet és vonalzót használni a matematikateszt kitöltése-

kor. 
• A tanulók rendben, fegyelmezetten dolgoznak-e?
• A felmérésvezetők gondoskodnak-e arról, hogy az órák végén a tanulók leragasszák a kitöltött részt

a kiosztott matricákkal? 
• A felmérésvezetők betartják-e a tesztírásra és szünetekre fordított időkereteket? 
• A felmérés idején a teremben nem tartózkodik-e más a tanulókon, a felmérésvezetőn, a minőségbizto-

sítón, illetve az iskolai koordinátoron kívül. (Az iskola igazgatója vagy helyettese a teremben lehet.)
• A felmérés befejezéséig a felmérési anyagokat � a felmérésvezetők is � biztonságosan kezelik-e?

Azokba a tanulókon kívül senki nem tekinthet bele.
• A felmérésvezetők vezetik-e a Jelenléti ívet és a Felmérési jegyzőkönyvet? Jelzik-e a hiányzásokat,

késéseket?

Szinte mindig előfordul, hogy a tanulóknak kérdéseik vannak a teszt során. A felmerülő kérdéseket a
felmérésvezető hallgassa meg, azonban a feladatok értelmezésével és megoldásával kapcsolatban
semmiféle információt nem adhat!

A teszteket az Útmutatóban megadott sorrendben és az előírt idő alatt kell a tanulóknak kitölteniük.
Amennyiben szükséges, a tanulók a felmérés alatt természetesen elhagyhatják a termet rövid időre
(WC), de csak engedéllyel és egyesével. A felmérésvezető a tesztek kitöltése alatt nem hagyhatja ma-
gukra a tanulókat, és a szünetekben is gondoskodnia kell a felmérési anyagok biztonságáról.

FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy ugyanazt az azonosító számot véletlenül se használja több tanu-
ló!

Teendők a feladatok tartalmi hibája esetén
A tesztekben esetlegesen előforduló tartalmi hibákat (nyomdahiba) a Felmérésvezetői jegyzőkönyv
megfelelő helyén lehet jelezni a füzet típusának, a feladat számának és a hiba jellegének megadásával. 

4. A felmérés után
A felmérésvezető feladata, hogy a felmérés végén a tesztfüzeteket azonosító szám szerint emelkedő
sorrendbe (NEM elkülönítve az A és B füzeteket) rakja, és átadja az iskolai koordinátornak a kitöltött
Jelenléti ívvel és a Felmérési jegyzőkönyvvel együtt. Az iskolai koordinátor feladata a felmérés után,
hogy a felmérésvezetőktől átvegye és ellenőrizze a rendezett füzetcsomagokat, hogy azok szám szerint
megvannak-e, mindegyikre rákerült-e az azonosító szám, és a hiányzókat, későket feltüntették-e. 
Az iskolai koordinátor gyűjtse össze és ellenőrizze a Jelenléti íveket és a Felmérési jegyzőkönyveket is,
amelyeket mind a felmérésvezető, mind a koordinátor lásson el kézjegyével. 
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1. A KÖZPONTI JAVÍTÁSRA BEKÉRT FÜZETEK ÖSSZEGYŰJTÉSE
A felmérés végeztével � valamennyi füzet összegyűjtése után � az igazgató jelenlétében az iskolai koor-
dinátor bontja fel azt a � 20 tanuló azonosítóját tartalmazó � borítékot, amelyet a teszteket tartalmazó
csomagban kapott meg az iskola. A borítékban van a Kiválasztott 20 fő űrlapja (2. MELLÉKLET), melyen
megtalálhatóak azok az azonosító számok, amelyekhez tartozó füzeteket a központba kell küldeni.
Amennyiben az iskolában minőségbiztosító van jelen, úgy a kiválasztás után lássa el kézjegyével a 20
füzetet és a Kiválasztott 20 fő űrlapot, amelyen rögzítették a szükséges adatokat.
A központi javításra kiválasztott 20 tanuló tesztfüzetének kezelése különös körültekintést igényel, az is-
kolai koordinátor és az igazgató felel azért, hogy a füzetek a szabályoknak megfelelően legyenek kivá-
lasztva. Ennek lépései a következők. 

! A boríték felbontása után tekintsék át a Jelenléti íveket, és a kiválasztott tanulókkal kap-
csolatos információkat vezessék át a Kiválasztott 20 fő űrlapra. A tanulók nevét természe-
tesen NEM KELL az űrlapra átvezetni! A kiválasztott tanulói azonosító számok melletti
oszlopokban (F/L jelű oszlop) jelöljék, hogy a tanuló fiú (F) vagy lány (L), illetve a további
oszlopokban  a tanuló szakirányát (amennyiben nincs előre kitöltve), azt, ha a kiválasztott
tanuló a tesztkitöltés egy vagy több részénél késett, hiányzott, vagy a teszt kitöltésére al-
kalmatlan.

! Ha három vagy annál kevesebb hiányzó vagy alkalmatlan tanuló van, akkor a kiválasztott,
de hiányzó (vagy alkalmatlan) tanulók füzeteit is lássák el a hozzájuk tartozó matri-
cákkal, és tegyék az azonosító számuk szerinti megfelelő helyre a többi kitöltött füzet közé,
és azokkal együtt küldjék vissza a központba. Ellenőrizzék, hogy mind a Jelenléti íven,
mind a Kiválasztott 20 fő űrlapján rögzítve legyen a hiányzás. Az űrlapot az iskolai koordi-
nátor lássa el kézjegyével!

! Ha a 20 kiválasztott tanuló közül háromnál több (tehát négy vagy annál több) olyan tanuló
van, akinek a füzete (pl. hiányzás vagy igazolható alkalmatlanság miatt) kitöltetlen, akkor
pótazonosító igénylésére van szükség. Ebben az esetben hívják az OKÉV regionális
igazgatóságát, ahol a Kiválasztott 20 fő űrlapjának tetején található iskolai azonosító szám
(4+1+3 jegyű), valamint az eredetileg kiválasztásra került, de hiányzó vagy alkalmatlan ta-
nulók (háromjegyű) azonosító számának bediktálása után a hiányzó tanulók helyett sze-
mélyre szabottan  pótazonosítókat kapnak.

! Az OKÉV által megadott pótazonosítók regisztrálásra kerülnek a központi nyilvántartásban
is, tehát a hiányzó vagy alkalmatlan tanulók  füzetei helyett a központban már a kiadott
pótazonosító szerinti tesztet várják javításra. Egy eredetileg kiválasztott tanulót tehát
kizárólag az OKÉV által megadott póttanulóval lehet helyettesíteni! Ha esetleg a pót-
tanuló is hiányzó vagy alkalmatlan, akkor nincs lehetőség több pótszám igénylésére, ebben
az esetben csak a megadott póttanuló (kitöltetlen) tesztfüzetét kérjük beküldeni, és az
űrlapon, illetve a füzet elején is kérjük jelölni a hiányzást. Semmiképpen se küldjenek be
olyan pótfüzetet, amelyet az OKÉV-vel nem egyeztettek!

! Ha pótazonosítók igénylésére volt szükség, akkor a Kiválasztott 20 fő űrlapjának vastag
vonallal elválasztott jobb oldalán található oszlopokban rögzítsék a póttanulóra vonatkozó
adatokat (fiú, lány, hiányzás, késés, alkalmasság, szakirány) is a Jelenléti ívről. Fontos,
hogy a póttanulók adatai abba a sorba kerüljenek, amelyik tanulót helyettesítik, mivel
nem mindegy, hogy melyik tanuló kit helyettesít.

! A kiválasztott (szükség esetén pót) füzetekre egyesével fel kell ragasztani a tasakban talál-
ható 20 darab, �Tesztfüzet� feliratú és a kiválasztott tanulók azonosító számát tartalmazó
matricát (a tesztek fedőlapján található CÍMKE feliratú helyre). Nagyon fontos, hogy a meg-
felelő azonosító számú matrica a hozzá tartozó füzetre kerüljön rá! Amennyiben pótta-
nuló kiválasztására került sor, úgy a póttanuló tesztfüzetére az a matrica kerüljön felra-
gasztásra, amely tanulót a póttanuló helyettesíti, tehát az eredetileg kiválasztott ta-
nulói azonosító számot jelző matrica. Ebben az esetben azonban az eredeti azonosító
szám mellett található három üres négyzetbe jól láthatóan be kell írni a azonosító pót-
számot. 

! Ha a kiválasztott 20 tanuló nem azonos szakirányon tanul, akkor a Kiválasztott 20 fő űr-
lapján jelölje a megadott helyen, hogy a statisztikai elemzés során mely szakirányhoz ha-
sonlítva készüljön az Iskolajelentés.
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! Összefoglalva: visszaküldeni csak a matricával ellátott füzeteket kell, képzési típusonként
és/vagy évfolyamonként maximum 20 darabot! Ha három (vagy kevesebb) hiányzó vagy
alkalmatlan tanuló van a kiválasztott tanulók között, akkor a hiányzók füzetére is kerüljön rá
a megfelelő matrica, és küldjék azokat is vissza. Ha négy vagy annál több hiányzó (vagy
alkalmatlan) tanuló volt a kiválasztottak között, és póttanulót igényeltek, akkor a póttanulók
füzetére ragasszák rá az eredetileg kiválasztott azonosító számú matricát, írják be a pótta-
nuló azonosító számát, és CSAK a matricával ellátott póttanuló füzetét küldjék be. Az
eredetileg kiválasztott, de hiányzó (vagy alkalmatlan) tanulóét ebben az esetben nem kell
beküldeni. Ha a póttanuló is hiányzó vagy alkalmatlan, akkor a póttanuló (kitöltetlen) fü-
zetére ragasszák rá az eredetileg kiválasztott azonosító számú matricát, írják át a pótszá-
mot, és a póttanuló matricával ellátott füzetét küldjék vissza (ne az eredeti hiányzóét).
Ha bármilyen indokolható okból nem a Kiválasztott 20 fő űrlapján megadott azonosító szá-
mú füzeteket küldik vissza, akkor azt mindenképpen regisztráltassák az OKÉV területileg
illetékes regionális igazgatóságával, mert a feldolgozásnál csak azokat a füzeteket lehet
figyelembe venni, amelyek az űrlapon szerepeltek, illetve azokat, amelyek cseréje az
OKÉV-nél regisztrálásra  került! 

Ha a fentiek alapján sikerült a központi javításra bekért füzetek kiválasztása, adminisztrációja és matri-
cákkal való ellátása, akkor, ha az iskola igényli, sor kerülhet a kiválasztott 20 füzet iskolai javítására, ez
azonban NEM KÖTELEZŐ. A központi javítás és adatfeldolgozás után az iskolák az eredményekkel (Is-
kolajelentéssel) együtt megkapják a kiválasztott tanulók részletes eredményeit is, tehát az iskoláknak
később rendelkezésükre állnak majd ezek az adatok. Ettől függetlenül a Javítókulcsok segítségével a
visszaküldés előtt kijavíthatják a füzeteket. Természetesen a javítás kizárólag a kódolási tevékenységre
korlátozódhat, a koordinátor feladata annak biztosítása, hogy a kiválasztott füzetekbe a kódoláson
kívül MÁS JAVÍTÁS NE KERÜLJÖN!

A kiválasztott füzeteket végül az azonosító számok szerint növekvő sorba rendezve (nem elkülönítve
az A és B füzeteket) zárják el mindaddig, amíg a többi felmérési anyaggal együtt visszaküldésre össze-
állítják a csomagokat. A 20 füzet továbbra is szigorúan titkosan kezelendő, illetéktelenek nem nézhetnek
vagy javíthatnak bele. 

A Kiválasztott 20 fő űrlapjáról készítsen egy fénymásolatot, és a másolatot fűzze le a felmérés egyéb
� iskolában maradó � dokumentumaival együtt. Az eredeti űrlapot helyezze biztonságba a többi vissza-
küldendő anyaggal együtt. 

2. A KÖZPONTBA KÜLDENDŐ KÉRDŐÍVEK KIOSZTÁSA ÉS ÖSSZEGYŰJTÉSE
A füzetek kiválasztása után a Jelenléti ívek segítségével azonosítsák azokat a tanulókat, akiknek át kell
adni a Tanulói kérdőíveket. Értelemszerűen csak azoknak a tanulóknak kell a kérdőívet kitölteniük,
akiknek a füzetét központi javításra küldik. A kérdőívek esetében is követni kell a póttanulókra vonat-
kozó útmutatásokat, tehát ha póttanuló kiválasztására volt szükség, akkor a háttérkérdőívet is a
póttanulónak kell átadni. 

! A csomagban található 20 darab �Tanulói kérdőív� feliratú és a kiválasztott tanulók azono-
sító számával ellátott matricát ragassza fel a kérdőívekre (a kérdőívek elején található
CÍMKE feliratú helyre). A póttanulók esetében a háttérkérdőív matricán is írja be az erre
szolgáló három négyzetbe a pótazonosítót. 

! Keresse fel az érintett tanulókat osztályukban, és adja át nekik a matricával ellátott kérdő-
ívet.  Hívja fel az érintett tanulók figyelmét, hogy a válaszadás önkéntes, névtelen, de vála-
szaikkal nagymértékben hozzájárulnának a felmérés céljainak megvalósításához. A tanuló
vigye haza a kérdőívet, és azt szüleivel egyeztetve töltse ki. Ha a család igényli, lezárt bo-
rítékban is visszahozhatja a tanuló a kérdőívet.

! A kérdőíveket másnapra mindenképpen hozzák vissza a tanulók akkor is, ha nem töltötték
ki! A koordinátor feladata, hogy másnap megkeresse a tanulókat, és összegyűjtse tőlük a
kérdőíveket. 
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! A visszakapott kérdőíveket a tesztekkel együtt biztonságosan kell tárolni a visszaszállítá-
sig. 

3. AZ ISKOLAI JEGYZŐKÖNYV KITÖLTÉSE

Az összegyűjtött Felmérési jegyzőkönyvek információi alapján a koordinátor töltse ki a Kiválasztott 20 fő
űrlapjának hátoldalán található Iskolai jegyzőkönyvet. Ezen a dokumentumon kell összesíteni az egyes
osztályokban lefolytatott felmérések eseményeit, az esetleges problémákat. A központba be kell küldeni
minden egyes Felmérési jegyzőkönyvet, és az Iskolai jegyzőkönyvet is.

4. AZ ISKOLAI KÉRDŐÍV ÁTVÉTELE

A felmérés kezdetén az iskola igazgatójának átadott Iskolai kérdőívet a csomagok visszaszállításáig
kérjük kitölteni. A kitöltött és visszakapott kérdőívre a koordinátor feltétlenül ragassza fel az �Iskolai
kérdőív� feliratú matricát, amely a �Tanulói kérdőív� matricákat tartalmazó oldalon található. (Ha az
Önök iskolájában párhuzamosan több évfolyamon vagy képzési formában folyik a felmérés, akkor CSAK
AZ EGYIK csoport � 6., 8. vagy 10. évfolyamosok, illetve pl. gimnazisták vagy szakközépiskolások �
anyagai között lesz megtalálható ez a matrica.) Ezután helyezze ezt a kérdőívet is a visszaküldendő
anyagok közé. 

5. A FELMÉRÉSI ANYAGOK ÉS DOKUMENTUMOK BECSOMAGOLÁSA, TÁROLÁSA,
VISSZAJUTTATÁSA

A központi feldolgozáshoz az alábbi felmérési anyagokat és dokumentumokat kérjük azonosító szám
szerint növekvő sorrendbe rendezve visszaküldeni: 

! A 20 darab kiválasztott (pótazonosítók esetén megfelelően adminisztrált), matricával ellátott, az
azonosító számok szerint sorba rendezett teszteket (a kitöltetleneket  is!).

! A 20 darab kitöltött (és kitöltetlen), matricával szintén ellátott Tanulói kérdőívet.
! A kitöltött és matricával ellátott Iskolai kérdőívet.
! A kitöltött Felmérésvezetői jegyzőkönyveket.
! A megfelelően adminisztrált Kiválasztott 20 fő űrlapját és annak hátoldalán a kitöltött Iskolai jegy-

zőkönyvet.

A fentieknek megfelelően összeállított anyagokat tegyék egy dobozba, a dobozt zárják le, és az iskola
pecsétjével pecsételjék le. 

Amennyiben az Önök iskolájában a 6., 8. és 10. évfolyamon is, illetve többféle képzési formában (pl.
gimnázium és szakközépiskola) történt a felmérés, tehát egynél több füzetcsomagot küldenek vissza,
akkor kérjük, hogy (ahogyan azt a felmérés előtt megkapták) az egy-egy évfolyam vagy képzési formá-
hoz tartozó kiválasztott füzeteket és kérdőíveket külön csomagolják be kisebb dobozokba, és a
�Tesztfüzet� matricákat tartalmazó oldalon található �Kiválasztott tanulók/ (pl.) Szakközépiskola� feliratú,
vonalkóddal és azonosító számmal ellátott matricát, a tavalyi gyakorlattól eltérően, KÜLÖN-KÜLÖN ra-
gasszák rá az egyes évfolyamok és/vagy képzési formák felmérési anyagait tartalmazó dobozok-
ra. 

A különböző évfolyamok és/vagy képzési formák füzeteit tartalmazó kisebb dobozokat tegyék egy
nagyméretű dobozba, hogy egy iskolából csak EGYETLEN szállítmány érkezzen a központba!
Ügyeljenek arra, hogy az egyes vonalkódos matricákat a nagy dobozban található kisebb dobozok-
ra ragasszák fel! Az iskolai koordinátor gondoskodjon arról � az iskola igazgatójának segítségével �,
hogy az elszállításig a csomagot biztonságos helyen tárolják.

A fentiek szerint összeállított egyetlen dobozra ragasszák fel a csomagszállító cég vonalkódos címzés-
címkéjét is. Ezt a címkét a felmérés végéig lezárva tartott tasakban találják meg.
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A dobozt a GLS szállítócég munkatársának kell átadni 2004. május 24-én vagy 25-én. Amennyiben a
csomagot a szállítócég május 25-éig nem vitte el, jelezzék az OKÉV területileg illetékes regionális igaz-
gatóságának. Kérjük, hogy az iskola gondoskodjon arról, hogy a megadott két napon 8�16 óra között
álljon valaki rendelkezésre, aki a szállítókat fogadja és a csomagot átadja.

6. A FÜZETEK  KÓDOLÁSA

A Javítókulcsok a tesztek kitöltéséig titkosan kezelendők, tehát azt a koordinátor nem adhatja át senki-
nek. Amennyiben az iskola szükségesnek tartja, a tesztek kódolását  a központilag összeállított, egysé-
ges Javítókulcs alapján a felmérés után lehet elvégezni, de ez nem kötelező. A kódolásban részt vevő
kollégák a Javítókulcs instrukciói alapján a központi kódolás szempontjai szerint tudják pontozni a tesz-
teket, s ezeket az eredményeket az erre szolgáló adatfeldolgozó szoftver segítségével tudják majd ele-
mezni. Mivel a központi feldolgozásra bekért teszteket NEM KELL az iskolában lekódolni, ezért ezen
füzetek eredményeit minden iskola számára az Iskolajelentéssel együtt küldi vissza a központ. 
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7. AZ ISKOLAJELENTÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 

Az országos összehasonlító elemzések megbízhatóságának és érvényességének biztosítása szem-
pontjából a felmérés lebonyolításának minden részlete egyforma fontossággal bír. Az elemzést végző
központ csak akkor tudja garantálni, hogy az iskolák számára adott visszajelzés objektív és megbízható,
ha biztosítva látja az adatok hitelességét. Ebből következően csak azoknak az iskoláknak tud a központ
megbízható elemzést adni, amelyek: 

! az 5. pontban felsorolt anyagokat és dokumentumokat maradéktalanul, a kellő mennyiséget
biztosítva beküldték, és 

! a beküldött anyagok valóban csak azok, amelyek a központi nyilvántartás szerint az iskolától
várhatóak (a kiválasztott tanulók azonosító számának megfelelő tesztek � kellő számú A és B fü-
zet � a hozzájuk tartozó kérdőívekkel),

! a szükséges dokumentumokat megfelelő módon töltötték ki,
! az esetleges hiányokat, problémákat dokumentálták,

! a dokumentumokból, illetve a minőségbiztosítók jelentéséből nem derül fény olyan eseményre,
amely a felmérés hitelességét veszélyeztetné.

Amennyiben az iskola elmulasztja ezen feltételek bármelyikének teljesítését, úgy számára nem ké-
szül Iskolajelentés.

A szabályszerűségen kívül az adatok feldolgozhatóságnak vannak további, statisztikai feltételei is. Ha
ezen feltételek nem érvényesülnek, az adott iskola nem kap összehasonlító statisztikai elemzést, csak
az Iskolajelentés szöveges részét, illetve az adatfeldolgozó szoftver segítségével elemezheti a tanulói
teljesítményét. Ezen esetek a következők:

! Az értékelhető diákok kis létszáma (kevesebb  mint 5 fő) miatt az átlagok és percentilisek olyan
nagy mértékű hibával számíthatóak csak, hogy azok az iskola számára semmilyen információt
nem tartalmaznak.

! Az értékelhető diákok aránya kisebb mint 50% (a hiányzók vagy fogyatékos tanulók nagy szá-
ma miatt), így az iskolára számított átlag és percentilisek nem tükrözik megbízhatóan az iskola
tényleges helyzetét.
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D) Az iskolai koordinátorok tevékenységi listája

1. Az iskolai koordinátorok feladatainak összefoglalása

A felmérés előtt
• Részvétel a központi képzésen, vagy a szükséges tudnivalók elsajátítása az Útmutató alapján. 
• Az érintettek tájékoztatása, a kellő számú felmérésvezető kolléga kijelölése.
• A tanulók figyelmének felhívása arra, hogy számológépet és vonalzót kell magukkal hozniuk a teszt-

írás napján vagy a kellő számú eszközről való gondoskodás.
• A felmérésvezetők felkészítése, a felkészítés dokumentálása.
• A tesztanyagokat tartalmazó doboz átvétele a szállítóktól, a csomag sértetlenségének ellenőrzése,

ha szükséges, jegyzőkönyv felvétele.
• A csomag biztonságos tárolása a felmérés megkezdéséig.
• A felmérés előkészítése: terembiztosítás, a szükséges terembeosztások és helyettesítések meg-

szervezése.
• A Képesség szerinti listák összeállítása, dokumentálása, az adatok átvezetése a Jelenléti ívekre.
• Az Iskolai kérdőív átadása az igazgatónak.

A felmérés napján
• A csomag felbontása 7:30-kor. Amennyiben az iskolában minőségbiztosító van jelen, akkor az ő je-

lenlétében.
• A csomag tartalmának ellenőrzése.
• A Jelenléti ívek kiosztása a felmérésvezetők között, az adatok ellenőrzése.
• A tesztanyagok kiosztása a felmérésvezetők számára.
• Az Iskolai kérdőív átadása az igazgatónak (ha ezt még korábban nem tette meg).
• A felmérés menetének ellenőrzése / felmérésvezetői tevékenység ellátása.
• A kitöltött és rendezett felmérési anyagok összegyűjtése a felmérésvezetőktől.

A felmérés után
• A tesztek, azonosító számok ellenőrzése, a Jelenléti ívek, Felmérésvezetői jegyzőkönyvek össze-

gyűjtése és ellenőrzése, az esetleges hiányok pótlása, hibák javítása.
• A Kiválasztott 20 fő űrlapját tartalmazó boríték felnyitása (a minőségbiztosító jelenlétében).
• A borítékban található lista alapján a 20 tesztfüzet kiválasztása.
• A tesztek és a Jelenléti ív alapján a szakirányok, hiányzók, késők, alkalmatlanok, fiú, lány jelölése a

Kiválasztott 20 fő űrlapján.
• Annak a szakiránynak a megjelölése, amelyhez hasonlítani kéri az iskola a beküldött 20 tanuló ered-

ményét az Iskolajelentésben (amennyiben a kiválasztott tanulók különböző szakirányokon tanulnak).
• Szükség esetén pótszámok igénylése az OKÉV-től, és a póttanulók adminisztrálása.
• A matricák felragasztása a tesztfüzetekre.
• A matricák felragasztása a Tanulói kérdőívekre, majd a kérdőívek átadása az érintett diákoknak.
• A kitöltött Iskolai kérdőív átvétele és felcímkézése.
• Az Iskolai jegyzőkönyv kitöltése a Felmérési jegyzőkönyvek alapján.
• A felmérés másnapján a Tanulói kérdőívek összegyűjtése.
• A Kiválasztott 20 fő űrlapjának fénymásolása és a másolat lefűzése.
• A tesztek, kérdőívek és egyéb dokumentumok összegyűjtése, becsomagolása, lezárása és biztonság-

ba helyezése az elszállításig.
• EGY darab, mindent tartalmazó csomag átadása az iskolában megjelenő szállítócég munkatársának.
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2. A tavalyi gyakorlattól eltérő feladatok

• Az A és B jelű füzeteket nem kell a felmérés után szétválogatni.

• Minden tanulónak álljon rendelkezésére vonalzó és számológép a matematikateszt kitöltésekor!

• A képesség szerinti listák elkészítésekor az SNI (sajátos nevelési igényű) tanulók a sor végére ke-
rüljenek!

• Ha nincs előzetesen kitöltve, akkor mind a Jelenléti íven, mind a Kiválasztott 20 fő űrlapján töltse ki a
tanulók szakirányára vonatkozó rovatot (�SZI� oszlop). 

• Ha a kiválasztott 20 tanuló nem azonos szakirányon tanul, akkor a Kiválasztott 20 fő űrlapján jelölje
a megadott helyen, hogy a statisztikai elemzés során mely szakirányhoz hasonlítva készüljön az Is-
kolajelentés (�Az Iskolajelentésben bemutatásra kerülő szakirány� utáni négyzet).

• A tesztfüzet egyes részeinek megoldásához 45 perc a tanulók rendelkezésére.

• Ha több évfolyam és/vagy képzési forma anyagát kell az iskolának visszaküldenie, akkor a füzet-
csomagokat külön dobozokba csomagolják, és a tanulói csoportokat azonosító, vonalkódos matricá-
kat külön-külön ragasszák fel az egyes dobozokra. A kis dobozokat tartalmazó nagy dobozra ilyen-
kor csak a GLS Csomagküldő Szolgálat matricája kerül.

3. Azon  tevékenységek, amelyekre külön is szeretnénk felhívni a figyelmét

• A felmérés után az egyes évfolyamok és/vagy képzési formák anyagát külön dobozokba csomagol-
ják, majd ezeket tegyék EGY nagyobb dobozba!

• A póttanulót ahelyett a tanuló helyett adminisztrálják, akit helyettesít!

• Minden kiválasztásra került tanuló füzetét küldjék vissza, a hiányzókét is, feltéve, ha nincs helyette
póttanuló. Póttanuló esetén csak a póttanuló füzetét küldjék vissza, akkor is ha ő is hiányzik.

• A kiválasztott füzetekben TILOS a tanuló válaszát kijavítani, a helyes megoldást bejelölni. 

• Az iskolai kérdőívekre is ragasszák fel a hozzá való matricát!

• Ha a megadott napok egyikén sem viszik el az iskolából a csomagot, azt jelezzék a regionális OKÉV
illetékes regionális igazgatóságának!

• Ha az elszállítás után derül ki, hogy valami kimaradt a csomagból, azt jelezzék a regionális OKÉV
illetékes regionális igazgatóságának!
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II. rész

FORGATÓKÖNYV
Részletes lebonyolítási útmutató a felmérésvezetők számára

1. Általános tudnivalók
A felmérésvezető feladata az iskolában zajló országos felmérés levezetése a számára kijelölt osztály-
ban. A felmérés lebonyolításához egyrészt az iskolai koordinátor által tartott felkészítés, másrészt jelen
Forgatókönyv ad útmutatást.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Útmutatót, és felmerülő kérdéseivel forduljon az iskolai koordiná-
torhoz. A forgatókönyv a 6., 8. és 10. évfolyam felmérésének lebonyolítási útmutatóját tartalmazza, mert
a három évfolyam között a felmérés levezetése szempontjából nincs különbség. 

2. A felmérésvezető feladatai az felmérés során
• Az iskolai koordinátor által kiosztott Jelenléti ívek adatainak ellenőrzése. 
• A tanulókat az ültetési szabályoknak megfelelően kell leültetni, amelyeket az iskolai koordinátor is-

mertet. (Ültetési rend: a Képesség szerinti lista alapján összeállított Jelenléti ív sorrendjében, az első
padba az osztály legjobb képességű tanulója ül, majd követik a többiek úgy, hogy egymás mellé a
páratlan és páros azonosító számú tanulók ülnek.) 

• A hiányzókat, későket vagy a tesztírásra alkalmatlan tanulókat az előírásoknak megfelelően admi-
nisztrálni.

• A füzeteket az ülésrendnek megfelelően kiosztani (a páratlan azonosító számú tanulók kapják az �A�
jelű füzeteket, páros azonosító számúak a �B� jelűeket). A hiányzók helyét ki kell hagyni, és a nekik
járó füzetek elejére fel kell írni, hogy hiányzó! Ügyelni kell arra, hogy a hiányzóknak osztandó füzetet
ne adják automatikusan a soron következő tanulónak, mert ezzel a füzetek �A� és �B� típus szerinti
sorrendje felborul.

• Az azonosító számokat és az iskola nevét a tanulókkal a füzet elejére felíratni.
• A tesztek kitöltését a Forgatókönyvnek megfelelően levezetni.
• Az egyes egységek kitöltése után az adott rész leragasztásáról gondoskodni. (A csomagban talál-

ható matricák segítéségével, minden tanuló esetében.)
• A Felmérésvezetői jegyzőkönyvet (amely a Forgatókönyv végén található) és a Jelenléti ívet vezetni.
• A felmérés végén a tesztfüzeteket összegyűjteni és azonosító szám szerint növekvő sorba rendezni,

nem elkülönítve az A és B jelű füzeteket.
• A rendezett füzetcsomagokat az iskolai koordinátornak átadni.

A felmérésvezetőnek a vizsgálat lebonyolításához stopperórára vagy másodpercmutatós órára lesz
szüksége.

A tesztek nem névre szólóak, tehát a felmérésvezetőnek figyelmet kell fordítania arra, hogy a tanulók a
megfelelő tesztet töltsék ki. Ezenkívül fokozott figyelmet kell fordítani a tanulói azonosító számok meg-
felelő kezelésére. A Jelenléti íven a tanulók neve mellett szerepel, hogy melyik tanuló ír �A� vagy �B� tí-
pusú tesztet. A tesztek elosztásának rendje is eszerint történik. Ennek részleteit lásd később.

A felmérés során vezesse az Útmutató utolsó részében található Felmérésvezetői jegyzőkönyvet. Itt kell
jelölni az egyes tesztek kezdésének és befejezésének időpontját és a felmérés szempontjából fontos
valamennyi történést. A felmérés adatainak feldolgozása során gyakran ezek a jegyzőkönyvek szolgál-
nak megbízható információval. 
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A felmérés lebonyolítása, időbeosztása a felmérésvezetők számára

Felmérési órák Időigény Javasolt beosztás

Bevezetés, ültetés 10 perc 8:00-8:10
1. óra: Tesztfüzet 1. rész 45 perc 8:10-8: 55

Szünet 10 perc 8:55-9:05

2. óra: Tesztfüzet 2. rész 45 perc 9:05 - 9:50

Szünet 10 perc 9:50-10:00

3. óra: Tesztfüzet 3. rész 45 perc 10:00-10:45

Szünet 10 perc 10:45-10:55

4. óra: Tesztfüzet 4. rész 45 perc 10:55-11:40

A felmérés levezetése
AZ ISKOLAI KOORDINÁTOR ÁLTAL ISMERTETETT MÓDON ÜLTESSE LE A TANULÓKAT,

EZUTÁN KÉRJÜK, MONDJA A KÖVETKEZŐKET :

Kedves Tanulók!
A mai napon egy országos tudásfelmérésben vesztek részt. Olvasási-szövegértési és matematikafel-
adatokat fogtok megoldani. A felmérésben az ország összes iskolájának valamennyi hatodik, nyolcadik
és tizedik osztályos tanulója részt vesz. Kérünk Benneteket, hogy érezzétek át ennek a felelősségét, és
a legjobb tudásotokat nyújtsátok! A teszt négy részből áll, egy-egy rész kitöltéséhez 45 perc áll a rendel-
kezésetekre. 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. Kérem, hogy a tesztek kitöltéséhez mindenki tollat használjon!
Van-e valakinek kérdése a felméréssel kapcsolatban?

KÉRJÜK, FELELJEN A FELMERÜLŐ KÉRDÉSEKRE!
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1. ÓRA: TESZTFÜZET 1. RÉSZ
A JELENLÉTI ÍVEN JELÖLJE A HIÁNYZÓKAT ÉS A KÉSŐKET. A HIÁNYZÓ TANULÓ AZONOSÍTÓ
SZÁMA MELLÉ, AZ 1. RÉSZ OSZLOPÁBAN JELÖLJE �H� BETŰVEL, HA A TANULÓ HIÁNYZOTT. AZ
�A� JELŰ OSZLOPBAN JELEZZE, HA A TANULÓ ALKALMATLAN A TESZT KITÖLTÉSÉRE. 
Miután az adatszolgáltatás során megtörtént az előzetes szűrés, és az esetleges SNI tanulók jelölése a
lista utolsó soraiban (ők nem kerültek bele a reprezentatív mintaválasztásba),  most már kizárólag az az-
óta bekövetkezett változásokat kérjük jelölni  az alábbi szempontok szerint: 

1-es kód: Testi fogyatékos tanulók  � Csak azok a tanulók jelölhetőek ezzel a kóddal, akik
olyan ideiglenes vagy állandó testi fogyatékossággal rendelkeznek, amely megakadályozza
őket a teszt kitöltésében (pl.: siketek, vakok és gyengén látók, valamint azok, akiknek a keze
sérült annyira, hogy nem tud írni).

2-es kód: Szellemi fogyatékos és/vagy részképesség-zavaros tanulók �  Csak azok a ta-
nulók jelölhetőek ezzel a kóddal, akik hivatalos dokumentummal igazoltan szellemi fogya-
tékosok, diszlexiások, diszgráfiások, diszkalkuliások vagy olyan egyéb igazolható részképes-
ség-zavaruk van, amely megakadályozza őket a teszt kitöltésében.

 
3-as kód: Nyelvi nehézségekkel küzdő tanulók � Csak azok a tanulók jelölhetőek ezzel a
kóddal, akik igazolhatóan kevesebb, mint egy éve részesülnek magyar nyelvű oktatásban
(pl. nem magyar anyanyelvű tanulók), tehát problémáik vannak a magyar nyelv megértésével,
használatával, és ez akadályozza őket a teszt megírásában.  

FONTOS! A fenti kódok nem használhatóak önkényesen az egyes tanulók alkalmatlanságának megíté-
lésére, csak alapos megfontolás és az iskolavezetéssel való egyeztetés után jelölhető egy-egy tanuló
alkalmatlannak, de csak abban az esetben, ha az alkalmatlanság ténye hivatalos dokumentummal iga-
zolható. Ezt a minőségbiztosítók is ellenőrizhetik! 

EZUTÁN MONDJA A KÖVETKEZŐKET:
Kiosztom a tesztfüzeteket. Csukva tegyétek magatok elé a padra, és addig ne nyissátok ki, amíg nem
szólok. Semmi más ne legyen a padon, csak a tesztfüzet és a tollatok.

OSSZA KI A FÜZETEKET A JELENLÉTI ÍVNEK MEGFELELŐEN. ÜGYELJEN ARRA, HOGY AZ
EGYMÁS MELLETT ÜLŐK EGYIKE (PÁRATLAN AZONOSÍTÓ SZÁMÚ) A, A MÁSIK (PÁROS
AZONOSÍTÓ SZÁMÚ) B FÜZETET KAPJON. A HIÁNYZÓK HELYÉT HAGYJA ÜRESEN, A NEKIK
SZÁNT FÜZETET TEGYE AZ ÜRES HELYRE A PADRA, ÉS ÍRJA RÁ, HOGY �HIÁNYZÓ�. 

EZUTÁN KÉRJÜK, MONDJA A KÖVETKEZŐKET:
Most mindenkinek név szerint felolvasok egy háromjegyű számot. Kérlek Benneteket, hogy mindenki
tollal írja fel a füzete elején található négyzetekbe a számokat. Aki készen van, tegye le a tollát, és néz-
zen fel. 

KEZDJE EL A NÉVSORT FELOLVASNI A JELENLÉTI ÍVRŐL, ÉS MINDEN TANULÓNAK MONDJA
MEG A JELENLÉTI ÍVEN A NEVE MELLETT SZEREPLŐ HÁROMJEGYŰ AZONOSÍTÓ SZÁMÁT!
Pl.: Rózsa Csaba 101

Bánfi Ilona 102

KÖZBEN ELLENŐRIZZE, HOGY MINDEN TANULÓ A MEGFELELŐ HELYRE, JÓL LÁTHATÓAN ÉS
OLVASHATÓAN ÍRJA FEL AZ AZONOSÍTÓ SZÁMÁT.
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AMIKOR KÉSZEN VANNAK, MONDJA A KÖVETKEZŐKET: 

Most mindenki írja fel az iskola nevét jól láthatóan és olvashatóan a füzet elejére az �Országos kompe-
tenciamérés� felirat alá! 

KÖRBESÉTÁLVA ELLENŐRIZZE, HOGY A TANULÓK FELÍRJÁK-E A MEGFELELŐ HELYRE AZ
ISKOLA NEVÉT. 

HA MINDEN TANULÓ KÉSZEN VAN, MONDJA A KÖVETKEZŐKET:

Ebben a füzetben olvasmányok, történetek és különböző típusú matematikafeladatok vannak külön egy-
ségekbe rendezve. A teszt négy részből áll, mindegyik rész kitöltéshez 45 perc áll a rendelkezésetekre.
Ha egy résszel ennél hamarabb készen vagytok, akkor csukjátok be a füzetet, és csendben foglaljátok el
magatokat, amíg a többiek dolgoznak, de NEM KEZDHETITEK EL a következő rész kitöltését. Előfor-
dulhat, hogy egy rész kitöltésével nem lesztek készen a megadott idő alatt, ez nem baj, de a következő
órán már nem térhettek vissza az előző rész befejezéséhez! 

A feladatokat úgy kell majd megoldanotok, hogy elolvassátok a feladatokhoz tartozó történeteket vagy
egyéb szövegeket, és a velük kapcsolatban feltett kérdésekre válaszoltok. Válaszaitokat általában a fü-
zetben kell bekarikázni, vagy az arra kihagyott helyre, vonalakra beírni. Amikor saját szavaitokkal kell
megadni a választ, akkor is igyekezzetek legjobb tudásotok szerint, érthetően válaszolni és olvashatóan
írni. 

Ha egy oldalt befejeztetek, lapozzatok a következőre! Lehetőleg minden kérdésre válaszoljatok. Ha nem
vagytok biztosak a helyes válaszban, akkor azt válasszátok, amelyiket a legjobbnak gondoljátok. 

Összesen 45 percetek van a teszt első részének kitöltésre. A matematikafeladatok megoldásához hasz-
náljatok számológépet és ha szükséges, vonalzót. Akinek nincs számológépe vagy vonalzója, jelentkez-
zen. Ha a számoláshoz papírra van szükségetek, nyugodtan írjatok a füzetbe!  
Ha a megadott idő előtt befejezitek a válaszadást valamennyi kérdésre, akkor nézzétek át a válaszaito-
kat, de ismétlem, nem kezdhetitek el a következő részt! 

Most van-e valakinek kérdése?
FELELJEN A FELMERÜLŐ KÉRDÉSEKRE!

Nyissátok ki a füzeteteket! 
ELLENŐRIZZE, HOGY ELEGET TESZNEK-E A FELSZÓLÍTÁSNAK!

MONDJA A KÖVETKEZŐKET: 

Most közösen olvassuk el a teszt kitöltéséről szóló útmutatót! Én hangosan olvasom, ti olvassátok velem
együtt magatokban.

HANGOSAN OLVASSA:
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A FELOLVASÁS UTÁN KÉRDEZZE MEG, HOGY VAN-E VALAKINEK KÉRDÉSE! 
VÁLASZOLJON A FELMERÜLŐ KÉRDÉSEKRE!
HA NINCS TÖBB KÉRDÉS, MONDJA A KÖVETKEZŐKET: 

Kezdjetek hozzá a munkához! Jó munkát mindenkinek!

JEGYEZZE FEL A JEGYZŐKÖNYVBEN A KEZDÉS IDEJÉT, ÉS ÁLLÍTSA BE AZ ÓRÁT 45 PERCRE!

KÉRJÜK, ELLENŐRIZZE, HOGY VALÓBAN BEÍRJÁK-E A VÁLASZOKAT A MEGFELELŐ HELYRE!
HA EGY TANULÓ JELZI, HOGY SZÁMOLÓGÉPRE LENNE SZÜKSÉGE, KÉRJE EL EGY MÁSIK DIÁK
SZÁMOLÓGÉPÉT, ÉS AZT ADJA ODA A TANULÓNAK!

45 PERC ELTELTÉVEL KÉRJÜK, MONDJA A KÖVETKEZŐKET:

Lejárt az idő. Mindenki tegye le a tollát, és csukja be a füzetét! Most mindenkinek kiosztok egy kis matri-
cát, amellyel össze kell ragasztani a teszt első részének oldalait.

VEGYE ELŐ A FELMÉRÉSI ANYAGOK MELLÉ CSOMAGOLT MATRICÁKAT TARTALMAZÓ ÍVET, ÉS
KÖRBE JÁRVA OSSZON KI MINDEN TANULÓNAK EGY DARABOT! A MATRICÁVAL A TESZT ELSŐ
RÉSZÉNEK OLDALAIT (általában az 1�17. oldal) KELL ÖSSZEFOGVA LERAGASZTANI ÚGY, HOGY
A MATRICA AZ OLDALAK KÖZEPÉN FOGJA ÁT AZ ADOTT RÉSZT. VÁRJA MEG, AMÍG A TANULÓ
A MEGFELELŐ HELYRE ÉS MÓDON FELRAGASZTJA A MATRICÁT! 

MIUTÁN MINDEN TANULÓ VÉGZETT A RAGASZTÁSSAL, MONDJA A KÖVETKEZŐKET:

A füzeteket hagyjátok a padon! Most 10 perc szünet következik, utána a teszt második részével folytat-
juk a felmérést. Kérek mindenkit, hogy pontosan XXX óra XXX percre jöjjön vissza ide az osztályba.

JEGYEZZE FEL A BEFEJEZÉS IDŐPONTJÁT A JEGYZŐKÖNYVBEN!

2. ÓRA: TESZTFÜZET 2. RÉSZ

ELLENŐRIZZE, HOGY VALAMENNYI TANULÓ VISSZETÉRT-E AZ OSZTÁLYBA! A TANULÓKNAK AZ
ELŐZŐ ÓRÁN ELFOGLALT HELYRE KELL LEÜLNIÜK, ÉS AZ ELŐZŐ ÓRÁN ELKEZDETT
FÜZETBEN KELL DOLGOZNIUK. 

A JELENLÉTI ÍV 2. RÉSZ OSZLOPÁBAN JELÖLJE A HIÁNYZÓKAT ÉS A KÉSŐKET! 

KÉRJÜK, MONDJA A KÖVETKEZŐKET:

Ezen az órán folytatjuk a teszt kitöltését. 
Kérem, hogy nyissátok ki a füzeteket a második résznél. A tesztet az előző órához hasonlóan kell kitöl-
teni. 

Kezdjetek munkához!
JEGYEZZE FEL A JEGYZŐKÖNYVBEN A KEZDÉS IDEJÉT, ÉS ÁLLÍTSA BE AZ ÓRÁT 45 PERCRE!

KÉRJÜK, ELLENŐRIZZE, HOGY VALÓBAN BEÍRJÁK-E A VÁLASZOKAT A MEGFELELŐ HELYRE!

45 PERC LETELTÉVEL MONDJA A KÖVETKEZŐKET: 

Lejárt az idő. Mindenki tegye le a tollát, és csukja be a füzetét! Most újra kiosztok mindenkinek egy kis
matricát, amellyel össze kell ragasztani a teszt második részének oldalait. 

VEGYE ELŐ A FELMÉRÉSI ANYAGOK MELLÉ CSOMAGOLT MATRICÁKAT TARTALMAZÓ ÍVET, ÉS
KÖRBE JÁRVA OSSZON KI MINDEN TANULÓNAK EGY DARABOT! A MATRICÁVAL A TESZT
MÁSODIK RÉSZÉNEK OLDALAIT (általában a 15�30. oldal) KELL ÖSSZEFOGVA LERAGASZTANI
ÚGY, HOGY A MATRICA AZ OLDALAK KÖZEPÉN FOGJA ÁT AZ ADOTT RÉSZT. VÁRJA MEG, AMÍG
A TANULÓ A MEGFELELŐ HELYRE ÉS MÓDON FELRAGASZTJA A MATRICÁT! 
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MIUTÁN MINDEN TANULÓ VÉGZETT A RAGASZTÁSSAL, MONDJA A KÖVETKEZŐKET:

A füzeteket hagyjátok a padon! Most 10 perc szünet következik, utána a teszt harmadik részével foly-
tatjuk a felmérést. Kérek mindenkit, hogy pontosan XXX óra XXX percre jöjjön vissza ide az osztályba.

JEGYEZZE FEL A BEFEJEZÉS IDŐPONTJÁT A JEGYZŐKÖNYVBEN!
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3. ÓRA: TESZTFÜZET 3. RÉSZ

ELLENŐRIZZE, HOGY VALAMENNYI TANULÓ VISSZETÉRT-E AZ OSZTÁLYBA! A TANULÓKNAK
AZ ELŐZŐ ÓRÁN ELFOGLALT HELYRE KELL LEÜLNIÜK, ÉS AZ ELŐZŐ ÓRÁN ELKEZDETT
FÜZETBEN KELL DOLGOZNIUK. 

A JELENLÉTI ÍV 3. RÉSZ OSZLOPÁBAN JELÖLJE A HIÁNYZÓKAT ÉS A KÉSŐKET! 

KÉRJÜK, MONDJA A KÖVETKEZŐKET:

Ezen az órán folytatjuk a teszt kitöltését. 
Kérem, hogy nyissátok ki a füzeteket a harmadik résznél. A tesztet az előző órához hasonlóan kell ki-
tölteni. 

Kezdjetek munkához!
JEGYEZZE FEL A JEGYZŐKÖNYVBEN A KEZDÉS IDEJÉT, ÉS ÁLLÍTSA BE AZ ÓRÁT 45 PERCRE!

KÉRJÜK, ELLENŐRIZZE, HOGY VALÓBAN BEÍRJÁK-E A VÁLASZOKAT A MEGFELELŐ HELYRE!

45 PERC LETELTÉVEL MONDJA A KÖVETKEZŐKET: 

Lejárt az idő. Mindenki tegye le a tollát, és csukja be a füzetét! Most újra kiosztok mindenkinek egy kis
matricát, amellyel össze kell ragasztani a teszt harmadik részének oldalait. 

VEGYE ELŐ A FELMÉRÉSI ANYAGOK MELLÉ CSOMAGOLT MATRICÁKAT TARTALMAZÓ ÍVET, ÉS
KÖRBE JÁRVA OSSZON KI MINDEN TANULÓNAK EGY DARABOT! A MATRICÁVAL A TESZT
HARMADIK RÉSZÉNEK OLDALAIT (általában a 30�45. oldal) KELL ÖSSZEFOGVA LERAGASZTANI
ÚGY, HOGY A MATRICA AZ OLDALAK KÖZEPÉN FOGJA ÁT AZ ADOTT RÉSZT. VÁRJA MEG, AMÍG
A TANULÓ A MEGFELELŐ HELYRE ÉS MÓDON FELRAGASZTJA A MATRICÁT! 

MIUTÁN MINDEN TANULÓNÁL VÉGZETT A RAGASZTÁSSAL, MONDJA A KÖVETKEZŐKET:

A füzeteket hagyjátok a padon! Most 10 perc szünet következik, és utána a teszt utolsó részével folytat-
juk a felmérést. Kérek mindenkit, hogy pontosan XXX óra XXX percre jöjjön vissza ide az osztályba.

JEGYEZZE FEL A BEFEJEZÉS IDŐPONTJÁT A JEGYZŐKÖNYVBEN!

4. ÓRA: TESZTFÜZET 4. RÉSZ

ELLENŐRIZZE, HOGY VALAMENNYI TANULÓ VISSZETÉRT-E AZ OSZTÁLYBA! A TANULÓKNAK
AZ ELŐZŐ ÓRÁN ELFOGLALT HELYRE KELL LEÜLNIÜK, ÉS AZ ELŐZŐ ÓRÁN ELKEZDETT
FÜZETBEN KELL DOLGOZNIUK. 

A JELENLÉTI ÍV 4. RÉSZ OSZLOPÁBAN JELÖLJE A HIÁNYZÓKAT ÉS A KÉSŐKET! 

KÉRJÜK, MONDJA A KÖVETKEZŐKET:

Ezen az órán folytatjuk a teszt kitöltését. 
Kérem, hogy nyissátok ki a füzeteket az utolsó résznél. A tesztet az előző órához hasonlóan kell kitölte-
ni. 

Kezdjetek munkához!
JEGYEZZE FEL A JEGYZŐKÖNYVBEN A KEZDÉS IDEJÉT, ÉS ÁLLÍTSA BE AZ ÓRÁT 45 PERCRE!

KÉRJÜK, ELLENŐRIZZE, HOGY VALÓBAN BEÍRJÁK-E A VÁLASZOKAT A MEGFELELŐ HELYRE!
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45 PERC LETELTÉVEL MONDJA A KÖVETKEZŐKET: 

Lejárt az idő. Mindenki tegye le a tollát, és csukja be a füzetét! 

JEGYEZZE FEL A BEFEJEZÉS IDŐPONTJÁT A JEGYZŐKÖNYVBEN!

A füzeteket hagyjátok a padon, én majd összeszedem. Ezzel vége a felmérésnek. Köszönöm a munká-
tokat!

RENDEZZE A FÜZETEKET AZ ISKOLAI KOORDINÁTOR ÚTMUTATÁSÁNAK
MEGFELELŐEN (azonosító szám szerint növekvő sorrendbe)! ELLENŐRIZZE MÉG
EGYSZER, HOGY A JELENLÉTI ÍVET ÉS A JEGYZŐKÖNYVET HIÁNYTALANUL
KITÖLTÖTTE-E, A HIÁNYZÓK FÜZETÉRE RÁÍRTA-E AZ AZONOSÍTÓ SZÁMUKAT, ÉS
JELÖLTE-E A HIÁNYZÁST! LÁSSA EL KÉZJEGYÉVEL A JELENLÉTI ÍVET ÉS A
JEGYZŐKÖNYVET! KERESSE MEG AZ ISKOLAI KOORDINÁTORT, ÉS EGYEZTESSÉK A
TOVÁBBI TEENDŐKET!

KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT!
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3. melléklet (a Kiválasztott 20 fő űrlapjának hátoldalán található)

IIsskkoollaaii  jjeeggyyzzőőkköönnyyvv
A jegyzőkönyv készítője:________________________________

1. Volt-e eltérés a füzetek számában, típusában vagy az évfolyamban (a Jelenléti íven szereplő darabszámhoz képest)?
(Amennyiben itt a NEM-et jelöli meg, akkor  ugorjon a jegyzőkönyv 5-ös kérdésére! Ha az IGEN-t, akkor kérjük, folytassa a 2. kérdéssel.)

IGEN NEM
□ □

2. Füzetek száma:
(Itt jelölje, ha kevés füzet érkezett az iskolába, vagy ha egyáltalán nem érkezett füzet. Az eltérést a Jelenléti íven szereplő darabszámmal
vesse össze!)

KEVÉS ELÉG
□ □

⇒ RÉSZLETEZVE:
Évfolyam: Hány darabbal volt kevesebb?
6. évf. □ ____db
8. évf. □ ____db

10. évf. □ ____db
3. Rossz évfolyam:
(Itt jelölje, ha rossz évfolyam számára kapott füzeteket, pl. 6. helyett 10. évfolyamot vagy fordítva!) 

VOLT ILYEN NEM VOLT ILYEN
□ □

⇒ RÉSZLETEZVE:
6. helyett 8. vagy 10. évfolyamos füzetek érkeztek

□
8. helyett 6. vagy 10. évfolyamos füzetek érkeztek

□
10. helyett 6. vagy 8. évfolyamos füzetek érkeztek

□
4. Rossz füzettípus
(Itt jelölje, ha kevés A  vagy B típusú füzet érkezett! Az eltérést a Jelenléti íven szereplő darabszámmal vesse össze!)

VOLT ILYEN NEM VOLT ILYEN
□ □

⇒ RÉSZLETEZVE:

6. évfolyam: Kevés A füzet Kevés B füzet
□ □

8. évfolyam: Kevés A füzet Kevés B füzet
□ □

10. évfolyam: Kevés A füzet Kevés B füzet
□ □

5. Sérült csomagolás
(Itt jelölje, ha a csomag sérült vol!.)

IGEN NEM
□ □

⇒ RÉSZLETEZVE:

Sérülten érkezett az iskolába. --------------------------------------- □
Az iskolában sérült meg. -------------------------------------------- □
Véletlenül felbontották.---------------------------------------------- □
A sérülés körülményeiről jegyzőkönyv készült.------------------ □
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Felmérésvezetői jegyzőkönyv

1. Osztály megnevezése: _________

2. Felmérésvezető: _________________________________ 3. A felmérés dátuma: _________________

4. A felmérés időbeosztása

Kezdés Befejezés

5 Tesztírás bevezetése (tanulók ültetése, instrukci-
ók, füzetek kiosztása) ___:___ ___:___

6 Első rész (45 perc) ___:___ ___:___

7 Második rész (45 perc) ___:___ ___:___

8 Harmadik rész (45 perc) ___:___ ___:___

9 Negyedik rész (45 perc) ___:___ ___:___

10. Az alábbiak közül jelen volt-e valaki a tesztírás alatt?
Igen Nem

a) Iskolai koordinátor (ha nem azonos a felmérésvezetővel) □1 □2
b) Az iskola tanára vagy egyéb alkalmazottja □1 □2
c) Minőségbiztosító □1 □2
d) Más személy □1 □2

11. Hány tanuló viselkedett fegyelmezetlenül, beszélt a társaival, zavarta a felmérés lebonyolítását? 

Senki 1-2 tanuló Néhány tanuló Kb. a tanulók fele A legtöbb tanuló
□ □ □ □ □

12. Az alábbiak közül befolyásolta-e valami a tesztírást? 
Igen Nem

a) Hangosbeszélő, csengetés, más osztályok a folyosón □1 □2
b) Tanulók vagy tanárok látogatása a teremben □1 □2

c) Egyéb: ________________________________________________________

13. Volt-e valamilyen probléma a tesztfüzetekkel vagy bizonyos feladatokkal (pl.: tartalmi hibák vagy hiányok)?
□ Nem
□ Igen, kérjük részletezze:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

14. Volt-e valamilyen sérülés a dobozon az iskolába való érkezéskor (akár a nagy dobozon, akár a benne lévő, osztá-
lyonkénti kisebb dobozokon)?
□ Nem
□ Igen, kérjük részletezze:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

15. Megfelelő felmérési anyagokat kapott-e az osztály (a Jelenléti íven szereplő adatoknak megfelelően)?
□ Igen
□ Nem, kérjük részletezze:
______________________________________________________________________________________
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