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KÉRJÜK, AZ ÚTMUTATÓ ELOLVASÁSA ELŐTT FELTÉTLENÜL GYŐZŐDJÖN MEG 
ARRÓL, HOGY A MEGFELELŐ ÚTMUTATÓT OLVASSA! 
 
 
 
Az egyes évfolyamok számára készített Útmutatók közötti eltéréseket a bekezdés melletti 
függőleges vonallal jelöltük minden esetben. Kérjük, a megjelölt szakaszokat figyelmesen 
tanulmányozzák, mert lényegi eltérések vannak az eljárásrendben! Ugyanilyen módon jelöltük a 
különös figyelmet igénylő telephelyi koordinátori feladatokat is. 
 
A felméréshez évfolyamonként különböző Forgatókönyvek készültek. 
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1. Általános tudnivalók a telephelyi koordinátorok számára 

1.1 A vizsgálat célja, általános ismertetés 
Az oktatási miniszter többször módosított 4/2006. (II. 24.) rendeletének 8. § (1) bekezdése alapján 
az Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OH OKÉV), valamint a 
suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Értékelési Központja (ÉK) és 
Képességfejlesztési Kutatóközpontja (KFK) megbízást kapott egy teljes körű országos vizsgálat 
elvégzésére. A vizsgálat az iskolarendszer 6., 8. és 10. évfolyamán tanuló diákok körében a 
matematikai eszköztudás és a szövegértési képesség, a 4. évfolyamon pedig az alapkészségek 
felmérésére terjed ki. 

Az országos vizsgálat lehetőséget teremt arra is, 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 
méréseiéhez (2001, 2003, 2004, 2006), ám számos részlet megváltozott, ezért kérjük, hogy a 
tapasztalt koordinátorok is figyelmesen tanulmányozzák át az Útmutatót. Az eljárásrend bizonyos 
helyeken jelentős mértékben eltér az egyes évfolyamok esetében.  

Kérjük, alaposan ismerje meg azon évfolyamok eljárásrendjét, amelyeknek a felmérését 
koordinálja. 

1.2 A felmérés rövid ismertetése 
Az ország összes iskolájának minden telephelyén1 minden 4., 6., 8. és 10. évfolyamos tanuló az erre 
kiképzett felmérésvezetők irányításával és felügyeletével, azonos időpontban és azonos 
körülmények között írja meg a tesztet. A 4. évfolyamon 5 perc + háromszor 40 perc alatt írás-, 
olvasás- és számolási készséget, valamint gondolkodási képességet mérő tesztet töltenek ki, a 6., 8., 
és 10. évfolyamokon négyszer 45 perc alatt matematikai és szövegértési tesztet oldanak meg. 

A tesztek központi javítását és az adatok elemzését az egyes évfolyamok esetében különböző 
mintaválasztási eljárás alapján végezzük: 
• a 4. évfolyamon 200 országosan reprezentatív, véletlenszerűen kiválasztott intézmény (az Önök 

intézménye nem ilyen) minden tanulójának, 
• a 6. évfolyamon 200 országosan reprezentatív, véletlenszerűen kiválasztott intézmény minden 

tanulójának, 
• a 8. évfolyamon minden intézmény minden tanulójának, 
• a 10. évfolyamon minden intézmény minden telephelyének képzési típusonként 30-30 

véletlenszerűen kiválasztott tanulójának a 

Tesztfüzetét kérjük beküldeni a központi értékelés számára. (Erről és a mintavételbe be nem kerülő 
tanulók által kitöltött teszt felhasználásáról a későbbiekben lesz szó.) 

 

A felmérés tesztjeit, a hozzájuk tartozó Javítókulcsokat és a kérdőíveket a 6., 8., 10. évfolyamok 
számára az Értékelési Központ, a 4. évfolyam esetében a Képességfejlesztési Kutatóközpont 
munkatársai állították össze több mint két évtized mérési tapasztalatainak birtokában, a 
                                                 
1 Iskolának nevezzük azt az intézményt, amelynek van OM-azonosítója, telephelynek azt az önálló címmel rendelkező 
telket, amelyen az adott intézmény épületei állnak. Ebben az értelemben az iskola székhelye is egy a telephelyek közül. 
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legkorszerűbb tesztelméleti és mérési tendenciák figyelembevételével. A tesztek a 4. évfolyamon 
nem tantárgyi ismereteket, hanem sok év alatt fejlődő alapkészségeket, képességeket (írás, olvasás, 
számolás, gondolkodás) mérnek. A 6., 8. és 10. évfolyam tesztjei olyan matematikai és szövegértési 
eszköztudást mérő feladatokból állnak, amelyek elsősorban nem az iskolai tanterv konkrét 
megvalósulását, hanem a tanulóknak azt a képességét mérik, hogy a tanultakat hogyan tudják 
alkalmazni valódi problémák, helyzetek megoldásában. 

A Tanulói, Telephelyi és Iskolai kérdőívek azt a célt szolgálják, hogy a belőlük nyert adatok 
segítségével a telephely eredményeit ne csak önmagukban, hanem a tanulók és a telephely 
rendelkezésére álló lehetőségek és a rájuk jellemző körülmények figyelembevételével tudjuk 
elemezni.  

A vizsgálatban a 4. évfolyamon 20 tesztfüzetváltozat készült, ezeken belül négy (egy 5 perces és 
három 40 perces) tesztbe rendezve találhatók az íráskészséget, az elemi olvasáskészséget, az elemi 
számoláskészséget és az elemi gondolkodási képességet mérő feladatok. Egy tanuló csak egy 
tesztfüzetet tölt ki. Az alapkészségek fejlettségének jellemzése érdekében minden teszt esetében 
mérni kell a feladatok megoldásához felhasznált percek számát is. 

A feladatok készségeket és képességeket mérnek. Az íráskészség mérése nyomtatott szöveg 
másolását jelenti pontosan 5 perc alatt. Az olvasáskészséget mérő feladatok a formai hasonlóság 
ellenére nem feleletválasztóak, nem a jó megoldást kell megtalálni és bekarikázni, hanem 
valamennyi elemről külön-külön kell dönteni, és a döntésnek megfelelően be kell karikázni vagy át 
kell húzni a számjelüket. A számolási készséget mérő feladatok nyílt végűek, amelyek rövid 
válaszokat igényelnek. A gondolkodási képességet mérő feladatok többsége nyílt végű, de az 
olvasáskészséget mérő feladatokhoz hasonló, zárt feladatok is vannak. 

A 6., 8. és 10. évfolyam esetében kétféle – „A” és „B” – tesztfüzet készült, amelyeken belül négy, 
egyenként 45 perces egységbe rendezve találhatók a matematika- és a szövegértési feladatok. Egy 
tanuló csak egyféle („A” vagy „B”) tesztfüzetet tölt ki.  

A feladatokat aszerint különböztetjük meg, hogy milyen típusú választ kívánnak a tanulótól. Az 
egyszerű feleletválasztó feladat esetében négy vagy öt lehetőség közül bekarikázással kell 
kiválasztania az általa helyesnek ítélt egyetlen választ. A nyílt végű feladatok egyik fajtájánál rövid, 
néhány szóból vagy számból álló választ kell beírnia, míg a kifejtést igénylő nyílt végű kérdésekre 
saját szavaival megfogalmazott mondatokban kell válaszolnia. Bizonyos feladatok esetében a 
tanulónak több választ is meg kell jelölnie, mégpedig oly módon, hogy több állítás igaz vagy hamis 
voltát kell megítélnie. 

A felmérés eredményeiről többféle publikáció készül majd. Egyrészt az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium számára összeállítandó jelentés mellett minden intézmény kézhez kap majd egy ún. 
Iskolajelentést, amelyben a telephelyenként központi elemzésre bekért tesztjeinek alapján a becsült 
(iskolai és telephelyi) eredményt közöljük az országos és a rétegadatokhoz viszonyítva. Másrészt a 
teljes adatfeldolgozást követően a hazai szaksajtóban és különböző tanulmánykötetekben jelennek 
meg a mérés eredményei, tapasztalatai. 

1.3  Szervezés 
A felmérést az OH OKÉV szervezi az ÉK és a KFK szakmai együttműködésével. A szervezési, 
koordinálási és adminisztrációs feladatok felelőse az OH OKÉV, a felmérés eszközeinek (tesztek, 
javítókulcsok, kérdőívek és útmutatók) kidolgozását és összeállítását az ÉK és a KFK munkatársai 
végezték. Az OH OKÉV biztosítja a felmérés levezetéséhez szükséges intézményi koordinátori 
képzést, valamint minden telephely számára előzetesen elküldi a felmérési anyagokat. 

A szervezési, kapcsolattartási és lebonyolítási feladatokért minden telephelyen – az igazgató mellett 
– az erre kijelölt, az OH OKÉV által kiképzett ún. intézményi koordinátor, valamint az általa 
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felkészített telephelyi koordinátor felel. Utóbbi szükség esetén további kollégákat képezhet ki a 
felmérésvezetői teendőkre. A telephelyi koordinátornak a jelen Útmutató szerint kell ellátnia a 
feladatát, illetve gondoskodnia kell arról, hogy a felmérésben érintettek megkapják a szükséges 
tájékoztatást, és annak alapján – szintén az előírtaknak megfelelően – végezzék munkájukat. Az 
Útmutató a felmérés előkészítésének és lebonyolításának minden részletét ismerteti.  

A 4. évfolyamos tesztfüzetekkel kapcsolatos szakmai kérdéseiket a KFK munkatársainak tehetik fel 
telefonon (tel.: (62) 431-155). 

Ha a 6., 8. vagy 10. évfolyamos tesztek javításával kapcsolatban kérdések vagy problémák 
merülnek fel, a www.kompetenciameres.hu weboldalon kaphatnak segítséget. 

1.4 A felmérés időpontja 
A felmérés időpontja: 2007. május 30. szerda, a kezdési időpont: 8 óra. A 8 órai kezdéstől csak 
abban az esetben lehet eltérni, ha az intézmény tanítási rendje ezt megkívánja (pl. az első óra kezdő 
időpontja nem 8.00, hanem 8.15). 

A tanulók csak a tájékoztatás és a Tesztfüzetek kiosztása után kezdhetnek hozzá a feladatok 
megoldásához. Az országos teljesítményszint hiteles megállapításának, a felmérés 
megbízhatóságának elengedhetetlen feltétele, hogy a felmérés eszközei, körülményei és a 
lebonyolítás módja a felmérésben részt vevő valamennyi osztályban azonos legyen. Ennek 
érdekében minden telephelyi koordinátor és felmérésvezető számára kötelező az Útmutatóban 
foglaltak pontos követése, a felmérés lebonyolítására vonatkozó szabályok szigorú betartása és 
betartatása. Az ilyen vizsgálatok szükségképpen bonyolultak, rendkívüli figyelmet és 
együttműködést igényelnek. 

A felmérés egységességének biztosítása érdekében a telephelyek véletlenszerűen kiválasztott 10%-
ában az OH OKÉV által megbízott minőségbiztosítók ellenőrizhetik a felmérés menetét.  

A telephelyi koordinátor feladata a minőségbiztosítóval való együttműködés, és annak lehetővé 
tétele, hogy a minőségbiztosító akadály nélkül elláthassa feladatát.  

A 10. évfolyamon a telephelyenként és képzési típusonként véletlenszerűen kiválasztott 30-30 
tanulóval az OH OKÉV által kiküldött mérőbiztosok íratják meg a felmérést. (Pl.: ha az adott 
intézményben gimnáziumi és szakközépiskolai képzés is folyik, akkor két mérőbiztos bonyolítja le 
a mérést.) 

1.5 A felmérés anyagai  
A felmérés anyagait – a Tesztfüzeteket, valamint az Iskolai, a Telephelyi és a Tanulói kérdőíveket – 
abban a dobozban találja, amelyet a telephelyek előzetesen megkaptak. (Tanulói kérdőívet csak 
központi értékelésre kiválasztott intézmények kapnak.) Ebben a dobozban vannak az 
adminisztrációhoz, az előkészítéshez, illetve a visszaküldéshez szükséges anyagok is. 

FIGYELEM! Telephelyenként és évfolyamonként külön dobozt küldünk, kivéve azokat az 
iskolákat, amelyek esetében a 6. évfolyam nincs kiválasztva a reprezentatív adatszolgáltatásra. 
Ezekben az intézményekben a 6. és 8. évfolyam anyagát egy dobozban kapja meg az intézmény. Ha 
az iskola több telephellyel rendelkezik, az Iskolai kérdőívet csak a székhely kapja meg. Minden 
telephely számára külön Telephelyi kérdőívet küldünk. Az Iskolai kérdőív és a Telephelyi kérdőív 
mindig a legmagasabb évfolyam dobozában található meg. 
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1.6 Eltérések a 2006. évi eljárástól  
• Minden évfolyam számára külön Útmutató készült. A 4. és a 6. évfolyamon kétféle útmutató 

van, egy a kiválasztott és egy a nem kiválasztott évfolyamoknak szól. 
• A 4. évfolyamon 200 intézmény tanulóinak füzeteit kérjük be. 
• A 4. évfolyam tesztfüzetei 2007-ben nem változtak a 2006 éviekhez képest. 
• A teszt megírására nem kötelezhető tanulók körét (lásd 2.10) az egyes évfolyamokon, valamint 

a tavalyi eljárásrendtől eltérő módon definiáltuk. Kérjük, az erre vonatkozó részeket különös 
gondossággal olvassák el. 

• Idén nem készült „R” füzet a 8. évfolyamon. 
• A 10. évfolyamon telephelyenként és képzési típusonként véletlenszerűen kiválasztott 30-30 

tanulóval az OH OKÉV által küldött mérőbiztosok íratják meg a felmérést. 

1.7 Különös figyelmet igénylő tevékenységek  
• A dobozt a megérkezése után, de legkésőbb május 25-ig ellenőrizze! Erre azért van szükség, 

hogy az OH OKÉV területileg illetékes regionális igazgatósága az esetlegesen felmerülő 
hiányokat még a mérés megkezdése előtt pótolni tudja. 

• Ha a doboz tartalmának ellenőrzésekor hibát vagy hiányt észlel, jelezze azt az OH OKÉV 
területileg illetékes regionális igazgatóságának! (Az OH OKÉV regionális igazgatóságainak 
címe, telefonszáma az Útmutató utolsó oldalán található.) 

• Ha a június 5–8. közötti napok egyikén sem viszik el a telephelyről a visszaszállítandó 
dobozokat, jelezzék azt az OH OKÉV területileg illetékes regionális igazgatóságának! (Az OH 
OKÉV regionális igazgatóságainak címe, telefonszáma az Útmutató utolsó oldalán található.) 

• Ha az elszállítás után derül ki, hogy valami kimaradt a dobozból, jelezzék azt az OH OKÉV 
területileg illetékes regionális igazgatóságának! (Az OH OKÉV regionális igazgatóságainak 
címe, telefonszáma az Útmutató utolsó oldalán található.) 
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2. A telephelyi koordinátorok tevékenysége 

A telephelyi koordinátor feladata a felmérés egészére, vagyis az előkészítésre, szervezésre, 
lebonyolításra és az OH OKÉV-vel történő kapcsolattartásra terjed ki. Ezért szükséges, hogy a 
telephelyi koordinátor a felmérés minden részletét pontosan ismerje. Az alábbiakban ismertetjük a 
telephelyi koordinátor feladatait, felelősségét, illetve ezzel párhuzamosan a felmérés 
lebonyolításának részleteit és a felmérésvezetők feladatait. 

2.1 Részvétel a központi képzésen vagy a tudnivalók elsajátítása az Útmutató 
alapján 

Az intézmény által kiválasztott kollégák számára – ha az intézmény igényelte – az OH OKÉV 
területileg illetékes regionális igazgatóságai központi képzéseket szerveznek, amelyeken az 
intézményi koordinátorok részletesen megismerhetik a felmérés hátterét, célját, részleteit. Jelen 
Útmutató képezi a képzés anyagát, az ebben foglaltak az irányadóak a felmérés szempontjából; 
ennek részletes ismertetésére és megbeszélésére kerül sor a képzésen. Ha az intézmény nem tartotta 
szükségesnek a képzésen való részvételt, úgy jelen Útmutatóból kell az intézményi – és az általa 
felkészített telephelyi – koordinátoroknak elsajátítaniuk a felmérés szabályos lebonyolításához 
szükséges ismereteket.  

2.2 Az érintettek tájékoztatása 
A telephelyi koordinátor feladata az érintettek (igazgató, kollégák, tanulók, szülők) tájékoztatása, ő 
ismerteti számukra 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 tájékoztassa a felmérésről, illetve annak menetéről! Fontos, hogy a mérés napja 
tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. 
További kötelező tanórai foglakozás számukra nem szervezhető. Kérje meg őket, hogy a vizsgálat 
napján hozzanak magukkal tollat és tízórait!  

A 4. évfolyamon a tesztek megoldásához semmilyen segédeszköz nem szükséges (számológép sem 
használható). 

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

2.3 Kellő számú felmérésvezető kolléga kijelölése 
A telephelyi koordinátornak kell gondoskodnia – az igazgatóval, illetve a telephely vezetőjével 
egyeztetve – a megfelelő számú felmérésvezető kiképzéséről, akik a telephely összes 4., 6., 8. és 
10. évfolyamos osztályaiban egy időben végzik a felmérést. A felmérésvezetők a telephelyen tanító 
tanárok közül kerülhetnek ki. A 10. évfolyamon telephelyenként és képzési típusonként a 
véletlenszerűen kiválasztott 30-30 tanulóval az OH OKÉV által kiküldött mérőbiztosok íratják meg 
a felmérést. A 10. évfolyam többi tanulója az iskolai felmérésvezetők irányításával vesz részt a 
mérésben. 

A telephelyi koordinátor lehetőség szerint ne legyen felmérésvezető, csak abban az esetben láthatja 
el ezt a feladatot, ha a felmérésre kerülő osztályok száma ezt feltétlenül szükségessé teszi. 

Felmérésvezető lehet az adott osztály osztályfőnöke is. 
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2.4 A felmérésvezetők felkészítése, a felkészítés dokumentálása 
A telephelyi koordinátor a képzésen hallottak, illetve az Útmutató és a Forgatókönyv szerint 
készítse fel kollégáit a felmérésvezetői teendők ellátására. A felkészítés kb. 1-1,5 órát vesz igénybe, 
ennek során a felmérésvezetésre kiválasztott kollégák egyszerre, egy időpontban meghallgatják a 
tennivalókat, és megismerik a felmérés részleteit. A felmérés előtt győződjön meg arról, hogy a 
kollégák tisztában vannak-e a felmérés részleteivel és a feladataikkal. A felkészítést a telephelyi 
koordinátornak adminisztrálnia kell, tehát készítsen jegyzőkönyvet a felkészítés időpontjáról, 
időtartamáról, valamint szerepeljen benne a résztvevők neve és a felkészítés során felmerült 
kérdések, problémák rövid leírása! A Felkészítési jegyzőkönyvet a minőségbiztosító ellenőrizheti, 
kérésére ezt be kell mutatni. A Felkészítési jegyzőkönyvet a telephelyen maradó többi 
dokumentummal együtt (pl. Tanulói listák, lásd 2.9) kell adminisztrálni és lefűzni! Kérjük, ezeket a 
dokumentumokat NE KÜLDJÉK el számunkra! 

2.5 A felmérés helyének előkészítése 
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 tanulói ne zavarhassák őket. A 
vizsgálatban részt vevő osztályok számára a szünetek a felmérési rendhez igazodnak (nem 
feltétlenül esnek egybe a tanítási órák szüneteivel). Kérje meg az érintetteket, legyenek segítségére 
abban, hogy a felmérést zavartalan körülmények között folytathassák, például az iskolarádió ne 
zavarja a felmérésben részt vevő tanulókat. 

Május 22–24. (keddtől csütörtökig) 

2.6 A felmérés anyagainak megérkezése 
A felmérési anyagokat tartalmazó dobozokat az OH OKÉV megbízásából a General Logistic 
System (GLS) cég szállítja a telephelyekre május 22-től 24-éig (keddtől csütörtökig), 8–16 óra 
között. Kérjük, hogy a dobozok átvételére meghatalmazott személy a megadott időben tartózkodjon 
a telephelyen! A telephelyi koordinátor – vagy az igazgató által megbízott személy – személyesen 
ellenőrizze a dobozok címkéin a telephely nevét és címét, vegye át a teszteket tartalmazó 
dobozokat; ha a dobozok sérülten, szakadtan érkeznek, gondoskodjon arról, hogy a dobozokat 
lezárják, és biztonságosan tárolják. A sérülésről helyben jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a 
szállító és a telephelyi koordinátor vagy az átvétellel megbízott személy ír alá. Ezt a jegyzőkönyvet 
a felmérés napjának reggelén esetlegesen megjelenő minőségbiztosítónak be kell mutatni. 

Ha a tesztfüzetcsomagban található Tesztfüzetek a sérülés következtében használhatatlanná váltak, 
kérjük, haladéktalanul értesítse az OH OKÉV területileg illetékes regionális igazgatóságát! (Az OH 
OKÉV regionális igazgatóságainak címe, telefonszáma az Útmutató utolsó oldalán található.) 

FIGYELEM! Nem minden esetben érkezik egyszerre a 4. évfolyam felmérési anyagait tartalmazó 
doboz a többi évfolyam felmérési anyagait tartalmazó dobozokkal! 

Ha május 25-én (pénteken) reggel 8 óráig a dobozok valamelyike nem érkezik meg, hívják az OH 
OKÉV területileg illetékes regionális igazgatóságát! (Az OH OKÉV regionális igazgatóságainak 
címe, telefonszáma az Útmutató utolsó oldalán található.) 

Május 25-ig 

2.7 A dobozok felbontása, tartalmuk ellenőrzése 
A felmérési anyagokat tartalmazó dobozt megérkezése után akár azonnal, de legkésőbb 
május 25-én bontsák fel, és a Tartalomjegyzéknek megfelelően ellenőrizzék a tartalmát! A 
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dobozban található dokumentumok között vannak olyanok (például a Tesztfüzetek), amelyek 
tartalmát csak a felmérés napján ismerhetik meg, de vannak olyanok is, amelyeket a felmérés előtti 
napokban elő kell készíteniük. A felmérés anyagainak összeállításakor törekedtünk arra, hogy bár 
sokféle dokumentum található a dobozokban, minden egységen szerepeljen annak tartalma, 
rendeltetése, valamint az, hogy mikor bontható ki, illetve a felmérés előtt megtekinthető-e vagy 
sem (pl. titkos).  
A dobozokban található dokumentumok és felhasználásuk 

a) A dobozok száma 
A szükséges anyagokat igyekeztünk egy dobozban küldeni, de a nagyobb létszámú telephelyek 
esetében előfordulhat, hogy egy évfolyam anyagai több dobozban érkeznek.  

b) A mérési anyagok ellenőrzése 
Miután a mérési anyagokat tartalmazó dobozok megérkeztek, ellenőrizze (legkésőbb május 25-
ig, péntekig), hogy a dobozok hiánytalanul és hibátlanul tartalmaznak-e minden szükséges 
dokumentumot. Javasoljuk, hogy a különböző évfolyamok dobozait külön-külön ellenőrizze, 
így biztosan nem keverednek össze a felmérési anyagok. A következőkben megadjuk a 
dobozban elhelyezett dokumentumok listáját. Minden évfolyam esetében talál majd a dobozban 
egy Tartalomjegyzéket, amely tételesen tartalmazza a dobozban található anyagok típusát és 
darabszámát. (Több doboz esetén csak az egyik dobozban talál levelet, amelyen minden doboz 
tartalmát felsoroljuk.) Ha az ellenőrzés során eltérést tapasztal a Tartalomjegyzék és a valóságos 
tartalom között, jelezze azt az OH OKÉV területileg illetékes regionális igazgatóságának! (Az 
OH OKÉV regionális igazgatóságainak címe, telefonszáma az Útmutató utolsó oldalán 
található.)  

c) A 4. évfolyam dobozának tartalma 
 Tartalomjegyzék, amely ismerteti a doboz tartalmát. A Tartalomjegyzék másik oldalán 
található az Iskolai jegyzőkönyv, amelyet kérjük töltsön ki, és archiváljon. 
 Útmutatók a felmérésvezetők számára, (annyi, ahány osztály van a 4. évfolyamon); 
valamint egy Útmutató a telephelyi koordinátor részére.: 
 1 db lefűzőtasak, amely a felmérés adminisztrálásához szükséges összes dokumentumot 
tartalmazza. 
• Minden 4. osztály részére 1 db Jelenléti ívet. A Jelenéti ív hátoldalán találják a 

Felmérésvezetői jegyzőkönyvet, amelyet a felmérésvezetőknek kell majd kitölteniük. 
 

 
Ellenőrizze a Jelenléti íven a telephely nevét és címét! 
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 Minden 4. osztály részére 1 db felcímkézett tesztfüzetcsomag „EZT A CSOMAGOT 
KIZÁRÓLAG A CÍMZETT BONTHATJA FEL A FELADATLAP BORÍTÓJÁN 
FELTÜNTETETT IDŐPONT ELŐTT 30 PERCCEL!”, valamint „A FELADATLAPON 
FELTÜNTETETT IDŐPONTIG A FELADATLAPOK TARTALMA NEM 
NYILVÁNOS!” felirattal! A tesztfüzetcsomag a felmérés Tesztfüzeteit tartalmazza, a 
felmérés megkezdése előtt legfeljebb fél órával bontható ki. Minden csomagon talál 
egy címkét, amelyen láthatja a telephely nevét és címét, alatta az osztály azonosító számát, 
a címke alján bal oldalon a tasakban található Tesztfüzetek számát (1 db tartalékfüzettel), 
jobb oldalon az osztály évfolyamát és jelét (pl. 4.A). 

  
A címkén ellenőrizze a telephely nevét és címét! A tasak felbontása nélkül a legfelső 
Tesztfüzet címlapja alapján ellenőrizze, hogy valóban 4. évfolyamos Tesztfüzetek vannak-
e a tasakban, illetve annyi Tesztfüzet található-e a tasakban, amennyi a címkén szerepel! 
Ellenőrizze, hogy minden 4. osztály részére érkezett-e tasak!  
Ha hibát vagy hiányosságot észlel, jelezze azt az OH OKÉV területileg illetékes regionális 
igazgatóságának! (Az OH OKÉV regionális igazgatóságainak címe, telefonszáma az 
Útmutató utolsó oldalán található.) 
 

2.8 A felmérési anyagok biztonságos tárolása a felmérés megkezdéséig 
A telephely vezetője felelős azért, hogy a felmérési anyagokat a dobozok felbontása és tartalmának 
ellenőrzése után biztonságos helyen, elzárva tartsák a felmérés megkezdéséig, s azok tartalmához 
illetéktelenek ne férhessenek hozzá. 

2.9 A Tanulói listák összeállítása 
A felmérés előkészítéseként a telephelyi koordinátor feladata a Tanulói listák összeállítása, illetve a 
listák összeállításának megszervezése. A listák összeállításánál az őszi adatfelvétel során leadott 
adatok alapján dolgozzon, a Tanulói listát az akkori állapotoknak megfelelően állítsa össze! (Az 
adatok megtekinthetők – a megfelelő azonosító és jelszó birtokában – a http://ekozpont.mobtech.hu 
oldalon.) Az iskolából az adatfelvétel után távozó tanulókat tüntesse fel a Tanulói listán, a mérés 
során pedig hiányzóként jelölje őket. Az újonnan érkezett tanulókat a lista legvégén tüntesse fel, és 
jelölje, hogy új tanulókról van szó. Az új tanulók nem kerülnek fel a Jelenléti ívre, és azonosító 
számot sem kapnak. A tesztet ettől függetlenül megírhatják. 

A magántanulókat az őszi adatfelvétel során sem kellett feltüntetni, kérjük, most se tegye! A 
közben magántanulóvá nyilvánított diákot hiányzóként jelölje. 
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A telephelyeket arra kérjük, hogy a mérésben részt vevő tanulókat – osztályonként – állítsák ábécé 
sorrendbe, kivéve az előzetes adatszolgáltatáskor már jelzett sajátos nevelési igényű2 (SNI) 
tanulókat, akik az osztályonkénti listák legvégére kerüljenek. Kérjük, hogy az SNI-diákok közül 
először a testi és érzékszervi fogyatékos tanulókat, majd a pszichés fejlődési zavaraik miatt a 
nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozottakat, végül pedig az értelmi 
fogyatékosokat, a beszédfogyatékosokat és az autistákat tüntessék fel a listán.  

Az ősz óta SNI-besorolást kapott diákokat ne tegyék a lista végére, az ő SNI-besorolásukat a 
Jelenléti íven kell majd megjelölni a „Mentesség” oszlopban a 2.10 pontban leírtak szerint. 

Ha az őszi adatfelvétel óta eltelt időben valamelyik diák kikerült az SNI-besorolásból, őt az őszi 
besorolásnak megfelelően szintén a lista végére helyezzék 

Az így összeállított listát nevezzük Tanulói listának, amelyre a későbbiekben többször fogunk 
hivatkozni. Ez a lista – a személyiségi jogok biztosítása érdekében – titkosan kezelendő, nem 
kerülhet ki a telephelyről. Kérjük, hogy a telephelyi koordinátor gondoskodjon arról, hogy a lista 
elkészüljön, és a telephelyen dokumentálják is ezt (a listát készítő aláírásával, pecséttel, iktatva)! 

2.10  A Jelenléti ívek kitöltése 
A felmérés anyagaival együtt minden telephely osztályonként egy-egy Jelenléti ívet kap, amelyen a 
telephely adatain kívül csupán a háromjegyű Tanulói azonosító számok szerepelnek. Ezek minden 
telephely esetében 101-gyel kezdődnek, és az évfolyamot, valamint a tanulói létszámot követve 
növekednek. Az osztályokat a telephely által megadott jelölés szerint különítjük el, ez a Jelenléti ív 
jobb felső sarkában található keretben látható.  

Mivel a Jelenléti ívek a felmérést előkészítő dokumentumok között találhatók, vagyis a felmérés 
előtt már hozzáférhetőek, kérjük, hogy a telephelyi koordinátor a doboz átvétele után, a felmérés 
előtti napokban töltse ki a Jelenléti íveket, előkészítve ezzel a felmérést. A telephelyi koordinátor 
feladata, hogy a telephelyen a Tanulói listáról a neveket átvezesse a Jelenléti ívre. Ha a telephelyen 
felmérendő osztályok száma indokolttá teszi, a Jelenléti ívek kitöltéséhez kérje egy vagy több 
kollégája segítségét! 

Ügyeljen arra, hogy az adatokat a megfelelő osztály Jelenléti ívére vezesse rá! Az Útmutató 2.9 
pontja alapján összeállított Tanulói lista első tanulója kerüljön a Jelenléti ív első sorába és utána 
sorrendben a következők! Az őszi adatfelvétel során jelzett SNI-tanulók minden osztályban a 
Jelenléti ív végére kerüljenek, ahogy a Tanulói listán. Ezáltal minden tanulóhoz tartozik egy 
azonosító szám (kivéve az őszi adatfelvétel óta érkezett tanulókat, ők nem kapnak azonosító 
számot). Egy tanulóhoz csak egy szám tartozhat, és ez a szám a felmérés során végig ahhoz az egy 
tanulóhoz tartozik.  

Például, ha a telephelynek két párhuzamos 4. évfolyamos osztálya van: 4. a (25 fő) és 4. b (30 fő), 
akkor a 4. a osztály első tanulója a 101-es azonosító számot kapja, a Tanulói listán utolsóként 
szereplő tanuló pedig a 125-ös azonosítót. Ezt követően a 30 fős 4. b osztály első tanulója lesz a 
126-os, utolsó tanulója pedig a 155-ös tanuló. 

A Jelenléti íveken található adatok (osztálymegnevezés, létszám, a füzetek darabszáma) az iskolák 
által nyújtott információk alapján készült adatbázisból kerültek a felmérési dokumentumokra. A 
létszámokban történt későbbi változásokra tehát nem tudunk tekintettel lenni! 

                                                 
2 Az Útmutatóban használt sajátos nevelési igény fogalom a közoktatási törvény által definiált sajátos nevelési igénnyel 
megegyező. Mivel a közoktatási törvény 2007. évi módosítása során a sajátos nevelési igény meghatározása is 
módosul, kérjük, vegye figyelembe, hogy az Útmutatóban az őszi adatszolgáltatás idején érvényben levő definíciónak 
megfelelően használjuk. 
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Ha időközben az osztály létszáma csökkent, akkor az ily módon hiányzó tanulókat úgy kell kezelni, 
mint az egyéb hiányzókat. 

Ha a felmérés idején egy tanuló sérülés folytán ideiglenesen nem képes a teszt megírására, 
hiányzóként kell jelölni. Tehát a tanuló Tesztfüzetére kerüljön „HIÁNYZÓ” felirat. 

Ha új tanulók érkeztek az osztályba, akkor az ő adataikat NE VEZESSE át a Jelenléti ívre, és 
azonosító számot se adjon nekik! Ha a telephely vezetése úgy dönt, akkor ezek a tanulók 
kitölthetnek egy olyan füzetet, amelyet tartalékként küldtünk. Minden 4. évfolyamos osztály 
részére egy tartalékfüzetet küldünk. 

A „Neme F/L” oszlopban jelölje a tanulók nemét! 

Az „SNI”-oszlopban az Önök által az őszi adatfelvétel során jelzett sajátos nevelési igényű 
(SNI) tanulókat T, P, É betűkkel jelöltük. 

T Testi vagy érzékszervi fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók. Ide sorolhatók a 
fogyatékosságuknak megfelelő országos szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői 
véleményével rendelkező testi vagy érzékszervi fogyatékos sajátos nevelési igényű 
tanulók. 

P Pszichés fejlődési zavaraik miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 
akadályozottak (pl. diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, kóros hiperkinetikus 
vagy kóros aktivitászavar). 

É Értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista tanulók. Ide sorolhatóak azok a tanulók, 
akik a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiadott 
szakértői vélemény szerint értelmi fogyatékosok, beszédfogyatékosok, autisták. 

Kérjük, az „SNI”-oszlopba beírt adatokon NE JAVÍTSANAK, pluszinformációt NE ÍRJANAK 
BE! 

A mentesítő körülmények jelölése a „Mentesség” oszlopban 
A felmérés megírása alapvetően minden 4. évfolyamos diák számára kötelező, vannak azonban 
olyan körülmények, amelyek mentesíthetik a diákot e kötelezettsége alól. Ilyen körülmény lehet 
például az, ha a tanuló valamilyen okból fizikailag képtelen a teszt megírására (pl. eltörött az írásra 
használt keze).  

A következő mentesítő körülményeket különböztetjük meg: 

1-es kód: Pszichés fejlődési zavaraik miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 
akadályozottak (pl. diszlexia, diszgráfia, diszkakulia, mutizmus, kóros hiperkinetikus 
vagy kóros aktivitászavar). Csak azok a tanulók jelölhetőek ezzel a kóddal, akiknek a 
tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság állapította meg sajátos 
nevelési igényét! 

2-es kód: Értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista tanulók. Ide sorolhatóak azok a tanulók, 
akik a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiadott 
szakértői vélemény szerint értelmi fogyatékosok, beszédfogyatékosok, autisták. 

3-as kód: Testi vagy érzékszervi fogyatékos tanulók. Ide sorolhatóak az olyan mértékű testi vagy 
érzékszervi fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók, akiket fogyatékosságuk 
megakadályoz a teszt kitöltésében, valamint az olyan tanulók, akik valamely sérülés 
folytán ideiglenesen nem képesek az írásra/olvasásra (pl. átmeneti mozgászavaraik 
akadályozzák az írásban, pl. sérült a keze). Csak azok a tanulók jelölhetőek ezzel a 
kóddal, akik hivatalos dokumentummal igazoltan testi vagy érzékszervi 
fogyatékossággal rendelkeznek, vagy fizikailag képtelenek a teszt kitöltésére! 
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4-es kód: Nyelvi szempontból mentesíthető tanulók. Ide sorolhatók azok a tanulók, akik 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 kitöltésében. Csak azok a tanulók jelölhetők ezzel a kóddal, 
akik kevesebb mint egy éve tanulnak magyar nyelven oktató intézményben! 

Tekintse át a 4. évfolyamos tanulókat az előző szempontok szerint, hiszen a kódokat nem rendelheti 
önkényesen a tanulók mellé! A tanulókhoz rendelt kódok érvényességét a minőségbiztosítók 
ellenőrizhetik! A megfelelő kódot írja be a Jelenléti ív „Mentesség” oszlopába! 

Az előzetesen az „SNI-oszlopba beírt adatokhoz képest fennálló esetleges eltéréseket a 
„Mentesség” oszlopban jelölheti; ha szükséges, az okát a Jelenléti ív alján magyarázza meg. 

Ha egy tanuló a fenti csoportok közül többnek is tagja, kérjük, hogy az alkalmazható kódok közül a 
legmagasabb kódot írja a „Mentesség” oszlopba. 

Például, ha egy tanuló diszkalkuliás (1-es kód), nem magyar anyanyelvű, és kevesebb mint egy éve 
részesül magyar nyelvű oktatásban (4-es kód), akkor 4-es kódot kap. 

Azon tanulók esetében, akik nem tartoznak a fenti csoportok egyikébe sem, kérjük, hagyja 
szabadon a „Mentesség” oszlopot, függetlenül attól, hogy az őszi adatszolgáltatáskor SNI-ként 
jelölték. 

Például, ha egy tanulót az őszi adatfelvétel során diszlexiásként jelöltek, ám azóta változás történt 
az állapotában, a „Mentesség” oszlopba ne írjon semmilyen kódot, és a Jelenléti ív alján 
magyarázza meg ennek okát. 

A mentesítő körülményeknek megfelelő tanulók megírhatják a teszteket, ha a telephely vezetősége 
úgy dönt. A telephely vezetőjére bízzuk annak eldöntését is, hogy az osztályban integráltan tanuló 
diákokat felmenti-e a teszt kitöltése alól, vagy kötelezővé teszi számukra a mérésen való részvételt.  

A Jelenléti ív kitöltésére a 3.5 pontban talál példát. 

2.11 A felmérési anyagok előkészítése a felmérésvezetők részére 
A Jelenléti ívek kitöltése után gyűjtse össze a Tanulói listákat, és gondoskodjon azok lefűzéséről, 
dokumentálásáról! 

Készítse össze a felmérésvezetőknek átadandó anyagokat! Keresse meg a Jelenléti ívhez tartozó 
Tesztfüzeteket. 

Május 30. (szerda) 

A felmérésvezetőket 7.30-ra hívja össze, és adja át nekik a felméréshez szükséges anyagokat! Ha a 
telephelyen minőségbiztosító is jelen van, akkor mindez az ő jelenlétében történjék! Ha 7.30-ig 
nem érkezik minőségbiztosító a telephelyre, kezdje el a felmérési anyagok kiosztását! 

A FELMÉRÉS ELŐTTI TEENDŐK 

2.12 A Jelenléti ívek kiosztása a felmérésvezetőknek 
Minden felmérésvezetőnek adja át a megfelelő osztályhoz tartozó Jelenléti ívet. Kérje meg a 
felmérésvezetőket, ellenőrizzék, hogy a megfelelő osztály felmérési anyagait kapták-e meg, a 
Jelenléti íveken olvasható tanulói adatok helyesen szerepelnek-e!  
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2.13 A tesztanyagok kiosztása a felmérésvezetőknek 
A Tesztfüzeteket tartalmazó tesztfüzetcsomagokat adja át a felmérésvezetőknek (az osztály 
évfolyama és jele szerepel a tasakon található címkén)! 

A felmérés 8.00 órakor kezdődik. 
A tanulók a tesztek kitöltését a tájékoztatás és a Tesztfüzetek kiosztása után kezdik. Ha a 
telephelyen a tanítási napok nem 8 órakor kezdődnek, az iskolavezetés későbbre is teheti a kezdési 
időpontot. Ilyen esetekben is érvényes azonban, hogy a Tesztfüzeteket tartalmazó 
tesztfüzetcsomagokat a tesztírás előtt fél órával lehet csak felbontani. Például abban az esetben, ha 
egy telephelyen a tanítási napok reggel 8.15-kor kezdődnek, akkor a csomagok felbontása 7.45-kor 
történjék, a felmérés pedig 8.15-kor kezdődjék. Természetesen a tesztek kitöltésére előírt időt (5 + 
3 x 40 perc) ilyen esetekben is pontosan be kell tartani!  

 A FELMÉRÉS KÖZBENI TEENDŐK 

2.14 A felmérés menetének ellenőrzése  
Ha lehetőség van kellő számú kolléga kiképzésére, akkor a telephelyi koordinátor kövesse a 
felmérés menetét, szabályszerű levezetését, és orvosolja az esetleges problémákat. Ha a koordinátor 
maga is felmérésvezető, akkor a felmérés ideje alatt tevékenysége a felmérésvezetésre korlátozódik, 
ám ebben az esetben is gondoskodnia kell a felmérés zavartalan és szabályszerű lebonyolításáról. A 
felmérés pontos menetét és szabályait a későbbiekben ismertetjük (lásd 3. fejezet). 

Telephelyi koordinátori minőségében különös figyelmet kell fordítania az alábbiakra: 

• A tanulók ültetése – ellenőrizze, hogy a felmérésvezetők az ültetés sorrendjének megfelelően 
osztották-e ki a füzeteket! (Ne kerüljön egymás mellé egyforma kódszámú füzet!) 

• Az azonosító számok adminisztrálása – ellenőrizze, hogy a felmérésvezetők a Jelenléti ívnek 
megfelelően osztották-e ki az azonosítókat! 

• A tanulók munkája – ellenőrizze, hogy a tanulók rendben, fegyelmezetten, tollal dolgoznak-e, 
nem használnak-e segédeszközöket a teszt kitöltéséhez! Ellenőrizze, hogy a felmérés idején a 
teremben nem tartózkodik-e más a tanulókon, a felmérésvezetőn és a minőségbiztosítón kívül. 
(A telephely vezetője vagy helyettese a teremben lehet.) 

• A Jelenléti ív és a Felmérésvezetői jegyzőkönyv kitöltése – ellenőrizze, hogy a felmérésvezetők 
vezetik-e a Jelenléti ívet és a Felmérésvezetői jegyzőkönyvet, megfelelően jelölték-e a hiányzó 
és késő tanulókat! A késő és hiányzó tanulókat a 3.4 pontban jelölt módon a Tesztfüzeten és a 
Jelenléti íven is jelezni kell. A felmérésvezetővel együtt még egyszer ellenőrizzék, hogy a 
„Mentesség” oszlop megfelelően van-e kitöltve (lásd 2.10)! 

• A felmérés menete – ellenőrizze, hogy az egyes osztályokban a diákok az időbeosztásnak 
megfelelően dolgoznak-e, a megfelelő tesztrésszel foglalkoznak-e! Ellenőrizze azt is, hogy a 
felmérésvezetők ügyelnek-e arra, hogy a tanulók ne lapozzanak vissza az előző részekre, és 
betartják-e a tesztírásra és a szünetekre fordított időkereteket! 

• A felmérés anyagainak biztonsága – ellenőrizze, hogy a felmérésvezetők a felmérés 
befejezéséig a felmérési anyagokat biztonságosan kezelik-e (azokba a tanulókon kívül senki 
nem tekinthet bele)! 
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A FELMÉRÉS UTÁNI TEENDŐK 

2.15 A kitöltött és sorba rendezett tesztfüzetek összegyűjtése a 
felmérésvezetőktől 

A felmérés végeztével a felmérésvezetők a kitöltött és a Tanulói azonosító alapján sorba 
rendezett Tesztfüzeteket azokban az átlátszó műanyag tasakokban adják vissza, amelyekben a 
Tesztfüzeteket a mérés előtt átvették. 

• Ellenőrizze, hogy a Tesztfüzetek a Tanulói azonosítószámoknak megfelelő sorrendben vannak-
e!  

• Ellenőrizze, hogy a hiányzó tanulók Tesztfüzetének fedőlapján jól láthatóan szerepel-e a 
„HIÁNYZÓ” felirat! 

Ha hibát vagy eltérést tapasztal, azonnal tisztázza és javítsa a felmérésvezetővel! (A felmérés 
napján könnyebb tisztázni az ilyen jellegű pontatlanságokat.) 

2.16 A kitöltött Jelenléti ívek összegyűjtése a felmérésvezetőktől 
A felmérésvezetők átadják a felmérés során vezetett Jelenléti ívet a telephelyi koordinátornak. 
Ellenőrizze, hogy a Jelenléti ív megfelelően van-e kitöltve! Ellenőrizze, hogy a „HIÁNYZÓ” 
feliratú Tesztfüzetekhez tartozó tanulók a Jelenléti íven hiányzóként vannak-e megjelölve! 

A felmérésvezetőknek kötelességük a felmérés menetéről, a tapasztalt problémákról, 
hiányosságokról Felmérésvezetői jegyzőkönyvet vezetni, amely a Jelenléti ív hátoldalán található. A 
telephelyi koordinátor feladata meggyőződni arról, hogy a felmérésvezetők valóban pontosan 
kitöltötték-e a Felmérésvezetői jegyzőkönyveket. Tekintse át a felmérésvezető egyéb megjegyzéseit, 
hogy azok egyértelműek legyenek! Ellenőrizze, hogy a későn érkező tanulókat megfelelően 
jelölték-e a Jelenléti íven! Ha hibát vagy eltérést tapasztal, azonnal tisztázza és javítsa a 
felmérésvezetővel! 
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3. Forgatókönyv 

Részletes lebonyolítási útmutató a felmérésvezetők számára 

3.1 Általános tudnivalók 
A felmérésvezető feladata a telephelyen zajló országos felmérés levezetése a számára kijelölt 
osztályban. A felmérés lebonyolításához egyrészt a telephelyi koordinátor által tartott felkészítés, 
másrészt jelen Forgatókönyv ad útmutatást. 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Forgatókönyvet, és kérdéseivel forduljon a telephelyi 
koordinátorhoz! 

A felmérésben használt Tesztfüzetek négy részből, egy 5 perces és három 40 perces (íráskészséget, 
elemi olvasáskészséget, elemi számolási készséget és elemi gondolkodási képességet mérő) tesztből 
állnak. A tanulók egy-egy teszt kitöltésével csak a megadott ideig, vagyis 5, majd legfeljebb 40-40-
40 percig dogozhatnak. 

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

A teszteket a Forgatókönyvben megadott sorrendben és az előírt idő alatt kell a tanulóknak tollal 
kitölteniük. Ha 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 magukra a tanulókat, és a szünetekben is gondoskodnia kell a felmérési anyagok 
biztonságáról. 

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

A felmérés során vezesse a Jelenléti ív hátoldalán található Felmérésvezetői jegyzőkönyvet! Itt kell 
jelölni az egyes tesztrészek kezdésének és befejezésének időpontját és a felmérés szempontjából 
fontos valamennyi eseményt. A felmérés adatainak feldolgozása során gyakran ezek a 
jegyzőkönyvek szolgálnak megbízható információval. 

3.2 A felmérésvezető feladatai 
A felmérésvezetőnek a felmérés során a következő feladatokat kell ellátnia (a felmérés pontos, 
időrendben felsorolt teendőit a következő szakaszban ismertetjük). 

• Ellenőrizze a telephelyi koordinátor által kiosztott Jelenléti ívek adatait! Ellenőrizze, hogy a 
tanulók mindegyike szerepel-e a listán (kivéve az őszi adatfelvétel után érkezett új tanulókat)! 
Ellenőrizze a ’Mentesség’ oszlop tartalmát (lásd 2.10)! Ha bármilyen pontatlanságot, problémát 
észlel, még a felmérés megkezdése előtt tisztázza a telephelyi koordinátorral! 

• Ültesse le a tanulókat saját belátása szerint! 
• A 4. évfolyamon a kódszámmal ellátott tesztfüzetváltozatokat az ülésrend sorrendjében ossza ki 

(ez biztosítja, hogy az egymás mellett ülő tanulók különböző Tesztfüzetekbe dolgozzanak)!  
• Írja fel a Tesztfüzet borítójára a tanuló háromjegyű azonosítóját! 
• Írja be a Jelenléti ív „Tesztfüzet” feliratú oszlopába, hogy a tanuló milyen kódszámú füzetet 

kapott (01, 02 … 20)! 
• Adminisztrálja a hiányzókat és a későn érkezőket a 3.4 pontban olvasható előírásoknak 

megfelelően! 
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• Vezesse le a tesztek kitöltését a Forgatókönyvnek megfelelően! 
• Ügyeljen arra, hogy a tanulók fegyelmezetten, önállóan dolgozzanak, és a teszt kitöltéséhez 

tollat használjanak! Ügyeljen arra is, hogy a tanulók ne használjanak semmilyen segédeszközt a 
felmérés folyamán! 

• A valamelyik résszel hamarabb elkészülő tanulók tesztjén a megfelelő helyre írja be a 
megoldásra felhasznált percek számát (ez a begyakorlottság szintjét mutatja)! Az idő pontos 
rögzítése érdekében ügyeljen arra, hogy a megoldásokkal elkészülő tanulók azonnal 
jelentkezzenek (megoldásaik ellenőrzésére nincs szükség)! Ezeket a tanulókat küldje ki a 
teremből és tájékoztassa őket arról, hogy mikorra kell visszaérkezniük a terembe. 

• A tanulók a szünetek után már csak a következő rész kitöltésével foglalkozhatnak, és nem 
térhetnek vissza az előzőre. Erre figyelmeztesse őket, és győződjön meg arról, hogy nem 
lapoznak vissza a füzetben! 

• Vezesse a Felmérésvezetői jegyzőkönyvet (amely a Jelenléti ív hátoldalán található) és a 
Jelenléti ívet! 

• Gyűjtse össze a felmérés végén a Tesztfüzeteket, és rendezze sorba a tanulók azonosító száma 
szerinti növekvő sorrendben! 

• Adja át a rendezett tesztfüzetcsomagot és a Jelenléti ívet a telephelyi koordinátornak! 

3.3 A felmérés lebonyolítása, időbeosztása (4. évfolyam) 

Felmérési órák Időigény Javasolt beosztás 

Tájékoztatás, a  Tesztfüzetek kiosztása 15 perc 8.00-8.15 
Az íráskészség tesztjének megoldása 5 perc 8.15-8.20 
Az elemi olvasáskészség tesztjének megoldása 40 perc 8.20-9.00 

Szünet 15 perc 9.00-9.15 

Tájékoztatás 5 perc 9.15-9.20 
Az elemi számolási készség tesztjének megoldása 40 perc 9.20-10.00 

Szünet 30 perc 10.00-10.30 

Tájékoztatás 5 perc 10.30-10.35 

Az elemi gondolkodási képesség tesztjének megoldása 40 perc 10.35-11.15 
A Tesztfüzetek összeszedése 5 perc 11.15-11.20 



Útmutató 2007 –4. évfolyam 

19 Útmutató – 2007 

3.4 A felmérés levezetése 
A felmérési anyagok átvételekor ellenőrizze a telephelyi koordinátor által kiosztott Jelenléti ívek 
adatait! Ellenőrizze, hogy a tanulók mindegyike szerepel-e a listán (kivéve az őszi adatfelvétel után 
érkezett új tanulókat)! Ellenőrizze a „Mentesség” oszlop tartalmát (lásd 2.10)! Ha bármilyen 
pontatlanságot, problémát észlel, még a felmérés megkezdése előtt tisztázza a telephelyi 
koordinátorral! 

Belátása szerint, tetszőleges módon ültesse le a tanulókat! 

Ezután kérjük, hogy a következőket mondja: 

GYEREKEK! A MAI NAPON EGY ORSZÁGOS FELMÉRÉSBEN VESZTEK RÉSZT AZ 
ORSZÁG ÖSSZES ISKOLÁJÁNAK VALAMENNYI NEGYEDIK OSZTÁLYOS 
TANULÓJÁVAL EGYÜTT. A KÖVETKEZŐ MINTEGY HÁROM ÓRÁBAN MÁSOLÁSI, 
OLVASÁSI, SZÁMOLÁSI ÉS GONDOLKODTATÓ FELADATOKAT KELL 
MEGOLDANOTOK. NEM BAJ, HA VALAMIT NEM TUDTOK, TÉRJETEK ÁT A 
KÖVETKEZŐ FELADATRA. A TESZTFÜZETEKET NE NYISSÁTOK KI, AMÍG NEM 
SZÓLOK! A MUNKÁT MINDIG EGYSZERRE KEZDJÜK. 

MAJD LÁTNI FOGJÁTOK, HOGY A TESZTFÜZET NÉGY RÉSZBŐL ÁLL: A MÁSOLÁS 5 
PERCIG TART, A TOVÁBBI HÁROM RÉSZ MEGOLDÁSÁRA TESZTENKÉNT 40-40 
PERCET KAPTOK. AKI HAMARABB ELKÉSZÜL, NYOMBAN JELENTKEZZEN, A 
TESZTFÜZETÉT HAGYJA A PADON, ÉS MENJEN KI A TEREMBŐL FELFRISSÜLNI. 
KÖZBEN SZÜNETEK IS LESZNEK. 

AMIKOR A FELADATOK MEGOLDÁSÁVAL FOGLALKOZTOK, NEM SZABAD 
BESZÉLGETNI ÉS FELÁLLNI. HA KÉRDÉSETEK VAN, JELENTKEZZETEK, 
MINDENKIHEZ ODAMEGYEK, DE A FELADATOK MEGOLDÁSÁBAN NEM 
SEGÍTHETEK. ELŐFORDULHAT, 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. 

KÉRLEK BENNETEKET, HOGY NAGYON FIGYELMESEN, A LEGJOBB 
TUDÁSOTOKNAK MEGFELELŐEN OLDJÁTOK MEG A FELADATOKAT, AZON 
LEGYETEK, HOGY MINÉL JOBBAN SIKERÜLJÖN.  

Szólítsa ki a tanulókat az ültetési rend szerint! A tanuló nevét keresse ki a Jelenléti íven, majd a 
Tesztfüzet fedőlapján a ’TESZTFÜZET’ szó mellett található kétjegyű kódot (01-20) írja be a 
Jelenléti ív ’TESZTFÜZET’ rovatába! Írja fel a Tesztfüzet borítójára a tanuló háromjegyű 
azonosítóját! Amikor minden tanulónak kiosztotta a Tesztfüzetét, kezdjék meg a megoldását. 

a)  Az íráskészség tesztjének megoldása 
MONDJA A KÖVETKEZŐKET: 

MINDJÁRT MEGKEZDJÜK A TESZTEK KITÖLTÉSÉT.  

ELŐSZÖR EGY RÖVID MESÉBŐL KELL MINÉL TÖBBET OLVASHATÓAN ÉS SZÉPEN 
LEMÁSOLNI PONTOSAN 5 PERC ALATT. AMIKOR AZT MONDOM: MOST KEZDJÉTEK 
MEG A MÁSOLÁST, MINDENKI FORDÍTSA MEG A TESZTFÜZETÉT, ÉS A HÁTULJÁN 
LÉVŐ MESÉT KEZDJE EL MÁSOLNI. 

JÓ MUNKÁT KÍVÁNOK MINDENKINEK! 

Közben készítse elő a stopperórát vagy a másodpercmutatós órát az időméréshez, majd mondja ezt: 
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MOST KEZDJÉTEK EL A MÁSOLÁST! 

Ellenőrizze, hogy minden gyerek megfordította-e a Tesztfüzetet! 

Ha egy tanuló késik, és csak a teszt kitöltésére vonatkozó instrukciók elhangzása után érkezik meg, 
a Jelenléti ív „1. Teszt” oszlopában jelölje „K” betűvel, hogy a tanuló késett, de a tanuló 
csatlakozzon a teszt kitöltéséhez, és társaival együtt töltse ki a teszt további részeit! Ügyeljen rá, 
hogy a későn érkező tanuló a padtársáétól eltérő sorszámú tesztfüzetet kapjon! 

Jegyezze fel a Felmérésvezetői jegyzőkönyvben a kezdés idejét! 

Amíg a tanulók másolnak, írja fel a felmérés egyes részeinek kezdési és befejezési időpontját a 
táblára. 

A Jelenléti ív „1. Teszt” oszlopában jelölje a későn érkezőket!  

Amikor az öt perc letelt (az öt percet másodpercnyi pontossággal mérje!), mondja a 
következőket: 

MINDENKI HAGYJA ABBA A MÁSOLÁST! HELYEZZE A TOLLÁT AZ UTOLSÓ BETŰRE, 
ÉS LEFELÉ HÚZZA ÁT AZ ÜRESEN MARADT SOROKAT! A FÜZETET MINDENKI 
FORDÍTSA MEG, HOGY A CÍMLAPJA LEGYEN FELÜL! 

Ellenőrizze, hogy a tanulók valóban megfordítják-e a füzeteket! 

Jegyezze fel a befejezés időpontját a Felmérésvezetői jegyzőkönyvbe! 

A Jelenléti ív „1. Teszt” oszlopában jelölje a hiányzókat „H” betűvel!  

b) Az elemi olvasáskészség tesztjének megoldása 
Mondja a következőket: 

OLVASÁSI FELADATOK KÖVETKEZNEK.  

NYISSÁTOK KI A TESZTFÜZETET A 2–3. OLDALON! A PÉLDAFELADATOK FIGYELMES 
ÁTTEKINTÉSE SEGÍT A TOVÁBBI FELADATOK MEGÉRTÉSÉBEN ÉS 
MEGOLDÁSÁBAN. FONTOS, HOGY A FELADATOK MINDEN SZAVÁT OLVASSÁTOK 
EL! NEM EGYETLEN MEGOLDÁST KELL KERESNETEK. A SZAVAK ELŐTTI 
SORSZÁMOKAT VAGY KARIKÁZZÁTOK BE, VAGY HÚZZÁTOK ÁT AZ UTASÍTÁSNAK 
MEGFELELŐEN! AKI ELKÉSZÜLT, JELENTKEZZEN, HOGY RÁÍRHASSAM A TESZTRE 
A FELHASZNÁLT PERCEK SZÁMÁT.  

EZUTÁN A TESZTFÜZETET A PADON HAGYVA MENJEN KI A TEREMBŐL. A 
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 40 PERC LETELTÉVEL SZÓLOK, ÉS AKI MÉG DOLGOZIK, 
ANNAK IS ABBA KELL HAGYNIA A MUNKÁT, ÉS KI KELL MENNIE A TÖBBIEKHEZ. 

OLDJÁTOK MEG A 2–3. OLDALON LÉVŐ FELADATOKAT! 

Közben készüljön fel az időmérésre! 

Jegyezze fel a Felmérésvezetői jegyzőkönyvben a kezdés idejét! 

A Jelenléti ív „2. Teszt” oszlopában jelölje a későn érkezőket!  

Amikor egy tanuló jelzi, hogy készen van, írja be a tanuló tesztjére az eltelt percek (egészre 
kerekített) számát! 

A 40 perc leteltével azoknak, akik nem tudták befejezni a tesztet, mondja a következőket: 
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LETELT A 40 PERC. MINDENKI HAGYJA ABBA A MUNKÁT! MOST 15 PERC SZÜNET 
KÖVETKEZIK, MAJD A HARMADIK TESZTTEL FOLYTATJUK A FELMÉRÉST. 
HAGYJÁTOK A TESZTFÜZETEKET A PADON, ÉS MENJETEK KI A TEREMBŐL! KÉREK 
MINDENKIT, HOGY PONTOSAN … ÓRA … PERCRE (MONDJA A MEGFELELŐ 
IDŐPONTOT) JÖJJÖN VISSZA AZ OSZTÁLYBA! 

Jegyezze fel a befejezés időpontját a Felmérésvezetői jegyzőkönyvbe! 

A Jelenléti ív „2. Teszt” oszlopában jelölje a hiányzókat! 

A szünetben a 40 percig dolgozó tanulók tesztjére írja rá a 40-es számot! 

c) Az elemi számolási készség tesztjének megoldása 
Ellenőrizze, hogy valamennyi tanuló visszatért-e az osztályba! A tanulóknak az előző órán elfoglalt 
helyükre kell leülniük, és az előző órán elkezdett füzetbe kell dolgozniuk. 

Mondja a következőket: 

SZÁMOLÁSI FELADATOK KÖVETKEZNEK. SZÁMOLÓGÉPET NEM HASZNÁLHATTOK! 

NYISSÁTOK KI A TESZTFÜZETET A 4–5. OLDALON! TOVÁBBRA IS NAGYON 
FIGYELMESEN OLVASSÁTOK EL AZ UTASÍTÁSOKAT, ÉS ÉRTELMEZZÉTEK A 
PÉLDAFELADATOT, MAJD GONDOSAN OLDJÁTOK MEG A FELADATOKAT. AKI 
ELKÉSZÜLT, JELENTKEZZEN, HOGY RÁÍRHASSAM A TESZTRE A FELHASZNÁLT 
PERCEK SZÁMÁT. EZUTÁN A TESZTFÜZETET A PADON HAGYVA KIMEGY A 
TEREMBŐL. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 40 PERC LETELTÉVEL SZÓLOK, ÉS AKI MÉG 
DOLGOZIK, ANNAK IS ABBA KELL HAGYNIA A MUNKÁT, ÉS KI KELL MENNIE A 
TÖBBIEKHEZ. 

OLDJÁTOK MEG A 4–5. OLDALON LÉVŐ FELADATOKAT! 

Közben készüljön fel az időmérésre! 

Jegyezze fel a Felmérésvezetői jegyzőkönyvben a kezdés idejét! 

A Jelenléti ív „3. Teszt” oszlopában jelölje a későn érkezőket!  

Amikor egy tanuló jelzi, hogy készen van, írja be a tanuló tesztjére az eltelt percek (egészre 
kerekített) számát! 

A 40 perc leteltével azoknak, akik nem tudták befejezni a tesztet, mondja a következőket: 

LETELT A 40 PERC. MINDENKI HAGYJA ABBA A MUNKÁT! MOST 30 PERC SZÜNET 
KÖVETKEZIK, MAJD A NEGYEDIK TESZTTEL FOLYTATJUK A FELMÉRÉST. 
HAGYJÁTOK A TESZTFÜZETEKET A PADON, ÉS MENJETEK KI A TEREMBŐL! KÉREK 
MINDENKIT, HOGY PONTOSAN … ÓRA … PERCRE (MONDJA A MEGFELELŐ 
IDŐPONTOT) JÖJJÖN VISSZA AZ OSZTÁLYBA! 

Jegyezze fel a befejezés időpontját a Felmérésvezetői jegyzőkönyvbe! 

A Jelenléti ív „3. Teszt” oszlopában jelölje a hiányzókat! 

A szünetben a 40 percig dolgozó tanulók tesztjére írja rá a 40-es számot! 

d) Az elemi gondolkodási képesség tesztjének megoldása 
Ellenőrizze, hogy valamennyi tanuló visszatért-e az osztályba! A tanulóknak az előző órán elfoglalt 
helyükre kell leülniük, és az előző órán elkezdett füzetbe kell dolgozniuk. 
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Mondja a következőket: 

GONDOLKODTATÓ FELADATOK KÖVETKEZNEK. 

NYISSÁTOK KI A TESZTFÜZETET A 6–7. OLDALON! LEHET, HOGY SZÁMOTOKRA 
MÉG ÚJSZERŰEK, SZOKATLANOK EZEK A FELADATOK, AMELYEK NEM A 
TANANYAGRA VONATKOZNAK. ALAPOS MEGFONTOLÁSSAL KELL MEGOLDANI A 
KÜLÖNBÖZŐ CSOPORTOSÍTÁSOKAT, SZÓ- VAGY MONDATALKOTÁSOKAT. E 
FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN VAN A LEGNAGYOBB SZÜKSÉG A FIGYELMES 
OLVASÁSRA, A TÁJÉKOZTATÓ KÖVETÉSÉRE, MERT EZEK MEGÉRTÉSÉTŐL FÜGG A 
MEGOLDÁS EREDMÉNYE. MINDENKÉPPEN PRÓBÁLKOZZATOK, AKKOR IS, HA 
NEHÉZNEK BIZONYUL EGY-EGY FELADAT. DE AZ SEM BAJ, HA NEM MEGY. 
HAGYJÁTOK MEGOLDATLANUL, ÉS TÉRJETEK RÁ A KÖVETKEZŐ FELADATRA. AZ, 
AKI ELKÉSZÜLT, JELENTKEZZEN, HOGY RÁÍRHASSAM A TESZTRE A FELHASZNÁLT 
PERCEK SZÁMÁT. EZUTÁN A TESZTFÜZETET A PADON HAGYVA MENJETEK KI A 
TEREMBŐL. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 40 PERC LETELTÉVEL SZÓLOK, ÉS AKI MÉG 
DOLGOZIK, ANNAK IS ABBA KELL HAGYNIA A MUNKÁT, ÉS KI KELL MENNIE A 
TÖBBIEKHEZ. 

OLDJÁTOK MEG A 6–7. OLDALON LÉVŐ FELADATOKAT!  

Közben készüljön fel az időmérésre! 

Jegyezze fel a Felmérésvezetői jegyzőkönyvben a kezdés idejét! 

A Jelenléti ív „4. Teszt” oszlopában jelölje a későn érkezőket!  

Amikor egy tanuló jelzi, hogy készen van, írja be a tanuló tesztjére az eltelt percek (egészre 
kerekített) számát! 

A 40 perc leteltével azoknak, akik nem tudták befejezni a tesztet, mondja a következőket: 

LETELT A 40 PERC. MINDENKI HAGYJA ABBA A MUNKÁT, ÉS CSUKJA BE A 
FÜZETÉT! EZZEL VÉGE A FELMÉRÉSNEK. HAGYJÁTOK A TESZTFÜZETEKET A 
PADON, ÉS MENJETEK KI A TEREMBŐL. KÖSZÖNÖM A MUNKÁTOKAT!  

Jegyezze fel a befejezés időpontját a Felmérésvezetői jegyzőkönyvbe! 

A Jelenléti ív „4. Teszt” oszlopában jelölje a hiányzókat! 

Szedje össze a Tesztfüzeteket és írja be a 40 percig dolgozó tanulók tesztjére a 40-es számot! 

A hiányzó tanulók Tesztfüzetére írja fel jól láthatóan a „HIÁNYZÓ” feliratot! 

Rendezze a füzeteket – a hiányzókét is – a telephelyi koordinátor útmutatásának megfelelően a 
tanulói azonosítószámoknak megfelelő sorrendbe!  

Ellenőrizze, hogy a Jelenléti ívet és a Felmérésvezetői jegyzőkönyvet hiánytalanul kitöltötte-e, 
jelölte-e, hogy a tanulók milyen kódszámú füzetben dolgoztak, a hiányzók füzetén jelölte-e a 
hiányzást!  

Ezt követően lássa el kézjegyével a Jelenléti ívet és a Felmérésvezetői jegyzőkönyvet! Keresse meg 
a telephelyi koordinátort, és egyeztessék a további teendőket! 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT KÖSZÖNJÜK! 
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3.5 Példa a Jelenléti ív kitöltésére 

 
 

 

102-es tanulónak törött az írásra használt keze. 

105-ös tanuló nem magyar anyanyelvű és kevesebb, mint egy éve részesül magyar nyelvű 
oktatásban, tesztfüzetét nem kell beküldeniük. 

109-es tanuló testi fogyatékos, tolókocsit használ, fogyatékossága nem akadályozza a teszt 
kitöltésében, tesztfüzetét be kell küldeniük. 

110-es tanuló érzékszervi fogyatékos, gyengénlátó. 

111-es tanuló diszlexiás, de az iskola döntése alapján megírja a tesztet, de a tesztfüzetét nem kell 
beküldeniük. 

112-es tanulót az őszi adatfelvétel során tévesen jelölték pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, 
tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozottként, megírja a tesztet, de a tesztfüzetét nem 
kell beküldeniük. 

113-as tanuló értelmi fogyatékos és olyan testi fogyatékos, akit fogyatékossága megakadályoz a 
teszt kitöltésében. 

114-es tanuló beszédfogyatékos. 
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3.6 Az OH OKÉV regionális igazgatóságok elérhetőségei 
 
 
OH OKÉV Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság 
Illetékességi területe: Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye 
9024 Győr, Bem tér 15. Telefon: 06/96/510-668, fax: 06/96/510-663 
 
OH OKÉV Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság 
Illetékességi területe: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye 
8200 Veszprém, Óváros tér 21. Telefon: 06/88/591-400, fax: 06/88/591-415 
 
OH OKÉV Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság 
Illetékességi területe: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye 
7400 Kaposvár, Szántó u. 5. Telefon: 06/82/528-180, fax: 06/82/528-189 
 
OH OKÉV Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság 
Illetékességi területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye 
3525 Miskolc, Széchenyi u. 103. Telefon: 06/46/501-140, fax: 06/46/501-148. 
 
OH OKÉV Észak-alföldi Regionális Igazgatóság 
Illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
4029 Debrecen, Csapó u. 54. Telefon: 06/52/524-280, fax: 06/52/524-281 
 
OH OKÉV Dél-alföldi Regionális Igazgatóság 
Illetékességi területe: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye 
6721 Szeged, Szilágyi u. 5. Telefon: 06/62/553-260, fax: 06/62/553-269 
 
OH OKÉV Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság 
Illetékességi területe: Budapest, Pest megye 
1132 Budapest, Váci út 18. Telefon: 483-3590, fax: 483-3591 
 
 
 
suliNova Kht., Értékelési Központ 
1134 Budapest, Váci út 37.  
 
suliNova Kht., Képességfejlesztési Kutatóközpont 
6721 Szeged, Brüsszeli körút 6. 
 


