
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Országos kompetenciamérés 2019 

 

 

ÚTMUTATÓ  

A MÉRÉSI KOORDINÁTOR 

SZÁMÁRA  

 

6., 8. és 10. évfolyam 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Útmutató a mérési koordinátor számára – 6., 8. és 10. évfolyam 

Útmutató – 2019 2 

FIGYELEM!  
 

A Tesztfüzetekben az 1. és 2. részben szövegértési feladatok szerepelnek, míg a matematikafeladatok 

a 3. és 4. részben jelennek meg. A két füzettípus abban tér el egymástól, hogy a szövegértésen belül 

a szövegértés részek, a matematikán belül pedig a matematika részek sorrendje meg van cserélve. 

Így minden tanuló szövegértés feladatokkal kezd, de az A és B füzetet írók ugyanabban a felmérési 

órában más-más feladatokat látnak.  

A Tesztfüzetek jobb felső sarkában az 1, 2, 3, 4 számok jelölik az éppen aktuális felmérési óra sor-

számát. A felmérésvezetőnek figyelnie kell arra, hogy minden tanuló Tesztfüzetének jobb felső sarká-

ban az a szám látszódjon, ahol éppen a mérés tart. 

Kérjük, hívja fel a tanulók figyelmét arra, hogy a matematikateszt megoldásához szükségük lesz 

vonalzóra és számológépre, ezért ezeket hozzák magukkal a mérés napján. Kérjük, vegye figyelembe, 

hogy mindenkinek egyszerre lesz szüksége vonalzóra és számológépre. Mobiltelefon és/vagy tablet 

a felmérés ideje alatt nem használható még számológép helyett sem. 

A lefűzőtasak idén sem tartalmazza a GLS-matricá(ka)t. A felmérési anyagok becsomagolása után a 

visszaszállítandó doboz(ok)ról minden címkét el kell távolítani, majd fel kell ragasztani az „EZT A 

CÍMKÉT RAGASSZA FEL A VISSZAKÜLDENDŐ DOBOZRA!” feliratú címkét. Az elszállítás 

napján a feladatellátási helyre érkező GLS futár hozza magával és ragasztja fel a GLS-matricát az 

elszállítandó doboz(ok)ra. 

Amennyiben a dobozokat a szállítócég 2019. június 7-ig nem viszi el, ezt írásban jelezze az 

orszagosmeres@oh.gov.hu e-mail címre. 

Az idei mérésben a korábbi Telephelyi és Intézményi kérdőíveket egy új kérdőív váltja fel 

(Kérdőív a feladatellátási hely számára), amelyet a feladatellátási hely felelős vezetőjének kell 

kitöltenie. 

Ettől a tanévtől a Tanulói kérdőívek átlátszó fóliatasak(ok)ban érkeznek az iskolába. Kérjük, 

őrizze meg ez(eke)t a fóliatasako(ka)t a felmérés lezárásáig, ugyanis ezekbe csomagolva kell 

majd a Tanulói kérdőíveket évfolyamonként elkülönítve a visszaküldendő dobozba helyeznie. 

A felmérésvezetők számára külön útmutató készült, aminek a felmérés vezetésére vonatkozó részeit 

a jelen Útmutató 3. pontja is tartalmazza. 
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1. Az Országos kompetenciamérés 

1.1 Általános tudnivalók 

Az emberi erőforrások minisztere 13/2018. (VI. 14.) rendeletének 11. § (1) bekezdése alapján az 

Országos kompetenciamérést az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) és az iskolák közösen szer-

vezik meg. A szervezésben, tájékoztatásban közreműködnek az OH területileg illetékes Pedagógiai 

Oktatási Központjai (a továbbiakban: illetékes POK-ok) is. 

A 6., 8. és 10. évfolyamos Országos kompetenciamérés a diákok matematikai eszköztudásának és 

szövegértési képességének felmérésére terjed ki.  

A tanuló mérésben való részvételét és mérési évfolyamát alapvetően az határozza meg, hogy mennyi 

ideje vesz részt a köznevelési rendszerben. A fenti elv alól természetesen kivételt képeznek az év-

ismétlő tanulók, akiknek egymás utáni években is részt kell venniük ugyanabban a mérésben. A mé-

résben részt vevő tanulók körének meghatározásakor az intézmény vezetőjének figyelembe kell 

vennie a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 79. § (6) bekezdésében meghatározottakat is. A mérés-

ben való részvétel meghatározásához részletes segítséget nyújt az Országos mérések adminisztrációs 

kézikönyve. 

Az ország összes iskolájának minden feladatellátási helyén a 6., 8. és 10. évfolyamos mérésben érin-

tett tanulók azonos időpontban és azonos körülmények között írják meg a tesztet. 

Az idei felmérés alapvető jellemzői és szabályai hasonlóak, de nem teljesen egyeznek meg az elmúlt 

évek méréseivel, ezért kérjük, hogy a tapasztalt koordinátorok is figyelmesen tanulmányozzák át az 

Útmutatót. 

A központi értékelés számára minden intézmény, minden 6., 8. és 10. évfolyamos mérésben érintett 

tanulójának Tesztfüzetét be kell küldeni. 

1.2 A felmérés rövid ismertetése 

A felmérés tesztjeit, a hozzájuk tartozó javítókulcsokat és a kérdőíveket az OH Köznevelési Mérés 

Értékelési Osztály munkatársai állították össze  több mint két évtized mérési tapasztalatainak birto-

kában  a legkorszerűbb tesztelméleti és mérési tendenciák figyelembevételével.  

A tesztek olyan matematikai és szövegértési eszköztudást mérő feladatokból állnak, amelyek 

elsősorban nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását mérik, hanem a tanulóknak azt a 

képességét, hogy a tanultakat hogyan tudják alkalmazni valódi problémák, helyzetek meg-

oldásában. 

A méréshez kétféle – „A” és „B” – Tesztfüzet készült, amelyeken belül négy, egyenként 45 perces 

egységbe rendezve találhatók a szövegértési és a matematikafeladatok. Egy tanuló csak egyféle („A” 

vagy „B”) Tesztfüzetet tölt ki.  

A feladatokat aszerint különböztetjük meg, hogy milyen típusú választ kívánnak a tanulótól. Az egy-

szerű feleletválasztós feladat esetében négy vagy öt lehetőség közül besatírozással 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, például oly módon, hogy több állítás igaz vagy hamis voltát kell megítélnie. 

Ha a 6., 8. vagy 10. évfolyamos matematika tesztek javításával kapcsolatban kérdések vagy problé-

mák merülnek fel, az okm.matematika@oh.gov.hu e-mail címre, ha a szövegértés tesztek javításával 

kapcsolatban kérdések vagy problémák merülnek fel, az okm.szovegertes@oh.gov.hu e-mail címre 

írja meg kérdését. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2018/Adminisztracios_kezikonyv.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2018/Adminisztracios_kezikonyv.pdf
mailto:okm.matematika@oh.gov.hu
mailto:okm.szovegertes@oh.gov.hu
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A Tanulói kérdőív, illetve a Kérdőív a feladatellátási hely számára azt a célt szolgálják, hogy a 

belőlük nyert adatok segítségével a feladatellátási hely eredményeit ne csak önmagukban, 

hanem a tanulók és a feladatellátási helyen rendelkezésére álló lehetőségek, valamint a rájuk 

jellemző körülmények figyelembevételével tudjuk elemezni.  

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.  

A felmérés eredményeiről többféle publikáció készül majd. A https://www.kir.hu/okmfit honlapon 

2020. február 28-tól elérhetőek lesznek a Fenntartói, az Iskolai és a Telephelyi - Székhelyi (továb-

biakban FIT) jelentések, amelyek a fenntartó, az iskola és a feladatellátási hely eredményeit ismer-

tetik országos és a rétegadatokhoz viszonyítva. Ugyanezen a honlapon a tanulók, szüleik és intéz-

ményeik a Mérési azonosító birtokában hozzáférhetnek a tanulói szintű eredményekhez is. Emellett 

a teljes adatfeldolgozást követően a hazai szaksajtóban és különböző tanulmánykötetekben jelennek 

meg a mérés eredményei, tapasztalatai.  

Az OH minden feladatellátási hely számára előzetesen elküldi a felmérési anyagokat. A felmérés 

levezetéséhez szükséges mérési koordinátori képzést – amennyiben az szükséges – az illetékes POK 

biztosítja. (A POK-okra vonatkozó információk a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Pe-

dagógiai-szakmai szolgáltatások/Pedagógiai Oktatási Központok menüpontra kattintva találhatók 

meg.) 

A szervezési, kapcsolattartási és lebonyolítási feladatokért minden feladatellátási helyen – az igaz-

gató mellett – az erre kijelölt, ún. mérési koordinátor felel. A mérési koordinátor feladata a megfelelő 

számú felmérésvezető képzése. A mérési koordinátornak a jelen Útmutató szerint kell ellátnia a fela-

datát, illetve gondoskodnia kell arról, hogy a felmérésben érintettek megkapják a szükséges tájékoz-

tatást, és annak alapján – szintén az előírtaknak megfelelően – végezzék munkájukat. Az Útmutató a 

felmérés előkészítésének és lebonyolításának minden részletét ismerteti. 

UA felmérés időpontja: 2019. május 29. szerda, a kezdési időpont: 8 óra 

Amennyiben a feladatellátási helyen a tanítás nem 8 órakor kezdődik, az alábbiak szerint kell eljárni: 

- Ha a feladatellátási helyen a tanítás 8 óra előtt kezdődik, a mérés napján a mérésben részt 

vevő osztályok esetén ettől el kell térni, vagyis 8 órakor kell megkezdeni a mérést. Ilyen 

esetekben is érvényes, hogy a Tesztfüzeteket tartalmazó tesztcsomagokat a füzeteken szereplő 

időpont előtt fél órával, azaz legkorábban 7.30-kor lehet csak felbontani. Természetesen a 

tesztek kitöltésére előírt időt (4x45 perc) ekkor is be kell tartani.  

- Ha a feladatellátási helyen a tanítás 8 óra után kezdődik (az első óra kezdő időpontja nem 

8.00, hanem pl. 8.15), akkor a mérés napján a mérésben részt vevő osztályok esetén a mérés 

kezdési időpontja az első tanítási óra kezdő időpontjához igazítható. A mérés 8 óra utáni 

kezdéséről az intézményvezető dönt. 

Az országos teljesítményszint hiteles megállapításának, a felmérés megbízhatóságának elengedhetet-

len feltétele, hogy a felmérés eszközei, körülményei és a lebonyolítás módja a felmérésben részt vevő 

valamennyi osztályban azonos legyen. 

Ennek érdekében minden mérési koordinátor és felmérésvezető számára kötelező az Útmutatóban 

foglaltak pontos követése, a felmérés lebonyolítására vonatkozó szabályok szigorú betartása és be-

tartatása. Az ilyen vizsgálatok szükségképpen bonyolultak, rendkívüli figyelmet és együttműködést 

igényelnek. 

https://www.kir.hu/okmfit
http://www.oktatas.hu/
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2. A mérési koordinátor feladatai 

A mérési koordinátor feladata a felmérés egészére, vagyis az előkészítésre, szervezésre, lebonyo-

lításra és az illetékes POK-kal (szükség esetén az OH-val) történő kapcsolattartásra terjed ki. Ezért 

szükséges, hogy a mérési koordinátor a felmérés minden részletét pontosan ismerje. Az alábbiakban 

ismertetjük a mérési koordinátor feladatait, felelősségét, illetve ezzel párhuzamosan a felmérés 

lebonyolításának részleteit. 

2.1 Részvétel a központi képzésen vagy a tudnivalók elsajátítása az Útmutató 

alapján 

Az intézmény által kiválasztott mérési koordinátor számára – ha az intézmény igényelte – az illetékes 

POK képzést szervez, amelyen a mérési koordinátor részletesen megismerheti 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 a mérési 

koordinátornak elsajátítani a felmérés szabályos lebonyolításához szükséges ismereteket.  

2.2 Az érintettek tájékoztatása 

A mérési 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 – művészeti és a testnevelési órák kivételével – számukra nem szervez-

hető. Kérje meg őket, hogy a vizsgálat napján hozzanak magukkal tollat és tízórait!  

Minden tanulónak egyszerre lesz szüksége vonalzóra és számológépre. Hívja fel a tanulók figyelmét 

arra, hogy ezeket az eszközöket hozzák magukkal a tesztírás idejére. Kérjük, hogy gondoskodjon 

arról, hogy minden tanulónak legyen vonalzója és számológépe. Mobiltelefon és/vagy tablet a fel-

mérés ideje alatt nem használható még számológép helyett sem. 

Kérjük, tájékoztassa a szülőket, hogy a felmérés része a Tanulói kérdőív is, amelyet minden tanuló-

nak átadnak. Kérje meg a szülőket, hogy a kérdőívet a tanulóval együtt töltsék ki otthon! Tájékoztassa 

a szülőket, hogy a kérdőívet lezárt borítékban is visszaküldhetik az iskola számára, továbbá, hogy a 

kérdőív kitöltése önkéntes!  

Tájékoztassa a szülőket, hogy a mérés napján a tanulók saját nevükre szóló Névkártyát kapnak, 

amelyen szerepel a tanuló Mérési azonosítója. A Mérési azonosító segítségével tudják megtekinteni 

a tanuló mérésben elért eredményéről készülő egyéni jelentést 2020. február 28-tól a 

https://www.kir.hu/okmfit honlapon, a Tanulói jelentés menüpont alatt. A Névkártyán található név 

és Mérési azonosító összekapcsolását csak az iskola tudja elvégezni. A két adat együttes kezelésére 

az iskolán és a tanuló szülőjén kívül senki sem jogosult, ezért hívja fel a szülők figyelmét, hogy a 

Névkártyákat NE KÜLDJÉK VISSZA!  

Nagyon fontos előre felhívni az érintettek figyelmét arra, hogy a felmérésben használt tesztek (bár 

a felmérést megelőzően már megérkeznek a feladatellátási helyre) a felmérés befejezéséig titkosak, 

tehát nem ismerhetik meg az érintettek (tanárok, felmérésvezetők, mérési koordinátor, iskolavezetés, 

szülők) sem. A felmérés után azonban az érdeklődők megtekinthetik a felmérés anyagait. 

https://www.kir.hu/okmfit
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2.3 Kellő számú felmérésvezető kolléga kijelölése 

A mérési koordinátornak kell gondoskodnia – az igazgatóval, illetve a feladatellátási hely vezetőjével 

egyeztetve – a megfelelő számú felmérésvezető kiképzéséről, akik a feladatellátási hely összes 6., 8. 

és 10. évfolyamos mérésben érintett osztályában egy időben végzik a felmérést. A felmérésvezetők 

a feladatellátási helyen tanító tanárok közül kerülhetnek ki.  

A mérési koordinátor lehetőség szerint ne legyen felmérésvezető, csak abban az esetben láthatja el 

ezt a feladatot, ha a felmérésben részt vevő osztályok száma ezt feltétlenül szükségessé teszi. 

Felmérésvezető lehet az adott osztály osztályfőnöke, vagy bármely tanára, így például a matematika 

vagy magyar szakos tanára is. 

2.4 A felmérésvezetők felkészítése, a felkészítés dokumentálása 

A mérési koordinátor a képzésen hallottak, illetve az Útmutatóban leírtak szerint készítse fel kollégáit 

a felmérésvezetői teendők ellátására. A felkészítés kb. 1-1,5 órát vesz igénybe, ennek során a fel-

mérésvezetésre 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 mérési koordinátornak adminiszt-

rálnia kell, tehát készítsen jegyzőkönyvet a felkészítés időpontjáról, időtartamáról, valamint szerepel-

jen benne a résztvevők neve és a felkészítés során felmerült kérdések, problémák rövid leírása! 

A Felkészítési jegyzőkönyvet őrizze meg! Kérjük, ezt a dokumentumot 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 vizsgá-

latban 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 meg a fel-

mérésben részt vevő tanulókat. 

Május 21–23. (keddtől csütörtökig) 

2.6 A felmérés anyagainak megérkezése 

A felmérési anyagokat tartalmazó dobozokat az OH megbízásából a General Logistics Systems 

(GLS) cég szállítja a feladatellátási helyekre május 21-től 23-ig (keddtől csütörtökig), 8–16 óra 

között. Kérjük, hogy a dobozok átvételére meghatalmazott személy a megadott időben tartózkodjon 

a feladatellátási helyen! A mérési koordinátor – vagy az igazgató által megbízott személy – szemé-

lyesen ellenőrizze a dobozok címkéin a feladatellátási hely nevét és címét, vegye át a teszteket tartal-

mazó 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 mérési koordinátor vagy az átvétellel megbízott személy ír alá.  

Ha a tesztfüzetcsomagban található Tesztfüzetek a sérülés következtében használhatatlanná váltak, 

kérjük, haladéktalanul értesítse az illetékes POK-ot! (A POK-okra vonatkozó információk a 

www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Pedagógiai-szakmai szolgáltatások/Pedagógiai Oktatási 

Központok menüpontra kattintva találhatók meg.) 

FIGYELEM! Nem minden esetben érkeznek egyszerre a különböző évfolyamok felmérési anyagait 

tartalmazó dobozok! 

http://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/pok_elerhetoseg
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/pok_elerhetoseg
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Ha május 24-én (pénteken) reggel 8 óráig a dobozok valamelyike nem érkezik meg, telefonon 

értesítsék az illetékes POK-ot! (A POK-okra vonatkozó információk a www.oktatas.hu honlapon a 

Köznevelés/Pedagógiai-szakmai szolgáltatások/Pedagógiai Oktatási Központok menüpontra kattint-

va találhatók meg.) 

2.7 A dobozok felbontása, tartalmuk ellenőrzése 

A felmérési anyagokat tartalmazó dobozt megérkezése után akár azonnal, de legkésőbb május 

24-én bontsák fel, és a benne található Tartalomjegyzéknek megfelelően ellenőrizzék a tartal-

mát! A dobozban található dokumentumok között vannak olyanok (a Tesztfüzetek), amelyek tartal-

mát csak a felmérés napján ismerhetik meg, de vannak olyanok is, amelyeket a felmérés előtti napok-

ban használniuk kell. A felmérés anyagainak összeállításakor törekedtünk arra, hogy bár sokféle 

dokumentum található a dobozokban, mindegyik 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 tanulói létszámmal 

működő feladatellátási helyek esetében előfordulhat, hogy egy évfolyam anyagai több dobozban 

érkeznek. A 10. évfolyam anyagait külön dobozba csomagoltuk, míg a 6. és 8. évfolyam anyagait 

lehetőség szerint egy közös dobozban küldjük. 

b) A mérési anyagok ellenőrzése 

Javasoljuk, hogy a különböző évfolyamok dobozait külön-külön ellenőrizze, így biztosan nem 

keverednek össze a felmérési anyagok. Minden évfolyam esetében talál majd a dobozban egy (6. 

és 8. évfolyam esetében közös) Tartalomjegyzéket, amely tételesen tartalmazza a dobozban talál-

ható anyagok típusát és darabszámát. (Amennyiben egy évfolyam anyaga több dobozban érkezik, 

csak az egyik dobozban talál Tartalomjegyzéket, amelyen minden doboz tartalmát felsoroljuk.) 

Ha az ellenőrzés során eltérést tapasztal a Tartalomjegyzék és a valóságos tartalom között, jelezze 

azt az illetékes POK-nak! (A POK-okra vonatkozó információk a www.oktatas.hu honlapon a 

Köznevelés/Pedagógiai-szakmai szolgáltatások/Pedagógiai Oktatási Központok menüpontra 

kattintva találhatók meg.) 

c) A doboz(ok) tartalma 

 Tartalomjegyzék, amely ismerteti a doboz tartalmát. Kérjük, hogy győződjön meg róla, 

hogy az egyes osztályok esetében a megfelelő képzéstípus került-e meghatározásra. Kérjük, 

ezt részünkre NE KÜLDJÉK vissza, az iskolában archiválják!  

 Útmutatók a felmérésvezetők számára, valamint egy Útmutató a mérési koordinátor részére. 

 Lefűzőtasak, amely a felhasználandó címkéket tartalmazza:  

 Évfolyamonként 1 db „EZT A CÍMKÉT RAGASSZA FEL A VISSZAKÜLDENDŐ 

DOBOZRA!” feliratú címkét. Erre a címkére csak a mérés után lesz szükség. Ha 

ellenőrizte a rajta szereplő adatokat, tegye vissza a lefűzőtasakba! 

   

http://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/pok_elerhetoseg
http://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/pok_elerhetoseg
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 A Tesztfüzetekre és Tanulói kérdőívekre ragasztandó Tanulói azonosító címkéket. 

   

   

Minden Tanulói azonosító címkét tartalmazó ív első címkéjén ellenőrizze, hogy a címke 

bal alsó sarkában található azonosító szám egyezik-e a 2.9 pontban leírtak szerint ki-

nyomtatott Jelenléti ív bal felső sarkában található azonosító számmal (OM azonosító-

feladatellátási hely sorszám)! A Jelenléti ív első („Mérési azonosító”) oszlopában két-

szer négy karakteres azonosítókat talál (pl.: B517-K337). Ugyanezek megtalálhatók a 

Tanulói azonosító címkék bal felső sarkában is. Ellenőrizze, hogy minden Mérési azo-

nosítóhoz talál-e a címkéket tartalmazó íveken két ugyanolyan Mérési azonosítót 

tartalmazó címkét, az egyiken „TANULÓI KÉRDŐÍV”, a másikon „TESZTFÜZET” 

felirattal! A 8. évfolyam címkéinek felépítése megegyezik a 6. évfolyam címkéinek 

felépítésével. 

 Annyi darab Tanulói kérdőív, ahány a Tartalomjegyzéken szerepel. 

 Minden évfolyam minden osztálya részére 2 db tesztfüzetcsomag „EZT A CSOMAGOT 

KIZÁRÓLAG A CÍMZETT BONTHATJA FEL A FELADATLAP BORÍTÓJÁN FEL-

TÜNTETETT IDŐPONT ELŐTT 30 PERCCEL!”, valamint „A FELADATLAPON 

FELTÜNTETETT IDŐPONTIG A FELADATLAPOK TARTALMA NEM NYILVÁ-

NOS!” felirattal. A tesztfüzetcsomagok a felmérés Tesztfüzeteit tartalmazzák. Minden 

csomagon talál egy címkét, amelyen láthatja a feladatellátási hely nevét és címét, az iskola 

OM azonosítóját és a feladatellátási hely sorszámát (jobb alsó sarok), az osztály évfolyamát, 

jelét, valamint a tasakban található Tesztfüzetek számát (1 db tartalékfüzettel) és típusát 

(„A” vagy „B”). 
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A címkén ellenőrizze a feladatellátási hely nevét és címét! A tasak felbontása nélkül a leg-

felső Tesztfüzet címlapja alapján ellenőrizze, hogy valóban az adott évfolyam megfelelő 

típusú („A” vagy „B”) Tesztfüzetei vannak-e a tasakban, illetve annyi Tesztfüzet található-e 

a tasakban, amennyi a címkén szerepel! Ellenőrizze, hogy az adott évfolyam minden osz-

tálya részére érkezett-e tasak!  

Az új tanulók a tartalékfüzeteket töltik ki. Minden évfolyamon az osztályok részére egy 

„A” és egy „B” tartalékfüzetet küldünk. Amennyiben nem jut füzet minden új tanulónak, 

az előreláthatóan biztosan hiányzó tanulók, illetve a felmérés alól mentesülő tanulók 

Tesztfüzeteit is felhasználhatják. 

Ha hibát vagy hiányosságot észlel, jelezze azt az illetékes POK-nak! (A POK-okra vonatkozó 

információk a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Pedagógiai-szakmai szolgáltatások/Pedagó-

giai Oktatási Központok menüpontra kattintva találhatók meg. 

 

Fontos! A doboz tartalmának ellenőrzését követően, az abban talált valamennyi dokumentumot (le-

fűző fólia, stb.) helyezzék vissza a dobozba. A visszaszállítás előkészítéséhez valamennyire szükség 

van. 

2.8 A felmérési anyagok biztonságos tárolása a felmérés megkezdéséig 

A feladatellátási hely 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. 

Május 24-ig (péntekig) 

2.9 A Jelenléti ívek előállítása 

A felmérés előkészítéseként a mérési koordinátor feladata a novemberi adatszolgáltatás során 

megadott tanulói létszámok aktualizálása (az iskolába érkezett új tanulók adatainak megadása, a 

megfelelő osztályba történő besorolása) az Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszerében. 

A program a www.oktatas.hu oldalon érhető el a Köznevelés/Országos és nemzetközi mérések/Or-

szágos kompetenciamérés/Lebonyolítás, módszertan menüpontban a 2018/2019. tanévi Országos 

kompetenciamérés lehetőséget kiválasztva az Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszere 

linkre kattintva. A novemberi adatszolgáltatáskor rögzített, de azóta a feladatellátási helyről távozott 

tanulókat, amennyiben a változást az intézmény a KIR személyi nyilvántartó és adatmódosító 

rendszerben jelezte, a program automatikusan kihúzza a részt vevő tanulók közül. Az adott osztály 

Jelenléti ívén a tanuló neve kihúzva jelenik meg. A tanulóra vonatkozóan a feladatellátási helynek 

semmilyen adminisztrációs feladata nincs. Amennyiben az adatszolgáltatás lezárása óta távozott 

tanulót a program nem húzza át a Jelenléti íven, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az OH-val az 

orszagosmeres@oh.gov.hu e-mail címen (az e-mailben mindenképpen szerepelnie kell az intézmény 

OM azonosítójának, a kapcsolattartó nevének és telefonszámának, az érintett tanuló nevének). Az 

aktualizált adatokból ugyanezen szoftver segítségével kell kinyomtatni a mérés során használandó 

Jelenléti íveket.  

Javasoljuk, hogy a Jelenléti ívek előállítása előtt tanulmányozzák az Országos mérések adminisztrá-

ciós kézikönyvének III. fejezetét. A kézikönyv a www.oktatas.hu oldalon érhető el a Köznevelés/Or-

szágos és nemzetközi mérések/Országos kompetenciamérés/Lebonyolítás, módszertan menüpontban 

a 2018/2019. tanévi Országos kompetenciamérés lehetőséget kiválasztva az Országos mérések 

adminisztrációs kézikönyve linkre kattintva. 

http://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/pok_elerhetoseg
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/pok_elerhetoseg
http://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/lebonyolitas/2019komp_levelek_utmutatok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/lebonyolitas/2019komp_levelek_utmutatok
https://www.kir.hu/KIR2_MERES
mailto:orszagosmeres@oh.gov.hu
http://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/lebonyolitas
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/lebonyolitas
file:///C:/Users/iszakmelitta/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/EBSN2LNB/Adminisztracios_kezikonyv.pdf
file:///C:/Users/iszakmelitta/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/EBSN2LNB/Adminisztracios_kezikonyv.pdf
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Fontos! A Jelenléti íveket legkésőbb a mérés napját megelőző napon ki kell nyomtatni. A Jelenléti 

ív után a programból nyomtassa ki a Felmérésvezetői jegyzőkönyvet, majd a tanulók számára a sze-

mélyre szóló Névkártyákat és az új tanuló(k) részére a Tesztfüzetekre és Tanulói kérdőívekre 

ragasztandó Tanulói azonosító címké(ke)t.  

Kérjük, győződjön meg róla, hogy az egyes osztályok esetében a megfelelő képzéstípus került-e 

meghatározásra. 

A Névkártyák tartalmazzák a tanulók nevét, születési dátumát és Mérési azonosítóját. Ezeket a mérés 

napján, a tesztfüzetek kiosztását megelőzően minden tanulónak oda kell adni, hogy a mérés során 

megbizonyosodhassanak arról, hogy valóban a megfelelő Mérési azonosítóval ellátott Tesztfüzetet és 

Tanulói kérdőívet töltik-e ki. A Névkártya másik funkciója, hogy tájékoztatja a szülőt a tanuló Mérési 

azonosítójáról, ezért a mérés befejeztével a Névkártyák a tanulóknál maradnak, ezeket NE KÜLD-

JÉK VISSZA! Kérjük, hogy hívják fel a tanulók figyelmét arra, hogy a Névkártyát adják át 

szüleiknek. 

A Jelenléti íven és a Névkártyán található név és Mérési azonosító összekapcsolását csak az iskola 

tudja elvégezni. A két adat együttes kezelésére az iskolán és a tanuló szülőjén kívül senki sem jogo-

sult, ezért a Jelenléti ív – a személyiségi jogok biztosítása érdekében – titkosan kezelendő, nem 

kerülhet ki az intézményből. Kérjük, hogy a Jelenléti íveket és a Névkártyákat NE KÜLDJÉK 

VISSZA! 

2.10 A Jelenléti ívek kitöltése 

Az „SNI/btm”-oszlopban az Önök által a novemberi adatfelvétel során jelzett sajátos nevelési 

igényű (SNI) tanulókat L, H, M, B, É, A és P, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézsé-

gekkel küzdő tanulókat b, t, m betűkkel jelöltük. Azt, hogy egy tanuló valamely kategóriá(k)ba 

tartozik, a megfelelő szakértői vélemény alapján kell eldönteni. 

A Autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók.  

B Beszédfogyatékos tanulók. 

É Értelmi fogyatékos tanulók (enyhe, középsúlyos, súlyos). 

H Hallási fogyatékos tanulók (nagyothalló, siket). 

L Látási fogyatékos tanulók (gyengénlátó, vak). 

M Mozgásszervi fogyatékos tanulók.  

P Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók.  

b Beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók. 

t Tanulási (olvasási, írási, számolási) nehézséggel küzdő tanulók. 

m Magatartási nehézséggel küzdő tanulók. 

Az „SNI/btm”-oszlopba beírt adatok az Önök által a novemberi adatfelvétel során megadottakat, 

illetve a nyomtatás előtt az Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszerében végrehajtott 

változtatásokat tartalmazzák. Kérjük, tekintse át az adatokat, s amennyiben módosításra van szükség, 

azt a Jelenléti íven jelöljék, majd az Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszerében is 

javítsák (lásd 2.20 pont). 

A mentesítő körülmények jelölése a „Mentesség” oszlopban 

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

olyan körülmények, amelyek mentesíthetik a diákot e kötelezettsége alól. A következő mentesítő 

körülményeket különböztetjük meg: 

  

https://www.kir.hu/KIR2_MERES
https://www.kir.hu/KIR2_MERES
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1-es kód: A sajátos nevelési igényű tanulók közül a következő tanulók: 

Mozgásszervi vagy érzékszervi (látási, hallási) fogyatékos tanulók: az olyan mértékű moz-

gásszervi vagy érzékszervi fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók, akiket fogyatékos-

ságuk megakadályoz a teszt kitöltésében. 

Beszédfogyatékos tanulók: az olyan mértékű beszédfogyatékossággal rendelkező tanulók, 

akiket fogyatékosságuk megakadályoz a teszt kitöltésében. 

Autista tanulók: Amennyiben a fenti tanulók a feladatellátási hely vezetőjének döntése 

alapján nem mentesülnek 1-es kóddal, úgy eredményük is figyelembe lesz véve a jelentés 

elkészítésekor. 

Értelmi fogyatékos tanulók: ezeknek a tanulóknak mindenképpen mentességet kell kap-

niuk a mérés alól. 

Csak azok a tanulók jelölhetőek ezzel a kóddal, akik a megfelelő szakértői véle-

ménnyel rendelkeznek.  

2-es kód: Ideiglenes sérülés miatt mentesíthető tanulók: ide sorolhatók azok a tanulók, akik vala-

mely sérülés folytán ideiglenesen nem képesek az írásra/olvasásra (pl. eltörött a kezük). 

3-as 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! 

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 testi fogyatékos (1-es kód), nem magyar anyanyelvű, és kevesebb, mint egy 

éve részesül magyar nyelvű oktatásban (3-as kód), akkor 3-as kódot kap. 

Tekintse át az adott évfolyam tanulóit az előző szempontok szerint, hiszen a kódokat nem rendelheti 

önkényesen a tanulók mellé! A megfelelő kódot írja be a Jelenléti ív „Mentesség” oszlopába!  

A mentesítő körülményeknek megfelelő tanulók is megírhatják a teszteket, ha a feladatellátási hely 

vezetősége úgy dönt. E tanulók eredményei azonban semmiképpen sem kerülnek bele a feladat-

ellátási hely tanulóinak elemzésébe (Tesztfüzetüket sem kell visszaküldeni), ezért a feladatellátási 

hely vezetőjére bízzuk annak eldöntését, hogy az osztályban integráltan tanuló diákokat felmenti-e a 

teszt kitöltése alól, vagy kötelezővé teszi számukra a mérésen való részvételt. 

Azon tanulók esetében, akik nem tartoznak a fenti csoportok egyikébe sem, kérjük, hagyja szabadon 

a „Mentesség” oszlopot. 
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NEM mentesíthetők a felmérésen való részvétel alól: 

b, t, m  beilleszkedési, tanulási vagy magatartási nehézséggel küzdő tanulók: a tanulóknak a 

Tesztfüzeteket ki kell tölteniük, eredményük beleszámít a feladatellátási hely és az iskola 

eredményébe.  

P  az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók : ezen tanulók teljesítménye nem 

számít bele az iskola eredményébe, de Tesztfüzetüket be kell küldeni. 

tanulási zavarok:  

- meghatározott olvasási zavar: diszlexia,  

- az írásbeli kifejezés zavara: diszgráfia,  

- az aritmetikai készségek zavara: diszkalkulia,  

- az iskolai készségek kevert zavara,  

- az iskolai készségek egyéb fejlődési zavara,  

- nem meghatározott fejlődési zavara az iskolai készségeknek,  

- a motoros funkciók specifikus fejlődési rendellenességei,  

- kevert specifikus fejlődési zavarok; 

figyelemzavarok (hiperkinetikus zavarok):  

- az aktivitás és figyelem zavarai,  

- hiperkinetikus magatartászavar,  

- egyéb hiperkinetikus zavar,  

- nem meghatározott hiperkinetikus zavar; 

magatartási  (magatartásszabályozási) zavarok:  

- családi körre vonatkozó magatartás zavarok,  

- nem szocializált magatartászavar (kortárs csoportba sem beilleszkedettek),  

- szocializált magatartászavar (kortárs csoportba beilleszkedettek),  

- nyílt oppozíciós zavar,  

- egyéb magatartászavar,  

- nem meghatározott magatartászavar,  

- kevert magatartási és emocionális zavar,  

- egyéb kevert magatartás és emocionális zavar,  

- nem meghatározott kevert emocionális és magatartászavar,  

- egyéb.  

A Jelenléti ív kitöltésére a X3.5X pontban talál példát. 

Május 28-ig (kedd) 

2.11 A feladatellátási helyre és iskolára vonatkozó adatok rögzítése az Országos 

mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszerében  

A feladatellátási hely jellemzőiről a Kérdőív a feladatellátási hely számára című kérdőívet kell 

kitölteni. A kérdőívet a feladatellátási hely felelős vezetője vagy az általa kijelölt személy töltse ki, 

aki az adott feladatellátási hely viszonyait jól ismeri.  

Feladatellátási helynek az intézmény különböző postacím alatti egységei számítanak. Az intézmény 

székhelye is egy feladatellátási hely. Ha az Önök intézménye csak egyetlen feladatellátási helyen 

működik vagy a feladatellátási helynek nincsen külön vezetője, a kérdőívet az intézmény igazgatója 

töltse ki. 

A feladatellátási helyre vonatkozó adatok online kerülnek begyűjtésre. 

Lépjen be a programba, és kövesse az ott leírtakat! 
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A programból lehetőség van az üres kérdőív letöltésére, kinyomtatására, mely a kitöltéshez szükséges 

adatok előzetes összegyűjtéséhez nyújt segítséget. Kérjük, ezeket NE KÜLDJÉK VISSZA! 

A program használatához részletes Útmutató készül, amely a belépést követően érhető el. Az Orszá-

gos kompetenciaméréssel kapcsolatos feladatok végrehajtásához elengedhetetlen az Útmutató gon-

dos tanulmányozása, a programban leírtak pontos végrehajtása. 

2.12 A felmérési anyagok előkészítése a felmérésvezetők részére 

Készítse össze a felmérésvezetőknek átadandó anyagokat! Az adott osztályhoz tartozó Jelenléti ívhez 

válogassa ki a Tanulói azonosító címkéket és az osztály létszámának megfelelő Tanulói kérdőívet! 

Válassza ki az osztályhoz tartozó tesztfüzetcsomagokat. Készítse elő a Jelenléti ívet a hozzá tartozó 

Felmérésvezetői jegyzőkönyvvel és az új tanuló(k)hoz tartozó, a Jelenléti ívvel egy időben kinyom-

tatott és kivágott Tanulói azonosító címké(ke)t is! Biztosítson ragasztót az új tanulók címkéinek 

felragasztásához! Amennyiben még nem tette meg, vágja ki a tanulói Névkártyákat, és válogassa szét 

osztályonként! 

Minden tanulónak egyszerre lesz szüksége vonalzóra és számológépre. Hívja fel a tanulók figyelmét 

arra, hogy ezeket az eszközöket hozzák magukkal a tesztírás idejére. Kérjük, hogy gondoskodjon 

arról, hogy minden tanulónak legyen vonalzója és számológépe! Mobiltelefon és/vagy tablet a 

felmérés ideje alatt nem használható még számológép helyett sem. 

2.13 A Tanulói kérdőívek kiosztása 

Az iskoláknak lehetőségük van arra, hogy a Tanulói kérdőíveket a felmérés napja előtt már átadják a 

tanulóknak. Amennyiben az iskola vezetősége úgy dönt, hogy a Tanulói kérdőíveket hamarabb ki-

osztja a tanulók számára, a következő eljárásrendet kell követnie minden érintett osztályban. 

A Tanulói kérdőívek kiosztásához szüksége lesz a Jelenléti ívekre, a Névkártyákra, a Tanulói kérdő-

ívekre és a Tanulói kérdőívekre ragasztandó Tanulói azonosító címkékre. A tanuló nevét keresse ki a 

Jelenléti íven, majd a hozzá tartozó Névkártyát adja át! Ragassza fel a kérdőív elejére a ’TANULÓI 

KÉRDŐÍV’ feliratú, a megfelelő Mérési azonosítót tartalmazó Tanulói azonosító címkét a kijelölt 

helyre! Kérje meg a tanulókat, ellenőrizzék, hogy a Névkártyájukon szereplő Mérési azonosító szere-

pel-e a Tanulói kérdőívükön! Amennyiben van az osztályban új tanuló, ragassza fel a számára készült 

címkét is!  

FIGYELEM! Amennyiben a Tanulói kérdőíveket a mérés napja előtt kiosztja, a Névkártyákból két 

példányt nyomtasson. Egyet a kérdőívek kiosztásakor adjon át a tanulónak, ezt a tanuló hazaviszi. 

A másikat a tesztanyagokkal együtt adja át a felmérésvezetőnek! A Tanulói kérdőíveket ebben az 

esetben is a mérési koordinátor gyűjtse össze, akkor is, ha azt a tanulók a mérés napján hozzák vissza! 

Május 29. (szerda) 

A felmérésvezetőket 7.30-ra hívja össze, és adja át nekik a felméréshez szükséges anyagokat!  

FIGYELEM! Amennyiben az iskola vezetősége úgy döntött, hogy a Tanulói kérdőíveket hamarabb 

kiosztja a tanulók számára, hívja fel a felmérésvezetők figyelmét, hogy a csomagban nem lesz Ta-

nulói kérdőív és a kérdőívre ragasztandó Tanulói azonosító címke. 

A FELMÉRÉS ELŐTTI TEENDŐK 

2.14 A Jelenléti ívek kiosztása a felmérésvezetőknek 

Minden felmérésvezetőnek adja át a megfelelő osztályhoz tartozó Jelenléti ívet a hozzá tartozó Fel-

mérésvezetői jegyzőkönyvvel együtt. Kérje meg a felmérésvezetőket, ellenőrizzék, hogy a megfelelő 
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osztály felmérési anyagait kapták-e meg, a Jelenléti íveken olvasható tanulói adatok helyesen szere-

pelnek-e, valamint minden tanuló Névkártyáját megkapták-e!  

2.15 A tesztanyagok kiosztása a felmérésvezetőknek 

A X2.12 pontban előkészített tesztanyagokat adja át a felmérésvezetőknek! Kérje meg a felmérés-

vezetőket, ellenőrizzék, hogy a megfelelő osztály felmérési anyagait kapták-e meg. Ellenőrizzék, 

hogy az új tanulók számára biztosított-e a megfelelő számú Tesztfüzet (tartalékfüzet, az előrelátha-

tóan biztosan hiányzó tanulók vagy a felmérés alól mentesülő tanulók Tesztfüzetei). Amennyiben az 

osztályon belül ez nem oldható meg, felhasználhatják az azonos évfolyam más osztályainak 

felesleges füzeteit is. 

A felmérés 8.00 órakor kezdődik. 

A tanulók a tesztek kitöltését a tájékoztatás és a Tesztfüzetek kiosztása után kezdhetik meg. Ha a 

feladatellátási helyen a tanítási napok nem 8 órakor kezdődnek, az iskolavezetés későbbre is teheti 

a kezdési időpontot. Amennyiben a feladatellátási helyen a tanítás 8 óra előtt kezdődik, a mérés 

napján a mérésben részt vevő osztályok esetén ettől el kell térni. Ilyen esetekben is érvényes azonban, 

hogy a Tesztfüzeteket tartalmazó tesztfüzetcsomagokat a füzeteken szereplő időpont előtt fél órá-

val, azaz legkorábban 7.30-kor lehet csak felbontani. Természetesen a tesztek kitöltésére előírt időt 

(4 × 45 perc) ekkor is pontosan be kell tartani! (lásd 1.2 pontban) 

 A FELMÉRÉS KÖZBENI TEENDŐK 

2.16 A felmérés menetének ellenőrzése  

Ha lehetőség van kellő számú kolléga kiképzésére, akkor a mérési 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 eb-

ben az esetben is gondoskodnia kell a felmérés zavartalan és szabályszerű lebonyolításáról. A fel-

mérés pontos menetét és szabályait a későbbiekben ismertetjük (lásd X3.4X pont). 

Mérési koordinátori minőségében különös figyelmet kell fordítania az alábbiakra: 

 A tanulók ültetése – ellenőrizze, hogy a felmérésvezetők az egyik oszlopban ülőknek „A”, a másik 

oszlopban ülőknek „B” típusú füzetet osztottak-e ki! Ez biztosítja, hogy az egymás mellett ülők 

különböző Tesztfüzetet töltenek ki. 

 A Mérési azonosítók adminisztrálása – ellenőrizze, hogy a felmérésvezetők a megfelelő címkéket 

ragasztották-e a Tesztfüzetekre és Tanulói kérdőívekre (amennyiben a Tanulói kérdőívet is a fel-

mérésvezetők osztják ki)! Ellenőrizze, hogy a tanulók valóban a Névkártyájukon szereplő Mérési 

azonosítóval ellátott Tesztfüzeten dolgoznak-e! 

 A Tanulói azonosító címkék – ellenőrizze, hogy a felmérésvezetők csak a részt vevő tanulók 

Tesztfüzeteire és Tanulói kérdőíveire ragasztottak címkét! A hiányzó tanulók, a felmérés megírása 

alól mentesült tanulók Tesztfüzeteire és Tanulói kérdőíveire Tanulói azonosító címkét NE 

RAGASSZANAK! 

 A tanulók munkája – ellenőrizze, hogy a tanulók rendben, fegyelmezetten, tollal dolgoznak-e, 

nem használnak-e meg nem engedett segédeszközöket a teszt kitöltéséhez! Ellenőrizze, hogy a 

felmérés idején a teremben nem tartózkodik-e más a tanulókon és a felmérésvezetőn kívül! 

(A feladatellátási hely 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, és a X3.2 X pontban leírtaknak meg-

felelően jelölték-e a hiányzó, késő és a teszt megírását félbehagyó tanulókat! A felmérésvezetővel 
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együtt még egyszer ellenőrizzék, hogy a „Mentesség” oszlop megfelelően van-e kitöltve (lásd 

2.10 X)! 

 A felmérés menete – ellenőrizze, hogy az egyes osztályokban a diákok az időbeosztásnak meg-

felelően dolgoznak-e, a megfelelő tesztrésszel foglalkoznak-e! Ellenőrizze azt is, hogy a felmé-

résvezetők 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)! 

A FELMÉRÉS UTÁNI TEENDŐK 

2.17 A kitöltött és sorba rendezett Tesztfüzetek összegyűjtése a felmérés-

vezetőktől 

A felmérés végeztével a felmérésvezetők a részt vevő tanulók által kitöltött és a Jelenléti ív alapján 

sorba rendezett Tesztfüzeteket azokban az átlátszó műanyag tasakokban adják vissza, amelyekben 

a Tesztfüzeteket a mérés előtt átvették. (Visszacsomagoláskor nem kell az „A” és „B” füzeteket 

elkülöníteni!) A hiányzó és a teszt megírása alól mentesült tanulók füzetét a többi füzettől elkülönítve 

vegye át!  

 Ellenőrizze, hogy a felmérésvezetők csak a részt vevő tanulók Tesztfüzeteire ragasztottak címkét! 

 Ellenőrizze, hogy a felmérésvezetők csak a kitöltött és visszaküldendő Tesztfüzeteket tették a 

fóliatasakokba! 

 Ellenőrizze, hogy a Tesztfüzetek a Jelenléti ívnek megfelelő sorrendben vannak-e!  

Ha hibát vagy eltérést tapasztal, azonnal tisztázza és javítsa a felmérésvezetővel! A felmérés napján 

könnyebb tisztázni az ilyen jellegű pontatlanságokat. 

2.18 A kitöltött Jelenléti ívek és Felmérésvezetői jegyzőkönyvek összegyűjtése a 

felmérésvezetőktől 

A felmérésvezetők átadják a felmérés során vezetett Jelenléti ívet illetve a Felmérésvezetői jegyző-

könyvet a mérési koordinátornak. Ellenőrizze, hogy a Jelenléti ív megfelelően van-e kitöltve! 

A felmérésvezetőknek kötelességük a felmérés menetéről, a tapasztalt problémákról, hiányossá-

gokról Felmérésvezetői jegyzőkönyvet vezetni. A mérési 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! 

2.19 A fel nem használt Tanulói kérdőívek összegyűjtése a felmérésvezetőktől 

Amennyiben a Tanulói kérdőíveket a felmérésvezető osztotta ki, a mérés után visszaadja a felmérés-

ben részt nem vett tanulók címkét nem tartalmazó Tanulói kérdőíveit. Ha hibát vagy eltérést tapasztal, 

azonnal tisztázza és javítsa a felmérésvezetővel! Ezeket a kérdőíveket NEM kell részünkre vissza-

küldenie.  
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2.20 A tanulói részvétel és mentesség jelölése az Országos mérések adatbegyűjtő 

és -kezelő rendszerében 

Lépjen be a programba, és a Jelenléti ívek alapján kérjük, adja meg a tanulók részvételére és men-

tességére vonatkozó adatokat! A programban a mérés előtt és a mérést követően is van lehetőség 

az előzetesen az „SNI/btm”-oszlopba beírt adatok megváltoztatására. Miután a feladatellátási 

hely minden osztályának adatait rögzítette, nyomtassa ki a Visszaküldendő doboz tartalomjegyzéket, 

mely a visszaküldendő felmérési anyagokat részletezi. 

A program használatához részletes útmutató készül, amely a belépést követően érhető el. Az Orszá-

gos kompetenciaméréssel kapcsolatos feladatok végrehajtásához elengedhetetlen az Útmutató gon-

dos tanulmányozása, a programban leírtak pontos végrehajtása. 

Az adatok rögzítése után a dokumentációt, az esetleges utólagos adategyeztetés miatt, három évig 

őrizze meg. 

Május 30. (csütörtök) 

2.21 A Tanulói kérdőívek összegyűjtése a tanulóktól 

A mérési koordinátor feladata, hogy legkésőbb a felmérés másnapján megkeresse a tanulókat, és 

összegyűjtse tőlük a Tanulói kérdőíveket. Fontos, hogy a Tanulói kérdőíveket évfolyamonként és 

képzési formánként külön gyűjtse, ugyanis visszaküldéskor elkülönítve kell becsomagolni azokat, 

és számukat is külön helyen kell rögzíteni a Visszaküldendő doboz tartalomjegyzékeken. 

A tanulóktól átvett Tanulói kérdőívekbe TILOS betekinteni! 

Ha a tanuló a Tanulói kérdőívet lezárt borítékban hozza vissza az iskolába, a borítékot TILOS az 

iskolában felbontani. Ne írjon nevet a borítékra! 

Óhatatlanul előfordul, hogy néhány tanuló elfelejti visszahozni a kérdőíveket. Emlékeztesse őket, 

hogy a felmérés harmadnapjára (május 31. péntek) mindenképpen hozzák vissza a Tanulói kérdőívet, 

akkor is, ha nem töltötték ki! 

A visszakapott kérdőíveket a tesztekkel együtt biztonságosan kell tárolni a visszaszállításig.  

2.22 A Tesztfüzetek feladatellátási helyi kódolása 

A központi javítás és adatfeldolgozás után a feladatellátási helyek az eredményekkel (Iskola-

jelentéssel) együtt megkapják a tanulók részletes eredményeit is, tehát később a feladatellátási helyek 

rendelkezésére állnak majd ezek az adatok. Ettől függetlenül, ha kívánják, a visszaküldés előtt, azaz 

legkésőbb május 31-én (pénteken) lefénymásolhatják a bekért tanulói Tesztfüzeteket. Ez természete-

sen nem kötelező.  

Május 31. (péntek) 

2.23 A felmérési anyagok és dokumentumok becsomagolása 

Ha voltak olyan tanulók, akik a felmérés másnapján elfelejtették visszahozni a Tanulói kérdőívet, 

akkor keresse meg őket, és kérje el tőlük a kérdőíveket! Kérjük, a kinyomtatott Visszaküldendő doboz 

tartalomjegyzék megfelelő helyén rögzítse a visszaérkezett Tanulói kérdőívek számát. 

Ha az Önök feladatellátási helyén a 6., 8. és 10. évfolyamok közül több is részt vett a felmérésben, 

akkor kérjük, hogy a 10. évfolyamhoz tartozó mérési anyagokat külön dobozba, a 6. és 8. évfolyamos 

anyagokat lehetőség szerint egy dobozba csomagolják! Amennyiben nem fér a két évfolyam (a 6. és 

8.) anyaga egy dobozba, évfolyamonként külön dobozba csomagolják. 
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Vegye elő az Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszere által előállított Visszaküldendő 

doboz tartalomjegyzéket! 

a) A Tesztfüzetek becsomagolása 

Vegye elő az egyik osztály Tesztfüzeteit tartalmazó tesztfüzetcsomagot! Ügyeljen rá, hogy egy 

osztály Tesztfüzetei (az osztály jelét a címke jobb felső sarkában találja) a megfelelő fóliatasakba (az 

osztály jelét a tasakon található címke jobb felső sarkában találja) kerüljenek!  

Ügyeljen rá, hogy az új tanulók füzetei is a megfelelő osztály fóliatasakjába kerüljenek! 

Ügyeljen rá, hogy a hiányzó tanulók és a mentesítő körülményeknek megfelelő tanulók Tesztfüzeteit, 

valamint a fel nem használt tartalék Tesztfüzeteket NE CSOMAGOLJA BE! 

Ellenőrizze, hogy a Tesztfüzetek a Jelenléti ív szerinti sorrendben vannak-e, és számuk megegyezik 

a Visszaküldendő doboz tartalomjegyzéken szereplő számmal! A Jelenléti ív(eke)t semmilyen 

körülmények között NE TEGYE A DOBOZBA. 

A tesztfüzetcsomagot – a kitöltött Tesztfüzetekkel – tegye a dobozba! 

A fentieket ismételje meg a többi osztály esetében is! 

b) A Tanulói kérdőívek becsomagolása 

Vegye elő az egyik osztály Tanulói kérdőíveit! Sorba rendezés után tegye a Tanulói kérdőíveket a 

dobozba mellékelt, Tanulói kérdőív feliratú fóliatasakba! Az iskolába zárt borítékban visszahozott 

kérdőíveket bontatlanul szintén tegye a fóliatasakba! Ellenőrizze, hogy az összes beérkezett Tanulói 

kérdőívet a fóliatasakba helyezte-e! 

Ügyeljen rá, hogy a hiányzó tanulók és a mentesítő körülményeknek megfelelő tanulók Tanulói 

kérdőíveit, valamint a fel nem használt tartalék Tanulói kérdőíveket NE CSOMAGOLJA BE! 

Ügyeljen arra is, hogy külön tasakba kerüljenek az egyes évfolyamok kérdőívei! 

A fentieket ismételje meg a többi osztály esetében is! 

c) A doboz felcímkézése 

Ezek után a dobozban található: 

 annyi tesztfüzetcsomag, ahány osztály van a feladatellátási helyen, bennük a tanulók kitöltött 

Tesztfüzetei (Amennyiben a feladatellátási helyen van 6. és 8. évfolyamos mérésben érintett 

osztály is, és a két évfolyam tesztanyaga belefér egy dobozba, folytassa a következő évfolyam 

Tesztfüzeteinek becsomagolásával! A középfokú iskolák a következő képzési formával vagy 

szakmacsoporttal folytassák a csomagolást!); 

 annyi Tanulói kérdőív, amennyi a Visszaküldendő doboz tartalomjegyzéken szerepel; 

 legfelül a Visszaküldendő doboz tartalomjegyzék, amely alapján a becsomagolást végezte. 

(Amennyiben több évfolyam anyagát egy dobozban küldi vissza, minden Visszaküldendő doboz 

tartalomjegyzéket helyezzen a dobozba!) 
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Ha biztos benne, hogy az előbb felsoroltak mindegyike a dobozban van, akkor zárja le! Szedjen le a 

dobozról minden matricát! Ragassza fel az évfolyam(ok)nak megfelelő „EZT A CÍMKÉT 

RAGASSZA FEL A VISSZAKÜLDENDŐ DOBOZRA!” feliratú címké(ke)t a dobozra! (Az évfo-

lyam jelölése a címke jobb alsó sarkában található.) A korábbi évektől eltérően idén GLS-matricát 

nem tartalmaz a lefűzőtasak, azt a GLS futár fogja az elszállítás napján magával vinni és 

felragasztani a dobozra. 

Ha a visszaküldendő dokumentumok nem férnek egy dobozba, akkor ürítsen ki még egy dobozt, és 

a dokumentumokat ossza szét a két dobozban! Az „EZT A CÍMKÉT RAGASSZA FEL A VISSZA-

KÜLDENDŐ DOBOZRA!” feliratú címkét ragassza fel az egyik dobozra!  

Ha egyetlen Tesztfüzetet és Tanulói kérdőívet sem kell visszaküldenie az adott évfolyamon, a 

Visszaküldendő doboz tartalomjegyzéket akkor is készítse el, helyezze el egy borítékban, az „EZT A 

CÍMKÉT RAGASSZA FEL A VISSZAKÜLDENDŐ DOBOZRA!” feliratú címkét ragassza fel a 

borítékra, és ezt a borítékot küldje vissza a doboz helyett a GLS futárral. 

A mérési koordinátor feladata és a feladatellátási hely vezetőjének felelőssége, hogy a felmérési 

anyagokat és dokumentumokat a megadott határidőig becsomagolják! Kérjük, gondoskodjon arról 

– a feladatellátási hely vezetőjének segítségével –, hogy a dobozokat biztonságos helyen tárolják az 

elszállításig! 

Június 4 – Június 6. (keddtől csütörtökig) 

2.24 A dobozok elszállítása 

A GLS-szállítócég munkatársa a dobozokért 2019. június 4. (kedd) és június 6. (csütörtök) között 

érkezik. A dobozokat át kell adni a futárnak! Ha a dobozokat a szállítócég június 7-ig nem viszi el, 

ezt írásban jelezze az orszagosmeres@oh.gov.hu e-mail címre. (Kérjük, hogy a levél tartalmazza az 

intézmény OM azonosítóját, a telephely megnevezését és a kapcsolattartó elérhetőségét.) 

Kérjük, hogy a feladatellátási hely gondoskodjon arról, hogy a megadott napokon 8–16 óra között 

valaki fogadja a szállítókat, és a VISSZAKÜLDENDŐ dobozokat átadja! 

Ha az elszállítás után derül ki, hogy valami kimaradt a dobozból, ezt írásban jelezze az 

orszagosmeres@oh.gov.hu e-mail címre. 

2.25 Az Iskolajelentés elkészítésének feltételei 

Az országos összehasonlító elemzések megbízhatósága és érvényessége érdekében a felmérés lebo-

nyolításának minden részlete egyforma fontosságú. Csak akkor tudjuk garantálni, hogy a feladat-

ellátási helyek számára adott visszajelzés objektív és megbízható, ha az adatok hitelessége biztosított. 

Ebből következően az OH csak azoknak a feladatellátási helyeknek tud megbízható elemzést adni, 

amelyek: 

 az előzőekben felsorolt anyagokat és dokumentumokat maradéktalanul beküldték; 

 a szükséges dokumentumokat megfelelő módon töltötték ki az Országos mérések adatbegyűjtő 

és -kezelő rendszerében; 

 az esetleges hiányokat, problémákat dokumentálták; 

 a dokumentumokból nem derül fény olyan eseményre, amely a felmérés hitelességét veszélyez-

tetné. 

Ha a feladatellátási hely elmulasztja e feltételek bármelyikének a teljesítését, nem készül 

számára Iskolajelentés. 

mailto:orszagosmeres@oh.gov.hu
mailto:orszagosmeres@oh.gov.hu
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A szabályszerűségen kívül az adatok feldolgozhatóságának további statisztikai feltételei is vannak. 

Ha e feltételek nem érvényesülnek, az adott feladatellátási hely nem kap összehasonlító statisztikai 

elemzést, csak egyszerűsített jelentést. Ezek az esetek a következők: 

 az értékelhető tanulók kis létszáma (5 főnél kevesebb) miatt az átlagok és percentilisek olyan 

nagymértékű hibával számíthatók csak, hogy azok a feladatellátási hely számára semmilyen 

információt nem tartalmaznak. 

 az értékelhető tanulók aránya 50%-nál kisebb (a hiányzók vagy SNI-tanulók nagy száma miatt), 

így a feladatellátási helyre számított átlagok és percentilisek nem tükrözik megbízhatóan a 

feladatellátási hely tényleges helyzetét. 

A központi javítás és adatfeldolgozás után – 2020. február 28-tól – a https://www.kir.hu/okmfit hon-

lapon lesz elérhető a FIT-jelentés. 

https://www.kir.hu/okmfit
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3. Útmutató a felmérésvezetők számára 

3.1 Általános tudnivalók 

A felmérésvezető feladata a feladatellátási helyen zajló országos felmérés levezetése a számára ki-

jelölt osztályban. A felmérés lebonyolításához egyrészt a mérési koordinátor által tartott felkészítés, 

másrészt jelen Útmutató nyújt segítséget. 

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Útmutatót, és kérdéseivel forduljon a mérési koordinátorhoz! 

A felmérésben használt Tesztfüzetek négy részből állnak. A tanulók egy-egy rész kitöltésén csak a 

megadott ideig, vagyis legfeljebb 45 percig dolgozhatnak. A tanulóknak a matematikateszt meg-

oldásához szükségük lesz vonalzóra és számológépre is. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy minden 

tanulónak legyen vonalzója és számológépe! Mobiltelefon és/vagy tablet a felmérés ideje alatt 

nem használható még számológép helyett sem. 

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 ne adjon! 

A teszteket a X3.3X pontban megadott sorrendben és az előírt idő alatt kell a tanulóknak tollal kitöl-

teniük. 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 fel-

mérésvezetőnek a vizsgálat lebonyolításához órára van szüksége. 

A felmérés során vezesse a Felmérésvezetői jegyzőkönyvet! Itt kell jelölni az egyes tesztrészek kez-

désének és befejezésének időpontját és a felmérés szempontjából fontos valamennyi eseményt. A fel-

mérés adatainak feldolgozása során gyakran ezek a jegyzőkönyvek szolgálnak megbízható infor-

mációval.  

3.2 A felmérésvezető feladatai 

A felmérésvezetőnek a felmérés során a következő feladatokat kell ellátnia (a felmérés pontos, idő-

rendben felsorolt teendőit a következő szakaszban ismertetjük). 

 Ellenőrizze a mérési koordinátor által kiosztott Jelenléti ívek adatait! Ellenőrizze, hogy a tanulók 

mindegyike szerepel-e a listán! Ellenőrizze a ’Mentesség’ oszlop tartalmát (lásd 2.10)! Ha 

bármilyen pontatlanságot, problémát észlel, még a felmérés megkezdése előtt tisztázza a mérési 

koordinátorral! 

 Ellenőrizze, hogy az osztályhoz tartozó Tesztfüzeteket, Tanulói kérdőíveket (amennyiben nem 

osztották ki korábban), Tanulói azonosító címkéket és Névkártyákat kapta-e meg!  

 Ellenőrizze, hogy az új tanulók számára biztosítva van-e megfelelő számú Tesztfüzet (tartalék-

füzet, az előreláthatóan biztosan hiányzó tanulók vagy a felmérés alól mentesülő tanulók 

Tesztfüzetei). Amennyiben az osztályon belül ez nem oldható meg, felhasználhatják az azonos 

évfolyam más osztályainak felesleges füzeteit is. 

 Ültesse le a tanulókat saját belátása szerint! 

 Szólítsa ki a tanulókat az ülésrend sorrendjében! Ossza ki az „A” és „B” típusú Tesztfüzeteket – 

az egyik oszlopban ülőknek „A”, a másik oszlopban ülőknek „B” típusú füzetet – (ez biztosítja, 

hogy az egymás mellett ülő tanulók különböző Tesztfüzetekbe dolgozzanak)!  

 Adja át a Névkártyákat és a Tanulói kérdőíveket! Hívja fel a tanulók figyelmét arra, hogy a Név-

kártyát nem szabad visszaküldeni a Tanulói kérdőívvel együtt, azokat szüleiknek kell átadniuk, 

és a szülőknek kell megőrizniük. 
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 Kiosztás közben ragassza fel a füzet és a kérdőív (amennyiben nem osztották ki korábban) elejére 

a ’TESZTFÜZET’ és a ’TANULÓI KÉRDŐÍV’ feliratú, a megfelelő Mérési azonosítót tartal-

mazó Tanulói azonosító címkét a kijelölt helyekre! Ragassza fel az új tanuló(k) számára készült 

címké(ke)t is! Ügyeljen arra, hogy NE RAGASSZON címkét a hiányzó és a felmérés megírása 

alól mentesült tanulók Tesztfüzeteire és Tanulói kérdőíveire! Ezután tetesse el a tanulókkal a 

kérdőíveket a táskájukba! 

 Adminisztrálja a hiányzókat (H), a későn érkezőket (K) és a teszt megírását félbehagyókat (F) a 

3.4 pontban olvasható előírásoknak megfelelően! 

 Vezesse le a tesztek kitöltését a X3.4 X pontnak megfelelően! 

 Ügyeljen arra, hogy a tanulók fegyelmezetten, önállóan dolgozzanak, és a teszt kitöltéséhez tollat 

használjanak! Ügyeljen arra is, hogy a tanulók ne használjanak meg nem engedett segédeszkö-

zöket (pl. mobiltelefon)! 

 Ügyeljen arra, hogy minden tanuló a megfelelő tesztrészen dolgozzon. 

 Ellenőrizze, hogy a tanulók az előírásoknak megfelelően satírozással jelölik válaszaikat, mivel a 

feldolgozás során különösen fontos a válaszok jól látható jelölése. 

 Ha egy tanuló a megadott idő előtt befejezi a válaszadást valamennyi kérdésre az adott részben, 

akkor kérje meg, hogy nézze át még egyszer a válaszait! Hívja fel rá a tanuló figyelmét, hogy 

nem kezdhet hozzá a következő részhez, amíg arra fel nem szólítja az egész osztályt! Ezeket a 

tanulókat kérje meg, hogy csendben foglalják el magukat, amíg a többiek dolgoznak. 

 A tanulók a szünetek után már csak a következő rész kitöltésével foglalkozhatnak, és nem tér-

hetnek vissza az előzőre. Erre figyelmeztesse őket, és győződjön meg arról, hogy nem lapoznak 

vissza a füzetben! 

 Vezesse a Felmérésvezetői jegyzőkönyvet és a Jelenléti ívet! 

 Különítse el a hiányzó és a teszt megírása alól mentesült tanulók kitöltetlen Tesztfüzeteit.  

 Külön gyűjtse össze a mérésben részt vevő tanulók Tesztfüzeteit, és rendezze sorba a Jelenléti 

ívnek megfelelően! (NEM elkülönítve az „A” és „B” jelű füzeteket)! 

 Adja át a két tesztfüzetcsomagot, a Felmérésvezetői jegyzőkönyvet és a Jelenléti ívet a mérési 

koordinátornak! 

3.3 A felmérés időbeosztása, lebonyolítása 

Felmérési órák Időigény Javasolt beosztás 

Tájékoztatás, a Tesztfüzetek és Tanulói kérdőívek kiosztása 20 perc 8.00 – 8.20 

1. óra: Tesztfüzet 1. rész 45 perc 8.20 – 9.05 

Szünet 10 perc 9.05 – 9.15 

2. óra: Tesztfüzet 2. rész 45 perc 9.15 – 10.00 

Szünet 15 perc 10.00 – 10.15 

3. óra: Tesztfüzet 3. rész 45 perc 10.15 – 11.00 

Szünet 10 perc 11.00 – 11.10 

4. óra: Tesztfüzet 4. rész 45 perc 11.10 – 11.55 

A Tesztfüzetek összeszedése 10 perc 11.55 – 12.05 
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A felmérési anyagok átvételekor ellenőrizze a mérési koordinátor által kiosztott Jelenléti ívek adatait! 

Ellenőrizze, hogy a tanulók mindegyike szerepel-e a listán! Ellenőrizze a „Mentesség” oszlop 

tartalmát (lásd 2.10)! Ha bármilyen pontatlanságot, problémát észlel, még a felmérés megkezdése 

előtt tisztázza a mérési koordinátorral! 

Belátása szerint, tetszőleges módon ültesse le a tanulókat! 

Ezután kérjük, hogy a következőket mondja: 

Kedves Tanulók! 

A mai napon egy országos felmérésben vesztek részt. Szövegértési és matematika-

feladatokat fogtok megoldani. A felmérésben az ország összes iskolájának valamennyi 

hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamos mérésben érintett tanulója részt vesz. Kérlek 

Benneteket, hogy érezzétek át ennek a felelősségét, és a legjobb tudásotok szerint vála-

szoljatok a kérdésekre! A teszt négy részből áll, egy-egy rész kitöltéséhez 45 perc áll 

a rendelkezésetekre. Kérem, hogy ez alatt az idő alatt mindenki a feladattal foglalkoz-

zon, beszélgetni, felállni nem szabad! Ha kérdésetek van, jelentkezzetek, mindenkihez 

odamegyek, de a feladatok megoldásával kapcsolatban nem segíthetek. A tesztek ki-

töltéséhez mindenki tollat használjon! 

Van-e valakinek kérdése a felméréssel kapcsolatban? 

Kérjük, feleljen a felmerülő kérdésekre! 

FIGYELEM! Amennyiben a Tanulói kérdőíveket korábban kiosztották, a Tanulói kérdőívre vonat-

kozó utasításokat nem kell végrehajtania! 

Szólítsa ki a tanulókat az ültetési rend szerint! A tanuló nevét keresse ki a Jelenléti íven, majd a hozzá 

tartozó Névkártyát adja át! Ragassza fel az „A” vagy „B” jelű füzet és a kérdőív elejére a 

’TESZTFÜZET’ és a ’TANULÓI KÉRDŐÍV’ feliratú, a megfelelő Mérési azonosítót tartalmazó 

Tanulói azonosító címkét! Ügyeljen arra, hogy az egymás mellet ülő tanulók különböző típusú („A” 

vagy „B”) Tesztfüzetet kapjanak! 

Kérje meg a tanulókat, ellenőrizzék, hogy a Névkártyájukon szereplő Mérési azonosító szerepel-e a 

Tesztfüzetükön és a Tanulói kérdőívükön!  

Amennyiben van az osztályban új tanuló, ragassza fel a számára készült címkéket is! 

Ügyeljen arra, hogy NE RAGASSZON címkét a hiányzó és a felmérés megírása alól mentesülő 

tanulók Tesztfüzeteire és Tanulói kérdőíveire! 

Amikor minden tanulónak kiosztotta a füzetét és a kérdőívét, a következőket mondja: 

Most tegyétek a tanulói kérdőíveket a táskátokba! Vigyétek haza, és szüleitekkel közö-

sen töltsétek ki! A kérdőívet lezárt borítékban is visszahozhatjátok. A tanulói kérdőív 

kitöltése nem kötelező! Kérlek benneteket, hogy holnapig hozzátok vissza! 

A névkártyákat hagyjátok az asztalon! 
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Ellenőrizze, hogy minden tanuló betette-e a kérdőívet a táskájába! Mondja a következőket: 

Ebben a füzetben különböző típusú szövegértési és matematikafeladatok vannak külön 

egységekbe rendezve. A teszt négy részből áll, mindegyik rész kitöltésére 45 perc áll 

a rendelkezésetekre.  

Ha egy résszel ennél hamarabb készen vagytok, akkor nézzétek át a megoldott fela-

datokat, majd 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 

szövegeket, és válaszoltok az ezekkel kapcsolatban feltett kérdésekre. Válaszaitokat a 

füzetben kell besatírozni, vagy az arra kijelölt 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 vála-

szoljatok! Ha nem vagytok biztosak a helyes válaszban, akkor azt válasszátok, amelyi-

ket a legjobbnak gondoljátok!  

 

Összesen 45 percetek van a teszt első részének kitöltésre. Ha a megadott idő előtt 

befejezitek a válaszadást valamennyi kérdésre, akkor nézzétek át a válaszaitokat, de 

ismétlem, nem kezdhetitek el a következő részt!  

Van-e valakinek kérdése? 

Kérjük, feleljen a felmerülő kérdésekre! Majd mondja a következőket: 

Nyissátok ki a füzeteteket!  

Ellenőrizze, hogy eleget tesznek-e a felszólításnak, majd mondja a következőket:  

Most közösen olvassuk el a teszt kitöltéséről szóló útmutatót! Én hangosan olvasom, 

ti olvassátok velem együtt magatokban! 
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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:  

Semmi más ne legyen a padon, csak a tesztfüzet, toll, vonalzó, számológép és a neve-

teket tartalmazó Névkártya! 

1. óra: a Tesztfüzet 1. része 

Kezdjetek hozzá a feladatok megoldásához! Jó munkát mindenkinek! 

Jegyezze fel a Felmérésvezetői jegyzőkönyvben a kezdés idejét! 

Amíg a tanulók dolgoznak, írja fel a felmérés egyes részeinek kezdési és befejezési időpontját a 

táblára. 

Ha egy tanuló késik, és csak a teszt kitöltésére vonatkozó instrukciók elhangzása után érkezik meg, 

a Jelenléti ív „1. rész” oszlopában jelölje „K” betűvel, hogy a tanuló késett, de a tanuló csatlakozzon 

a teszt kitöltéséhez, és társaival együtt töltse ki a teszt további részeit! Ügyeljen rá, hogy a későn 

érkező tanuló a padtársáétól eltérő típusú Tesztfüzetet kapjon! 

Kérjük, ellenőrizze, hogy a tanulók valóban beírják-e a válaszokat a megfelelő helyre, illetve 

hogy az elvárásoknak megfelelően satírozással jelölik-e válaszaikat!  

Ha egy tanuló rosszul lesz a teszt megírása közben, a szükséges intézkedések megtétele után jelölje 

„F” betűvel az „1. rész” oszlopban, a további részeknél viszont „H” betűvel jelölje. 

A 45 perc elteltével kérjük, mondja a következőket: 

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

a padon! Most 10 perc szünet következik, utána a teszt második részével folytatjuk a 

felmérést. Kérek mindenkit, hogy pontosan.… óra … percre (mondja a megfelelő idő-

pontot) jöjjön vissza az osztályba! 

Jegyezze fel a befejezés időpontját a Felmérésvezetői jegyzőkönyvbe! 

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

2. óra: a Tesztfüzet 2. része 

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: 

Ezen az órán folytatjuk a teszt kitöltését.  

Kérem, hogy nyissátok ki a füzeteket a második résznél! A tesztet az előző órához 

hasonlóan kell kitölteni.  

Kezdjétek el a munkát! 

Közben készüljön fel az időmérésre! 

Jegyezze fel a Felmérésvezetői jegyzőkönyvben a kezdés idejét! 

A Jelenléti ív „2. rész” oszlopában jelölje a későket „K” betűvel!  

Kérjük, ellenőrizze, hogy a tanulók valóban beírják-e a válaszokat a megfelelő helyre, illetve 

hogy az elvárásoknak megfelelően satírozással jelölik-e válaszaikat!  
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Ha egy tanuló rosszul lesz a teszt megírása közben, a szükséges intézkedések megtétele után jelölje 

„F” betűvel a „2. rész” oszlopban, a további részeknél viszont „H” betűvel jelölje. 

A 45 perc elteltével kérjük, mondja a következőket: 

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

a padon! Most 15 perc szünet következik, utána a teszt harmadik részével folytatjuk a 

felmérést. Kérek mindenkit, hogy pontosan.… óra … percre (mondja a megfelelő idő-

pontot) jöjjön vissza az osztályba! 

Jegyezze fel a befejezés időpontját a Felmérésvezetői jegyzőkönyvbe! 

A Jelenléti ív „2. rész” oszlopában jelölje a hiányzókat „H” betűvel!  

3. óra: a Tesztfüzet 3. része 

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: 

Ezen az órán folytatjuk a teszt kitöltését.  

Kérem, hogy nyissátok ki a füzeteket a harmadik résznél! A matematikafeladatok meg-

oldásához használhattok számológépet és vonalzót! Akinek nincs számológépe vagy 

vonalzója, jelentkezzen! 

Számításaitokat nyugodtan írjátok a füzetbe akkor is, ha ezt nem kéri a feladat. A tesz-

tet az előző órához hasonlóan kell kitölteni. 

Kezdjétek el a munkát! 

Közben készüljön fel az időmérésre! 

Jegyezze fel a Felmérésvezetői jegyzőkönyvben a kezdés idejét! 

A Jelenléti ív „3. rész” oszlopában jelölje a későket „K” betűvel!  

Kérjük, ellenőrizze, hogy a tanulók valóban beírják-e a válaszokat a megfelelő helyre, illetve 

hogy az elvárásoknak megfelelően satírozással jelölik-e válaszaikat! Kérjük, gondoskodjon arról, 

hogy minden tanulónak legyen számológépe! 

Ha egy tanuló rosszul lesz a teszt megírása közben, a szükséges intézkedések megtétele után jelölje 

„F” betűvel a „3. rész” oszlopban, a további részeknél viszont „H” betűvel jelölje. 

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

a padon! Most 10 perc szünet következik, utána a teszt negyedik részével folytatjuk a 

felmérést. Kérek mindenkit, hogy pontosan.… óra … percre (mondja a megfelelő idő-

pontot) jöjjön vissza az osztályba! 

Jegyezze fel a befejezés időpontját a Felmérésvezetői jegyzőkönyvbe! 

A Jelenléti ív „3. rész” oszlopában jelölje a hiányzókat „H” betűvel!  
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4. óra: a Tesztfüzet 4. része 

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: 

Ezen az órán folytatjuk a teszt kitöltését.  

Kérem, hogy nyissátok ki a füzeteket a negyedik résznél! A tesztet az előző órához 

hasonlóan kell kitölteni.  

Kezdjétek el a munkát! 

Közben készüljön fel az időmérésre! 

Jegyezze fel a Felmérésvezetői jegyzőkönyvben a kezdés idejét! 

A Jelenléti ív „4. rész” oszlopában jelölje a későket „K” betűvel!  

Kérjük, ellenőrizze, hogy a tanulók valóban beírják-e a válaszokat a megfelelő helyre, illetve 

hogy az elvárásoknak megfelelően satírozással jelölik-e válaszaikat! Kérjük, gondoskodjon arról, 

hogy minden tanulónak legyen számológépe! 

Ha egy tanuló rosszul lesz a teszt megírása közben, a szükséges intézkedések megtétele után jelölje 

„F” betűvel a „4. rész” oszlopban. 

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

Jegyezze fel a befejezés időpontját a Felmérésvezetői jegyzőkönyvbe! 

A Jelenléti ív „4. rész” oszlopában jelölje a hiányzókat „H” betűvel!  

Szedje össze a Tesztfüzeteket! 

Köszönje meg a tanulók munkáját: 

Ezzel vége a felmérésnek.  

A névkártyákat tegyétek el, és adjátok oda a szüleiteknek! 

Köszönöm a munkátokat! 

Rendezze a füzeteket a Jelenléti ívnek megfelelő sorrendbe (NEM elkülönítve az „A” és „B” jelű 

füzeteket)! A hiányzó tanulók és a felmérés megírása alól mentesült tanulók Tesztfüzeteit különítse 

el! Ellenőrizze, hogy a Jelenléti ívet és a Felmérésvezetői jegyzőkönyvet hiánytalanul kitöltötte-e!  

Ezt követően lássa el kézjegyével a Jelenléti ívet és a Felmérésvezetői jegyzőkönyvet! Keresse meg a 

mérési koordinátort, és egyeztessék a további teendőket! 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT KÖSZÖNJÜK! 
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3.4 Példa a Jelenléti ív kitöltésére 

 
 

A 6. és 8. évfolyam Jelenléti íve megegyezik a fenti példában szereplő 10. évfolyamos Jelenléti ívvel. 

Bánkuti Krisztina W123-Q259 tanuló a 2. rész megírása közben rosszul lett, a teszt megírását 

nem folytatta. A 3. és 4. résznél hiányzóként kell jelölni, Teszt-

füzetét BE KELL küldeniük. 

Cooper Dylan C567-L629 tanuló nem magyar anyanyelvű és kevesebb, mint egy éve része-

sül magyar nyelvű oktatásban, ezért mentességet kapott. Megírta 

a tesztet, de Tesztfüzetét NEM KELL beküldeniük. 

Csák Olga S678-F261 tanuló diszkalkuliás, a teszt megírása alól NEM mentesül, Teszt-

füzetét BE KELL küldeniük. 

Dió Dezső M901-L474 tanuló a teszt kitöltésére vonatkozó instrukciók elhangzása után, 

a teszt megkezdése előtt érkezett meg. A tesztet megírja. Teszt-

füzetét BE KELL küldeniük. 
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Hodolányi Petra D345-D708 tanuló autista, az igazgató nem mentesítette a teszt megírása alól, 

Tesztfüzetét BE KELL küldeniük. 

Kalas Andrea Q173-R121 tanuló autista, a teszt megírása alól – igazgatói döntés alapján – 

mentesül. 

Kámeti Kelemen R125-L905 tanuló tanulási nehézséggel, ezen belül olvasási nehézséggel 

küzd, a teszt megírása alól NEM mentesül, Tesztfüzetét BE KELL 

küldeniük. 

Kemény Izabella H567-F906 tanuló mozgásszervi fogyatékos, kerekesszéket használ, igazgatói 

döntés alapján fogyatékossága nem akadályozza a teszt kitöltésé-

ben, Tesztfüzetét BE KELL küldeniük. 

Koós Péter R456-L129 tanuló látási fogyatékos, gyengénlátó, igazgatói döntés alapján a 

teszt megírása alól mentesül. 

Nagy Olivér K896-L891 tanuló középsúlyos értelmi fogyatékos, a teszt megírása alól men-

tesül. 

Papp Zsanett M008-I212 tanulót az őszi adatfelvétel során tévesen jelölték diszgráfiásként, 

megírja a tesztet, Tesztfüzetét BE KELL küldeniük. Az Országos 

mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszerében javítsa a hibás ada-

tot a X2.20X pontban leírtak szerint. 

Peresztegi Kamilla V421-Q356 tanuló már nem jár az iskolába, a hozzá tartozó Tanulói azonosító 

címkét és Névkártyát semmisítse meg! 

Sereges Ivett B230-Q067 tanuló magatartási nehézséggel küzd, a teszt megírása alól NEM 

mentesül. A teszt 3. része előtti szünetben rosszul lett, ezért a teszt 

megírását a 2. rész után befejezte, a 3. és 4. résznél hiányzónak 

kell jelölni, Tesztfüzetét BE KELL küldeniük. 

Seres Dániel C672-G290 tanuló hallási fogyatékos, igazgatói döntés alapján a teszt meg-

írása alól mentesül. 

Tercsák Dana B016-M912 tanuló enyhe értelmi fogyatékos, a teszt megírása alól mentesül. 

Ugrin Zsuzsa K459-J712 tanuló beszédfogyatékos, igazgatói döntés alapján fogyatékossá-

ga nem akadályozza a teszt kitöltésében, Tesztfüzetét BE KELL 

küldeniük. 

Urmai László X233-P756 tanuló betegség miatt több napja nem jár az iskolába, a mérés nap-

ján is hiányzik. 

Vadas Zsuzsanna G231-P145 tanuló diszlexiás, a teszt megírása alól NEM mentesül, Tesztfüze-

tét BE KELL küldeniük. 

Vajda Eszter O672-M351 tanulónak törött az írásra használt keze, a teszt megírása alól men-

tesül. 

Varga Henrietta I565-A168 tanuló beilleszkedési nehézséggel küzd, a teszt megírása alól 

NEM mentesül, Tesztfüzetét BE KELL küldeniük. 

Hajpál Gergely S771-B291  tanuló új tanuló, ezért szerepel a névsor végén. Számára az iskolá-

ban kellett Tanulói azonosító címkéket nyomtatni, Tesztfüzetét BE 

KELL küldeniük. 



Útmutató a mérési koordinátor számára – 6., 8. és 10. évfolyam 

Útmutató – 2019 32 

3.5 A területileg illetékes POK-ok elérhetőségei 

A POK-okra vonatkozó információk a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Pedagógiai-szakmai 

szolgáltatások/Pedagógiai Oktatási Központok menüpontra kattintva találhatók meg. 

Az útmutató szerkesztése lezárva: 2019. január 16. 

http://www.oktatas.hu/

