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A  fejlett oktatási rendszerek az elmúlt évtizedekben 
világszerte felismerték, hogy a magas színvonalú ter-
mészettudományos oktatás és tudás elengedhetetlen 
feltétele lesz a társadalmak technikai-technológiai 
alapú modernizációjának. Az 1995-ben útjára indult 
TIMSS1 és a 2000-ben megkezdődő PISA mérések is 
hasonló megfontolások mérlegelése után döntöttek 
úgy, hogy a matematika és a szövegértés mellett a 
természettudomány mérése a legfontosabb faktor, 
ha egy oktatási rendszer, s ezen belül a közoktatás 
minőségét és hatékonyságát szeretnénk megítélni.

A  kompetenciamérés 2001-es elindulásakor is egy-
értelmű volt, hogy a magyar közoktatást vizsgáló komplex 
mérési rendszer a matematika és a szövegértés mellett 
előbb-utóbb a diákok természettudományos tudását is 
vizs gálni fogja. Ennek első lépéseit, a tartalmi keret el-
készítését és az első próbamérés lebonyolítását tette lehe-
tővé a TÁMOP 3.1.8 2012-ben elindult programja.

A  természettudományi mérés tartalmi kerete az 
Országos kompetenciamérés harmadik pillérének 
alapjait rakja le. A  dokumentum az alábbi kérdések 
1 Trends In International Mathematics and Science Study  http://timss.bc.edu/

mentén határozza meg az Országos kompetenciamérés 
természettudományi vizsgálatának főbb jellemzőit:

•	 Miként definiálható a vizsgálni akart természet-
tudományos műveltség?

•	 Milyen kompetenciacsoportok és azokon belül 
milyen kognitív műveletek mérését szeretnénk 
megvalósítani? 

•	 Milyen tudásterületeket vizsgáljon a mérés? 
A  tudás területeken belül mely főbb törvény-
szerűségekre és elméletekre helyezze a hangsúlyt?

•	 Milyen feladatformákat alkalmazzunk, és milyen 
legyen azok egymáshoz viszonyított aránya?

A tartalmi keret fejlesztése összetett, három fázisból 
álló munka, amelynek első lépése a mérés alapkoncep-
ciójának írásba foglalása volt. Ezen alapkoncepcióból, 
mint vitaanyagból kiindulva készült el a tartalmi keret 
nyers változata. A most következő dokumentum öt bí-
ráló és egy szakmai vitanap résztvevőinek észrevételeit 
figyelembe véve készült el, és kiegészült olyan bemért 
mintafeladatokkal is, amelyeket egy próbamérésben 
teszteltünk. 

miért van szükség természet tudományos  
kompetenciák mérésére?
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A tartalmi keret kidolgozása során felmerülő kérdések 
túl sokrétűek, összetettek és az egész munka sike-
ressége szempontjából túlságosan is meghatározóak 
ahhoz, hogy azt ne egy komplex, több fázisból álló 
folyamatként tervezzük el. E folyamat három nagy 
fázisra különül el. 

Első fázis

Az első fázis négy lépése a következő:
1. lépés – Alapkoncepció elkészítése
2. lépés – A nyers tartalmi keret megírása
3. lépés – Szakmai bírálat
4. lépés – Szakmai vitanap, a tartalmi keret első 

változata
Az első fázis az, amelynek során igyekszünk minél 
több lehetőséget biztosítani a természettudomány ok-
tatásban érintett és érdekelt szakértőknek, egyetemi 
oktatóknak, kutatóknak, vezető tanároknak és szak-
mai szervezeteknek, hogy tudásukkal, véleményükkel 
és bírálataikkal hozzájárulhassanak ahhoz, hogy a 
természettudományos tartalmi keret alapszerkezete 
szakmailag magas színvonalú, megalapozott és a köz-
oktatás eredményességének értékelése szempontjából 
hiteles lehessen. 

1. lépés – Alapkoncepció elkészítése

A  tartalmikeret-fejlesztés első lépésének terméke a 
már említett vitaanyag volt, amelyet az Oktatási Hiva-
tal Köznevelési Mérési Értékelési Osztálya készített el 
2012 nyarán. Ez a dokumentum az osztály nemzet közi 
és hazai mérési tapasztalataira támaszkodva gyűjtötte 
össze és vette sorra mindazokat a kérdéseket, amelyek-
re a tartalmi keretnek pontról pontra választ kell adnia. 

A nyers tartami keret kidolgozása során a négy fő kér-
dés mindegyikére igyekeztünk olyan válaszokat adni, 
amelyek más mérési rendszerekkel illetve a nemzetközi 
mérésekben szerzett tapasztalatainkkal összhangban 
állnak. Javaslatot tettünk   a mérés kiinduló pontját 
jelentő természettudományos műveltség fogalom 
meghatározására, a mérni tervezett kompetenciákra 
és főbb tudásokra, és arra, hogy a mérés tesztfüzetei 
milyen arányokban tartalmazzák ezeket a különböző 
évfolyamokon.    

2. lépés – A nyers tartalmi keret megírása

A nyers tartalmi keret részletes kidolgozásában hatan 
vettek részt. Feladatuk az volt, hogy az alapkoncepció 
szerkezetét és tartalmát szem előtt tartva részletes, 
megalapozott, a magyar természettudomány-oktatás 
helyzetének és az azzal szemben támasztott követelmé-
nyeknek megfelelő mérési tervet készítsenek el. A tar-
talmi kereten dolgozó csoport olyan személyekből állt, 
akik a természettudomány-oktatásban, tankönyv- és 
tantervkészítésben, a tanárképzés, a természettudomá-
nyos felsőoktatás és a mérés terén sok éves, évtizedes 
szakmai tapasztalattal rendelkeztek. 

3. lépés – Szakmai bírálat

A harmadik lépésben a nyers tartalmi keretet öt felkért 
szakember bírálta el. A bírálók közül négyen elsősorban 
négy tudományterület (a biológia, a fizika, a kémia és a 
természetföldrajz) szemszögéből, míg az ötödik bíráló 
a kognitív pszichológia, a méréselmélet és általában a 
felsőoktatás szempontjainak figyelembe vételével for-
mált véleményt a dokumentumról.

A bírálók egymástól függetlenül, megadott szempon-
tok figyelembe vételével, írásban, 5-10 oldal terjedelem-
ben készítették el bírálatukat.

Bevezető –  
a tartalmi keret fejlesztési folyamata
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4. lépés – Szakmai vitanap – a tartalmi keret első 
változata

A tartalmi keret első változata egy szakmai vitanapot 
követően készült el, ahol a bírálatok alapján átdolgozott 
tartalmi keretet mutatták be a szerzők egy bővebb szak-
mai közönségnek. A vitanapon felmerülő észrevételek 
ugyancsak beépültek a dokumentumba. Ezzel jött létre 
a tartalmi keret első változata.

A tartalmi keret fejlesztésében és bírálatában részt 
vevőknek munkájuk során fontos szem előtt tartaniuk 
a következőket:

1. Összhang – A mérés nem tartalmi tudást mér, 
ezzel együtt, a mérés feladatainak megoldásához szük-
séges előzetes tudásnak összhangban kell lennie az 
adott korosztály Nemzeti Alaptantervben leírt tartalmi 
követelményeivel. 

2. Időtállóság – A mérés tartalmi és kognitív elemei-
nek kiválasztásánál fontos szempont, hogy olyan tudás-
elemek alkossák a vizsgálatot, amelyek korszerűek, s 
ezáltal egyaránt megfelelnek a jelen követelményeinek 
és a természettudomány-oktatás közeljövőben várható 
irányának.

3. Egyértelműség – A  tartalmi keret megírása 
során törekedni kell arra, hogy annak szövege világos 
és pontos legyen. Minden abban megfogalmazott cél, 
irányelv, meghatározás, követelmény adjon egyértelmű 
eligazítást az olvasójának. 

4. Sokszínűség – A  mérés feladatai nem elég, ha a 
természettudomány szempontjából érvényesek és hitele-
sek, lényeges az is, hogy változatos feladatformái, kon-
textusai által a tesztanyag érdekes, színes legyen.

másodiK fázis

A tartalmi keret fejlesztésének második fázisa a mosta-
ni dokumentum, a tartalmi keret második változatának 
elkészítésével ér véget. Ez már tartalmazza azokat 
a változtatásokat, amelyek szükségessége a feladat- 
fejlesztés és a tanulói válaszok értékelése során me-
rült fel, valamint tartalmaz néhány példafeladatot a 
komptencia-csoportok és az azokat alkotó gondolkodási 
műveletek illusztrálására. 

1. lépés – Feladatfejlesztés
2. lépés – Próbamérés és a tanulói válaszok értékelése.
3. lépés – Itemparaméterek, itemjellemzők számí-

tása.
4. lépés – A  tartalmi keret második változatának 

elkészítése.

1. lépés – Feladatfejlesztés

2014 tavaszán egy feladatfejlesztési folyamat vette kez-
detét a nyers tartalmi keret irányelveinek megfelelően. 
Az így elkészült kb. 200 feladat,nagyjából 1000 itemet 
tartalmazott. 

2. lépés – Próbamérés

Mindhárom célévfolyam (6., 8. és 10.) számára tíz 
tesztfüzetet állítottunk össze. Ezek megadott arány-
ban tartalmaztak olyan feladatokat is, amelyeket több 
évfolyamon is kipróbáltunk. Ezt a 30 füzetet használtuk 
fel a 2014 októberében lebonyolított próbamérésben.

3. lépés – Válaszok értékelése, itemparaméterek 
számítása

A tanulói válaszok beszkennelése után 2015 áprilisában 
történt meg a feladatok javítása és kódolása az 
előzetesen elkészített javítókulcsok alapján. Az így 
létrejött adatfájl segítségével 2015 őszére elkészültek 
az itemek alapstatisztikái. Ezen itemparaméterek fi-
gyelembe vételével módosítottuk a kódkönyveket és az 
itemek pontozását.

4. lépés – Tartalmi keret második változatának 
elkészítése

A  tartalmi keret második változatának szövegezése. 
A példafeladatok kiválasztása. A dokumentum nyomda-
kész változatának elkészítése.

HarmadiK fázis

A  harmadik fázisban összeállítjuk az első mérés 
tesztfüzeteit valamint core-tesztet (azt a tesztfüzetet, 
amelyet minden évben a tanulók egy mintája ír meg, és 
amely lehetővé teszi  tesztet különböző években megíró 
diákok közös teljesítményskálára helyezését). A tar-
talmi keret fejlesztése a diákok képességszintjei nek 
részletes leírásával válik teljessé. A leírás el készítésére 
két-három főmérés lebonyolítása után nyílik majd le-
hetőség. 
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A tartalmi keret az alábbi fejezetekből és mellékletekből 
épül fel:

1. FEJEZET –  A kompetenciamérés természettudomá-
nyos műveltség fogalma
A  természettudományos kompetenciamérés céljait 
fogalmazzuk meg ebben részben, és bemutatjuk, hogy 
a megfogalmazott célok miként befolyásolják a mérés 
tartalmi és kognitív elvárásait, és meghatározzuk ebben 
a fejezetben azt is, hogy a diákok tudását és képességeit 
a természettudomány mely alkalmazási területein sze-
retnénk vizsgálni.

2. FEJEZET – Kompetencia csoportok
A szakirodalom, a nemzeti és nemzetközi mérések tar-
talmi kereteinek figyelembe vételével meghatározzuk és 
rendszerbe foglaljuk a diákoktól elvárt kompetenciákat, 
és bemutatjuk azokat a kognitív műveleteket, amelyek-
ből a kompetenciaterületek felépülnek.

3. FEJEZET – Tudásterületek és alkalmazási területek
Ebben a fejezetben a felmérés feladataiban megjelenő 
ismeretformákat mutatjuk be. Azt, hogy a vizsgálat mi-

lyen tartalmi és milyen, a tartalmi területektől függet-
len, tudásokat fog majd mérni. A felmérés érvényessége 
szempontjából lényeges tisztázni, a tartalmi tudást mi-
lyen alkalmazási területeken és milyen kontextusokban 
szeretnénk elsősorban megjelentetni a feladatokban. 

4.  FEJEZET – Mérés terve
A mérés karakterét meghatározó legfontosabb ténye-
zőket és körülményeket foglalja össze és definiálja ez a 
fejezet. Így többek között szól a tesztfüzet felépítéséről, 
rögzíti a tesztírás időtartamát, leírja és példákkal il-
lusztrálja az itemek típusait, megadja az itemek tudás-
területek és kompetenciacsoportok szerinti megoszlását 
az egyes évfolyamokon.

A. MELLÉKLET - A természettudományos műveltség-
fogalom kialakulása
Tanulmány, amely bemutatja a természettudományos 
műveltségfogalom fejlődéstörténetét.

B. MELLÉKLET – Példafeladatok
A kompetenciák, kompetenciacsoportok illusztrálása a 
próbamérés néhány iteme segítségével.

 

a tartalmi keret szerkezete





1. fejezet  
a természettudományos  

műveltség fogalma
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A 20. század második felétől kezdődően az emberiség 
egyre komolyabb kihívásokkal találta magát szemben. 
Meg kell tudni oldania például azt, hogy elegendő 
energiát tudjon előállítani, hogy alkalmazkodni tudjon 
a klímaváltozáshoz, meg tudja fékezni a betegségeket, 
és hogy elegendő vizet és élelmet tudjon biztosítani az 
emberek számára. Ezen kérdések közül sok helyi szin-
ten vetődik fel, és az egyén ezért olyan döntésekkel és 
megoldássokkal találkozhat saját környezetében, ame-
lyek közvetlen hatással vannak az életkörülményeire. 
Ezen kihívások legyőzése komoly erőfeszítéseket kö-
vetel a természettudomány és a műszaki tudományok 
szereplőitől. Ugyanakkor a tudományos és technikai 
megoldásokról folytatott viták csak akkor vezethetnek 
a tudomány és az etika szempontjából is helytálló és 
megnyugtató döntésekhez, ha ezekben a vitákban és 
döntésekben résztvevő fiatalok megfelelő tudással és 
felkészültséggel rendelkeznek. Ez nem azt jelenti termé-
szetesen, hogy a jelenkor oktatásának szakértőkké vagy 
tudósokká kellene nevelnie a fiatalokat, hanem olyan 
jellegű tudást kell biztosítani a számukra, amely segít-
het nagy vonalakban megérteni egymással vitában álló 
szakemberek álláspontjait, a vitatott helyzet társadalmi 
vonatkozásait, és amely révén képesek felelősségteljes 
döntéseket hozni környezetük érdekében.

Növekvő jelentőségének köszönhetően ma a világ 
legtöbb országa kiemelt szerepet szán a természet-
tudomány oktatásnak a fiatalok képzésében, és a 
természet tudomány ennek megfelelően gyakran 
az óvodától a tanköteles kor végéig kötelező része a 
tan terveknek. A  természettudományos műveltség 
kialakításával az oktatásnak két célt kell egyszerre 
támogatnia. Egyrészt a jövő tudósai, kutatói számára 
kell megfelelő tudást biztosítania, másrészt az egyén 
és a társadalom szempontjából egyaránt hasznos tudást 
kell nyújtania azon diákok számára is, akik később nem 
kötelezik el magukat a természettudományok mellett. 
Ez a két cél nem minden tekintetben összeegyeztethető. 
E két különböző igény közötti ellentmondás feloldására 
bevezetett reformok világszerte oda vezettek, hogy a 
természettudomány tanításban nagyobb hangsúlyt 
fektetnek a vizsgálat és kísérlet alapú oktatásra, a tan-
tervek pedig igyekeznek mindkét csoport igényeivel fog-
lalkozni. Az így létrejött tantervek azt tűzték ki célként 
maguk elé, hogy nem elsősorban tudást előállító, hanem 
inkább a tudást kritikusan alkalmazó fiatalok kerülje-
nek ki a közoktatásból, és eközben olyan képességeket 
sajátítsanak el, amelyre az egyénnek várhatóan egész 
élete során szüksége lesz. A kérdés az: Milyen is legyen 
az a kritikus, a megszerzett tudás alkalmazására képes 
természettudományos műveltség?

A természettudományos műveltség (Scientific Lite-
racy) fogalma az elmúlt évtizedben jelent meg a magyar 
pedagógiai szakirodalomban és a köztudatban, elsősor-
ban a PISA méréssel kapcsolatos publikációk kapcsán. 
Maga a fogalom és az ehhez kapcsolódó pedagógiai 
törekvések azonban már nagyjából hat évtizedes múltra 
tekintenek vissza az angolszász nyelvterületen (Gallag-
her & Harsch, 1997), elsősorban Nagy-Britanniában és 
az Egyesült Államokban, és ezen időszak alatt változó 
tartalmak kapcsolódtak hozzá (Bybee, 1997).

A  természettudományos műveltséget sokan sok-
féle képpen definiálták az elmúlt fél évszázadban (erről 
részletes áttekintést az 1. számú mellékletben olvasható 
tanulmány ad), legtöbben a tantervek és az oktatás-
módszertan szemszögéből. A nemzeti és nemzetközi 
felmérések szerepének és jelentőségének növekedésével 
párhuzamosan egyre több vizsgálat igyekezett céljait 
a természettudományos műveltség fogalmának meg-
határozásán keresztül megfogalmazni. Ezt tette az 
OECD kezdeményezésére 2000-ben létrejött első PISA-
vizsgálat is. A PISA 2012-ig érvényben lévő természet-
tudományos műveltség definíciója a következőképpen 
hangzott:

„Az alkalmazott természettudományi műveltség 
az egyénnek az a képessége, hogy a természettudo-
mányi ismeretek és azok alkalmazása segítségével 
képes kérdéseket feltenni, új ismereteket elsajátí-
tani, meg tud magyarázni természettudományi 
jelenségeket, és megfogalmaz természettudományi 
problémákkal kapcsolatos, bizonyítékokkal alá-
támasztott következtetéseket. Az egyén megérti az 
emberi tudásként és emberi felfedezőmunkaként is 
értelmezhető természettudományok jellemző tulaj-
donságait, és azt, hogy a természettudományok és a 
technika hogyan alakítja fizikai, szellemi és kultu-
rális környezetünket. Megfontolt állampolgárként 
hajlandó magát elkötelezni természettudományi 
vonatkozású problémák és természettudományos 
elméletek mellett.”

A 2015-ben lebonyolított vizsgálatban a meghatározást 
a következőképpen módosították:

„A  természettudományos műveltség az a képesség, 
amelynek révén valaki gondolkodó állampolgárként 
köteleződik el természettudománnyal kapcsolatos 
ügyek és a természettudomány elméletei iránt.

A  természettudományosan művelt egyén éppen 
ezért hajlandó elkötelezni magát olyan természet-
tudománnyal, technikával összefüggő értelmes 
párbeszédekben, amelyek az alábbi kompetenciákat 
igénylik:
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1. Jelenségek természettudományos magyarázata
A természet és a technika jelenségeire magyará-

zatot adni, magyarázatot felismerni és értékelni. 
2. Természettudományos vizsgálat értékelése és 

megtervezése
Természettudományos vizsgálatok jellemzése 

és értékelése valamint javaslattétel problémák 
természet tudományos megközelítésére.

3. Adatok és bizonyítékok természettudományos 
értelmezése

Különféle módon megjelenített adatok, állítások 
és érvek elemzése és értékelése, és ezek alapján a 
megfelelő következtetés levonása.”

A természettudományos kompetenciamérés céljainak 
megfogalmazásakor mi is a természettudományos 
műveltség fogalmát hívjuk segítségül. Először egy 
viszonylag rövid, néhány pontból álló meghatározás-
ban foglaljuk össze a korszerű természettudományos 
műveltségnek azokat a legfontosabb jellemzőit, ame-
lyek a 21. század második évtizedében érvényesnek 
gondolunk. Az azt követő fejezetekben pedig kifejtjük 
bővebben is, hogy ez a fajta műveltség milyen jellegű 
tudást és kompetenciákat követel meg, és hogy melyek 
a természettudománynak azok az alkalmazási területei, 
amelyekben való jártasság a társadalom egésze és a diá-
kok személyes élete szempontjából a legfontosabbak. 
A  műveltség definíció kifejtésében megfogalmazot-
tak azért is különösen fontosak, mert a mérés egész 
eszközrendszerére, tartalmának prioritásaira hatást 
gyakorolnak.

A kompetenciamérés természettudományos művelt-
ségfogalma a következő:

A természettudományosan művelt állampolgár az, 
aki…

…rendelkezik a saját életkorának megfelelő 
legfontosabb természettudományos, műszaki és 
megismeréselméleti ismeretekkel. Késztetést érez 
megszerezni és képes birtokába jutni a számára 
szükséges információknak, miközben kritikusan 
kezeli az információ forrását, megkülönböztetve 
egymástól a véleményt, a tévképzetet és a tényszerű 
ismereteket.

…természettudományos ismeretei révén képes 
megmagyarázni a szűkebb és tágabb környezetében 
lejátszódó jelenségeket és folyamatokat, értelmezni 
és megoldani a mindennapokban jelentkező tudomá-
nyos és műszaki problémákat.

…a benne meglévő előzetes ismeretei révén meg-
érti a jelenségekben megmutatkozó összefüggéseket 
és törvényszerűségeket, ezekkel összefüggésben 
kérdéseket és hipotéziseket tud megfogalmazni, és 

képes ezek érvényességét akár természettudományos 
vizsgálat révén ellenőrizni. Tudását és tájékozottsá-
gát kész felhasználni arra, hogy részt vegyen termé-
szettudományos vonatkozású társadalmi kérdések 
megvitatásában. Ezekben igyekszik tárgyilagos 
álláspontot kialakítani, következtetéseit és dönté-
seit bizonyítékokra alapozva hozza meg. Álláspontját 
képes világosan, logikus érveléssel kifejteni.

…tiszteli a természettudománynak az emberi ci-
vilizáció fejlődésében betöltött szerepét. Támogatja 
azon természettudományos kutatások folytatását, 
amelyek az emberiség szempontjából fontos prob-
lémák megoldására irányulnak, akárcsak azt, hogy 
a tudományos kutatások eredményét széles körben 
alkalmazzák.

A fenti definícióban megfogalmazott célok és elvárások 
a felnőtt állampolgárra vonatkoznak, ám teljesülésükre 
az adott életkornak megfelelő képességek fejlesztésével 
a közoktatás teljes folyamatában célszerű törekedni. 

a TErmészETTudományos művElTség 
Három KomponEnsE. TErmészET
Tudományos fEladaToK mEgoldása

A  természettudományosan művelt állampolgárral 
szembeni elvárásokat a műveltségfogalom három di-
menziója mentén fejtjük ki a későbbi fejezetekben. Ez a 
három dimenzió: a tudás, a kompetencia, valamint azok 
az alkalmazási területek, amelyeken fontos, hogy az 
egyén kellő jártassággal rendelkezzen. A tartalmi keret 
fogalomrendszerének megismerésében és megértésében 
sokat segít, ha előbb megpróbáljuk modellezni azt, ho-
gyan adhat egy diák választ egy kompetenciamérésben 
szereplő kérdésre.

A kompetenciamérés természettudományos felada-
tai abban különböznek a korábbi hazai felmérések és az 
iskolai gyakorlat jellemző feladataitól, hogy azokban a 
természettudomány kérdéseivel, a műszaki, technikai 
problémáival valóságos, vagy valószerűen megkonst-
ruált kontextusban találkoznak a diákok. Ez azzal jár, 
hogy a problémák nem leegyszerűsítve, hanem a maguk 
komplexitásában jelennek meg. Az adott probléma-
helyzetre feltett kérdések megválaszolásához tehát 
nem kizárólag és nem elsősorban az előzetes tudásukra 
van szükségük a diákoknak, hanem fel kell tudniuk 
használni és fel kell tudniuk dolgozni a feladatban 
szereplő információkat, adatokat, adatábrázolásokat 
is. Ráadásul egy feladaton belül rendszerint több kér-
dés is szerepel, amelyekben különböző szemszögből, 
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különböző  összetettségi szintű gondolati műveletek 
segítségével kell megközelíteniük az adott problémát 
a diákoknak. A  kompetenciamérés kérdéseinek meg-
oldási mechanizmusát az 1. ábrán látható módon 
modellezhetjük.
A feladatmegoldás determináns tényezője természe-
tesen a feltett kérdés. A  feltett kérdés mindent meg-
határoz, kijelöli azt, hogy a diákoknak a válaszukhoz 
melyik előzetes tudásukra lesz szükségük, utalást 
tartalmazhat arra vonatkozóan, hogy a feladat kontex-
tusában szereplő információk és adatok közül melyek 
azok, amelyek segítik őt a válaszadásban. A kérdésben 
megfogalmazott utasítás pedig pontosan kijelöli a diák 
számára azt, vagy azokat a gondolati műveleteket, ame-
lyeket el kell végeznie a válaszadás során. 

Így például a Nevezd meg!, Jellemezd!, Hasonlítsd 
össze! utasításokat tartalmazó kérdések valamely 
tartalmi tudás (ismeret, folyamat, törvényszerűség) 
felismerését, felidézését, jellemzését, a dolgok össze-
hasonlítását, megkülönböztetését, osztályozását 
jelentik. Ezek az egyszerűbb gondolkodási művele-
tek alkotják az 1. kompetenciacsoportot, amelynek 
neve: A  természettudomány fogalmainak és törvény-
szerűségeinek ismerete. 

Amennyiben a kérdésekben olyan értelmű meg-
fogalmazások szerepelnek, hogy: Indokold meg! Mi 
történik akkor? Milyen érvek szólnak amellett?, ilyen 
esetben a diákoknak meg kell magyarázniuk vagy elő-
re kell jelezniük valamely eseményt vagy jelenséget, 
vagy éppenséggel érvelniük kell valamilyen megálla-
pítás mellett vagy ellenében. A  gondolati műveletek-
nek ez a csoportja alkotja a 2. kompetenciacsoportot, 
amelynek neve: Jelenségek értelmezése és problémák 
megoldása.

A kérdések harmadik csoportja a megismerési folya-
mat valamelyik fázisára vonatkozik. Ezekben például 
ilyen utasításokkal és kérdésekkel találkozhatunk: Ke-
ress bizonyítékot a táblázat adataiban!, Milyen feltevést 
igazol a kísérlet?, Milyen összefüggést látsz az adatok 
között? Az ilyen jellegű kérdések esetén a diákok hipo-
téziseket és kérdéseket fogalmaznak meg, megterveznek 
egy kísérletet vagy kritikai észrevételeket fogalmaznak 
meg egy kísérleti tervvel kapcsolatban, mérési adatokat 
és információkat értelmeznek vagy éppenséggel hasz-
nálnak fel bizonyítékként egy állítás alátámasztására. 
Az ilyen és ehhez hasonló gondolati műveletek, kompe-
tenciák alkotják a 3. kompetenciacsoportot, amelynek 
neve: A természet jelenségeinek vizsgálata.

A válaszadás középpontjában tehát a kérdés által de-
terminált kompetenciák állnak, amelyek révén a diákok 
a megfelelő előzetes ismertek és a feladatban megjelenő 
információk felhasználásával választ adnak a kérdésre, 
megoldást kínálnak az ismertetett problémára.

A  válaszadás folyamata során a diák tehát mindig 
valamely előzetes tudását hívja segítségül. Az előzetes 
tudás lehet úgynevezett Tartalmi tudás, amely a négy 
hagyományos természettudományos terület (biológia, 
természetföldrajz, fizika, kémia) valamely témaköréhez, 
fogalmához, elméletéhez kapcsolódik. Az előzetes tudás 
azonban nem feltétlenül tartalmi tudás. A feladatok egy 
jelentős részének megoldásához ugyanis a természet-
tudománynak olyan tudáselemei szükségesek, amelyek 
nem köthetők csak egyik vagy csak másik tudomány-
területhez. Ezek olyan általános érvényű tudások, 
amelyek közvetlenül a természettudomány lényegéhez, 
a megismerés, a vizsgálat, a kutatás folyamatához kap-
csolódnak, a természettudományos tudást felépítő gon-
dolkodásformákhoz. A TIMSS felmérése k ezt korábban 

1. ábra - A kérdések megoldási mechanizmusának modellje

Előzetes
tudás

Megfelelő
kompetenciák

Kontextus
információi

Kérdés

Válasz
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Nature of Science-nek, a PISA vizsgálat 2012-ig Know-
ledge About Science-nek nevezte. A 2015-ös PISA mérés 
lényegében két részre bontotta a korábbi Knowledge 
About Science-t. Eljárások ismeretének (Procedural 
knowledge) nevezték a megismerési módszerek és 
stratégiák ismeretét (Gott, Duggan, & Roberts, 2008; 
Millar, Lubben, Gott, & Duggan, 1995), és episztemikus 
tudásnak (Epistemic knowledge) azon gondolkodásfor-
mák ismeretét, amelyek révén a természet tudományos 
tudás létrejön, felépül (Duschl, 2007).

A kompetenciamérés tervezésekor a tudásterületek 
két részre osztása mellett döntöttünk. Az egyik a Tar-
talmi tudás, amely a természettudományok tantárgyi 
felosztását követi, a másik a Megismeréssel össze-
függő tudások, amely a Nature of Science-nek illetve 
a Knowledge About Science-nek egy újraértelmezése 
az Országos kompetenciamérés elképzeléseinek és cél-
kitűzéseinek megfelelően.

A  feladatok megoldása és egyúttal a természet-
tudományos műveltség harmadik komponensét azok 
a kontextusok jelentik, amelyek otthonául szolgálnak, 
megjelenítik egy bizonyos problémakörnyezetben a 
mérni kívánt tudást és képességeket. A  kontextusok 
kiválasztásának elsődleges szempontja az, hogy 

1. valósághűen jelenítse meg az adott tartalmat
2. a tudomány, a jelen kor és a diákok szempontjá-

ból lényeges problémahelyzeteket jelenítsen meg 
(egészség, fenntarthatóság, technika aktuális 
problémái stb.).

A kontextusok másik lényeges jellemzője, hogy a ben-
ne megjelenő probléma milyen szinten jelentkezik. Ez 
alapján egy kontextus lehet egyéni, közösségi vagy 
globális szintű.

A most következő fejezetekben részletesen mutatjuk 
be a természettudományos kompetenciamérés három 
fő komponensét.



2. fejezet  
Kompetenciacsoportok
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Az Országos kompetenciamérés tartalmi keretében 
három csoportba soroltuk azokat a kompetenciákat, 
amelyek vizsgálatát a mérés célul tűzte ki (2. ábra). 
A  három kompetenciacsoport nem áll hierarchikus 
viszonyban egymással, annak ellenére sem, hogy A ter-
mészettudomány fogalmainak és törvényszerűségeinek 
ismerete névvel jelölt kompetenciák többségéhez egy-
szerűbb kognitív műveletek kapcsolódnak (pl. felidézés, 
felismerés, összehasonlítás, osztályozás), mint a másik 
két csoporthoz. A három kategória kompetenciáit el-
sősorban az különbözteti meg egymástól, hogy a diák 
a körülötte lejátszódó jelenségekkel, a jelenségekben 
megnyilvánuló törvényszerűségekkel, valamint a meg-
oldásra váró problémákkal milyen összefüggésben kerül 
kapcsolatba.

A létrehozott természettudományi kompetenciacso-
portok szerkezetének három szintje különbözethető 
meg. Az első szintje a K betűvel és arab számokkal 
jelölt három kompetenciacsoport: A természettudomány 
fogalmainak és törvényszerűségeinek ismerete, a Jelenségek 
értelmezése és problémák megoldása valamint A  természet 
jelenségeinek vizsgálata. 

A  kompetenciaszerkezet középső szintjén 3-5 rész-
kompetenciára bontottuk a fő kategóriákat, amelyek 
egy fokkal pontosabban írnak körül egy adott kognitív 
tevékenységet. A részkompetenciákat betűkkel jelöljük, 
amelyet jelölésünkben a decimális hierarchiákhoz ha-
sonlóan egy ponttal választjuk el a kompetenciát jelölő 
számtól. Például K2.C Problémák elemzése és megoldása.

A  kompetenciaszerkezet elemi szintjén magukat 
a kognitív műveleteket találjuk, amelyek egy részét 
a Bloom-féle taxonómiából, és az ehhez kapcsolódó 
hasonló rendszerekből ismerhetünk. A kognitív műve-
letek megkülönböztetésére egyelőre nem vezettünk be 
jelölést.

2. ábra – A kompetencia-csoportok

K1. A természettudomány fogalmainak és törvényszerűsége-
inek ismerete
K1.A Ismeretek, fogalmak, folyamatok és törvényszerű-

ségek felismerése 
K1.B Ismeretek, fogalmak, folyamatok és törvényszerűsé-

gek közötti kapcsolatok és viszonyok megállapítása. 
K1.C Ismeretek, fogalmak, folyamatok és törvényszerű-

ségek leképezéseinek felismerése és megértése
K2. Jelenségek értelmezése és problémák megoldása 

K2.A Jelenségek magyarázata és előrejelzése 
K2.B Jelenségek és problémák modellezése
K2.C Problémák elemzése és megoldása
K2.D Érvelés. Álláspont kialakítása érvek alapján
K2.E Törvényszerűségek kvantitatív alkalmazása.

K3. A természet jelenségeinek vizsgálata
K3.A Kérdések megfogalmazása, hipotézis felállítása 

megfigyelések alapján
K3.B Vizsgálat megtervezése és vizsgálati tervek értel-

mezése 
K3.C Műveletek mérési adatokkal. Adatok és információk 

értelmezése
K3.D Értékelés. Következtetések levonása bizonyítékok 

alapján
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K1. a TErmészETTudomány  
fogalmainaK és TörvényszErűségEi
nEK ismErETE

„…Késztetést érez megszerezni és képes birtokába 
jutni a számára szükséges információknak, miköz-
ben kritikusan kezeli az információ forrását, meg-
különböztetve egymástól a véleményt, a tévképzetet 
és a tényszerű ismereteket…”

Az embert körülvevő világban számos jelenség zajlik 
le, környezetünk folyamatos változásban van. Ezek 
némelyike hosszabb időtávban végbemenő folyamat 
(ilyen például a tektonikus lemezek mozgása, a globális 
felmelegedés, a Föld felszínének formálódása, az állat-
világ alkalmazkodása a változó életkörülményekhez 
stb.), amely változások lejátszódása egyszerű megfigye-
lés révén nem észlelhető. Ugyanakkor végbemennek kö-
rülöttünk sokkal dinamikusabb jelenségek is, amelyek 

jól észlelhetők és nyomon követhetők (ilyen például a 
csapadékképződés, az égitestek mozgása, a fény- és 
hangjelenségek stb.) A  változások és jelenségek egy 
részét tevékenységei által az ember maga hozza létre 
akaratlagosan (például anyagok halmazállapotának 
megváltoztatása, kémiai reakciók révén új anyagok 
előállítása stb.), vagy éppenséggel akaratlanul (például 
fakitermelés hatására létrejövő talajerózió, ipari tevé-
kenység következtében megnövekedett levegő-, illetve 
ivóvíz-szennyeződés). Fontos, hogy a természettudo-
mányosan művelt egyén képes legyen felismerni ezeket 
a jelenségeket, felismerni azt, milyen tanult ismeretek, 
fogalmak vagy törvény szerűségek nyilvánulnak meg 
általuk. Ezen tevékenységei közben szüksége lesz 
A természettudomány fogalmainak és törvényszerűsé-
geinek ismerete kompetenciacsoporthoz kapcsolható 
gondolkodási műveletek alkalmazására, amely kompe-
tenciák, és hozzájuk kapcsolódó gondolati műveletek a 
következők.

K1.A Ismeretek, fogalmak, folyamatok és törvényszerűségek felismerése 
•	 Felidézés, felismerés: Tényekre, összefüggésekre, eljárásokra és fogalmakra vonatkozó precíz állítások 

megfogalmazása vagy ilyen állítások felismerése. Egy adott élőlény, anyag vagy eljárás tulajdonsá-
gainak, jellemzőinek felismerése.

•	 Meghatározás: Természettudományos szakkifejezések meghatározásainak ismerete illetve megfo-
galmazása. A természettudományos szókincs, a különböző jelölések, rövidítések, mértékegységek és 
skálák felismerése és használata megfelelő kontextusban.

•	 Jellemzés: Élőlények, anyagok és tudományos eljárások olyan jellemzése, amely bizonyítja, hogy a ta-
nuló tisztában van tulajdonságaikkal, szerkezetükkel, működésükkel és összefüggéseikkel.

K1.B Ismeretek, fogalmak, folyamatok és törvény szerűségek közötti kapcsolatok és viszonyok meg-
állapítása.

•	 Összehasonlítás és megkülönböztetés: Élőlények, anyagfajták vagy folyamatok hasonlóságainak és 
különbségeinek felismerése vagy jellemzése. Anyagok, élőlények és folyamatok megkülönböztetése, 
osztályozása vagy rendezése adott jellemzők, tulajdonságok alapján.

•	 Osztályozás: Tárgyak vagy események osz tá lyozásához alkalmazható tulajdonságok fel ismerése. 
Tárgyak vagy események cso portosítása hasonlóságok és különbségek alapján. Osztályozási 
rendszerek felállítása és használata.

•	 Kapcsolatba hozás: Kapcsolat felismerése alap vető biológiai vagy fizikai fogalmak, valamint tárgyak, 
élőlények, anyagok megfigyelt vagy bizonyított tulajdonsága, viselkedése vagy felhasználása között.

•	 Szemléltetés példákon keresztül: Tényekre vagy fogalmakra vonatkozó megállapítások alátámasztása 
vagy tisztázása megfelelő példák segítségével. Általános fogalmak, ismeretek szemléltetése példák 
felismerésén vagy bemutatásán keresztül.

K1.C Ismeretek, fogalmak, folyamatok és törvény szerűségek leképezéseinek felismerése és megér-
tése

•	 Egyenletekben: Ismeretek, fogalmak és törvényszerűségek felismerése (kémiai egyenletek formájában, 
törvények képlet-alakú megadása esetén, jelenségek vizuális megjelenítésének felismerése).

•	 Modellekben: Modellalkotás révén leegyszerűsített folyamatok, dolgok felismerése és megértése.
•	 Adatokban: Egyszerű törvényszerűségek felismerése adatok táblázatos, függvényalakú megjelenítése esetén. 
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K2. JElEnségEK érTElmEzésE 
és proBlémáK mEgoldása

„…természettudományos ismeretei révén képes 
megmagyarázni a szűkebb és tágabb környezetében 
lejátszódó jelenségeket és folyamatokat, értelmezni 
és megoldani a mindennapokban jelentkező egyszerű 
tudományos és műszaki problémákat…”

A környezetünkben tapasztalt jelenségeket, felmerülő 
problémákat legtöbbször fontos, hogy valamilyen cél 
érdekében értelmezni tudjunk. A leggyakoribb talán 
az az eset, hogy ismereteink segítségével magyará-
zatot kell találnunk egy ismert vagy éppenséggel is-

meretlen jelenség kialakulására. Ugyancsak gyakori 
az is, hogy a hétköznapokban felmerülő személyes, 
vagy az emberek egy szélesebb csoportját érintő 
–  közösségi, társadalmi – problémát kell elemezni 
és megoldani valamilyen műszaki vagy egyéb eljárás 
révén, vagy éppen egy ilyen problémahelyzet kapcsán 
kell természettudományos és olykor morális érvek 
alapján saját álláspontját az egyénnek kialakítania. 
Az ilyen helyzetekben kell a gondolkodó és cselekvő 
embernek alkalmaznia a Jelenségek értelmezése és 
problémák megoldása kompetenciacsoporthoz kap-
csolható gondolkodási műveleteket. Ezen kompeten-
ciák, és hozzájuk kapcsolódó gondolati műveletek a 
következők.

K2.A  Jelenségek magyarázata és előrejelzése 
•	 Magyarázatalkotás: Egy megfigyelés vagy természeti jelenség magyarázata vagy magyarázatának 

felismerése révén egy adott fogalom, törvényszerűség vagy elmélet pontos megértésének bizonyítása.
•	 Előrejelzés: Új vagy megváltozott szituáció következményeinek előrejelzése múltbeli tapasztalatok 

valamint megfigyelések, következtetések vagy kísérletek alapján, illetve várható történéssel vagy 
eredménnyel kapcsolatos kijelentés igazolása egyidejű bizonyíték vagy múltbeli tapasztalat segítsé-
gével. Előrejelzés és találgatás megkülönböztetése: óvatos feltételezések olyan szabály szerűségekkel 
kapcsolatban, melyek a bizonyítékok körén túl terjednek.

K2.B  Jelenségek és problémák modellezése
•	 Modellek alkalmazása: Tanúságtétel a természettudományos fogalmak, struktúrák, összefüggések, 

folyamatok, biológiai és fizikai rendszerek, és ciklusok stb. (pl. táplálékháló, áramkör, vízkörforgás, 
naprendszer, atom szerkezete) megértéséről ábrák vagy modellek használata révén.

•	 Modellkészítés: A valós világ fogalmainak, tárgyai nak vagy eseményeinek leképezése tárgyi vagy gon-
dolati modell segítségével, a tágabb értelemben vett folyamat vagy jelenség megértése érdekében.

K2.C  Problémák elemzése és megoldása
•	 Elemzés: Valamely dolog vizsgálata alkotóelemei nek vagy az alkotóelemei közötti kapcsolatok azo-

nosítása céljából. Összefüggések felismerése, elképzelések vizsgálata.
•	 Szintézis: Több kapcsolódó tényező, elképzelés, fogalom figyelembevételét igénylő problémák meg-

oldása. A természettudomány különböző területeinek fogalmai közötti kapcsolatok, összefüggések 
kialakítása. 

•	 Integrálás: A természettudomány tudásterüle tein átívelő egységes fogalmak és témakörök megértése. 
Matematikai fogalmak vagy eljárások integrálása természettudományos problémák megoldásakor.

•	 Problémamegoldás: Egy problémamegoldás lépéseinek meghatározása a probléma elemzése alapján. 
Problémamegoldási stratégiák készítése és magyarázata. Fogalmak, elképzelések, módszerek vagy 
képességek alkalmazása új helyzetekben.

•	 Kreativitás: Elképzelések alkotása. Eredetiségre, elmélkedésre, képzeletre, egyéni rálátásra, rugalmas 
gondolkodásra, találékonyságra vagy kreativitásra utaló gondolatok kifejtése.
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K3. a TErmészET JElEnségEinEK 
vizsgálaTa

„… meglévő előzetes ismeretei révén megérti a jelen-
ségekben megmutatkozó összefüggéseket és törvény-
szerűségeket, ezekkel összefüggésben kérdéseket és 
hipotéziseket tud megfogalmazni, és képes ezek érvé-
nyességét akár természettudományos vizsgálat révén 
ellenőrizni. Tudását és tájékozottságát kész felhasz-
nálni arra, hogy részt vegyen természettudományos 
vonatkozású társadalmi kérdések megvitatásában. 
Ezekben igyekszik tárgyilagos álláspontot kialakí-
tani, következtetéseit és döntéseit bizonyítékokra 
alapozva hozza meg. Álláspontját képes világosan, 
logikus érveléssel kifejteni…”

Megfigyelhetők a környeztünkben olyan természeti 
jelenségek, amelyeket aktuális tudásunk alapján köz-
vetlenül nem tudunk érvekkel alátámasztva megma-
gyarázni, hanem csak olyan sejtések, feltételezések 
fogalmazódnak meg bennünk, amelyek igazságtartalma 
igazolásra szorul. A bennünk kérdések és feltételezett 
magyarázatok formájában megfogalmazódott hipotézi-

seket vizsgálatokkal, mérésekkel bizonyíthatjuk, vagy 
éppenséggel cáfolhatjuk meg. A megismerést szolgáló 
kísérletek vagy vizsgálatok többlépéses feladatok, 
amelyek során bizonyos lépéseket szükség esetén (pl. a 
vizsgálat megbízhatóságának növelése érdekében) meg 
is kell ismételnünk. 

1. Első lépésben fel kell tudnunk tenni a vizsgálni 
kívánt kérdést, fel kell állítani a vizsgálni kívánt 
hipotézist.

2. Meg kell ezután terveznünk a kísérlet körülmé-
nyeit.

3. Megfigyelési adatainkat, mérési eredményeinket 
rögzítenünk kell, azután csoportosítani vagy át-
alakítani olyan megjelenítési formára (táblázat, 
diagram, grafikon, esetleg származtatott adatok 
számítása), amelyre a vizsgálat eredményének 
értékelése szempontjából szükség van.

4. Végül értékeljük a vizsgálat eredményét, és ere-
deti kérdésünkre olyan választ adunk, amelyet a 
vizsgálatunk eredményei alátámasztanak, bizo-
nyítanak.

A természet jelenségeinek vizsgálata kompetenciacsoport 
szerkezete is az előbb felsorolt műveletek logikáját követi. 

K2.D  Érvelés. Álláspont kialakítása érvek alapján
•	 Értékelés: Következmények – előnyök és hátrányok – mérlegelése alternatív eljárásokkal, anyagokkal, 

erőforrásokkal kapcsolatos döntések meghozatalakor. A természettudománynak és a technikának, 
az élő és fizikai világra gyakorolt hatásaiknak a vizsgálatakor felmerülő társadalmi és tudományos 
tényezők figyelembevétele. Alternatív magyarázatok, problémamegoldási stratégiák és megoldások 
értékelése. Vizsgálatok eredményeinek értékelése abból a szempontból, hogy az adatok elegendő mér-
tékben támasztják-e alá a következtetéseket.

•	 Indoklás: Magyarázatoknak és problémák megoldásának indoklása bizonyítékok és ismeretek felhasz-
nálásával. Érvek megfogalmazása, melyek alátámasztják egy probléma megoldásának, vizsgálatok 
következtetéseinek vagy tudományos magyarázatoknak az ésszerűségét.

•	 Közlés: Gondolatok világos kifejezése logikus rendben, a hallgatóság és az alkalom szempontjából 
megfelelő nyelvezettel.

K2.E  Törvényszerűségek kvantitatív alkalmazása.
•	 Tudományos összefüggések, egyenletek, képletek felismerése vagy használata egy kvalitatív vagy 

kvantitatív megoldás megtalálása érdekében egy elmélet közvetlen alkalmazása révén.
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K3.A  Kérdések megfogalmazása, hipotézis felállítása megfigyelések alapján
•	 Megfigyelés: Tárgy vagy esemény tulaj donsá gainak meghatározása az érzékek segítségével, illetve 

érzékelés útján.
•	 Kérdésfeltevés és hipotézisállítás: Természet tudományi fogalmak és tapasztalásból, megfigyelésből 

származó információk társítása, összekapcsolása révén olyan kérdések megfogalmazása, amelyekre 
vizsgálatok adhatnak választ. Meg figyelésekből és természettudományos információk elemzéséből 
hipotézis, illetve vizsgálatra alkalmas feltevés megfogalmazása. 

 Annak felismerése, hogy mely kérdések vagy állítások vizsgálhatók természettudományos módsze-
rekkel, s melyek nem.

 Annak felismerése, hogy adott eseményhez vagy jelenséghez egynél több lehetséges magyarázat is 
tartozhat

K3.B Vizsgálat megtervezése és vizsgálati tervek értelmezése 
•	 Elemzés, ellenőrzés, bírálat: Egy leírt, megtervezett vizsgálat vagy kísérlet körülményeinek azono-

sítása: függő és független változók azonosítása, a kísérlet egyes lépései mögötti szándék felismerése.
 Következtetés a vizsgált hipotézisre, kérdésre a függő és független változók megválasztása alapján, 

a lépések sorrendje, tartalma és belső logikája alapján.
 Annak ellenőrzése, hogy egy megtervezet vizsgálat vagy kísérlet alkalmas-e egy adott természettu-

dományos probléma vagy hipotézis megválaszolására.
•	 Tervezés: Természettudományi probléma vagy megvizsgálandó hipotézis megválaszolására alkalmas 

vizsgálatok/kísérletek megtervezése. 
 Annak megadása vagy felismerése, hogy a jól megtervezett természettudományi vizsgálat mely vál-

tozót méri, és melyek azok a kísérleti körülmények, amelyek eközben változatlanok kell legyenek. 
 Annak eldöntése, hogy egy kísérlet végrehajtása során milyen méréseket vagy eljárásokat alkalmazzanak.
 A mérés céljának és elvárt pontosságának megfelelő eszközök és eljárások megválasztása. Annak 

ismerete, hogy egy műszertől milyen mérési pontosság várható, illetve hogy egy műszer milyen mérési 
hibát eredményezhet.

 Annak felismerése, hogy a méréseket gyakran meg kell ismételni, például az eredményeknek a mé-
rések, mérőműszerek pontatlanságából adódó hibájának csökkentése érdekében. 

K3.C Műveletek mérési adatokkal. Adatok és információk értelmezése
•	 Adatformálás: Saját vagy mások által gyűjtött adatok rendszerezése, csoportosítása, összefüggések 

és számítások alapján történő átalakítása, illetve ábrázolása közvetlen felhasználásra alkalmas in-
formáció előállítása érdekében.

•	 Adatértelmezés: Szöveges, táblázatos vagy grafikus adatok és információk értelmezése természet-
tudományos fogalmak vagy törvények fényében. A vizsgálat rendezett adatai közötti szabályszerű-
ségek (pl. változók közötti arányosság vagy korreláció), megállapítása következtetést, előrejelzést, 
illetve hipotézis felállítását előkészítve ezzel.

 Megbizonyosodás arról, hogy egy szabályszerűség megállapításakor, annak igazságát összevetették-e 
valamennyi adattal.

 Adatok értelmezésének felülvizsgálata felmerülő új információ vagy felülvizsgált, módosított adatok alapján.

K3.D Értékelés. Következtetések levonása bizonyítékok alapján 
•	 Értékelés: Megfigyelésekre és adatokra mint bizonyítékokra támaszkodó logikus következtetés le-

vonása egy adott hipotézis vizsgálatával kapcsolatban. 
 Egy következtetéssel ellentétes feltevések, állítások és elméletek cáfolata.
 Annak megállapítása, hogy a következtetés a jelenségek milyen körére érvényes. 
•	 Általánosítás: Olyan általános következtetések levonása, amelyek túlmennek a kísérleti vagy az adott 

körülmények értékelésén, és következtetéseket fogalmaz meg új helyzetekre. Fizikai összefüggések 
kifejezésére alkalmas általános képletek megadása.
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A természettudományos kompetenciamérés a tudáste-
rületek két fajtáját méri majd:

1. A Tartalmi tudást, amely a természettudomány 
konkrét ismereteivel, fogalmaival, törvénysze-
rűségeivel és elméleteivel összefüggő tudásokat 
jelenti.

2. A Megismeréssel összefüggő tudást, amely alatt 
a tudás megszerzésével összefüggő ismereteket 
értjük. (3. ábra)

a TarTalmi Tudás 

Mivel a természettudomány ágai (biológia, fizika, ké-
mia, geológia, csillagászat stb.) és ezek tantárgyi meg-
felelői a körülöttünk lévő világ természetes struktúrá-
lására kevésbé alkalmasak, a kompetenciamérésben 
inkább a természettudományos mérések gyakorlatára 
jellemző olyan logikai egységeket hoztunk létre, ame-
lyek kevésbé absztraktak, és amelyek jól érzékeltetik 
az interdiszciplanilinaritást. Ez egyúttal lehetővé teszi 
majd azt is, hogy a kompetenciamérés együtt elemez-
hető legyen más mérések, elsősorban a PISA vizsgálat 
természettudományos eredményeivel.

A diákok természettudományokkal összefüggő tartal-
mi tudását a kompetencia három területén méri majd.

Az Anyagi világ az élettelen világ jelenségeit ma-
gyarázó törvényszerűségeket, modelleket, elméleteket 
egyesíti egyetlen tudásterületben, amely így a fizika és 
a kémia témaköreit együtt tartalmazza.

Az Élő világon a biológia hagyományos ismereteit 
kell értenünk, és a környezetvédelemnek bizonyos 
területeit.

A földrajz tantárgy természettudományos tartalmú 
témaköreit, azaz a geológiai ismereteken túl bizonyos 
kozmológiai és csillagászati ismereteket, valamint to-
vábbi környezetvédelmi ismereteket a Föld és a világ 
tudásterület tartalmazza.

Minden tartalmi területet 4-6 úgynevezett kulcs-
területre osztja fel a tartalmi keret (3. ábra). Ezeket a 
kulcsterületeket néhány példaként felsorolt témakör 
segítségével illusztráljuk a most következő néhány 
oldalban. Szeretnénk itt is hangsúlyozni, a mérés első-
sorban a diákok gondolkodási képességeit (kompeten-
ciáit) méri.  A legfontosabb témák körének példák általi 
illusztrálása csak azt szeretné érzékeltetni, hogy ezeket 
a gondolkodási képességeket a vizsgálat milyen releváns 
tudásokon keresztül méri majd. A tartalmi tudás most 
következő részletesebb leírása tehát nem törekszik a 
teljességre, és nem akar a diákokkal szembeni követel-
ményeket sem megfogalmazni.

 A Anyagi világ (A)
A1 Az anyag szerkezete és tulajdonságai
A2 Kémiai változások
A3 Erő és mozgás
A4 Energia 
A5 Elektromosság és mágnesesség
A6 Energia és anyag kölcsönhatásai

 É Élő világ
É1 Élő szervezetek felépítése és működése
É2 Szaporodás és öröklődés
É3 Szabályozás és viselkedés
É4 Populációk és ökoszisztémák
É5 Élőlények sokfélesége és alkalmazkodóképesség
É6 Egészség

 F Föld és a világ
F1 A Föld szerkezete
F2 A Földön zajló változások, földtörténet
F3 A Föld erőforrásai
F4 A Föld a Világegyetemben

 M Megismerés tudása
M1 A tudás természete
M2 A gondolkodás természete
M3 A megismerés természete
M4 A tudás interpretálása

3. ábra - Tudásterületek
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  A Anyagi világ

A1 Az anyag szerkezete és tulajdonságai
•	 Az anyag részecsketermészete 
•	 Anyagok fizikai tulajdonságai. Anyagok felhasználása és fizikai, kémiai tulajdonságai közötti össze függés. 
•	 Halmazállapotok jellemzői, halmazállapotváltozások. Részecskék mozgása gázokban, folyadékokban, 

és szilárd anyagokban 
•	 Keverékek szétválasztása 
•	 Mindennapi életben megfigyelhető fizikai változások (halmazállapotváltozások hűtés és melegítés ha-

tására, oldódás és párolgás sebessége valamint a felszín, hőmérséklet, keverési sebesség összefüggése)

A2 Kémiai változások
•	 Fizikai és kémiai változások közötti különbség 
•	 Kémiai változás felismerése (hőmérsékletváltozás, gázfejlődés, csapadékképződés, színváltozás, 

fénykibocsátás észlelhető)
•	 Oxigén jelenléte szükséges az olyan hétköznapi oxidációs folyamatokhoz, mint az égés és a rozsdásodás.
•	 Tömegmegmaradás a kémiai reakciókban
•	 Mindennapi életben megfigyelhető kémiai változások (új anyag keletkezése lebomlás, égés, rozsdá-

sodás és főzés során)

A3 Erő és mozgás
•	 Az erő fajtái és tulajdonságai (pl. gravitáció: az erő, amely a Föld felé vonzza a tárgyakat, minden erővel 

szemben hat egy ellentétes irányú és azonos nagyságú ellenerő)
•	 Erők hatásai (egyszerű gépek működése, a nyomás mint területegységre ható erő; légnyomás, folyadék-

nyomás változása tengerszint feletti magasságal illetve a mélységgel; úszás és elmerülés magyarázata 
sűrűségkülönbség alapján, felhajtóerő hatása

•	 Erők és a tárgyak mozgása/egyensúlya (az erők mozgásba hozhatnak vagy nyugalomban tarthatnak 
tárgyakat)

A4 Energia 
•	 Energiaforrások, az energia formái, energiaátalakulás, energiamegmaradás (autóban, erőművekben 

és más berendezésekben)
•	 Hőátadás, hővezetés (a hő magasabb hőmérsékletű tárgy felől áramlik az alacsonyabb felé, közös 

hőmérséklet, jó és rossz hővezetők)
•	 Elektromosság, energia átalakulások egyszerű elektromos berendezésekben 

A5 Elektromosság és mágnesesség
•	 Vezetők és áramkörök 
•	 Mágnesek és elektromágnesek. Mágnesek hétköznapi használata (iránytű, csengő, fém-újrahaszno-

sító üzemek)

A6 Energia és anyag kölcsönhatásai
•	 A fény tulajdonságai (áthaladása különböző anyagokon, sebesség, visszaverődés, fénytörés, fehér fény 

felbontása színekké stb.; a tárgyak színe és az elnyelt-visszavert fény közötti összefüggés, árnyék)
•	 A hang tulajdonságai (rezgő tárgyak hangot bocsátanak ki; terjedéséhez közegre van szükség, felüle-

teken visszaverődik és elnyelődik, sebessége)
•	 Olyan gyakorlati problémák megoldása, amely síktükörről visszaverődő, lencsén áthaladó fénnyel, 

árnyékképződéssel kapcsolatosak
•	 Hétköznapi jelenségek magyarázata a hang és a fény tulajdonságai alapján (pl. visszhang)
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 É Élő világ

É1 Élő szervezetek felépítése és működése
•	 Élő és élettelen dolgok közötti különbség 
•	 Az élőlények főbb rendszertani csoportjainak megkülönböztetése tulajdonságaik alapján 
•	 A növényi és állati szervezetek működése 
•	 A sejtek szerkezete és működése 
•	 Fotoszintézishez és a sejtlégzéshez szükséges, és a folyamatok során felszabaduló anyagok

É2 Szaporodás és öröklődés
•	 Különböző élőlények növekedési és fejlődési formáinak összehasonlítása, növekedésre és fejlődésre 

ható tényezők
•	 Az ivaros szaporodáskor a petesejt megtermékenyülésével jön létre utód, amelynek tulajdonságai 

hasonlóak, de nem azonosak a szülőkével
•	 Az öröklött tulajdonságok az örökítő anyag révén jutnak az utódokba
•	 Öröklött, szerzett és tanult tulajdonságok megkülönböztetése

É3 Szabályozás és viselkedés
•	 Az élőlények főbb rendszertani csoportjainak megjelenése és viselkedése
•	 A szervezet külső és belső változásokra adott válaszai, amelyek fenntartják a homeosztázist (testedzés 

közben megnő a pulzus, szomjúság lép fel vízveszteségkor, éhség, amikor a szervezetnek energiára 
van szüksége)

•	 Az állandó testhőmérséklet fenntartásának fontossága (izzadás, vacogás)

É4 Populációk és ökoszisztémák
•	 Az energiaáramlás az ökoszisztémákban a termelők felől a fogyasztók felé halad
•	 Táplálékhálók és piramisok megrajzolása, értelmezése
•	 Az élőlények szerepe az ökoszisztémák oxigén-, szén- és vízkörforgásában
•	 Az élőlények versengenek, szimbiozisban élnek, ragadozók vagy zsákmányok lehetnek egy ökoszisz-

témában
•	 A betegségek, a ragadozók, a táplálékforrás és a szárazság korlátozhatja a populációméretet

É5 Élőlények sokfélesége és alkalmazkodóképesség
•	 Az egyedek közötti megjelenés- és viselkedésbeli különbségek az egyedek egy része számára előnyös 

a túlélés és tulajdonságaik továbbörökítése szempontjából
•	 A környezet változásának szerepe a fajok túlélésében és kihalásában
•	 Hogyan következtethetünk a fossziliákból a földi élet változásaira, élőlények közös őseire

É6 Egészség
•	 Fertőző betegségek okai, terjedése és megelőzése (pl. influenza, bárányhimlő, HIV vírus)
•	 Az immunrendszer szerepe a betegségekkel szembeni ellenállóképességben
•	 A táplálkozás, a testedzés és az életforma szerepe az egészség megőrzésében  
•	 Tápanyagforrások ismerete az egészséges táplálkozás érdekében
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a mEgismEréssEl összEfüggő Tudás

A tudás megszerzésével összefüggő tudás a nemzeti és 
nemzetközi mérések tapasztatlatai szerint erősebben 
korrelál a diákok természettudományos teszteken 
elért eredményével, mint a tartalmi területeken nyúj-
tott teljesítményük (PISA 2006). Többek között ez is 
indokolta, hogy önálló tudásterületként szerepeljen a 
kompetencia mérés tartalmi keretében. Így jött létre a 
Megismeréssel összefüggő tudás területe, amelyen 
belül négy kulcsterületet különböztetünk meg. Ezek 
közül kettő, a Gondolkodás természete és a Vizsgálatok 
természete, a tudás létrejöttét eredményező folyamat 
ismereteit tartalmazza, hiszen tudásunk az emberi gon-

dolkodás és gondolataink igazolására végrehajtott vizs-
gálataink eredményeképpen jön létre. Az évszázadok 
során mind a természettudományos gondolkodásnak, 
mind pedig a a vizsgálatok végrehajtásának kialakultak 
jellemzői és szabályai, amelyek ismerete és betartása 
erősítik a létrejött tudás hitelességét és érvényessé-
gét. Ugyanígy, a megszerzett tudásra vonatkozóan is 
rendelkeznünk kell bizonyos ismeretekkel, például 
megbízhatóságára, érvényességi körére vonatkozóan, 
fontos tudnunk megkülönböztetni a tudományos és 
a technikai ismereteket, és ezek eltérő célját és tulaj-
donságait. Természetesen az sem lényegtelen, hogy a 
birtokunkba jutott tudás egy megfigyelés, egy tény, egy 
modell vagy egy elmélet-e.

 F Föld és a világ

F1 A Föld szerkezete
•	 A Föld jellemzői (a Föld felszíne szárazföldekből és vízből áll, légkör/levegő veszi körül, tengeri és 

édesvízforrások, a víz és a szél felszínformáló hatásai; mag, köpeny, kéreg)
•	 A Föld felszínének jellemzői (a talaj keletkezése, használata; ivó és tengervizek stb.) 
•	 A légkör összetétele és jellemzői 
•	 A Föld erőforrásai (víz, szél, talaj, erdők, olaj, földgáz és ásványok felelősségteljes felhasználása, em-

beri tevékenységek hatása az erőforrásokra)

F2 A Földön zajló változások, földtörténet
•	 A földi vizek (a víz körforgása, vizek folyási iránya, csapadékképződés)
•	 Időjárás és éghajlat. Időjárási térképek értelmezése, az éghajlaváltozások lehetséges okai (jégkorsza-

kok, globális felmelegedés)
•	 A Földön zajló rövid és hosszú távú földi folyamatok (időjárás, éghajlat, lemezmozgások, vulkanikus 

tevékenység, hegyképződés, fossziliák, fosszilis energiaforrások képződése) 

F3 A Föld erőforrásai
•	 Megújuló, nem-megújuló energiaforrások. Különböző energiaforrások előnyei, hátrányai
•	 Erőforrások megóvása és hulladékkezelési eljárások (pl. újrahasznosítás)
•	 Termőföld és vízhasználat (hogyan befolyásolja a gazdálkodás, fakitermelés és bányászat a termőföld  

és a vízkészletet; az ivóvizek megóvásának jelentősége)
•	 Az emberi tevékenység környezetre gyakorolt negatív hatásainak elkerülése

F4 A Föld a világegyetemben
•	 A Naprendszer (Nap mint fény és hőforrás, a Nap körül keringő bolygók), a Föld bizonyos jellemzőinek 

(légkör, hőmérséklet, Naptól való távolság, forgási és keringési idő, élet feltételei) összehasonlítása a 
Hold és más bolygók jellegzetességeivel

•	 A tömegvonzás szerepe a naprendszerben
•	 A Föld és a Hold mozgásai (forgás -éjjelek és nappalok, keringés - évszakok váltakozása, a Hold fázisai, 

árapályjelenség)
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A  létrejött tudományos vagy technikai tudás fon-
tos velejárója az, amikor közre adják, nyilvánosságra 
hozzák, valamely közösséggel megismertetik. Ennek is 
kialakultak bizonyos szakmai, etikai szabályai, ame-
lyet fontos ismerni, hogy kritikusan tudjuk kezelni a 
birtokunkba jutott információkat. A  tudás megfelelő 
interpretációjának lényeges szerepe van a tudomány 

és a társadalom, valamint a tanár és a diák viszonyla-
tában is, a tanítási-tanulási folyamatban.

Tudjuk, hogy az iskolák szempontjából fontos az, hogy 
az eredmények tantárgyak szerinti felosztásban is ele-
mezhetők legyenek. Éppen ezért megadjuk a  feladatok 
jellemzésekor minden egyes item esetében azt is, hogy 
tantárgyi felosztás szerint melyik területhez sorolható.  

 M Megismeréssel összefüggő tudás

M1 A TUDÁS TERMÉSZETE
•	 Megfigyelések, tények, hipotézisek, modellek és elméletek tulajdonságai
•	 A tudomány értékei (pl. objektivitás és az elfogultság kiküszöbölése)
•	 A természettudomány céljainak (a természet magyarázata) megkülönböztetése a technika céljaitól 

(az ember számára optimális megoldás megtalálása)
•	 Problémák alternatív megoldásai
•	 A természettudományos tudás szerepe más tudásokkal közösen (társadalmi és technikai, műszaki 

problémák azonosítása és megoldása)

M2 A GONDOLKODÁS TERMÉSZETE
•	 Érvelések fajtái (deduktív, induktív, következtetés a legjobb magyarázatra, analógián vagy modellen 

alapuló)
•	 Hogyan támasztják alá a természettudományos megállapításokat adatok és érvek
•	 A tudást létrehozó tapasztalati megismerés különböző formáinak szerepe. Céljuk (hipotézisek vizs-

gálata, szabályok megállapítása) és megtervezésük (megfigyelés, kísérlet, korreláció vizsgálat).
•	 A hipotézis szerepe az előrejelzések lehetővé tételében
•	 A fizikai-, rendszer- és absztrakt modellek használata/alkalmazása és szerepe, valamint korlátai
•	 Az együttműködés és a kritika szerepe. A kollegiális bírálat hogyan segíti a tudományos megállapí-

tásokba vetett bizalom megalapozását

M3 A MEGISMERÉS TERMÉSZETE
•	 A változók fogalma (függő, független, kontroll)
•	 A mérés fogalma (kvalitatív és kvantitatív mérés, skálák használata, diszkrét és folytonos változók).
•	 A pontatlanság minimalizálása (mérés ismétlése, eredmények átlagolása)
•	 A mérés megismételhetősége (megismételt mérés eredményeinek egyezése) adatainak pontossága 

(a mért mennyiség és a valós érték egyezése)
•	 Adatok megjelenítése (táblázat, grafikon, diagram) és felhasználása
•	 Kontrollváltozó és szerepe a kísérletekben, ok-okozati összefüggések megállapításában
•	 Adott kérdésfelvetés vizsgálatára alkalmas terv típusa (kísérlet, terepvizsgálat vagy szabályszerűség 

keresése)

M4 A TUDÁS INTERPRETÁLÁSA
•	 A tudományos adatok kezelésének, interpretációjának szabályai.
•	 Grafikonok természete
•	 Újságok és a média megbízhatósága
•	 A csalás és a félrevezetés egyéb formái
•	 Tudósok társadalmi felelőssége
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alKalmazási TErülETEK  
és KonTExTusoK

A természettudományos műveltség harmadik elemét 
azok az alkalmazási területek és kontextusok jelentik, 
amelyekben a definiált ismeretek és a kompetenciák 
a valóságban hitelesen megjelennek. A hiteles és re-
leváns alkalmazási területek kiválasztása a mérés 
céljai szempontjából legalább olyan fontosak, mint a 
megfelelő tudásterületek kiválasztása. Az előző két 
fejezet tudás- és kompetencia-meghatározásai már 
sok tekintetben kijelölték ezeknek a területeknek a 
körét. A most következőkben röviden kifejtjük a négy 
legfontosabbat.

Egészség A  kor embere számára nélkülözhetet-
len, hogy megfelelő tudással rendelkezzen az emberi 
egészséggel kapcsolatos kérdésekben (higiénia, fertőző 
betegségek terjedése, tünetei, egészséges életmód és 
táplálkozás, egészségkárosító tényezők stb.) Fontos, 
hogy képes legyen egészségének megőrzése érdekében 
megfelelő információkhoz jutni, ezen információk ér-
telmezése és elemzése révén következtetéseket levonni, 
döntéseket hozni, és hogy mindezen ismereteket és 
képességeket saját maga és környezete javára legyen 
képes fordítani.

Fenntarthatóság A 20. század második felétől a 
tudományok egyik legfontosabb alkalmazási területévé 
a környezetvédelem, és mindazok az interdiszciplináris 
területek váltak, amelyek az emberi létezés és kultúra  
megóvásával állnak összefüggésben. Ezért tekintjük 
lényegesnek, hogy a diákok mint jövendő állampolgá-
rok, képesek legyenek minden lényeges szempontot 
figyelembe véve állást foglalni például az emberi tevé-
kenység hatásaival, a túlnépesedés következményeivel, 
a nyersanyag és energiaforrások megóvásával, és alter-
natív megoldások alkalmazásával kapcsolatos társa-
dalmi problémák és döntések kapcsán. De ugyanígy 
fontos az is, hogy ne csak az egész társadalmat érintő 
kérdésekben, de saját életükkel kapcsolatban is ismerjék 

és alkalmazzák azokat az eljárásokat, amelyek révén 
személyesen is hozzájárulhatnak az élet fenntartha-
tóságához.

Természettudomány és technológia A  tech-
nikai- és a műszaki tudományok jelentik a természet-
tudomány elsődleges alkalmazási területét és fejlődé-
sének egyik mozgatórugóját. Éppen ezért fontos, hogy 
a diákok ezeken az alkalmazási területeken is otthon 
érezzék magukat. Ismerjék fel egy adott gyakorlati 
probléma milyen módon, módokon orvosolható, de is-
merjék fel ugyanakkor a technológiák alkalmazásában 
rejlő veszélyeket is, és tudják mérlegelni az adott eljárás 
megvalósításának előnyeit, hátrányait és veszélyeit 
egyaránt.

Veszélyek és kockázatok Az egyén és a közösség 
életében gyakran vannak jelen olyan tényezők, amelyek 
rövidebb vagy hosszabb távon veszélyeket és kockáza-
tokat jelentenek számukra. Ezek összefügghetnek az 
emberi tevékenységekkel vagy természeti folyamatok-
kal egyaránt. Éppen ezért a természettudományosan 
művelt egyénnek tisztában kell lennie azzal, hogy 
személyes életében, lakhelyén, munkahelyén vagy akár 
a természetben milyen veszélyforrások fordulhatnak 
elő. Képességekkel kell rendelkeznie ezen veszélyek 
felismerésére, megelőzésére, elhárítására.

Az egyén szempontjából egy természettudományos 
probléma lehet személyes, az emberek egy szűkebb 
csoportját érintő közösségi vagy társadalmi, valamint 
a világ lakosságának többségét érintő globális.

A  valós életben valamennyi alkalmazási terület le-
képeződik a kontextusok mindhárom szintjén, és fontos 
is, hogy az állampolgárok tisztában legyenek például 
azzal, hogy minden globális probléma személyes köte-
lességeket is ró az egyénre, olyan szabályokat és elveket, 
amelyeket saját környezetükben is be kell tartaniuk 
illetve követniük kell. Arra, hogy az alkalmazási terü-
letek hogyan jelennek meg kontextusok három szintjén, 
az 1. táblázatban mutatunk néhány példát.

 Kontextus
alkalma- 
zási terület

személyes szint Társadalmi szint globális szint

Egészség Fertőzések Influenzajárvány Az egész világra kiterjedő fertőző 
betegségek

fenntarthatósága Energiatakarékosság, szemét-
gyűjtés Hulladék-elhelyezés Táplálék- és termőföldhiány. Nem 

megújuló energiahordozók fogyása

Természettudomány 
és technológia

Háztartásban található eszközök 
működése

Energiatermelési eljárások és 
hőszigetelési technológia Űrkutatás

veszélyek és 
kockázatok

Tűz- és robbanásveszélyes,  
valamint maró anyagok

Ipari létesítmények egészség-
károsító hatásai

Globális felmelegedés és annak 
hatásai

1. táblázat. Alkalmazási területek megjelenése a kontextusok különböző szintjein



4. fejezet  
a mérés terve
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A természettudományos kompetenciamérés bevezeté-
séhez minden részletre kiterjedően meg kell határoz-
nunk a mérés tervét. A mérés tervének rendelkeznie kell 
a következőkről:

a) A mérni tervezett évfolyamok
b) A mérés gyakorisága (évenkénti vagy adott na-

gyobb időközönkénti)
c) A mérni kívánt diákok köre (teljes körű mintán 

végzett mérés legyen-e)
d) A tudásterületek és azok arányai (milyen tudás-

területeket mérjünk, és mekkora hangsúlyt kap-
janak ezek az egyes évfolyamokon)

e) Kompetencia-csoportok és azok arányai (milyen 
kompetencia-csoportokat mérjünk, és mekkora 
hangsúlyt kapjanak ezek az egyes évfolyamo-
kon)

f) Tesztmátrix (a kompetencia-csoportok tudás-
területeken belüli aránya, mindhárom évfolyam 
esetében)

g) A mérés időtartama (hány perc, és az milyen rész-
egységekre oszlik)

h) A tesztfüzetek felépítése
i) Az itemek típusai (milyen itemfajták kerüljenek 

a mérésbe)
j) Itemtípusok megoszlása (milyen legyen az egyes 

itemtípusok aránya a tesztfüzetekben)
k) Trendvizsgálat (hogyan oldható meg az egymás 

utáni évek és az egy évfolyamba tartozó tanulók 
egymást követő eredményeinek összehason-
lítása)

a mérni TErvEzETT évfolyamoK

A természettudomány kompetenciamérés a vizsgálat 
másik két területével összhangban a 6., a 8. és a 10. év-
folyamok mérését tűzi ki céljául. 

a mérés gyaKorisága

A mérés évente ismétlődne a tanév végén. Ennek előnye 
az lenne, hogy az említett három évfolyam diákjaink 
tudásáról minden évben teljes körű képet kaphat az 

iskola és a közvélemény, és egyúttal alkalmas a diákok 
általános iskola és középiskola alatti tudásváltozásának 
megállapítására is.

a mérni KívánT diáKoK KörE

A mérés teljes körű, azaz valamennyi 6., a 8. és a 10. év-
folyamos diák természettudományos műveltségét méri.

a TudásTErülETEK és azoK arányai

A mérés a diákok természettudományos tudását négy 
területen vizsgálja: az Anyagi világ, az Élő világ, a Föld 
és a világ, valamint a Megismeréssel összefüggő tudá-
sok területen. 

A  környezetvédelem és a globális környezeti prob-
lémákkal kapcsolatos tudás mérése is része a vizsgá-
latnak. Mivel a tudásterületek végiggondolásakor úgy 
döntöttünk, hogy a környezetvédelem és az ezzel ösz-
szefüggő kérdések inkább alkalmazási területei a másik 
négy mérési területnek, ezért a diákok ezzel kapcsolatos 
tájékozottságát a teszt kontextusok szerinti elemzésé-
vel fogjuk majd értékelni. Hasonló okokból ugyanúgy 
járunk el az itemek azzal a csoportjával is, amelyek a 
természettudomány technológiai célú alkalmazásaival 
függenek össze. Arra törekszünk majd, hogy az e két fő 
alkalmazási területtel foglalkozó itemek a teljes teszt 
legalább 15-15%-át tegyék ki.

Az első hat évfolyamon a természettudomány okta-
tását a biológiai témájú különböző témakörök uralják, 
és lényegesen kevesebb csak a fizikai, kémiai illetve 
földtudományi vagy környezetvédelmi tananyag. En-
nek megfelelően a 6. évfolyamos tesztitemek 30%-a 
az Élő világ, 20%-a az Anyagi világ, 25%-a a Föld és a 
világ tárgyköréből származik majd. A  Megismeréssel 
összefüggő tudás ugyancsak a kérdések egynegyedét 
teszik majd ki. Természetesen ezen itemek kontextusa 
elsősorban fizikával vagy biológiával függ majd össze, 
ám a tudás, amelyet mérnek univerzális, azaz diszcip-
linától lényegében független.

A  8. és 10. évfolyamon a négy tudásterület a teszt 
idejéből egyenlő arányban részesül (2. táblázat).

Tudásterület
évfolyam anyagi világ élő világ föld és a világ megismeréssel 

összefüggő tudás

6. évfolyam 20% 30% 25% 25%

8. évfolyam 25% 25% 25% 25%

10. évfolyam 25% 25% 25% 25%

2. táblázat – Tudásterületek tervezett arányai
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KompETEnciacsoporToK  
és azoK arányai

Ahogyan azt a kompetencia-csoportokkal foglalkozó 
2. fejezetében bemutattuk, a Tartalmi keretben három 
kompetencia-csoportot,  a Jelenségek felismerését és 
megértését, a Jelenségek és problémák értelmezését és 
A természet jelenségeinek megismerését  alakítottunk ki 
és definiáltunk részletesen. Ez a felosztás mindhárom 
évfolyamban érvényes lesz, természetesen különböző 
arányok mellett, és persze abban is különbség lesz, hogy 
milyen korban milyen gondolkodási művelet mérése 
felel meg a diákok szellemi érettségének. 

A 6. évfolyamon a Jelenségek felismerése és megértése 
a domináns kompetencia-csoport, ahogyan pedig a 8. 
és azután a 10. évfolyamban, a természettudomány 
oktatás valóban megkezdődik és elmélyül, úgy kerül fo-
kozatosan előtérbe az iskolai munkában és a mérésben 
is A természet jelenségeinek megismerése kompetencia 
és vele együtt a Jelenségek és problémák értelmezése is, 
ahogyan ez a 3. táblázatban látható.

TEszTmáTrix

A tesztszerkesztés és a feladatírás folyamatának alapja 
az a mátrix, amelyben évfolyamonként állapítjuk meg, 
hogy a tudásterületek itemei között milyen arányban 
képviseljék magukat a különböző kompetenciák (4., 5. 
és 6. táblázat). Látható, hogy az egyes tudásterületeken 
belül nem képeztük le egy az egyben a három kompe-
tencia-csoport évfolyamokra megállapított arányait, 
hiszen a tudásterületek sajátosságai különbözőek. Az 
Élő világ és az Anyagi világ itemei között jellegüknél 
fogva magasabb A természet jelenségeinek megismerése 
kompetencia aránya, mint a Föld a világban esetében, 
ahol ennek a gondolkodásformának kisebb szerep jut 
mindhárom évfolyamon.

Kompetencia-
évfolyam csoport

Jelenségek felismerése 
és megértése

Jelenségek és problémák 
értelmezése

a természet jelenségeinek 
megismerése

6. évfolyam 40% 35% 25%

8. évfolyam 30% 40% 30%

10. évfolyam 30% 35% 35%

3. táblázat – Kompetencia-csoportok tervezett arányai

Kompetencia-
évfolyam csoport

Jelenségek felismeré-
se és megértése

Jelenségek és prob-
lémák értelmezése

a természet jelensé-
geinek megismerése összesen

6. évfolyam

anyagi világ 10%  5%  5% 20%

élő világ 15% 10%  5% 30%

föld és a világ 10% 15% - 25%

megismeréssel összefüggő tudás  5%  5% 15% 25%

összesen 40% 35% 25% 100%

8. évfolyam

anyagi világ 5% 10% 10% 25%

élő világ 10% 10% 5% 25%

föld és a világ 10% 15% - 25%

megismeréssel összefüggő tudás 5% 5% 15% 25%

összesen 30% 40% 30% 100%

10. évfolyam

anyagi világ 5% 10% 10% 25%

élő világ 10% 10% 5% 25%

föld és a világ 10% 10% 5% 25%

megismeréssel összefüggő tudás 5% 5% 15% 25%

összesen 30% 35% 35% 100%

4.  táblázat – A 6., 8. és 10. évfolyam tesztmátrixa. Kompetencia-csoportok tudásterületeken belüli arányai
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a mérés időTarTama

A mérés időtartama a 6. évfolyamon 3 × 40 perc lenne, 
azaz a mérés négy tudásterületére átlagosan 30-30 perc 
mérési idő jutna. A 8. és a 10. évfolyam esetében a méré-
si idő 4 × 45 perc lenne, azaz a mérés négy tudásterüle-
tére átlagosan 45-45 perc mérési idő jutna.

a TEszTfüzETEK fElépíTésE 

A tesztfüzetek legnagyobb egységei a blokkok. Egy blokk 
megoldásához nagyjából 40-45 percre van szükség és 
kb. 28-32 itemet tartalmaz. Ennek megfelelően a 6. év-
folyamos mérésben kb. 80-90, a 8. és 10. év folyamos 
tesztfüzetek esetében pedig 115-125 itemet kell majd 
megoldaniuk a diákoknak. Egy blokk vegyesen tartal-
mazza majd a négy diszciplínához kapcsolódó kérdé-
seket. Ennek legfőbb oka az, hogy nem szerencsés, ha 
egy tudásterülethez tartozó kérdések mindegyike a 
tesztírás legelejére vagy éppen legvégére kerül, más-
részt az is kívánatos, hogy a tesztfüzet megoldása válto-
zatos munkát jelentsen a diákok számára, s ne hagyjon 
ki nagyobb részeket, ne veszítse el az érdeklődését csak 
azért, mert abban neki kevésbé tetsző terület kérdései 
követik egymás.

A  blokkok feladatokból állnak, amelyek egy vagy 
több kérdésből (itemből) álló nagyobb egységek. Egy 
feladat kérdéseit a közös kontextus köti össze, amelyet 
rendszerint egy hosszabb-rövidebb szövegrész alapoz 
meg a feladat elején, s bővül esetleg további részletek-
kel az egyes kérdések előtt. Egy feladat háttérszövege 
tartalmazhat ábrákat, grafikonokat és táblázatokat is, 
illetve kiegészülhet azokkal.

A tesztfüzet legkisebb egysége az item, vagy ahogyan 
a füzetekben szerepel, a kérdés, amelynek típusairól a 
következő pontban lesz részletesebben szó.

az iTEmEK Típusai2

A felmérésnek az a legkisebb egysége – amelynek ja-
vításán és értékelésén az egész vizsgálat alapszik – az 
item. Az itemek két fő típusa a feleletválasztásos és a 
feleletalkotásos itemek.

A  feleletválasztásos itemek alaptípusa esetében 
négy vagy öt előre megadott válaszlehetőség közül kell 
a diákoknak kiválasztaniuk azt az egyet, amely a feltett 
kérdésre a legpontosabb és legadekvátabb választ adja  
(4. ábra). Ezek a válaszok a kérdés jellegétől függően 

2 Az itemtípusok illusztrációjául szolgáló feladatokat a PISA mérés felszabadított itemei 

közül válogattuk.

egyaránt lehetnek szövegesek vagy grafikusak (grafi-
konok vagy ábrák közül kell kiválasztani azt, amelyik 
helyes választ jelent a kérdésre). 

A feleletválasztásos itemek másik esete az összetett 
feleletválasztásos item, amikor a kérdés után állítások 
fogalmazódnak meg egy adott témakörrel vagy 
törvényszerűséggel kapcsolatosan, és a diákoknak 
egyesével kell ezekről megállapítaniuk, hogy igazak-e 
vagy hamisak (5. ábra). Kibővítve a definíciót úgy is 
fogalmazhatunk, hogy állítások két ellentétes értékelése 
közül kell kiválasztani azt, amelyik a helytálló 
(Igen/Nem, megújuló energiaforrás/nem megújuló 
energiaforrás, növeli vagy csökkenti egy adott esemény 
bekövetkezésének valószínűségét stb.). 

A felelet választásos itemek közös tulajdonsága, hogy 
leginkább a Jelenségek felismerése és megértése kompe-
tencia-csoporthoz tartozó kognitív műveletek mérésére 
alkalmasak, és a válaszok megítélésének helyessége 
nem igényel kódolói munkát.

A  feleletalkotásos itemeknek több változatuk 
lehetséges és ismert. Ahogyan a neve is jelzi, a diák 
ezúttal már nem kész válaszlehetőségek közül választ, 
hanem neki magának kell megfogalmaznia a kérdés 
összetettségétől és nehézségétől függő válaszát.

Számos betegség gyógyítható antibiotikumokkal. Az utóbbi 
években bizonyos antibiotikumok hatékonysága a gyermek-
ágyi lázzal szemben mégis csökkent.

Mi lehet ennek az oka?

A Az antibiotikumok előállításuk után fokozatosan veszítenek 
kezdeti hatékonyságukból.

B A baktériumok ellenállóvá válnak az antibiotikumokkal 
szemben.

C Ezek az antibiotikumok csak a gyermekágyi láz ellen jók, 
más betegségek ellen azonban nem.

D Tekintettel a közegészségügy jelentős fejlődésére, az utóbbi 
években kevésbé van szükség ilyen antibiotikumokra.

4. ábra – Példa a feleletválasztásos itemekre

A cikk utolsó mondatából megtudjuk, hogy számos kormány 
úgy döntött, hogy törvényben tiltja meg emberek klónozását.

Az alábbi táblázat ennek két lehetséges indokát említi.

Van tudományos alapjuk ezeknek az érveknek?

Az „Igen”, illetve a „Nem” bekarikázásával válaszolhatsz.

Okok Tudományos?

A klónozott személyek bizonyos 
betegségek re érzékenyebbek lennének, 
mint a normális emberek.

Igen / Nem

Az embernek nem lenne szabad átvenie 
a Teremtő szerepét. Igen / Nem

5. ábra– Példa az összetett feleletválasztásos itemekre
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A  rövid válaszos feladatok esetében a helyes válasz 
lehet akár egyetlen szó vagy kifejezés, illetve ezeket a 
megfelelő értelemben használó mondat is (6. ábra).
A komplex feleletalkotásos itemek általában azt várják 
el a diákoktól, hogy válaszukat hosszabb terjedelemben 
fogalmazzák meg (7. ábra). Az ilyen kérdések esetén 
rendszerint az a feladat, hogy a diák magyarázzon meg 
egy jelenséget, érvelést vagy álláspontokat fogalmazzon 
meg, bizonyítékokkal támasszon alá következtetéseket 
stb. A komplex feleletalkotásos itemek közös jellemzője, 
hogy többnyire, de nem kizárólagosan a két magasabb 
szintű kompetencia-csoportot alkotó kognitív mű-
veletek  azaz A  természet jelenségeinek megismerése 
és a Jelenségek és problémák értelmezése  mérésére 
alkalmasak. 

Ezek a feleletválasztásos és feleletalkotásos itemek 
alapesetei voltak. Ezeknek számos módosulata vagy 
akár kombinációja is alkalmazható lehet a mérésben. 
Ezek egyike az, amikor egy feltett kérdésre először két-
három megadott válasz közül kell megjelölnie a diáknak 
azt, amelyet helytállónak ítél, majd rögtön azután indo-
kolnia is kell a választását (8. ábra). 

A  feleletalkotásos itemek közös tulajdonsága, hogy 
a válaszok helyességének megítélése kódolási munkát 
igényel.

Számos egyéb feleletalkotásos itemtípus képzelhető 
még el a felsoroltakon s leírtakon kívül. Lehetnek olyan 
kérdések, amelyekre például grafikus választ kell 
adniuk a diákoknak (ha egy tükrökön visszaverődő, 
lencséken megtörő fénysugár útjának, egy folyó 
folyásának, folyásirányának szintvonalaknak megfelelő 
ábrázolása a feladat). A  tartalmi keret készítőinek 
egyik feladata az, hogy az itemtípusok körét bővítse 
olyan ötletes formákkal, amelyek jól kódolhatók 
és kompetenciamérés céljainak megvalósulását 
előmozdítják. 

iTEmTípusoK mEgoszlása 

A feleletválasztásos és a feleletalkotásos itemek el-
képzeléseink szerint körülbelül 3:2 arányban alkotnák 
a természettudomány tesztet (5. táblázat). Az itemek 
számát tesztidőre átszámítva, a tesztidő 50-50%-át 
tenné ki a feleletválasztásos és a feleletalkotásos itemek 
megoldása.

TrEndvizsgálaT

A kompetenciamérésekkel szemben az egyik legfon-
tosabb követelmény, hogy az egymás utáni években 
és a különböző évfolyamokon végzett felmérések 
eredményei összehasonlíthatók legyenek. Ez akkor 
lehetséges, ha a különböző években és a különböző 
évfolyamokon felmért diákok eredményeit ugyanazon 
képességskálán sikerül elhelyezni. A  kompetencia-
mérés fejlesztése során két olyan elemet építettünk a 
rendszerbe, amely lehetővé teszi a közös képességskála 
alkalmazását.

Az első az úgynevezett core-teszt alkalmazása. Ez 
egy olyan, 40-50 itemet tartalmazó nem nyilvános fel-
adatsor, amelyet minden év májusában a próba méréssel 
együtt, a kompetenciamérést az évben megíró 6., 8. és 
10. évfolyamos diákok egy reprezentatív mintája old 
meg. A  core-teszt nagymértékben növeli a képesség-
becslés megbízhatóságát. A  core-teszt segítségével 
azonos képesség-skálára hozhatók az egymás utáni 
évek 6., 8. vagy 10. évfolyamos tanulói, és így vizsgál-
ható például az, hogy az egyes évfolyamok természet-
tudományos eredményei mutatnak-e javulást, romlást 
vagy stagnálást.

Mi okozta a Grand Canyon kialakulását?

6. ábra – Példa a rövid válaszos itemekre 

A savas eső márványra gyakorolt hatása modellezhető úgy, 
hogy márványdarabkákat ételecetbe teszünk, és benne hagy-
juk egy éjszakára. Az ecetnek és a savas esőnek nagyjából 
ugyanolyan szintű a savtartalma. Amikor a márványdarabkát 
ecetbe tesszük, gázbuborékok képződnek. A száraz márvány-
darabnak a kísérlet előtt és után is megállapítjuk a tömegét.

A fenti kísérletet végző tanulók egy éjszakára tiszta (desztil-
lált) vízbe is belehelyeztek márványdarabkákat. 

Magyarázd meg, miért volt szükség a kísérletben erre a 
lépésre!

7. ábra – Példa a komplex feleletalkotásos itemekre 1.

Egy 300 gramm vizet tartalmazó edényt a fagyasztóba tettek, 
hogy jeget készítsenek.

Mennyi lesz a jég tömege, miután a víz megfagy?

(Jelöld a helyes megoldást!)

 több mint 300 gramm.
 300 gramm.
 kevesebb mint 300 gramm.

Válaszodat indokold!

8. ábra – Példa a komplex feleletalkotásos itemekre 2.

itemtípus feleletválasz-
tásos itemek

feleletalkotá-
sos itemek

arány itemek  
százalékéban megadva 60% 40%

5. táblázat – Az itemtípusok tervezett arányai
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A  másik elem a közös tartalmi keret és a közös 
feladatok rendszere. A tesztek fejlesztésekor és össze-
állításakor a kompetenciamérésben arra törekszünk, 
hogy az egyazon évben megoldásra váró 6., 8. és 10 év-
folyamos tesztekben minél több közös feladat legyen. 
Ez, valamint az a körülmény, hogy a három évfolyam 
egységes képességszint rendszert használ, lehetővé 
teszi azt is, hogy az egy mérési évben érvényes tesz-
tet kitöltő valamennyi diák életkorától függetlenül 
ugyanazon képességskála mentén legyen elhelyezhető. 
Ez az eljárás lehetővé teszi azt, hogy immár nem csak 
az azonos, hanem a különböző évfolyamok természet-
tudományos eredményei is összehasonlíthatók egy-
mással. 

A  magyar kompetenciamérésnek ez a vertikális és 
horizontális összehasonlíthatósága egyedi, és ezeket 
az eszközöket a természettudományos mérés tervébe 
is beépítjük. Az ehhez vezető első lépés az, hogy az 
első próbamérés legjobb, legmegbízhatóbbnak mutat-
kozó 40-50 iteméből egy core-tesztet állítunk össze, 
amelynek fejlesztésével, tartalmával kapcsolatban a 
tartalmi keret is megfogalmazhat elvárásokat és szem-
pontokat.

Elegendő közös item fejlesztéséről minden próba-
mérés feladatírási ciklusában gondoskodni kell. 

A tartal mi keret kidolgozóinak meg kell jelölniük azo-
kat a téma köröket, amelyek a közös itemek kialakítása 
szempontjából a legmegfelelőbbek lehetnek.

KépEsségszinTEK

Az első próbamérés lebonyolítása után el kell végezni 
a tartalmi keret átfogó felülvizsgálatát. Ennek során a 
mérés értékelésekor megfogalmazódó tapasztalatokat 
és módosítási javaslatokat kell beépíteni a tartalmi 
keretbe.

Ekkor kezdődhet meg a képességszintek definiálása 
is, amely a tartalmi keret elméleti megfontolásai vala-
mint a főmérésben szereplő feladatok eredményeinek 
együttes mérlegelése alapján történhet meg. Annak 
érdekében, hogy a gyengébb képességű 6. évfolyamos 
valamint a kiváló képességű 10. évfolyamos diák is 
azonos képességskálára kerülhessen kb. 7-9 képes-
ségszint definiálására van szükség. A  képességszint 
definícióknak tartalmaznia kell azokat a tartalmi 
jellegű és kognitív műveletekkel kapcsolatos elvárá-
sokat (teljesítmény elvárásokat), amelyeknek az adott 
képességszinthez tartozó diákok többségének meg kell 
felelnie.
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1. mElléKlET –  
a TErmészETTudományos művElTség 
fogalma

A természettudományos műveltség (Scientific Litera-
cy) fogalma az elmúlt évtizedben jelent meg a magyar 
pedagógiai szakirodalomban és a köztudatban, elsősor-
ban a PISA méréssel kapcsolatos publikációk kapcsán. 
Maga a fogalom és az ehhez kapcsolódó pedagógiai 
törekvések azonban már nagyjából hat évtizedes 
múltra tekintenek vissza az angolszász nyelvterületen 
(Gallagher & Harsch, 1997), elsősorban Nagy-Britanni-
ában és az Egyesült Államokban, és ezen időszak alatt 
változó tartalmak kapcsolódtak hozzá (Bybee, 1997). 
A kilencvenes évektől kezdődően a legtöbb nemzeti és 
nemzetközi mérés, amikor saját vizsgálatának céljait 
megfogalmazta, egyúttal megfogalmazta a viszonyát a 
természettudományos műveltséghez is, esetenként saját 
ezzel kapcsolatos definíciót is alkotott. 

Az Országos Kompetenciamérés természettudomány 
vizsgálata esetében mi is megfogalmazzuk, mit értünk 
a természettudományos műveltség kifejezés alatt, 
majd részletesen leírjuk azt a mérési eszközrendszert, 
amelynek segítségével a magyar közoktatás helyzeté-
ről, ezen belül a magyar diákok természettudományos 
műveltségének minőségéről képet szeretnénk adni. Ah-
hoz, hogy érthetővé váljon értékválasztásunk, először 
röviden össze kell foglalnunk a természettudományos 
műveltség fogalmának történetét, tartalmának válto-
zásait és párhuzamos értelmezéseit, hiszen e fogalom 
kialakulásával és fejlődésével kevés hazai publikáció 
foglalkozott részletesen. (B. Németh Mária 2003, 2008)

A fogalom kialakulása

A  legtöbb történeti munka John Dewey (1859-1952) 
amerikai pedagógiai, pszichológiai és társadalomtu-
dományi gondolkodó nevével kezdi történeti áttekin-
téseit, aki az előző századfordulón a következőket írta: 
„Korunk civilizációja olyan nagy mértékben alapul az 
alkalmazott természettudományon, hogy nem igazod-
hat ki benne az, aki nem ért meg valamit a tudományos 
módszerekből és eredményekből, amelyek az alapjául 
szolgálnak” (Dewey 1909, 291. o.). Dewey szerette 
volna, ha az oktatás tükrözné ezeket a szempontokat, 
és ezt a vélekedését osztotta kortársa, Davis is, aki 
egy tanárok által végzett felmérés nyomán létrehozott 
egy 350 fős csapatot wisconsini természettudomány-
tanárokból, akik egy év elteltével 14 pontból álló 
követelményrendszert állítottak össze a diákok 
számára (Davis, 1935). A  felsorolás nem állapít meg 
fontossági sorrendet a célok között, s nem használja még 

a természettudományos műveltség kifejezést. A 78 évvel 
ezelőtt készült dokumentum megfogalmazásait mégis 
időtállónak tekinthetjük; több pontja visszaköszön 
későbbi definíciókban, felmérések tartalmi keretében.

A Davis által publikált 14 követelmény a következő:
  1. Tényismeretek birtoklása.
  2. Törvények, törvényszerűségek és elméletek is-

merete.
  3. Tények és elképzelések közti különbségtevés.
  4. Ok-okozati összefüggések megállapítása.
  5. Képesnek lenni megfigyeléseket tenni. 
  6. Tényeken alapuló döntések meghozatala.
  7. Működő hipotézisek felállításának képessége.
  8. Hajlandóság valamely vélemény megváltoztatá-

sára új bizonyítékok hatására.
  9. Mentesség a babonáktól.
10. A természettudomány civilizációhoz történt hoz-

zájárulásának méltánylása.
11. A természet szépségének méltánylása.
12. Az ember világegyetemben elfoglalt helyének 

helyes megítélése.
13. A tudomány lehetséges jövőbeni fejlődésének 

helyes megítélése.
14. A tudomány iránti érdeklődés birtoklása.

Magát a „scientific literacy” kifejezést Bybee kutatásai 
szerint (1997) legelőször Conant használta 1952-ben, 
és a természettudományok széleskörű ismeretét értette 
ezalatt. A korai ötvenes években többnyire az termé-
szettudomány oktatással kapcsolatos átfogó vitákban 
merült fel a kifejezés. Hurd volt az első, aki 1958-ban a 
természettudományos műveltségről már mint a termé-
szettudomány oktatás legfőbb feladatáról beszélt. Hurd 
értelmezésében a természettudományos műveltség a 
tudományok megértését és társadalmi célú alkalma-
zását jelentette, és ezáltal a természettudományokat a 
gazdasági, a politikai és a személyes problémák világába 
integrálta.

Ezt a paradigmaváltást érdekes módon nem a 
Deweyhoz, Davishez és Conanthoz hasonló tudósok 
munkássága idézte elő, hanem az űrkutatási és fegyver-
kezési verseny, amelynek eredményeképpen 1957-ben 
a Szovjetunió fellőtte és pályára állította az első mű-
holdat, a Szputnyik 1-et. Ez azt jelentette az Egyesült 
Államok számára, hogy ballisztikus rakéták révén 
Amerika Európából is elérhető célpontjává vált a nuk-
leáris fegyvereknek. Az esemény hatására az Egyesült 
Államok kormánya dollármilliárdokat irányozott elő 
a természettudomány oktatás számára. A  cél az volt, 
hogy nagy létszámban neveljenek olyan fiatalokat, akik 
természettudományos, műszaki, mérnöki és matema-
tikai pályák iránt érdeklődnek. Az amerikai oktatási 
reformban egy olyan erős kognitív tanterv született 
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meg, amelynek középpontjában egy gondolkodást fej-
lesztő természettudomány koncepció állt (Orstein & 
Hunkins, 1988, 156.o.).

A 60-as évek úgy jellemezhető e fogalom fejlődéstör-
ténetében mint az az időszak, amelyben szlogenné vált a 
természettudományos műveltség kifejezés, és a szerzők 
egyre gyakrabban már a természettudomány oktatás 
legfőbb céljaként jelölték meg (Fitzpatrick, Policies for 
Education, 1960; Kusch, Education For Science Lite-
racy in Physics, 1960; Johnson, The Goals of Science 
Education, 1962; Wittlin, Scientific Literacy in the 
Elementary School, 1963). Ezzel egyidőben a kifejezés 
egy másik érdekes értelmezésével állt elő Koelsche 
(Bybee, 1997), aki a fogalmon a médiában megjelenő 
természettudományos tartalmak olvasásához és megér-
téséhez szükséges tudást és jártasságot értette. Shamos 
egyik első ezzel kapcsolatos írásában (1963, Bybee, 
1997 idézi) ugyancsak a természet humanista megér-
tését értette alatta, illetve azt a képességet, amelynek 
birtokában az emberek magabiztosan képesek olvasni, 
párbeszédet folytatni a természettudományokról. Érde-
kes, hogy Shamos ezt követő cikkeiben ugyanakkor azt 
is fejtegeti, hogy a természettudományos műveltség az 
emberek döntő többsége számára lényegében elérhetet-
len. Ugyancsak ezidőtájt jelentette meg C. P. Snow tudós 
és regényíró híres tanulmányát Két kultúra címmel, 
amelyben a természettudományokat és a bölcsészetet 
egymástól elválasztó közbeszédről panaszkodik. Snow a 
természettudomány oktatásának fejlesztése mellett ér-
velt, és amellett, hogy a két intellektuális terület között 
épített hidak a polgárokat felkészültebbekké tennék a 
modern világ problémáival szemben (1959). 

A 60-as évek második felében egy újabb lényeges ter-
mészettudományos műveltség definíció vált ismertté, 
amely Pella, O’Hearn és Gale nevéhez fűződik (Pella 
et al., 1966). A  három kutató közös vizsgálatában 100 
körül tekintően kiválasztott 1946 és 1964 között meg-
jelent cikket elemzett, hogy empirikus módon megha-
tározza, mit értenek a természettudományt oktatók 
a természettudományos műveltség fogalma alatt. Az 
elemzés eredményeképpen arra a következtetésre ju-
tottak, hogy a természettudományosan művelt ember 
úgy jellemezhető, mint olyan valaki, aki érti:

1. a természettudomány és a társadalom közötti 
közvetlen kölcsönös kapcsolatot, 

2. azt az etikát, amely a tudósok munkáját vezérli,
3. a tudomány természetét,
4. a természettudomány alapvető fogalmait,
5. a természettudomány és technológia közötti kü-

lönbséget, 
6. a természettudomány és a humán tudományok 

közötti kölcsönös kapcsolatot.

Pellaéhoz hasonló kutatást végzett a természettudo-
mányos műveltség megrajzolása érdekében Showalter 
(1974, idézi Rubba és Anderson, 1978), aki a témában 
15 év alatt megjelent releváns publikációkat integrálta 
egy hét dimenzióból álló definícióba:

I. A természettudományosan művelt személy érti 
a tudományos ismeretek természetét.

II. A természettudományosan művelt személy a 
fogalmakat, törvényszerűségeket, törvényeket 
és elméleteket megfelelően alkalmazza a világ-
egyetemre vonatkozóan. 

III. A természettudományosan művelt személy tudo-
mányos eljárásokat alkalmaz problémák megol-
dásakor, döntések meghozatalakor és saját, világ-
egyetemmel kapcsolatos ismereteinek kibővítése 
érdekében.

IV. A természettudományosan művelt személy a tu-
domány alapértékeivel összhangban lévő módon 
lép kölcsönhatásba a világegyetem különböző as-
pektusaival.

V. A természettudományosan művelt személy érti 
és méltányolja a tudomány és a technológia kö-
zös erőfeszítéseit és ezek kölcsönös kapcsolatát 
a társadalommal.

VI. A természettudományosan művelt személy ter-
mészettudományos tanulmányainak eredmé-
nyeképpen gazdagabb, kielégítőbb és izgalma-
sabb képet alakított ki a világegyetemről.

VII.  A természettudományosan művelt személy szá-
mos tudománnyal és technológiával összefüggő 
gyakorlati jártasságra tett szert.

A 70-es években a természettudományos műveltség je-
lentősége (mint olyan fogalomé, amelyben a természet-
tudomány és társadalom kapcsolata megjelenik) tovább 
nőtt azáltal, hogy azt az NSTA  (National Science 
Teachers Association) is a természettudományos ok-
tatás legfontosabb céljaként jelölte meg. Az NSTA  a 
következőképpen definiálta a természettudományosan 
művelt egyént:

„Természettudományosan művelt az, aki a más em-
berekkel és a természettel összefüggésben (kapcso-
latban) meghozott hétköznapi döntéseit tudományos 
elméletek, gyakorlati jártasság és értékrend alapján 
hozza meg. Aki érti a tudomány, a technika és a társa-
dalom különböző vonatkozásai – így például a gazda-
sági és társadalmi fejlődés – közötti összefüggéseket… 
A természettudomány-technológia-társadalom tan-
terv célja az, hogy a természettudomány és a társada-
lom határterületeire vonatkozóan tudást biztosítson a 
diákok számára, valamint annak érdekében is, hogy a 
diákok képesek legyenek döntéseket hozni természet-
tudománnyal összefüggő kérdésekben.” (ibid)   



1. melléklet – A természettudományos műveltség fogalma   47

A kulturális természettudományos műveltség

Bybee 1997-es tanulmánya szerint a 70-es években 
három jelentős lépés történt a természettudományos 
műveltség meghatározásának fejlődéstörténetében. 
Ezek Agin (1974), Showalter (1974) valamint Shen 
(1975) nevéhez fűződnek. Ezek közül Shen munkáját 
tárgyaljuk a továbbiakban részletesebben, mivel az 
ő természettudományos műveltség koncepciója te-
kinthető a 80-as években létrejött nagy koncepciók 
elődjének.

A  80-as és 90-es években az oktatás céljai válto-
zóban voltak. Az elit tudósképzést a természettudo-
mányt felhasználók és alkalmazók képzése kezdte 
felváltani (Zuzovsky, 1997). Ez pedig egyúttal új fajta 
műveltségfogalom, a kulturális természettudományos 
műveltség (cultural literacy) kialakulásához vezetett. 
Ebben a fogalomváltásban volt nagy szerepe Shennek, 
aki a természettudományos műveltséget Pellával meg-
egyező módon (lásd fent) bontotta hat fő összetevőre. 
A  természettudományos műveltségnek pedig három 
fajtáját különböztette meg: gyakorlatit, civilt és kul-
turálist. Ezek a kategóriák nem zárják ki kölcsönösen 
egymást, mindazonáltal céljuk, közönségük, tartalmuk 
és keletkezésük tekintetében különböznek. 

1. Az első közülük a gyakorlati természettudo-
mányos műveltség (practical scientific literacy), ami 
alatt azt a tudományos és technológiai tudást értette, 
amely közvetlenül alkalmazható gyakorlati problémák 
megoldásához. Ez a tudás a táplálékkal, az egészséggel 
és egyéb alapvető emberi szükségletekkel kapcsolatos 
(Shen, 1975a, 1975b), és különböző fejlettségű országok-
ban más és más tartalommal bír. 

2. A  második a civil természettudományos mű-
veltség (civic scientific literacy), amelynek révén a 
természettudománnyal összefüggő lényeges kérdések-
ben képes az egyén állampolgárként állást foglalni és 
ezáltal a döntéshozási folyamat résztvevőjévé válni, 
olyan kérdésekben, mint például az egészség, az ener-
gia, a természeti erőforrások, élelem, a környezet stb. 
Snowhoz (1962) és másokhoz hasonlóan Shen (1975a) 
is úgy vélekedett, hogy ez a fajta állampolgári részvétel 
feltétlenül szükséges a technológiai társadalmakban 
zajló demokratikus folyamatok működtetéséhez.

3. A  harmadik a kulturális természettudományos 
műveltség, amely az egyén modern világban történő 
boldogulásához szükséges alapismereteket jelenti. 
„A  kulturális természettudományos műveltséget az a 
vágy ösztönzi, hogy az ember a tudományról mint a leg-
főbb emberi teljesítményről megtudjon valamit” (Shen 
1975a, p. 49). Habár Shen felismerte azt, hogy a termé-
szettudományos műveltségnek ez a kategóriája csak 

viszonylag kevés ember számára elérhető, mégis úgy 
gondolta, ez a kategória fontos és nagyhatású, hiszen 
az ebben megfogalmazott tudással kell rendelkeznie a 
jelenlegi és jövőbeni véleményformálóknak és döntés-
hozóknak (Shen, 1975a). Többen is kísérletet tettek 
arra, hogy ezeket a Shen által említett alap ismereteket 
definiálják. Hirsch és munkatársai (Hirsch, 1987) 
például 5000 fogalmat és kifejezést határoztak meg, 
amelyekből szerintük a természet- és társadalomtudo-
mányos kulturális eszköztudás felépül.

Shamos véleménye szerint a kulturális természet-
tudományos műveltség Shen szerinti értelmezésével az 
a probléma, hogy amennyiben mindannyiunknak alap-
ismeretek és szakszókincs tekintetében kell műveltnek 
lennünk, úgy a megszerzett műveltség mechanikus lesz.

Kliebard is erős kritikát fogalmazott meg a kulturá-
lis természettudományos műveltséggel szemben (1989), 
és egy másik fogalmat, a funkcionális műveltséget 
(functional literacy) használta helyette. A  funkcioná-
lis műveltség Shen (1975) civil természettudományos 
műveltség fogalmával mutat rokonságot, s a természet-
tudomány és a technológia ismeretének azt a szintjét 
jelenti, amely a társadalmon belüli polgári és fogyasztói 
lét gyakorlásához minimálisan szükséges.

A multidimenzionális természettudományos 
műveltség

A természettudományos műveltség fogalmának mul-
tidimenzionális értelmezése Branscomb (1981) és 
Millar (1983) funkcionális műveltség definícióival vette 
kezdetét a 80-as évek elején. Branscomb (1981), aki a 
„természettudomány” és a „műveltség” szavak latin 
gyökereit vizsgálta, így határozta meg a fogalmat: „a 
rendszerezett emberi tudás olvasni, megfogalmazni tu-
dása és megértése”. Branscomb a természettudományos 
műveltségnek nyolc különböző fajtáját azonosította, úgy 
mint:

a) módszertani (methodological science literacy); 
b) szakmai (professional science literacy);
c) általános (universal science literacy); 
d) technológiai (technological science literacy); 
e) amatőr (amateur science literacy); 
f) újságírói (journalistic science literacy);
g) tudománystratégiai (science policy literacy); és 
h) közösségi tudománystratégiai (public science 

policy literacy) (Branscomb, 1981). 
Valamennyi természettudományos műveltséghez egy 
bizonyos kontextus kapcsolódik. Így például a hivatá-
sos tudós munkájához szakmai természettudományos 
műveltségre, az átlag állampolgárnak a hétköznapok 
természeti jelenségeinek megértéséhez általános 
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természettudományos műveltségre, a politikusnak 
adatok vagy várható következmények előrejelzéseinek 
megértését igénylő döntésekhez tudománystratégiai 
természettudományos műveltségre van szüksége.

Jon Miller cikke a természettudományos műveltség 
fogalmi és empirikus felülvizsgálatáról nagyhatásúnak 
bizonyult, hiszen nem pusztán egy multidimenzioná-
lis természettudományos műveltség definícióval állt 
elő, de annak mérési módszerére is javaslatot tett 
(Miller, 1983). Közzétett továbbá adatokat az Egyesült 
Államok felnőtt lakosságának természettudományos 
műveltségségi szintjéről. Miller úgy vélte, hogy „egy 
demokratikus társadalomban a lakosság természet-
tudományos műveltségének minősége lényeges hatással 
van a tudománytartalmú politikai döntésekre.” (29. o). 
Megvizsgálta, hogy a kifejezés jelentése hogyan válto-
zott az Egyesült Államokban a 80-as éveket megelőző 
évtizedekben, és áttekintette a különböző mérési mód-
szereket, amelyekkel a természettudományos műveltség 
különböző komponenseit mérni próbálták a 30-as évek-
től kezdődően. Mindezek figyelembe vételével Miller 
(1983) a kor társadalmának kívánalmaival összhangban 
három pontban határozta meg a természettudományos 
műveltséggel szemben támasztható követelményeket. 
Ezek a követelmények a következők:

a) Természettudományos normák és módszerek 
megértése (azaz a természettudomány termé-
szete);

b) természettudományos alapkifejezések és alap-
fogalmak (azaz a természettudomány tartalmi 
ismeretei); és

c) a tudomány és a technológia társadalomra gya-
korolt hatásainak megértése, és az ezekben rejlő 
veszélyek felismerése.

Két érdekes publikáció követte Miller munkáját. 
Előbb Arons jelentetett meg egy 12 jellemzőből álló 
listát, amely jellemzőkkel szerinte egy természettudo-
mányosan művelt személynek rendelkezie kell. Ezek 
között szerepelt Miller három követelménye, továbbá 
a következő három pont: 

a) annak felismerése, hogy „a tudomány fogalmai 
az emberi intelligencia és képzelőerő cselekvése 
révén születtek meg…”;

b) megérteni „a megfigyelés és a következtetés kö-
zötti különbséget…”; 

c) megérteni “ a hipotézis állítás és hipotézis vizs-
gálat gondolkodási stratégiáját”

Arons fontosnak tartotta azt, hogy az egyén a „sze-
mélyes, állampolgári és szakmai életben jelentkező 
problémáinak megoldása, valamint döntéseinek meg-
hozatala közben képes legyen helyesen alkalmazni 
természettudományos ismereteit és érvelési képessé-

gét”. Az előbbi idézetből ismét világosan kiolvasható, 
a definíció hogyan lesz egyre átfogóbb, ami jelzi a 
természettudományos műveltségfogalom fejlődését a 
multidimenzionalitás felé. 

A másik reakció Miller munkájára Shamostól szár-
mazik (1995), aki vitába szállt Miller értelmezésével, 
mivel úgy vélte, az túlságosan is leegyszerűsítette a 
természettudományos műveltség fogalmát. Shamos 
a természettudományos műveltségnek három egymásra 
épülő, egyre összetettebb szintjét határozta meg, még-
pedig a kulturális, a funkcionális és az igazi természet-
tudományos műveltséget.

a) A kulturális műveltség a napi- és hetilapok olva-
sásához szükséges tényismerettel függ össze, és 
mint ilyen, inkább természettudományos kifeje-
zések mechanikus felidézését, mint megértését 
foglalja magába.

b) A funkcionális műveltséghez már kapcsolódik 
bizonyos törvényszerűségek megértése, az ezen a 
szinten lévő felnőttek értelmes és tartalmas pár-
beszédet tudnak folytatni természettudományos 
kérdésekről.

c) Az igazi természettudományos műveltségbe már 
beletartozik a természettudományos elméletek 
ismerete. Az ezen a szinten gondolkodó felnőttek 
már tudatában vannak a természettudomány 
alapjait jelentő néhány főbb fogalmi struktúrá-
nak, ismerik a kísérletek szerepét, a természet-
tudományos vizsgálat egyes fázisait, valamint a 
logikus gondolkodás folyamatát.

Shamos elismerte, hogy az utóbbi, igazi természettudo-
mányos műveltség követelményeinek sok tanult ember 
sem tud megfelelni. 

Baarah & Volk (1994) egy olyan természettudomá-
nyos műveltség definíciót javasolt, amely minden bi-
zonnyal az emberek szélesebb köre számára el érhető. 
Eszerint a természettudományosan művelt egyén érti, 
hogyan gyakorol befolyást egymásra a tudomány, a 
technológia és a társadalom, és képes mindennapi 
döntéseiben tudását alkalmazni. Baarah & Volk (1994) 
az AAAS (American Association for the Advencement 
of Science) és Yager és Harms (1981) műveltség megha-
tározását adaptálta.

Amikor Schribner e fogalom összetettségének leírását 
kísérelte meg, három különböző szóképet használt a ter-
mészettudományos és technológiai műveltség különböző 
értelmezéseire: 1. műveltség mint alkalmazás – amelyet 
mások funkcionális műveltségnek neveztek; 2. művelt-
ség mint befolyás – amely arra utal, hogy a műveltség 
képessé teszi az egyéneket és csoportokat, hogy szót és 
helyet követeljenek maguknak a társadalomban; végül 
3. műveltség mint kegyelmi állapot, amely a műveltség 
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önérvényesítő képességét jelképezi. Schribner úgy vélte, 
hogy az „ideális műveltség egyszerre adaptív, társadal-
milag felhatalmazott és önfelemelő” jellegű.

A  90-es évek közepén a természettudományos 
műveltségnek még két további érdekes értelmezése 
született. Az egyiket a holland oktatási minisztérium 
mellett dolgozó tanácsadói testület dolgozta ki. Aho-
gyan arról korábban szó esett, a természettudományos 
műveltséget néha a természettudományok általános 
megértésével azonosítják. A tanácsadói testület a foga-
lom multidimenzionális természetét hangsúlyozta ki, 
és minden állampolgár számára elérhető célként írta le 
a természettudomány széleskörű megértését. „Minden 
állampolgár… rendelkezik valamilyen elképzeléssel a 
természettudományos ismeretek eredetéről, jellegéről és 
hatásairól… ezen állampolgároknak ugyancsak kell le-
gyen elképzelésük a tudósok tevékenységéről (pl. modell-
alkotásáról, elméletek kidolgozásáról és kísérletek 
végrehajtásáról)… továbbá a társadalomban meghozott 
sokféle politikai és társadalmi döntés tudományos és 
technológiai hatásaival is tisztában kell lenniük” (De 
Vos és Reiding 1999:713). Ez a természettudományos 
műveltség sok hasonlóságot mutat Shamos (1995) igazi 
természettudományos műveltség fogalmával. 

A másik lényeges értelmezés ebből az időszakból By-
bee-től származik (1995). Bybee a multidimenzionális 
természettudományos műveltség értelmezés szellem-
ében négy dimenzióját különböztette meg a fogalomnak. 
A négy dimenzió a funkcionális (functional), a fogalmi 
(conceptional), a procedurális (procedural) természet-
tudományos műveltség, valamint a természettudomány 
és a technológia nézőpontja. Bybee funkcionális termé-
szettudományos műveltség értelmezése különbözik a 
korábban leírtaktól, ugyanis ő a természettudományos 
szókincsre korlátozta a fogalmat, míg Millar (1983, 
Shamos által idézve 1995) idetartozónak tekinti a ter-
mészettudományos eljárások megértését, a tudomány 
és a technológia társadalomra gyakorolt hatásainak 
megértését, valamint a nyilvános természettudomá-
nyos vitákban történő aktív és intelligens részvételt. 
A  konceptuális és procedurális műveltség azt jelenti, 
hogy „a diákoknak össze kell tudniuk kötni informáci-
óikat és tapasztalataikat a tudományterületeket egye-
sítő elméletekkel. Ugyancsak a természettudományos 
műveltség részei azok a módszerekkel és eljárásokkal 
kapcsolatos képességek és ismeretek, amelyek a ter-
mészettudományt a megismerés egyedülálló módjává 
teszik (Bybee 1995:29). A  negyedik dimenzió – a ter-
mészettudományos nézőpont – magába foglalja a „ter-
mészettudományos elméletek történetét, a tudomány 
és a technológia természetének ismeretét, valamint 
tudomány és a technológia szerepét a társadalomban 

és az egyén életében”. Bybee négy dimenziójú termé-
szettudományos műveltség értelmezése megjelenik az 
NSES-ben (Natural Science Education Standards) is. 
1996-ban az Amerikai Tudományos Akadémia (NSE) 
megalkotta az NSES-t, amely az amerikai kormány ok-
tatási reformjainak része. Ez a reform nemzeti célokat 
és követelményeket fogalmaz meg (De Boer 2000:590).

Az NSES-ben a következő olvasható:
„A természettudományos műveltség azt jelenti, hogy 
az egyén hétköznapi tapasztalatai alapján kérdéseket 
tud megfogalmazni és válaszokat tud keresni, adni 
ezekre a kérdésekre. Jelenti azt is, hogy az egyén ké-
pes természeti jelenségek leírására, magyarázatára 
és előrejelzésére. A természettudományos műveltség 
része az, hogy képesek legyünk ismeretterjesztő 
folyóiratot, természettudományos cikket olvasni és 
megérteni, és jelenti azt a felkészültséget is, amely 
révén az egyén képes elkötelezett résztvevője lenni 
következtetések érvényességéről folyó társadalmi 
párbeszédeknek. A természettudományos művelt-
ségbe beletartozik, hogy az egyén felismeri a nemzeti 
és helyi döntéseket megindokoló álláspontokat, és 
természettudományos valamint technológiai te-
kintetben tájékozottan állást tud foglalni ezekben a 
kérdésekben. A művelt állampolgárnak képesnek kell 
lennie természettudományos információk minősé-
gének értékelésére az információ forrása és létreho-
zásának módszere alapján. A természettudományos 
műveltség ugyancsak jelenti bizonyítékokon alapuló 
érvek megfogalmazásának és értékelésének képes-
ségét, és ezen érvekből származó következtetések 
megfelelő alkalmazását. (ibid: 590-91)

Az NSES által megfogalmazott természettudományos 
műveltség definíció átfogó, a természettudományos 
oktatás gyakorlatilag valamennyi céljára kitér.

Az 1990-es évek közepétől – a többdimenziójúvá vá-
lás után – a természettudományos műveltség fogalom 
meghatározásai, és azok bővebb, részletesebb kifejtései 
lényeges pontokon nem különböztek már egymástól. 
Norris és Phillips (2003) össze is gyűjtötte azokat a 
követelményeket, amelyeket a legtöbb meghatározás 
támaszt a természettudományosan művelt egyénnel 
szemben. A  következő 11 pontot publikálták tanulmá-
nyukban:

a) A lényeges természettudományos tartalmak is-
merete, és a képesség ezek megkülönböztetésére 
a nem-tudományos ismeretektől.

b) A természettudománynak és alkalmazásainak 
megértése.

c) Annak ismerete, hogy mi számít természettudo-
mánynak.
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d) A természettudomány önálló tanulásának képes-
sége.

e) A természettudományos gondolkodás képessége.
f) Problémák megoldása természettudományos is-

meretek alkalmazása révén.
g) Az a tudás, amely révén képes lehet valaki közre-

működni természettudományokkal összefüggő 
kérdésekben.

h) A tudomány természetének megértése, beleértve 
a kultúrához fűződő kapcsolatának megértését.

i) A tudomány iránti nagyrabecsülés, csodálat és a 
kíváncsiság.

j) A tudománnyal együtt járó előnyök és veszélyek 
ismerete.

k) A kritikus gondolkodás képessége. 
Ahogyan a történelmi áttekintésből kitűnt, a természet-
tudományos műveltségfogalma jelentős átalakuláson 
ment át a megszületése óta a kezdeti, inkább tartalom-
centrikus meghatározásoktól napjaink multidimen-
zionális műveltségfogalmáig. Magának a fogalomnak 
a megszületését az a szükség hívta életre és tartotta 
fejlődésben, hogy a természettudomány-oktatási, és 
tantervi reformok célmeghatározásaihoz szükség 
volt egy olyan fogalomra, amelyben ezek a célok és 
eszmeiségük megfogalmazható.

A  90-es években útnak induló nagy nemzetközi 
mérések kapcsán egy új, a korábbi, nemzeti kontextu-
soknál tágabb összefüggésbe kerültek a diákok és fiatal 
felnőttek természettudományos tudásával szemben 
megfogalmazódó elvárások. Ez az új cél újszerű ter-
mészettudományos műveltség meghatározásokat tett 
szükségszerűvé.

A nemzetközi mérések műveltségfogalma

A  két nagy nemzetközi méréssorozat, a TIMSS és a 
PISA  is kialakította a maga természettudományos 
műveltség képét. A két mérés eltérő céljai miatt a két 
természettudományos műveltségkép és az ezekhez 
hozzárendelt mérési eszközök valamint mérési terv 
is nagymértékben különböznek. Ezen különbségek 
mindegyikére ebben a fejezetben nem fogunk kitérni, 
csak azokra, amelyek a cél- és eszközválasztás egységét, 
annak fontosságát a legvilágosabban bemutatják.

A  TIMSS vizsgálat tartalmi kerete (Robitaille, 
et al. 1993, Mullis, Martin et al. 2001, 2005, 2009, 
Balázsi I és mtsai 2008, 2012) hagyományosan vett 
természettudományos műveltség meghatározást nem 
fogalmaz meg. A  mérés voltaképpeni célja az, hogy a 
matematika- és természettudomány-oktatás fejleszté-
se érdekében összehasonlító adatokat szolgáltasson a 
különböző országok oktatási teljesítményének aktuális 

állapotáról. A  trendek követése mellett figyelemmel 
kíséri a tantervek, oktatáspolitikai elképzelések meg-
valósulását, valamint keresi az adott időszakban leg-
sikeresebbnek, leghatékonyabbnak mutatkozó oktatási 
gyakorlatokat. 1995 óta eltelt 16 évben egy páratlanul 
gazdag adatforrás alapján vizsgálhatók a matematikai 
és természettudományos eredmények. A TIMSS vizsgá-
lat céljainak megfelelően egy előzetesen megállapított 
„közös tanterv” követelményeinek megvalósulását is 
méri. Tantervközpontúsága valamint az otthoni, iskolai, 
osztálytermi környezettel kapcsolatban szolgáltatott, 
döntéshozói szempontból releváns információi révén 
a TIMSS értékes és lényeges eszközzé vált a résztvevő 
országok számára célkitűzéseik megvalósulásának 
értékelésében valamint a tanulói eredmények változá-
sának nyomon követésében.

Az OECD és tagállamai által finanszírozott 
PISA vizsgálat a TIMSS-szel ellentétben tantervfügget-
len, és 2000-ben publikált első természettudományos 
műveltség definíciója (OECD 2000, Vári és mtsai, 2003) 
ezt jól tükrözi is:

„Természettudományos műveltségnek azt a képes-
séget tekintjük, amelynek segítségével tudományos 
ismeretekből tényeken alapuló következtetéseket 
vagyunk képesek levonni annak érdekében, hogy 
megértsük a természetet, és döntéseket hozhassunk 
a világról és mindazokról a változásokról, amelyeket 
az emberi tevékenység a világban okoz.”

Ezt a definíciót azután 2006-ban, amikor a természettu-
domány lett a PISA-vizsgálat fő területe, a konzorcium 
újrafogalmazta az alábbi módon (OECD 2006, Balázsi 
I. és mtsai, 2008):

„Az alkalmazott természettudományos műveltség 
az egyénnek az a képessége, amely révén a természet-
tudományos ismeretek és azok alkalmazása segít-
ségével képes kérdéseket feltenni, új ismereteket el-
sajátítani, meg tud magyarázni természettudományos 
jelenségeket, és megfogalmaz természettudományos 
problémákkal kapcsolatos, bizonyítékokkal alátámasz-
tott következtetéseket. 

Az egyén megérti az emberi tudásként és emberi 
felfedezőmunkaként is értelmezhető természettudo-
mányok jellemző tulajdonságait, és azt, hogy a tudomá-
nyok és a technika hogyan alakítja fizikai, szellemi és 
kulturális környezetünket. 

Megfontolt állampolgárként hajlandó magát elköte-
lezni természettudományos vonatkozású problémák és 
elméletek mellett.” 

Ez a definíció már tartalmazza a 2006-os mérésre 
kialakított kompetenciaszerkezet új elemeit is. Ekkor 
ugyanis a Természettudományos jelenségek magyará-
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zata két új kompetenciával, a Természettudományos 
problémák felismerésével és a Következtetések levonása 
tudományos bizonyítékok alapjánnal együtt alkotta a 
mérés fő kompetenciáit (1. táblázat). 

1. táblázat – A PISA 2006 vizsgálat természettudo-
mányos kompetenciái

Ugyanígy utal a definíció arra a két elemre is, amely-
lyel a mérés tudásterületei bővültek ki, nevezetesen a 
Technológiai rendszerekre (Technology Systems), amely 
a természettudomány legfontosabb és mindennapja-
inkra legnagyobb hatást gyakoroló alkalmazási terü-
lete, valamint A  természettudományos megismeréssel 
kapcsolatos ismeretekre (Knowledge about Science), 
amely elsősorban a természettudományos kutatással 
és magyarázatalkotással összefüggő tudást egyesíti. 
A  meghatározás harmadik új eleme, hogy a termé-
szettudományok iránti pozitív attitűd kívánalma is 
megfogalmazódik immár benne. Hangsúlyozza, hogy 
az egyén mutasson érdeklődést a természettudomány-
nyal összefüggő kérdések, elméletek iránt, ugyanakkor 
támogassa és érezzen felelősséget ezekkel kapcsolatban. 
Ezzel a PISA addig háromdimenziós természettudomá-
nyos műveltség fogalma (tudásterületek, kompetenciák, 
kontextusok) negyedikként a tudományokkal kapcsola-
tos attitűddel bővült.

A TIMSS természettudományos műveltség fogalma 
is változott az 1995 és 2011 között eltelt időszakban. 
Végig megőrizte ugyan kétdimenziós jellegét (tudáste-
rületek, kognitív műveletek), azonban a két dimenzió 
tartalma folyamatosan átalakult.

A tudásterületek esetében a Környezettudomány és 
a Tudomány természete tartalmak 1995-ben még kö-
zös, önálló területként szerepeltek a tartalmi keretben 
(Environmental Issues and the Nature of Science), az 
1999-es ciklusban különválasztották őket. A  2007-es 
vizsgálattól pedig már csak a négy alapdiszciplína 
(a biológia, a fizika, a kémia és a földtudomány) alkotja 
a mérés tartalmi dimenzióját, a környezettel összefüggő 
témák mint alkalmazott tudomány, ezekbe integrálva 
jelennek meg. A  tudomány természetével összefüggő 
tudást elsősorban a kognitív műveletekkel összefüg-
gésben méri a vizsgálat.

A TIMSS kognitív területeinél is végbement egy le-
tisztulási folyamat a 16 év során. A kezdeti öt kognitív 
csoportot (Egyszerű információk megértése; Összetett 
információk megértése; Elméletalkotás, elemzés, prob-
lémamegoldás; Eszközhasználat, rutineljárások és tudo-
mányos módszerek; A természet vizsgálata) 2003-ban 
három (a Ténytudás, a Fogalmi megértés valamint az 
Érvelés és elemzés) váltotta fel. A 2007-es ciklusban a 
szerkezet tovább módosult, és az azóta érvényben lévő 
három kognitív terület elnevezése a Tudás, az Alkal-
mazás és az Érvelés, amely kognitív területek mögött 
a Bloom-taxonómia egy kiterjesztett, módosított foga-
lomrendszere áll.

A  bemutatott két nemzetközi példa is jól mutatja, 
hogy a mérések tartalmi keretei, természettudomá-
nyos műveltség fogalma folyamatosan reagál a világ, 
a tudomány, és a tudománnyal foglalkozó szakem-
berek kutatásaira. Így lesz ez az előkészületben lévő 
PISA  2015 vizsgálatban is, ahol a projekt irányítását 
átvevő Pearson ismereteink szerint egy teljesen új 
természettudományos műveltség meghatározással lép 
a közvélemény és a vizsgálatban résztvevő mintegy 
70 ország projektért felelős szakemberei elé.

Természettudományi problémák felismerése
•	 Természettudományosan	vizsgálható	problémák	felismerése	
•	 Természettudományos	információk	megkereséséhez	

szükséges kulcsszavak felismerése
•	 A	természettudományi	vizsgálatok	főbb	tulajdonságainak	

felismerése 

Jelenségek természettudományi magyarázata
•	 Adott	helyzetnek	megfelelő,	természettudományi	ismeretek	

alkalmazása
•	 A	jelenségek	megfelelő	leírása	vagy	értelmezése	és	a	

változások előrejelzése
•	 A	megfelelő	leírás,	értelmezés	és	előrejelzés	felismerése

Következtetések levonása természettudományi bizonyítékok 
felhasználása alapján
•	 Természettudományi	bizonyítékok	értelmezése,	valamint	

következtetések levonása és megfogalmazása
•	 A	következtetések	hátterében	álló	feltevések,	bizonyítékok	

és érvek azonosítása
•	 Természettudományi	vagy	műszaki	vívmányok	társadalmi	

következményeinek megítélése

1. táblázat – A PISA 2006 vizsgálat természettudományos 
kompetenciái
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2. mElléKlET – példafEladaToK

A tartalmi keret 2. mellékletében 12 item bemutatásán keresztül igyekszünk érthetőbbé tenni a tartalmi keretben 
használt fogalmakat. 

Az itemek a tesztfüzetekben szereplő formájukban jelennek meg. Ezt követően leírjuk azt, hogy a kérdésekre 
adott helyes válaszokhoz a diákoknak milyen gondolkodási műveletekre, milyen előzetes tudásra lesz szüksége, 
és eközben röviden megfogalmazzuk azt is hogy tulajdonképpen hogyan tud a diák a választ adni feltett kérdésre.
Zárásként egy táblázatban foglaljuk össze az item főbb jellemzőit: a megoldásához szükséges kompetenciákat          
és előzetes tudást, valamint megnevezzük azt az alkalamzási területet, amelyben a feladat megjelenik. 
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TK21102 hAZUDJ, hA TUDSZ!

Hazudj, ha tudsz! 

Egyesek képesek stresszhelyzetben is rezzenéstelen arccal hazudni. Idegrendszerünket vi-
szont már nem tudjuk ilyen könnyen manipulálni. A poligráf – hétköznapi nevén hazug-
ságvizsgáló – ezt használja ki. A poligráfot úgy fejlesztették ki, hogy számos élettani funkció 
változását mérje, miközben a vizsgált személy kérdésekre válaszol.

 
http://www.isciencemag.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/Polygraph_Test_-_Limestone_Technologies_Inc.jpg

TK21101
Hazudj, ha tudsz!
Amikor valaki valamilyen veszélyes, izgalmas, kínos, vagy éppen felzaklató helyzetbe kerül, 
akkor a szimpatikus idegrendszer működése túlsúlyba kerül. Ez az adrenalin nevű hormon-
nak és ingerületátvivő anyagnak köszönhető. 

Milyen hatása van az adrenalinnak? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

 A Gyorsítja a szívritmust, csökkenti a vérnyomást, és gyorsítja a légzést.

 B Gyorsítja a szívritmust, növeli a vérnyomást, és gyorsítja a légzést.

 C Lassítja a szívritmust, növeli a vérnyomást, és gyorsítja a légzést.

 D Lassítja a szívritmust, csökkenti vérnyomást, és lassítja a légzést.

TK21102
Hazudj, ha tudsz!
A poligráf tehát nem hazugságvizsgáló gép, csak azokat az élettani jelenségeket mutatja ki, 
amelyek általában akkor jelentkeznek, ha valaki hazudik. A vizsgálat során – műszertől füg-
gően – 5-8 élettani jelenséget mérnek, például a vérnyomás, légzés, pulzusszám, bőrellenállás 
és a hangszín változását.

Miért van szükség több élettani jelenség együttes mérésére? 

A feladat egy vizsgálati módszert ismertet, amellyel a stresszhelyzet tüneteinek kialakulását próbálják megmérni. 
A diáknak a válaszadáskor azzal az ismerettel kell tisztában lennie, hogy megbízhatóbb következtetés vonható 
le a mérési eredményekből a vizsgált személy lelkiállapotára, ha több élettani tényező megváltozását egyszerre 
mérjük meg. A 8. és 10. évfolyam esetében ez egy megismeréssel összefüggő tudás felidézését jelenti.

A tartalmi keret kategóriái Az item besorolása

Kompetencia
K1. – A természettudomány fogalmainak és törvényszerűségeinek ismerete
K1.A – Ismeretek, fogalmak, folyamatok és törvényszerűségek felismerése 
Felidézés, felismerés

Tudásterület
Megismeréssel összefüggő tudás
M3. – A megismerés természete

Kontextus/alkalmazási terület Természettudomány és technika
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TK13805 AZ ETnA

Mit gondolsz, a rajzon P, R és S betűkkel jelölt városok közül melyiknek a közelében fordul-
hat elő a legnagyobb valószínűséggel vulkáni működés? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Választásodat indokold is meg! 

 P P város közelében

 R R város közelében

 S S város közelében

Indoklás:

TK13805
Az Etna
A vulkánkitörések hamufelhőket löknek ki a magasba. Ezek a felhők néha olyan nagy mennyi-
ségű hamut tartalmaznak, hogy egy-két éven át az éghajlatot is képesek módosítani. Ez történt 
az izlandi Laki vulkán (1783) és az indonéziai Krakatau (1883) hatalmas kitörése után is. 

Hogyan módosíthatja egy ilyen nagy kiterjedésű hamufelhő az éghajlatot? Satírozd be a 
helyes válasz betűjelét! Választásodat indokold is meg!

 A Egy-két évig tartó felmelegedést okoz.

 B Egy-két évig tartó lehűlést okoz.

Indoklás:

A kérdés egy természeti esemény, jelenség rövidtávú következményeinek előrejelzését várja el a diákoktól. 
A konkré t esetben az a kérdés, hogy egy vulkánkitöréskor levegőbe kerülő nagymennyiségű hamu hogyan vál-
toztatja meg környezete éghajlatát. A diáknak helyesen arra kell következtetnie, hogy az átláthatatlan, nagy-
kiterjedésű hamufelhő megakadályozza azt, hogy a Nap sugarai elérjék a Föld felszínét, amely rövid távon a a 
légkör és a Föld felszínének lehűlését eredményezi majd.

A tartalmi keret kategóriái Az item besorolása

Kompetencia
K2. – Jelenségek értelmezése és problémák megoldása
K2.A – Jelenségek magyarázata és előrejelzése
Előrejelzés

Tudásterület
Föld a világban
F2 –  A Földön zajló változások

Kontextus/alkalmazási terület Veszélyek és kockázatok
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TK14501, TK14502 OKOS inTÉZKEDÉSEK

Okos intézkedések 

Egy településen úgy dönt az önkormányzat, hogy fenntarthatóbbá teszik a település műkö-
dését. A változtatásokat igyekeznek minél több területre kiterjeszteni, hogy a környezetük 
állapota jelentősen javuljon.

TK14501
Okos intézkedések
Mivel az elmúlt években megnőtt az asztmás betegek száma a településen, elsőként a levegő 
minőségét szeretnék javítani.

Te milyen intézkedéseket hoznál a polgármester helyében, hogy javuljon a településen a 
levegő minősége? Írj le két olyan javaslatot, ami elősegítené, hogy tisztább legyen a levegő!

1. javaslat:

2. javaslat:

TK14502
Okos intézkedések 
A képviselők döntenek arról, hogy támogatni fogják az épületek korszerűsítését is. Aki hőszi-
geteli a házát, vagy napkollektort szerel a tetőre, támogatást kaphat.

Szerinted milyen környezetvédelmi haszna lesz annak, ha támogatják a házak hőszigete-
lését és a napkollektorok felállítását?

A feladat kontextusában megjelölt probléma egy város levegőjének szennyezettsége. Ez elsősorban  az autók és 
más berendezések szén-dioxid, kén- és nitrogén-oxid kibocsátásával függ össze. A diákoknak ezt felismerve kell 
a probléma megoldására olyan  alternatív megoldásokat javasolniuk, amelyek vagy közvetlenül csökkentik ezen 
gázok mennyiségét a levegőben, vagy ösztönzik a lakosságot azon cselekvések mellőzésére, amelyek ezen gázok 
mennyiségének növekedését okozzák.

A tartalmi keret kategóriái Az item besorolása

Kompetencia
K2. – Jelenségek értelmezése és problémák megoldása
K2.C – Problémák elemzése és megoldása
Problémamegoldás

Tudásterület
Föld a világban
F3 –  A Földön erőforrásai

Kontextus/alkalmazási terület Fenntarthatóság
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TK17304 Búvár

TK17303
Búvár
Az útvonal 4. pontján Kálmán egy víz alatti levegős barlangot fog megnézni. Ennek légnyo-
mása vajon hogyan viszonyul a külső légnyomáshoz? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 
Választásodat indokold is meg!

 A A barlang levegőjének nyomása  nagyobb, mint a felszíni légnyomás.

 B A barlang levegőjének nyomása kisebb, mint a felszíni légnyomás.

 C A barlang levegőjének nyomása ugyanakkora, mint a felszíni légnyomás. 

Indoklás:

TK17304
Búvár
A barlang vize 8 °C-os, ezért Kálmán hőszigetelő ruhát használ a merüléshez. Két öltözete 
van otthon, és szeretné eldönteni, melyik szigetel jobban. Két műanyag palackba forró vizet 
tölt, majd beburkolja azokat a hőszigetelő ruhákkal. Hogyan lehet eldönteni, melyik ruha szi-
getel jobban? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Választásodat indokold is meg!

 A Amelyik ruha felületét kívülről melegebbnek érzi, az a jobb hőszigetelő.

 B Amelyik ruha felületét kívülről hidegebbnek érzi, az a jobb hőszigetelő.

Indoklás:

A feladat megoldásához arra a következtetésre kell jutnia a diáknak, hogy a jó hőszigetelők megakadályozzák 
azt, hogy a hő a melegebb tárgyról tovább tudjon terjedni. Ebből az következik, hogy az a ruha a jobb hőszigetelő, 
amelyet kívülről hidegebbnek érzünk, hiszen az nem továbbítja jól a forró vizes palackban lévő hőenergiát. A vá-
lasztását a diák ezek alapján indokolja.

A tartalmi keret kategóriái Az item besorolása

Kompetencia
K2. – Jelenségek értelmezése és problémák megoldása
K2.D – Érvelés. Álláspont kialakítása érvek alapján
Indoklás

Tudásterület
Anyagi világ
A4 – Energia

Kontextus/alkalmazási terület Hétköznapi jelenségek
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TK17802 MODEllvASúT

TK17802
Modellvasút
Az egyik mozdony izzója kiégett. Az alkatrészek között keresett Péter pótizzót; két fajtát ta-
lált. A következő feliratok szerepeltek rajtuk.

1,5 V
20 mA

16 V
40 mA

Péter szívesebben használná azt az izzót, amelyiknek nagyobb az ellenállása, nehogy az áram-
körnek baja legyen. Melyiknek izzónak nagyobb az ellenállása? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét! Választásodat számítással indokold meg!

 A A 1,5 V-os izzó ellenállása a nagyobb.

 B A 16 V-os izzó ellenállása a nagyobb.

Indoklás:

TK17803
Modellvasút
A kiégett izzón a 16 V  20 mA volt a felirat. Mi fog történni, ha Péter a kiégett helyére a 16 V 
40 mA feliratú izzót teszi? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

 A Az izzó kétszer olyan fényesen világít, mint az előző.

 B Az izzó fele olyan fényesen világít, mint az előző.

 C Az izzó egyáltalán nem fog világítani.

 D Az izzó világítani fog, de valószínűleg másodperceken belül kiég.

Bizonyos problémák megoldása törvényszerűségek kvantitatív alkalmazását várja el a diákoktól annak érdekében, 
hogy helyes választ tudjanak adni, hogy helyes döntést tudjanak hozni. Adott esetben az Ohm-törvény ismerete 
az az előzetes tudás, amelyre a válaszadó diákoknak szükségük van. A törvényt leképező képletbe behelyettesítve 
a két égő adatait, majd a számolást végrehajtva kell a diákoknak a helyes döntést meghozniuk. 

A tartalmi keret kategóriái Az item besorolása

Kompetencia
K2. – Jelenségek értelmezése és problémák megoldása
K2.E – Törvényszerűségek kvantitatív alkalmazása.
Törvényszerűségek kvantitatív alkalmazása.

Tudásterület
Anyagi világ
A5 – Elektromosság és mágnesesség

Kontextus/alkalmazási terület Hétköznapi jelenségek
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TK20004 ÉrEZnEK-E A pApUcSállATKáK?

 

TK20003
Éreznek-e a papucsállatkák?
Amikor a tanulók egy csepp mintát tettek a tenyészetből a tárgylemezre, sűrű, kocsonyás zse-
latinoldatot is csepegtettek a mintára, mielőtt lefedték. Így is megfigyelték a papucsállatkák 
mozgását.

Mi volt a szerepe a zselatinoldatnak a vizsgálatban? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

 A Táplálékul szolgált a papucsállatkáknak.

 B Lassította a papucsállatkák mozgását.

 C Megfelelő kémhatást biztosított.

 D Lehűtötte a mintát.

TK20004
Éreznek-e a papucsállatkák?
A tanulók ezt követően a kémiai ingerek papucsállatkákra gyakorolt hatását vizsgálták.  

A papucs állatkák speciális sejtszervecskéje a lüktető űröcske, ami a felesleges vizet és a 
benne oldott bomlástermékeket pumpálja ki a sejtből. 

lüktető űröcske

lüktető űröcske

 
https://www.mozaweb.hu/mozaik3D/BIO/allat/papucsallatka/960.jpg

A lüktető űröcskék működése függ a víz sókoncentrációjától. A gyerekek azt szerették vol-
na megvizsgálni, hogyan befolyásolja a víz sókoncentrációja a lüktető űröcskék működését. 
Ehhez különböző koncentrációjú oldatokban kell megszámolniuk a lüktető űröcskék percen-
kénti összehúzódásainak a számát.

Melyik mérési módszer ad pontosabb eredményt az alábbiak közül? Satírozd be a helyes 
módszer előtt álló betűjelet! Választásodat indokold is meg!

 A 1. módszer: 5 másodpercig mérnek, majd a lüktetések számát beszorozzák 
tizenkettővel.

 B 2. módszer: 130 másodpercig mérnek, majd a lüktetések számát beszorozzák 
kettővel.

Indoklás:

A diákoknak ebben a feladatban nem biológiai ismereteik alkalmazására van szükségük, hanem arra a tartalom-
független tudásra, hogy hogyan lehet egy adott mennyiség mérését nagyobb pontosságúvá tenni. Ennek egyik 
esete az, amikor egy adott mennyiséget valamely események számlálása révén próbáljuk pontosan megbecsülni, 
meghatározni. A diákoknak tisztában kell lennie azzal, minél hosszabb időn keresztül számlálnak egy ismétlődő 
eseményt, annál pontosabban tudják megbecsülni az esemény egy nagyobb időegységre vonatkoztatott mennyisé-
gét. Az ismétlődő esemény rövid időn át tartó szabálytalanságaiból, rendellenességeiből származó hiba mértékét 
tudjuk csökkenteni ezáltal a mérésben.

A tartalmi keret kategóriái Az item besorolása

Kompetencia
K3. – A természet jelenségeinek vizsgálata
K3.B – Vizsgálat megtervezése és vizsgálati tervek értelmezése
Tervezés

Tudásterület
Megismeréssel összefüggő tudás
M3. – A megismerés természete

Kontextus/alkalmazási terület Természettudomány és technika
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TK05603 SpAnyOlnáThA

TK05603
Spanyolnátha
Az 1918 januárja és 1920 decembere között pusztító világméretű járványt is egy vírus, még
pedig a H1N1 vírus okozta. A spanyolnáthaként ismertté vált járványban a Föld akkori né
pességének mintegy 35%a veszett oda.

Az alábbi grafikon azt ábrázolja, hogy a spanyolnáthát megelőző hét esztendőben (1911 és 
1917 között) az influenza okozta halálesetek hogyan érintették a különböző korosztályokat. 
A vízszintes tengelyen életkorintervallumok láthatók, a függőleges tengelyről az olvasható 
le, hogy 100 000 meg betegedés közül hány végződött halállal a különböző korosztályoknál.
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Mely korosztályoknál volt a legmagasabb a halálozási arány a spanyolnáthát megelőző járvá
nyokban?

Mi lehetett az oka, hogy ezek a korosztályok sebezhetőbbek az influenzafertőzésekkel szem
ben?

TK05604
Spanyolnátha
A 75 és 84 év közötti betegek hány százaléka esett áldozatul a spanyolnáthának?

A feladat egy grafikon értelmezését várja el a diákoktól. Fel kell ismerniük, hogy a grafikonon hogyan azonosít-
hatók azok az intervallumok, ahol magas halálozási arány, és le kell tudnia olvasni azt is, hogy mely életkorhoz 
kapcsolódnak ezek a magas értékek.

A tartalmi keret kategóriái Az item besorolása

Kompetencia
K3. – A természet jelenségeinek vizsgálata
K3.C – Műveletek mérési adatokkal. Adatok és információk értelmezése.
Adatértelmezés

Tudásterület
Megismeréssel összefüggő tudás
M4. – A tudás interpretálása

Kontextus/alkalmazási terület Egészség
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