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Ebben a kérdőívben néhány kérdést találsz magadról és a családodról. Kérjük, a kérdőívet 
a mai napon a felmérés után vidd haza, és szüleiddel együtt töltsd ki! A felmérés sikere 
érdekében kérjük, hogy holnapra hozd vissza az iskolába a szüleiddel közösen kitöltött 
kérdőívet. (Ha kívánod, akkor a kitöltött kérdőívet lezárt borítékban is visszahozhatod.) 
Kérjük, hogy minden kérdést gondosan olvass el, és a lehető legpontosabban válaszolj! 
Ha már bejelölted a választ egy kérdésre, de meggondoltad magad, akkor húzd át a beírt 
választ, és jelöld be az újat! Ennél a kérdőívnél nincsenek „jó” vagy „rossz” válaszok. Azt 
írd be, ami rád nézve igaz!
Válaszaidat a többiek válaszaival együtt dolgozzák fel, összesítéseket és átlagokat 
képeznek belőlük, amelyekből az egyes tanulók adatai nem azonosíthatók be.  
A válaszadás önkéntes.

Köszönjük a segítségedet. 
Válaszaidat bizalmasan kezeljük.
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1. Mikor születtél? 
19                                                                 
        év                     hónap                  nap

2. Lány vagy fiú vagy? 

Lány  ...........................................C1

Fiú  ...........................................C2

3. Hány évig jártál óvodába?

Csak egy négyzetet jelölj meg!

Egyáltalán nem jártam óvodába ................................................C1

Kevesebb mint egy évig ...............................................................C2

Egy évig .........................................................................................C3

Egy és két év között .....................................................................C4

Két évig ..........................................................................................C5

Több mint két évig .......................................................................C6

4. Hány éves voltál, amikor elkezdted az általános iskolát? 

                éves

5. Ismételtél-e valaha osztályt? 

Minden sorban jelölj meg egy négyzetet! 

         Nem,                Igen,              Igen, kétszer
        soha          egyszer          vagy  többször

a) Általános iskola alsó tagozatában (1−4 osztály) ..................C1  C2  C3

b) Általános iskola felső tagozatában (5−8 osztály) ................C1  C2  C3

c) Középiskolában ........................................................................C1  C2  C3

6. Hol van az állandó lakóhelyed?

Írd be a település nevét és irányítószámát!

 CCCC           
         Lakcímed                               A település neve                                                                                   
               irányítószáma     (Nyomtatott nagybetűvel írd be!)
   

tanulói kérdõív          OKM 2006
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A következő három kérdésre csak akkor válaszolj, ha 4., 6. vagy 8. évfolyamra jársz:

7.  Körzeti (lakóhelyedhez legközelebbi) iskolába jársz-e?

Igen  ...........................................C1

Nem  ...........................................C2

8. Hol voltál első osztályos?

Csak egy négyzetet jelölj meg!

Abban az iskolában, ahová most járok. ....................................C1

Nem a jelenlegi iskolámban. ......................................................C2

9. Ha nem a jelenlegi iskoládban voltál első osztályos, miért változtattál iskolát?

Csak egy négyzetet jelölj meg!

Mert elköltöztünk.  ......................................................................C1

Mert 6 vagy 8 osztályos gimnáziumban tanulok.  ..................C2

Más ok miatt.  ...............................................................................C3

A következő két kérdésre csak akkor válaszolj, ha 10. évfolyamra jársz.

10. Az általános iskola felső tagozatát ugyanabban az iskolában végezted, ahová most is 
jársz?

Igen  ...........................................C1

Nem  ...........................................C2

11. Jártál-e nyelvi előkészítő évfolyamra a 8. évfolyam után?

Igen  ...........................................C1

Nem  ...........................................C2

12. Milyen típusú iskolában tanulsz?

Csak egy négyzetet jelölj meg!

Általános iskolában .....................................................................C1

4 osztályos gimnáziumban .........................................................C2

6 osztályos gimnáziumban .........................................................C3

8 osztályos gimnáziumban .........................................................C4

Szakközépiskolában .....................................................................C5

Szakiskolában ...............................................................................C6

tanulói kérdõív          OKM 2006
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13. Milyen tantervű osztályba jársz?

Csak egy négyzetet jelölj meg!

Normál tantervűbe ......................................................................C1

Két tannyelvűbe  ..........................................................................C2

Tagozatosba/emelt szintűbe  ......................................................C3

Nemzetiségibe  .............................................................................C4

14. Milyen volt az ELŐZŐ ÉV VÉGI tanulmányi átlageredményed?

Egytizedes pontossággal add meg!

    ,  
     egész     tized

15. Milyen osztályzataid voltak a  LEGUTÓBBI FÉLÉV VÉGÉN az alábbi tárgyakból?

Minden sorban karikázd be a megfelelő számot! 

a) Matematika 1 2 3 4 5

b) Magyar nyelv 1 2 3 4 5

c) Irodalom 1 2 3 4 5

d) Magatartás  1 2 3 4 5

e) Szorgalom 1 2 3 4 5

16. Milyen volt a tanulmányi átlageredményed  a LEGUTÓBBI FÉLÉV VÉGÉN?

Egytizedes pontossággal add meg!

    ,  
     egész     tized

17.  Mi az a legmagasabb iskolai végzettség, amelyet szeretnél elérni?

Csak egy négyzetet jelölj meg!

Elvégezni a nyolc általánost ........................................................C1

Szakmunkás végzettséget szerezni ............................................C2

Érettségizni ...................................................................................C3

Technikusi képzettséget szerezni ...............................................C4

Főiskolai szintű végzettséget szerezni .......................................C5

Egyetemi szintű végzettséget szerezni  .....................................C6

Doktori fokozatot szerezni  ........................................................C7

tanulói kérdõív          OKM 2006
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18.  Részesülsz-e az iskoládban az alábbi juttatásokban?

Minden sorban jelöld meg a megfelelő négyzetet!

                                             Igen             Nem
a) Kedvezményes étkezés .......C1  C2

b) Ingyenes étkezés .................C1  C2

c) Ingyenes tankönyv ..............C1  C2

19. Kap-e utánad a családod nevelési segélyt? 

Igen  ...........................................C1

Nem  ...........................................C2

20. Milyen családban élsz?

Csak egy négyzetet jelölj meg!

Saját családomban élek ................................................................C1

Gyermekotthonban/nevelőcsaládban élek ...............................C2

21.  Kikkel laksz együtt egy lakásban? 

Minden sorban jelöld meg a megfelelő négyzetet!

        Igen            Nem
a) Édesanyáddal ...........................................................................C1  C2

b) Édesapáddal .............................................................................C1  C2

c) Nevelőanyáddal  .......................................................................C1  C2

d) Nevelőapáddal   .......................................................................C1  C2

e) Nagymamáddal  .......................................................................C1  C2

f) Nagypapáddal  ..........................................................................C1  C2

g) Testvéreddel/testvéreiddel ......................................................C1  C2

h) Unokatestvéreddel/unokatestvéreiddel ................................C1  C2

i) Más rokonokkal (nagybácsival, nagynénivel stb.) ...............C1  C2

j) Más személyekkel (nem rokonokkal) ....................................C1  C2

22. Hányan laktok együtt egy lakásban?

A teljes létszámot írd be!

   
 Ne felejtsd el saját magadat is beleszámolni!

23. Hány testvéred van (akár együtt élnek veled, akár nem)?

  __________  testvérem

tanulói kérdõív          OKM 2006
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24. Hány testvéreddel élsz együtt egy lakásban?

    testvéremmel
Magadat ne számold bele!

25. Hány olyan gyerekkel élsz együtt egy lakásban, aki nappali tagozatos iskolába jár (általános iskolába, 
gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába, főiskolára vagy egyetemre)?

    gyerekkel
Magadat ne számold bele!

26. Hány olyan gyerekkel élsz együtt egy lakásban, aki még nem jár iskolába (óvodáskorú vagy annál is 
fiatalabb)?

    gyerekkel

27. Hány olyan 16-20 éves gyerekkel élsz együtt egy lakásban, aki nem fejezte be a középiskolát, és nem 
jár már iskolába?

    gyerekkel

28. Mi édesanyád legmagasabb iskolai végzettsége? Ha nevelőanyáddal élsz együtt, akkor az ő iskolai 
végzettségét add meg!

Csak egy négyzetet jelölj meg!

Nem fejezte be az általános iskolát ............................................C1

Általános iskola  ...........................................................................C2

Szakiskola ......................................................................................C3

Szakmunkásképző .......................................................................C4

Érettségi .........................................................................................C5

Főiskola  ........................................................................................C6

Egyetem .........................................................................................C7

29. Mi édesapád legmagasabb iskolai végzettsége? Ha nevelőapáddal élsz együtt, akkor az ő iskolai 
végzettségét add meg!

Csak egy négyzetet jelölj meg!

Nem fejezte be az általános iskolát ............................................C1

Általános iskola  ...........................................................................C2

Szakiskola ......................................................................................C3

Szakmunkásképző .......................................................................C4

Érettségi .........................................................................................C5

Főiskola  ........................................................................................C6

Egyetem .........................................................................................C7

tanulói kérdõív          OKM 2006
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30. Van-e rendszeres munkája édesanyádnak? Ha nevelőanyáddal élsz együtt, akkor az ő adatát add meg!

Csak egy négyzetet jelölj meg!

RENDSZERES MUNKÁJA VAN

állandó munkahelye van ..............................................C1

saját vállalkozása van ....................................................C2

rendszeresen van munkája, de nincs állandó 
munkahelye vagy vállalkozása ...................................C3

NINCS RENDSZERES MUNKÁJA

de alkalmi munkái vannak ..........................................C4

gyesen/gyeden van ........................................................C5

nyugdíjas ....... .................................................................C6

munkanélküli ................................................................C7

tartósan beteg/rokkant .................................................C8

egyéb ok miatt ...............................................................C9

31. Van-e rendszeres munkája édesapádnak? Ha nevelőapáddal élsz együtt, akkor az ő adatát add meg!

Csak egy négyzetet jelölj meg!

RENDSZERES MUNKÁJA VAN

állandó munkahelye van ..............................................C1

saját vállalkozása van ....................................................C2

rendszeresen van munkája, de nincs állandó 
munkahelye vagy vállalkozása ...................................C3

NINCS RENDSZERES MUNKÁJA

de alkalmi munkái vannak ..........................................C4

nyugdíjas ...... ..................................................................C5

munkanélküli ................................................................C6

tartósan beteg/rokkant .................................................C7

egyéb ok miatt ...............................................................C8

32. Hány éves édesanyád? Ha nevelőanyáddal élsz együtt, akkor az ő életkorát add meg!

                  éves

33. Hány éves édesapád? Ha nevelőapáddal élsz együtt, akkor az ő életkorát add meg!

                  éves

34.  Hány lakószoba van a lakásotokban?

Nem számít lakószobának: konyha, fürdőszoba, kamra, WC, folyosó, tároló, pince, műhely.

  
lakószobák száma

tanulói kérdõív          OKM 2006
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35.  Hány darab van a családotokban a következőkből? 

Minden sorban jelölj meg  egy négyzetet!

                                                    Egy sincs          Egy               Kettő       Három vagy 
                     több

a) Mobiltelefon ........................C1 C2  C3 C4

b) Számítógép  .........................C1 C2  C3 C4

c) Személygépkocsi ..................C1 C2  C3 C4

d) Fürdőszoba ..........................C1 C2  C3 C4

36. Hány könyvetek van otthon, szüleidnek és neked összesen? A tankönyveidet, az újságokat és a 
folyóiratokat ne számold bele!

Csak egy négyzetet jelölj meg!

Kevesebb, mint egypolcnyi (kb. 0–50 könyv)  .........................C1

Egypolcnyi (kb. 50 könyv)  .........................................................C2

2-3 könyvespolcnyi (max. 150 könyv)  .....................................C3

5-6 könyvespolcnyi (max. 300 könyv)  .....................................C4

2 könyvszekrényre való (300–600 könyv) ................................C5

3 vagy több könyvszekrényre való (600–1000 könyv)  ...........C6

1000-nél több könyv  ...................................................................C7

37. Van-e otthoni internet-kapcsolatotok? 

 Van .........................................C1

 Nincs ......................................C2

38. Van(nak)-e neked?

Minden sorban jelöld meg a megfelelő négyzetet!

        Igen            Nem
a) Saját könyveid (nem tankönyvek) ..........................................C1  C2

b) Saját íróasztalod .......................................................................C1  C2

c) Külön szobád  ...........................................................................C1  C2

d) Saját számítógéped   ................................................................C1  C2

tanulói kérdõív          OKM 2006
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39. Más családokkal összehasonlítva mennyire él jól a te családod?  

Csak egy négyzetet jelölj meg!

Nagyon nehezen boldogulunk, 
  nagyon sok mindenről le kell mondanunk.  ..........................C1

Csak nehezen tudunk megélni.  .................................................C2

Átlagos színvonalon élünk.  .......................................................C3

Az átlagnál jobban élünk.  ..........................................................C4

Nagyon jól élünk, majdnem mindent 
  megengedhetünk magunknak.  ...............................................C5

A következő kérdés A CSALÁDODDAL KÖZÖSEN VÉGZETT tevékenységekre vonatkozik.
40. Milyen gyakran történik a te családodban?

Minden sorban jelölj meg egy négyzetet!

Soha
 vagy majdnem 

soha

Havonta 
egyszer-
kétszer

Hetente 
egyszer-
kétszer

Minden nap 
vagy majdnem 

minden nap
a)  A szülők (nagyszülők, idősebb testvérek) segítenek  
      a tanulásban, a házi feladatok elkészítésében. ..........C1 C2 C3 C4

b)  A család megbeszéli az iskolában történteket. ..........C1 C2 C3 C4

c)  A család beszélget arról, amit éppen olvasok. ...........C1 C2 C3 C4

     A családdal együtt …

d)  végzünk házimunkát. .............................C1 C2 C3 C4

e)  dolgozunk a kertben, szántóföldön,  
     szőlőben, műhelyben. .............................C1 C2 C3 C4

f)  játszunk, társasjátékozunk. ....................C1 C2 C3 C4

g)  számítógépezünk, internetezünk. ........C1 C2 C3 C4

h)  barkácsolunk. ..........................................C1 C2 C3 C4

i)  kirándulunk, horgászunk,  
    sportolunk. ................................................C1

C2 C3 C4

j)  zenélünk, énekelünk. ...............................C1 C2 C3 C4

k)  kiállításra, múzeumba megyünk. .........C1 C2 C3 C4

l)  moziba, színházba, koncertre  
    megyünk. ...................................................C1

C2 C3 C4

41. Az elmúlt évben (2005-ben) hányszor üdültél együtt a családoddal vagy a családod nélkül?

Csak egy négyzetet jelölj meg!

Egyszer sem ................................C1

Egyszer ........................................C2

Kétszer .........................................C3

Háromszor vagy többször .........C4

tanulói kérdõív          OKM 2006
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42. Általában hogyan jutsz el az iskolába? Olvasd el figyelmesen az összes válaszlehetőséget, és válaszd 
ki azt a KÉT közlekedési módot, amely a te esetedben a LEGJELLEMZŐBB! (Ha rád csak EGY 
közlekedési mód jellemző, akkor elég, ha csak EGYET választasz.) 

Válaszd ki a rád legjellemzőbb egy vagy két közlekedési módot, és jelöld meg a hozzá tartozó négyzetet! 
Kettőnél több négyzetet semmiképpen se jelölj meg! 

a) Gyalog megyek. ..........................................................................................................................C1

b) Kerékpáron, motoron megyek. .................................................................................................C1

c) Helyi tömegközlekedéssel (helyi autóbuszon, villamoson, 
trolibuszon, metrón vagy földalattin) megyek. .....................................................................C1

d) Távolsági autóbuszon megyek.. ................................................................................................C1

e) Vonaton megyek. ........................................................................................................................C1

f) HÉV-en, gyorsvasúton megyek. ................................................................................................C1

g) Autón, motoron visznek a szüleim (vagy rokonaim, ismerőseim). .....................................C1

h) Iskolabusz visz ............................................................................................................................C1

43. Általában mennyi idő alatt jutsz el reggel az iskolába? 

CCC perc alatt

44. Szerinted melyik leírás illik legjobban a környéketeken élő családokra? Akik itt élnek, azok...

Csak egy négyzetet jelölj meg!

Többségében nagyon szegények. ...............................................C1

Többségében szegények. .............................................................C2

Többségében közepes helyzetűek. .............................................C3

Többségében jómódúak. .............................................................C4

Többségében gazdagok. ..............................................................C5

45. A környékre ahol laktok, mi a leginkább jellemző? Milyenek a házak, az utcák és az udvarok?

Csak egy négyzetet jelölj meg!

Nagyon elhanyagoltak, rendezetlenek. .....................................C1

Kicsit elhanyagoltak. ...................................................................C2

Átlagosak, se nem elhanyagoltak, se nem rendezettek ...........C3

Rendben tartottak. .......................................................................C4

Nagyon szépen gondozottak, rendezettek. ..............................C5

tanulói kérdõív          OKM 2006
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46. A környékre ahol laktok, mi a jellemző? Mennyire érzed magad biztonságban az utcákon?

Csak egy négyzetet jelölj meg!

Mindig biztonságban érzem magam az utcákon. ...................C1

Általában biztonságban érzem magam az utcákon. ...............C2

Néha félek, néha nem. .................................................................C3

Gyakran félek az utcákon. ..........................................................C4

Mindig félek az utcákon. .............................................................C5

47. Milyen rendszeres, tanórán kívüli foglalkozásokon veszel részt az iskolában?         

Minden sorban jelöld meg a megfelelő négyzetet!

                  Igen         Nem

a) Korrepetáláson, fejlesztő foglalkozáson ..................................................................................C1 C2

b) Tehetséggondozó órán (azok számára szervezett  foglalkozáson, 

 akiknek jól megy egy adott tantárgy) ....................................................................................C1 C2

c) Iskolai szervezésű szabadidős sportfoglalkozáson .................................................................C1 C2

48. Jársz-e különórákra, magánórákra iskolán kívül az alábbi tárgyakból? 

Minden sorban jelöld meg a megfelelő négyzetet!

                                             Igen             Nem
a) Matematika .........................C1  C2

b) Idegen nyelv .........................C1  C2

c) Zene  .....................................C1  C2

d) Sport  ....................................C1  C2

e) Egyéb ....................................C1  C2

49. Mikor olvastál utoljára könyvet saját szórakozásodra?

Csak egy négyzetet jelölj meg!

Jelenleg is olvasok egy könyvet.  ...................................................................................................C1

Most épp nem olvasok, de a múlt hónapban olvastam.  ...........................................................C2

Most épp nem olvasok, de ebben a tanévben már olvastam.  ..................................................C3

Ebben a tanévben még nem olvastam, de korábban igen.  .......................................................C4

Még soha nem olvastam könyvet a saját szórakozásomra.  ......................................................C5

Sokat segítettél,
köszönjük, hogy kitöltötted a kérdőívet.
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