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Számos olyan nemzeti és nemzetközi mérés született, amely azt vizsgálja, milyen
tudással rendelkeznek, mire képesek a tanulók a szövegértés, a matematika és a
természettudomány területén. Az IEA által életre hívott PIRLS- és TIMSS-vizsgálatok
e mezőnyből is kiemelkednek magas szakmai színvonalukkal, a tanulás és tanítás
eredményességére és körülményeire is kiterjedő, sokrétű elemzéseikkel, valamint a
részt vevő országok, oktatási rendszerek széles körével.
Mit mérnek a PIRLS- és TIMSS-vizsgálatok? Mit értünk szövegértési képességen? Milyen tartalmakat és művelettípusokat vizsgálunk a matematika- és természettudomány-mérések keretében? Milyen háttérkérdőívek csatlakoztak a tesztfüzetekhez,
és ezekkel összefüggésben milyen lényeges információkat szolgáltatnak a mérés adatai a szövegértési, matematikai és természettudományi eredmények mellett? Milyen
folyamatokból áll egy-egy mérési ciklus? Mindez hogyan valósult meg a 2011-es
vizsgálat magyarországi adatfelvétele során? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre ad
választ az Oktatási Hivatal A PIRLS és TIMSS 2011 tartalmi és technikai jellemzői
című kiadványa, amely a mérésekkel kapcsolatban korábban magyarul nem vagy csak
kivonatos formában hozzáférhető információkat gyűjtötte össze.
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ban is alkalmazott szövegértési képességskálán méri,
így az eredmények összevethetők, trendelemzések is
végezhetők. Magyarország a PIRLS eddigi mind három
ciklusában részt vett, így már három időpontban, tízéves
távlatban vizsgálható a magyar 4. évfolyamos tanulók
eredménye a PIRLS nemzetközi mezőnyében. A felméréshez tanulói, szülői, tanítói és iskolai kérdőívek is
kapcsolódnak, amelyek többek között a gyerekek iskola
előtti és olvasástanulással kapcsolatos tapasztalatairól,
a család szociokulturális helyzetéről, az olvasástanításról és az iskolai klímáról gyűjtenek információkat.
A vizsgálatot kiegészíti egy tantervi kérdőív is, amely a
közoktatási rendszer olvasástanítással kapcsolatos stratégiáiról és szabályzóiról kérdezi a szakértőket. Az oktatási
rendszerek mélyebb megismerését az összes részt vevő
oktatási rendszert tartalmazó PIRLS 2011 Enciklopédia
(Mullis, Martin, Minnich, Drucker, Ragan 2012) teszi
lehetővé, amely országonként néhány oldalas leírásban
ismerteti az iskolarendszer szerkezetét, az olvasástanítás
és a tanítóképzés helyzetét.
A TIMSS-vizsgálat 1995-ben indult útjára, négyévente
vizsgálva a tanulók matematikai és természettudományi
képességeit. A vizsgált évfolyamok tekintetében mérésről
mérésre volt némi változás, de a 2003-as mérés óta a 4. és
a 8. évfolyamokon állandósult a mérés. Összességében a
2011-es mérést is figyelembe véve a 4. évfolyamon négy
(1995, 2003, 2007, 2011), a 8. évfolyamon öt (1995, 1999,
2003, 2007, 2011) adatfelvétel történt, Magyarország
mindegyik felmérésben részt vett. Az egyes adatfelvételek
eredményeit a PIRLS-höz hasonlóan itt is közös feladatok
felhasználásával kialakított közös képességskálán mérik,
a 2011. évi eredmények így összevethetők a korábbi évek
eredményeivel. A tesztfüzetek mellett a tanulók, a tanárok és az intézményvezetők, akárcsak a PIRLS esetében,
itt is kaptak egy-egy háttérkérdőívet, amely az általános
szociokulturális és demográfiai kérdések mellett főként
a matematika és a természettudományok oktatásával
kapcsolatos kérdéseket tartalmazott. Szintén kapcsolódik
a felméréshez tantervi kérdőív, valamint a TIMSS 2011
Enciklopédia (Mullis, Martin, Minnich, Stanco, Arora,
Centurino, Castle 2012), amely az általános iskolai
matematika- és természettudomány-tanítás és -tanulás
jellemzőit ismerteti országonként.
Jelen kiadvány célja, hogy a PIRLS- és TIMSS-vizsgálatok eddig magyarul meg nem jelent tartalmi és technikai
jellemzőit összefoglalja, ezeket az információkat elérhetővé tegye a nagyközönség számára. Ebből következően
a szöveg számos IEA- és egyéb angol nyelvű publikáció
összefoglalása, kivonata, kiegészítve a Magyarországra
vonatkozó adatokkal. Legfontosabb forrásaink a kötet
összeállítása során a TIMSS és a PIRLS tartalmi keretei, valamint a módszereket és eljárásokat összefoglaló
kiadványok voltak (Mullis, Martin, Kennedy, Trong,
Sainsbur y 2009; Mullis, Martin, Ruddock, O’Sullivan,
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Modern társadalmunkban az oktatási rendszer egyik
legfontosabb célja, hogy felruházza gyermekeinket
mindazokkal a készségekkel és képességekkel, amelyekre
szükségük lesz ahhoz, hogy a magán- és közéletben, valamint a munka világában helyt tudjanak állni. A szövegértési, matematikai és természettudományi képességek
megfelelő kialakítása, megalapozása különösen fontos,
hiszen otthon és az iskolában, valamint később a munkahelyen elengedhetetlenek ezek a képességek a sikeres érvényesüléshez. Hatékony szövegfeldolgozási képességek,
matematikai és természettudományos ismeretek, módszerek alkalmazása nélkül nehezen végezhetők el azok
a mindennapi feladatok, amelyek például pénzügyeink
kézben tartásához, az egészségmegőrzéshez vagy a környezettudatos életvezetéshez szükségesek.
Éppen ezért számos olyan nemzeti és nemzetközi
vizsgálat született, amely azt vizsgálja, milyen tudással
rendelkeznek, mire képesek a tanulók a szövegértés, matematika és természettudomány területén. Az IEA1 által
életre hívott PIRLS-2 és TIMSS-vizsgálatok 3 e mezőnyből
is kiemelkednek magas szakmai színvonalukkal, a tanulás
és tanítás eredményességére és körülményeire is kiterjedő
sokrétű elemzéseikkel, valamint a részt vevő országok,
oktatási rendszerek széles körével. A PIRLS a 4. évfolya mos gyerekek szövegértését, míg a TIMSS a 4. és
8. év folyamos tanulók képességeit vizsgálja a matematika
és a természettudomány terén. A két mérésnek eltérő
ütemterve és részben eltérő résztvevői köre van, tartalmi
és technikai jellemzőiket mégis érdemes egy kötetben
összefoglalni. Egyrészt azért, mert a mérések előkészítő
lépései, szervezési és lebonyolítási szabályai, elemzési
módszerei közös alapokon nyugszanak. Másrészt azért,
mert 2011-ben a két mérés adatfelvétele egy időpontra
esett, így a 4. évfolyamos tanulók PIRLS-mérésbeli
szövegértés-eredményei, illetve TIMSS-mérésbeli matematika- és természettudomány-eredményei közösen is
vizsgálhatók, összevethetők.
A PIRLS-vizsgálatot először 2001-ben rendezte meg az
IEA, majd ezt 2006-ban követte a második és 2011-ben
a harmadik adatfelvétel. Az IEA a jövőben is ötéves
adatfelvételi ciklusokkal kívánja megrendezni a felmérést, így a következő adatfelvétel 2016-ban, azt követően
2021-ben várható. A felmérés a 4. évfolyamos tanulók
szövegértési képességeit vizsgálja, ebben az életkorban
a tanulók többsége már olyan mértékben képes olvasni,
hogy azt további tanulása során alkalmazni tudja az
önálló ismeretszerzéshez. A vizsgálat közös feladatok
alkalmazásával a tanulók képességeit az előző ciklusok-
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Preuschoff 2009; Martin, Mullis 2011). Ezekből a forrásokból szó szerinti fordításokat és kivonatolt összefoglalásokat is tartalmaz a kiadvány, és mivel a folytonos
hivatkozás olvashatatlanná tette volna a szöveget, a
továbbiakban külön már nem hivatkozunk rájuk.

Mire használhatók
a PIRLS- és TIMSSvizsgálatok eredményei?
Magyarországon kiterjedt tanulói teljesítménymérési
rendszer működik (1. ábra), amelynek fontos elemei a
nemzetközi mérések. A TIMSS-, a PIRLS- és a PISAvizsgálatok célja az, hogy az oktatási rendszer egészéről
átfogó képet adjanak, nemzetközi kontextusba helyezve az adatokat (a PISA-vizsgálatok jellemzőiről lásd
Balázsi, Ostorics, Szalay 2010). A hazai mérések ezzel
szemben más célokat szolgálnak, speciálisan a tanárok
(diagnosztikus célú mérések) vagy az iskolák (Országos
kompetenciamérések) adatigényének kielégítését és emellett a részletesebb, specifikusabb elemzési lehetőségek
biztosítását szolgálják.
A PIRLS- és TIMSS-vizsgálatok elsődleges célja annak
feltérképezése, hogy a különböző oktatási rendszerekben
milyen az olvasás, a matematika és a természettudomány
tanítása, milyen ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek a tanulók e területeken, és milyen kapcsolat áll
fenn az oktatás jellemzői és az eredmények között. Az
IEA méréssorozatai arra keresik a választ, hogy mely oktatási rendszerek a legeredményesebbek egy-egy kognitív
mérési területen és melyek azok a jellemzők, amelyek
sikeressé tesznek egy-egy oktatási rendszert. A mérések
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1.

2.

3.

4.

5.

Diagnosztikus célú készségés képességmérések
különböző alapkészségek,
pl. számolás, elemi gondolkodás

1. ábra: A magyar tanulói teljesítménymérési rendszer elemei
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• Milyenek a tanulók képességei a szövegértés, a matematika és a természettudomány területén?
• Hogyan oszlanak meg a tanulók a képességskálákon,
mekkora a komoly lemaradással küzdő vagy éppen
a kiemelkedő tanulók aránya?
• Milyen a tanulók családi háttere, hogyan és mennyit
foglalkoznak a szülők gyermekeik fejlesztésével, a
mért területekhez kapcsolódóan milyen tevékenységeket végeznek otthon a tanulók; mindez milyen
kapcsolatban áll a tanulók eredményeivel egy-egy
országon belül, illetve nemzetközi szinten?
• Milyen jellemzőkkel rendelkeznek a tanítók és tanárok, milyen tanítási módszereket alkalmaznak,
milyen környezetben zajlik az oktatás, hogyan
szervezik az óramenetet, milyen témákat tanultak a
gyerekek a mérésben részt vett osztályokban; milyen
kapcsolat mutatható ki e jellemzők és a teljesítmény
között?

PISA
15 évesek mérése
szövegértés, matematika,
természettudomány

TIMSS
matematika,
természettudomány

PIRLS
szövegértés

Évfolyam

azt is megmutatják, melyek azok az oktatási rendszerek,
amelyek idővel képesek javítani saját eredményeiken, és
vizsgálhatjuk azt is, mi állhat a javulás hátterében.
Az IEA tehát az oktatási rendszerek egészéről akar
kvantitatív adatokat szolgáltatni az eredmények és egyéb
jellemzők tekintetében annak érdekében, hogy azok értékelni tudják saját munkájukat, és egymástól tanulhassanak. A mérés jellemzői a tartalmi keretek összeállításától
és a felmért populációk kiválasztásától a mintaválasztáson
és az adatfelvétel szabályainak kidolgozásán keresztül az
elemzési módszerek megválasztásáig mind-mind azt a
célt szolgálják, hogy az ily módon előállított adatok alapján releváns, érvényes és megalapozott megállapításokat
tehessünk a részt vevő oktatási rendszerek tekintetében.
A felmérések segítségével tehát ilyen és ehhez hasonló
kérdésekre kereshetjük a választ:

6.

7.

8.

9.

10.

Országos
kompetenciamérések
matematika, szövegértés

11.

12. (13.)

E kérdések, kérdéscsoportok jól jelzik azt is, hogy a
PIRLS- és TIMSS-vizsgálatok elsősorban az oktatáspolitikusok, illetve a tanítás tartalmával, módszertanával
és egyéb elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó
oktatáskutatók számára szolgálnak hasznos információkkal. Ugyanakkor a mérések eredményei mindazok
– elsősorban az oktatási rendszer más szereplői, tanárok,
diákok és szülők – érdeklődésére is számot tarthatnak,
akik egy-egy oktatási rendszer egészéről, eredményességéről, körülményeiről, működéséről és belső összefüggéseiről szeretnének képet kapni, adatokkal alátámasztott
következtetéseket levonni.
A mérések iránt érdeklődők elsődleges forrásai az
eredményeket bemutató nemzetközi és nemzeti jelentések, amelyek a fenti kérdésköröket vizsgálják, és amelyek
az adatokat a mérés mintaválasztási, adatfelvételi és -feldolgozási sajátosságainak ismeretében a legkorszerűbb
és legmegfelelőbb statisztikai módszerek alkalmazásával
dolgozzák fel, az eredményekből az elemzési lehetőségeket és korlátokat figyelembe véve vonnak le érvényes
következtetéseket. Emellett a PIRLS és a TIMSS adatbázisai is nyilvánosak, letölthetők a mérések honlapjáról
(http://timss.bc.edu/), felhasználásukat, a helyes elemzési
módszereket útmutató segíti.
Adatelemzési szempontból a nemzetközi mérések
legfontosabb jellemzője, hogy egy-egy oktatási rendszer
eredményét nem önmagában vizsgálják, hanem a mérésben részt vevő többi oktatási rendszerrel összevethető
módon, így mintegy keretet szolgáltatva, viszonyítási
pontokat adva a számok értelmezéséhez. Ugyanakkor
természetesen e vizsgálatok sem képesek az oktatási rendszer eredményességével és belső szerkezetével kapcsolatos
összes kérdést megválaszolni. E mérések egyik korlátja
például, hogy nincs lehetőség az oktatási rendszereken
belüli finomabb és részletesebb elemzésekre, nem lehet
túlságosan nagy az információk részletezettsége, a vizsgálni kívánt dimenziók vagy a megkülönböztetni kívánt
kategóriák száma, hiszen minden országban csak a tanulók reprezentatív mintája írja meg a teszteket. A minta
nagysága és a mintaválasztás szabályai Magyarország
esetében például lehetővé teszik a tanulói eredmények
és az egyéb adatok régiók közötti összehasonlítását,

de a megyei szintű elemzéseket már nem. A főváros, a
megyeszékhelyek, a városok és a községek tanulóinak
tekintetében következtetéseket vonhatunk le a PIRLS- és
TIMSS-vizsgálatok adatainak felhasználásával, de például
a kisközségek iskoláira és tanulóira vonatkozóan már
nem vagy csak korlátozottan, igen nagy hibával tehetők
célzott megállapítások.
Szintén a mintaválasztás szabályaiból következik, hogy
a mérésben részt vevő iskolák eredményességéről különkülön nem tudunk számot adni, hiszen a véletlenszerűen
kiválasztott egy-két osztály általában nem reprezentálja
megfelelő módon az iskola összes tanulójá nak szövegértési, matematikai és természettudományi képességeit.
Összességében, az oktatási rendszer egészére ezek a
véletlenszerű iskolánkénti torzítások azonban kiegyenlítődnek, így az eredmény a teljes populációra érvényes
lesz. Hasonló okokra vezethető vissza, hogy egy-egy
tanuló képességeiről is csak nagy hibával kaphatunk képet, hiszen a PIRLS- és a TIMSS-vizsgálat is több füzetváltozattal dolgozik, és minden tanuló csak a feladatok
egy kis részét látja és oldja meg. Ily módon a teljes populáció tudásáról, képességeiről a mérés összes feladatának
figyelembevételével részletes, a mért területek részterületeire is kiterjedő képet kaphatunk, ugyanakkor egy-egy
tanuló esetében az általa látott kérdések kis száma miatt a
becsült képességéhez járuló hiba nagyobb annál, mintsem
a tanuló mért területeken meglévő képességeit pusztán a
teszten elért eredménye alapján értékeljük.
A tesztösszeállítás és a mérés szabályai korlátozzák a
feladatok beépítését is a tanítási vagy értékelési gyakorlatba, hiszen a trendelemzések érdekében a feladatok nagy
része titkos marad, és ciklusról ciklusra újra bekerül a
mérés tesztfüzeteibe. Minden mérés után csak néhány
feladatot tesz közzé az IEA, amelyek szemléltetik a tesztek felépítését és tartalmát, konkrét példákat adnak a
tartalmi keret egyes kategóriáira. Ebből az következik,
hogy – párosulva a már említett többféle füzetváltozattal
és azzal, hogy a felszabadított feladatokat csak a gyerekek
egy része oldotta meg minden országban – nem várhatjuk a felméréstől a feladatonkénti elemzéseket, például a
megoldottságok és tipikus válaszok elemzését, a tanulók
hibás gondolatmeneteinek feltérképezését sem.
A magyar mérési rendszer hazai vizsgálatai e feladatok
egy részét ellátják. Az Országos kompetenciamérés egyik
legfontosabb célja például az iskolai szintű visszajelzés és
a részletes rétegelemzések megteremtésének lehetősége
(lásd például Auxné Bánfi, Balázsi, Lak, Szabó 2012).
A nemzetközi és hazai rendszerszintű mérési programokról áttekintést ad a Jelentés a közoktatásról 2010
kiadvány Minőség és eredményesség fejezete (Balázsi,
Horváth 2011). Emellett számos olyan egyedi kutatás,
mérési vagy fejlesztési program zajlott és zajlik ma
is Magyarországon, amelyek egy-egy célzott kutatási
kérdés megválaszolására vagy konkrét fejlesztési céllal
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• Milyen az iskola létszáma, elhelyezkedése, felszereltsége és légköre, milyen a kapcsolat az iskola és
a szülők között; milyen összefüggés van a tanulók
teljesítménye és e jellemzők között?
• Hogyan viszonyulnak a tanulók a mért területekhez, mennyire szeretik az anyanyelvi és irodalom-, a
matematika- és a természettudomány-órákat, menynyire érzik magukat magabiztosnak e területeken,
általában milyen az iskolai és osztálytermi légkör;
milyen összefüggés van az attitűdök és a teljesítmények között?
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jönnek létre, és így a konkrét kutatási, fejlesztési célokra
alkalmasabbak a nagy, rendszerszintű nemzetközi felméréseknél. Ilyen például a Szegedi Tudományegyetem
Oktatáselméleti Kutatócsoport több területre kiterjedő
longitudinális vizsgálatsorozata (Csapó 2007) vagy a
suliNova Kht., később Educatio Kht. által kidolgozott
kompetenciafejlesztő oktatási programcsomagok (http://
www.sulinovadatbank.hu/).

Szervezeti háttér
A PIRLS és a TIMSS az IEA vizsgálatai. Az IEA története
1958-ig nyúlik vissza, az UNESCO Oktatási Intézete4
hamburgi konferenciájáig, amelyen a különböző területekről érkező kutatók, oktatáskutatók, pszichológusok,
szociológusok és pszichometrikusok vettek részt. A nemzetközi együttműködést megalapozó konferenciát azért
hívta életre az UNESCO, mert a második világháború
után a népesség rohamos növekedésével, az alap- és
középfokú oktatás expanziójával és a képzett munkaerő
iránti igény növekedésével a figyelem egyre inkább az
oktatás eredményessége felé fordult. Emellett a század
első felében a tanulásról felhalmozott tudományos eredmények a tantervek tudományos megalapozottságának
igényét is felvetették (Keeves 2011).
A találkozón részt vevők kutatók megállapították,
milyen kevés tudományos adattal rendelkeztek a világszerte működő intézményes oktatás folyamatairól,
leszámítva a sporadikus, egy-egy országon belül végzett
vizsgálatokat. Ezért célként tűzték ki egy olyan, nemzeteken átívelő vizsgálat elvégzését, amely az iskolai oktatás
4

Az UNESCO Institute for Educationt, amely 2006-ban UNESCO
Institute for Lifelong Learningre változtatta a nevét, 1951-ben alapították. Az intézet székhelye alapításától a németországi Hamburgban van.

| A PIRLS- és TIMSS-vizsgálatokról általában

A vizsgálat neve

Az adatgyűjtés éve

Az IEA General
Assembly magyar tagja

A nemzeti kutatásvezető neve

IEA Six Subject Study

1970–71

Báthory Zoltán, Kádárné Fülöp Judit

SIMS

1980–81

Hábermann Gusztáv

Classroom Environment Study

1981–83

Joó András

SISS

1983–84

Báthory Zoltán, Vári Péter

International Study on Composition Skills

1985

Kádárné Fülöp Judit

Báthory Zoltán

COMPED

1989–92

Vári Péter

Second IEA Study on Reading Literacy

1991

Lánczi András, Kádárné Fülöp Judit, Vári Péter

TIMSS

1995

Vári Péter

SITES

1999

Vári Péter

TIMSS first repetition (TIMSS-R)

1999

Vári Péter

CIVED Modul 1

1999

Mátrai Zsuzsa

PIRLS 2001

2001

Vári Péter

TIMSS 2003

2003

Vári Péter

PIRLS 2006

2006

Balázsi Ildikó

TIMSS 2007

2007

Szepesi Ildikó

PIRLS 2011

2011

Balázsi Ildikó, Balkányi Péter

TIMSS 2011

2011

Szepesi Ildikó

Vári Péter

Brassói Sándor

Brassói, Kádár-Fülöp 2011, 1. táblázata nyomán

1. táblázat: Magyarország részvétele az IEA vizsgálataiban
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eredményességét és folyamatait vizsgálja. Az 1959 és 1961
közötti időszakban 12 ország részvételével lebonyolított
Pilot Study nevű vizsgálat legfontosabb következtetése
az volt, hogy a felmerülő fordítási és adminisztrációs
nehézségek ellenére ezeket a kérdéseket lehet és érdemes
nemzetközi kontextusban vizsgálni, és a vizsgálatok
eredményei értékes adatokkal láthatják el az egyes országok oktatáskutatóit saját oktatási rendszerük fejlesztése
során.
Az első vizsgálatok után a néhány kutatóintézet és
egyetemi központ részvételével indult együttműködés
lassan önálló intézményrendszerré nőtt, amely egyrészt
úttörő kezdeményezéseinek köszönhetően vitathatatlan
szerepet játszott a tanulói teljesítmények és oktatási folyamatok nemzetközi összehasonlító vizsgálatai tudományos
módszertanának kidolgozásában, másrészt vizsgálatainak
eredményei jelentősen hozzájárultak az oktatási rendszerek jellemzőiről és eredményességéről alkotott tudás
gyarapodásához. (Az IEA 1958–2008 közötti történetének
és munkájának összefoglalását lásd Papanastasiou 2011.)
Magyarország 1968-ban a vasfüggöny mögötti országok közül egyedüliként lett az IEA tagja, azóta veszünk
részt az IEA vizsgálataiban. A belépés motivációiról és
körülményeiről, valamint IEA-tagságunknak a magyar
oktatási rendszerre gyakorolt hatásáról részletes beszámolót ad Brassói Sándor és Kádárné Fülöp Judit tanulmánya (2011). Magyarország napjainkig összesen tizenhét
IEA-vizsgálatban vett részt (1. táblázat). Magyarország
IEA-tagsága és az IEA-vizsgálatokban való részvételünk
nagymértékben hozzájárult a tanulói teljesítménymérések
módszertanának hazai megismeréséhez és a saját mérési
rendszer kiépítéséhez.
Az IEA legfőbb irányító és döntéshozó szerve a Közgyűlés (IEA General Assembly), amelyet évente rendeznek
meg, és amelyben az IEA tagintézményei által delegált
megbízottak határozzák meg az IEA szakmapolitikáját és

Nemzetközi partnerek
IEA TEG
• a technikai részletek véleményezése,
verifikálása
Szakértői csoportok
• a tesztanyagok véleményezése
• a háttérkérdőívek véleményezése
• a módszertan véleményezése
Statistic Canada
• mintaválasztás
IEA DPC
• az adatok összegyűjtése a résztvevőktől
• adattisztítás
• az adatok verifikálása

felelős IEA DPC, a mintaválasztásért felelős Statistics
Canada (SC) és a pszichometriai eljárásokat és szoftvereket biztosító Educational Testing Service (ETS) munkáját.
A Project Management Team (PMT), amelynek tagjai e
nemzetközi partnerek vezetői, illetve a TIMSS & PIRLS
ISC képviselői, évente kétszer ülésezett a mérés 4-5 éves
időszakában, hogy áttekintsék a mérés előrehaladását,
módszereit és ütemezését. Emellett a képviselők évente
kétszer találkoztak az IEA Technical Executive Group
(IEA TEG) tagjaival, hogy a módszertani-technikai kérdéseket megvitassák. A TIMSS & PIRLS ISC munkáját
számos szakértői csoport segíti, például a tesztanyagok és
háttérkérdőívek fejlesztésében közreműködő feladatátnéző
bizottságok (Mathematics, Science and Questionnaire
Item Review Committees, Reading Development Group),
amelyek tagjai nemzetközileg elismert szakértők.
Az egyes országokban az operatív teendőket a nemzeti
kutatásvezető (National Research Coordinator – NRC)
irányítja, és ő tartja a kapcsolatot a nemzetközi központtal is. A nemzeti kutatásvezető felel azért, hogy az országában a mérés tesztanyagainak saját nyelvű változata,
a mintavétel alapjául szolgáló adatbázis, az adatfelvétel,
a nyílt végű kérdések kódolása, valamint az adatbevitel a
TIMSS-, illetve PIRLS-mérések útmutatóinak és standardjainak megfelelően történjék. A nemzeti kutatásvezető általában nem egyedül dolgozik a mérésen,
munkáját a nemzeti központ (National Center – NC)
munkatársai segítik. Magyarországon a TIMSS és PIRLS
nemzeti központja az Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztálya, a TIMSS 2011 vizsgálat nemzeti
kutatásvezetője Szepesi Ildikó, a PIRLS 2011 nemzeti
kutatásvezetője Balázsi Ildikó és Balkányi Péter.
A mérésben részt vevő szervezeteket és a közöttük lévő
kapcsolatokat a 2. ábra foglalja össze.

A vizsgálat irányítói
IEA Titkárság
• megrendelés
• koordinálás
• minőségbiztosítás

Boston College TIMSS & PIRLS ISC
• a vizsgálat koordinálása
• kapcsolattartás a nemzeti projektvezetőkkel
• tesztfejlesztés
• a nemzetközi partnerek munkájának
összehangolása
• a nemzetközi jelentés elkészítése

Educational Testing Service
• konzultáció a statisztikai módszerek
tekintetében
• szoftver biztosítása a teszteredmények
skálázásához
• a skálák verifikálása

Tagországok
IEA Közgyűlés
• Az IEA stratégiai irányítása

Nemzeti kutatásvezető és a nemzeti központ
• fordítás
• a mintaválasztás előkészítése
• adatfelvétel
• kódolás
• adatrögzítés
• a nemzeti jelentés elkészítése
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stratégiáját, valamint az IEA irányító testülete, a Standing
Committee tagjainak megválasztásán keresztül ellenőrzik
a stratégiai döntések megvalósítását, az IEA Titkárság
és az IEA Data Processing and Research Center (Adatfeldolgozási és kutatóközpont – DPC) munkáját. Magyarországról az IEA Közgyűlés tagja jelenleg Brassói Sándor,
akit az Emberi Erőforrások Minisztériuma delegált.
A PIRLS és a TIMSS 2011-es ciklusát az IEA a korábbi mérésekben megszokott szervezeti felépítésben bonyolította le. AZ IEA mint a mérés koordinátora és
megrendelője felügyeli a speciális szakértői csoportok,
a mérés nemzetközi operatív irányításáért és az elemzések elkészítéséért felelős nemzetközi központ, az adatmenedzselésért és a statisztikai módszerek kidolgozásáért
felelős szervezetek és a nemzeti központok munkáját.
Az IEA egyeztet a tagországok részvételi szándékáról
az országok által az IEA-ba delegált tagokkal, akik kinevezik a nemzeti kutatásvezetőket. A mérés részvételi
díjait az országok szintén az IEA felé kell hogy rendezzék.
Emellett közvetlenül az IEA irányítja a tesztek és háttérkérdőívek fordításainak ellenőrzését, ők biztosítják a
különböző nyelvű tesztanyagok ekvivalenciáját, valamint
a felmérés minőségbiztosítását is ők látják el. Ők bízzák
meg a nemzeti központoktól független minőségbiztosítókat, akik a mérés során meglátogatják az iskolákat,
ellenőrzik a szabályszerű, egységes eljárásrend szerinti
lebonyolítást.
A mérés irányításáért a nemzetközi központ, a Boston College TIMSS & PIRLS International Study Center
(ISC) felel az IEA Titkársággal szoros együttműködésben.
Az Ina V. S. Mullis és Michael O. Martin vezette csapat
a tesztek és kérdőívek fejlesztésétől a nemzetközi jelentések elkészítéséig irányítja a folyamatokat, és koordinálja
a mérésben részt vevő többi partner, az adatfeldolgozásért

2. ábra: A PIRLS- és TIMSS-vizsgálatok kulcsszereplői
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A PIRLS- és TIMSSvizsgálatok folyamatai
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A PIRLS- és TIMSS-vizsgálatok egyes lépései, a tartalmi keret előkészítésétől a nemzeti verziók elkészítésén,
a mintaválasztáson és az adatfelvételen keresztül az
elemzések elkészítéséig az IEA több évtizedes nemzetközi mérési tapasztalatának felhasználásával, a korábban
kialakított eljárásrend szerint egységesen és írásos irányelvek, leírások és útmutatók alapján történnek.
Az IEA nemzetközi mérésekkel kapcsolatos irányelveit, a mérési eljárásokkal, részfolyamatokkal szemben
támasztott követelményeket Martin, Rust és Adams (1999)
foglalja össze, melynek kiegészítését adja Gregory és Martin (2001) azoknak a legfontosabb publikációknak rövid
összefoglalásával, amelyeket az IEA mérési eljárásainak,
standardjainak kialakításában figyelembe vettek.
A nemzeti központok munkáját az elvégzendő feladatok tekintetében a Felmérési műveleti eljárások (Survey
Operation Procedures) című kiadvány segítette, amely
hét fejezetre bontva a teendőket ismertette a nemzeti
kutatásvezető és a nemzeti központ feladatait. A fejezetek
a következők voltak: Az iskolák kiválasztása és az együttműködésük elnyerése; A PIRLS és TIMSS 2011 próbamérésének előkészítése és lebonyolítása; Kapcsolatfelvétel
az iskolákkal és az osztályok kiválasztása a főméréshez;
A tesztanyagok előkészítése; Az adatfelvétel; A nyílt végű
feladatok kódolása; Az adatfájlok előállítása. Emellett a
felmérés adatfelvételének előkészítését és lebonyolítását
Iskolai koordinátori, Felmérésvezetői és Minőségellenőri
útmutatók irányítják, amelyek a szerepkörökkel járó
teendőket és határidőket írják le.
A PIRLS- és TIMSS-vizsgálatok öt-, illetve négyévente mérik a tanulók teljesítményeit, munkafolyamataik
ütemezése azonban hasonló. Különbségek csak az első
egy-két évben, a legelső előkészítő lépéseknél voltak, a
PIRLS munkálatai az előző ciklus korábbi befejezése
miatt hamarabb elkezdődhettek. A 2. táblázat a PIRLS
és TIMSS 2011 vizsgálatok lépéseit foglalja össze.
A nemzetközi tanulói teljesítménymérések alapvetően
két szakaszból, két adatfelvételi pont köré rendeződve
épülnek fel, a próbamérés és a főmérés adatfelvétele
határozza meg a teendőket. Mindkét fázisnak van előkészítési, lebonyolítási és értékelési szakasza. Az előkészítés
magában foglalja a mérőeszközök elkészítését (a tartalmi
keret kidolgozását, a tesztfeladatok és háttérkérdőívek
fejlesztését, összeállítását, fordítását és adaptációját),
valamint a mintaválasztást és az iskolák megkeresését.
A felmérés lebonyolítása alatt a logisztikai lépéseket, azaz
a felmérési anyagok eljuttatását az iskolákba, majd azok
visszajuttatását, valamint a felmérés levezetését kell érteni.
Végül az értékelési szakasz a kódolásból, adatbevitelből és
adattisztításból, valamint az elemzések elkészítéséből és
végül a főmérés esetében még a jelentések megírásából áll.

A próbamérés célja a mérés eljárásainak és tesztanyagainak kipróbálása, a különböző nemzeti változatok
ekvivalenciájának vizsgálata. A próbamérés előkészítése
során történik meg a tesztanyagok és háttérkérdőívek
fejlesztése, fordítása és adaptálása, valamint a mintaválasztás és a felmérési eljárások előkészítése, a különböző
szereplők számára szóló útmutatók elkészítése és fordítása. A próbamérésben rendszerint kevesebb iskola tanulói
vesznek részt, mint a főmérésben, összességében kevesebb
tanuló, de a főméréshez szükségesnél több feladatot old
meg. A próbamérés értékelése során nem elemzik a tanulók eredményeit, csak a feladatok működését az ebben
a körben felvett adatok segítségével. A próbamérés értékelése magában foglalja a nyílt végű feladatok kódolását,
az adatrögzítést és mindazon statisztikák elkészítését,
amelyek a feladatok és háttérkérdések viselkedését leírják,
és amelyek alapján a főmérés előkészítése során a feladatot megtartják, módosítják vagy törlik. Ilyen például a
lehetséges válaszok százalékos előfordulási aránya vagy
az adott feladaton elért eredmény és a teljes teszten elért
eredmény közötti kapcsolat.
A próbamérés eredményei alapján dől el, hogy a kipróbált feladatok közül melyek kerülnek be a végleges
tesztanyagba. A próbamérés során tapasztaltak és az
eredmények alapján a kiválasztott feladatok és a háttérkérdőívek kérdései kisebb módosításokon eshetnek át,
a nemzeti verziók esetleges fordítási pontatlanságainak
korrekciója is ekkor történik. Kismértékben módosulhatnak a felmérés adatfelvételének eljárásai is, az iskolai
koordinátori és felmérésvezetői útmutatók esetleges pontosításához szintén a próbamérés tapasztalatai szolgáltatnak alapot. A főmérés előkészítése ezekből a lépésekből,
a végleges tesztanyag kiválasztásából, a tesztanyagok, az
iskolai és tanulói minták és az eljárási dokumentumok,
útmutatók finomításából, véglegesítéséből áll. A főmérés
adatfelvételének a célja a nemzeti oktatási rendszerek
eredményességét és jellemzőit összehasonlító elemzések
alapját képező adatbázis kialakítása, amely a főmérésben
részt vevő iskolák és tanulók tesztkérdésekre és háttérkérdésekre adott válaszain alapul. A főmérés értékelése
során a kódolás, adatrögzítés és adattisztítás, valamint
az adatokból származtatott változók, például a tanulók
teszteredményét jellemző képességpontok előállítása után
elkészül a vizsgálat végleges adatbázisa. A vizsgálat utolsó
szakasza a Nemzetközi jelentés elkészítése, amelyben a
nemzetközi adatbázisban szereplő adatokat különböző
szempontok szerint, a legkorszerűbb statisztikai eljárások alkalmazásával elemzik. A Nemzetközi jelentés
megjelenése után a vizsgálat adatbázisát is nyilvánosságra hozza az IEA, ezzel segítve a speciális, tematikus
másodelemzések végzését, az adatok további kutatási célú
felhasználását.
A felmérés lépéseit a teendők jellege szerint öt nagyobb
csoportba sorolhatjuk:

Ezeknek a részfolyamatoknak a jellemzőit ismertetjük a
továbbiakban.
Időszak

A vizsgálat szakasza

2007. szeptember –
2008. december

A tesztanyagok és háttérkérdőívek
fejlesztése
A PIRLS-vizsgálat mérőeszközei a tanulók szövegértési
képességeit, a TIMSS-vizsgálat mérőeszközei a matematikai és természettudományi tudást és képességeket
vizsgáló tesztek, illetve a tanulói, tanári és iskolai háttérkérdőívek. A vizsgálat mérőeszközeinek a kialakítása
a Tartalmi keret készítésével kezdődik, amely a mért
területeket és a vizsgált háttérjellemzőket definiálja, és a
lehetséges kérdések részletes jellemzését adja. A szövegértés, matematika és természettudomány, valamint a
háttér tartalmi jellemzőit a következő fejezetekben részletesen ismertetjük.

A PIRLS 2011 lépései
2007. szeptember – 2008. január: Szövegek keresése
2008. február – 2009. augusztus: A tartalmi keretek
elkészítése
2008. február: 1. Nemzeti kutatásvezetői találkozó, az
ütemezés áttekintése, teendők megbeszélése
2008. február–augusztus: Szövegek kiválasztása
2008. november: 2. Nemzeti kutatásvezetői találkozó,
feladatírói képzés, feladatírás
2008. november – 2009. július: Feladatírás, feladatok
véglegesítése
2009. június: 3. Nemzeti kutatásvezetői találkozó,
a próbamérés tesztanyagainak áttekintése
és a mintaválasztás megbeszélése
2009. szeptember–november: Angol nyelvű előtesztelés, példaválaszok gyűjtése
2009. szeptember – 2010. február: A tesztanyagok és
útmutatók fordítása és ellenőrzése
2009. október–november: Mintaválasztás
2010. január: Kapcsolatfelvétel az iskolákkal
2010. február: A tesztanyagok nyomtatása

A TIMSS 2011 lépései

2009. január –
2010. február

A próbamérés előkészítése

2009. január–szeptember: A tartalmi keretek elkészítése
2009. február: 1. Nemzeti kutatásvezetői találkozó, az
ütemezés áttekintése, teendők megbeszélése
2009. május: 2. Nemzeti kutatásvezetői találkozó,
feladatírói képzés, feladatírás
2009. május–december: Feladatírás, feladatok
véglegesítése
2009. október: Előtesztelés a összetett érvelést igénylő
feladatok kipróbálására
2009. október–november: Mintaválasztás
2009. november: 3. Nemzeti kutatásvezetői találkozó,
a próbamérés tesztanyagainak áttekintése és a
mintaválasztás megbeszélése
2009. december – 2010. február: A tesztanyagok és
útmutatók fordítása és ellenőrzése
2010. január: Angol nyelvű előtesztelés, példaválaszok
gyűjtése
2010. január: Kapcsolatfelvétel az iskolákkal
2010. február: A tesztanyagok nyomtatása

2010. március –
április

A próbamérés lebonyolítása

2010. március: Felmérésvezetői képzés
2010. március: 4. Nemzeti kutatásvezetői találkozó, kódolási kiképzés
2010. március–április: Adatfelvétel

2010. május –
augusztus

A próbamérés értékelése

2010. május: Kódolás
2010. május–június: Adatrögzítés, az adatok kiküldése
2010. június–július: A próbamérés eredményeinek elemzése
2010. augusztus: 5. Nemzetközi kutatásvezetői találkozó, a főmérés feladatainak megvitatása és a mintaválasztás megbeszélése

2010. szeptember – A főmérés előkészítése
2011. február

2010. augusztus–november: A főmérés tesztanyagainak véglegesítése
2010. október – 2011. február: A tesztanyag nemzeti verzióinak véglegesítése
2010. december – 2011. január: A minta felülvizsgálata, véglegesítése
2011. január: Kapcsolatfelvétel az iskolákkal
2011. február: A tesztanyagok nyomtatása

2011. március –
április

A főmérés lebonyolítása

2011. március: Felmérésvezetői képzés
2011. március: 6. Nemzeti kutatásvezetői találkozó, kódolási kiképzés
2011. március–április: Adatfelvétel

2011. május –
2012. december

A főmérés értékelése

2011. május: Kódolás
2011. május–július: Adatrögzítés, az adatok kiküldése
2011. augusztus: Adattisztítás
2011. augusztus–december: Az adatfájlok előállítása, a képességskálák kialakítása és a tanulók pontszámainak
előállítása
2011. december: 7. Nemzeti kutatásvezetői találkozó, a Nemzetközi jelentés formájának megbeszélése
2012. január–december: A nemzetközi jelentés megírása
2012. június: 8. Nemzeti kutatásvezetői találkozó, a nemzetközi jelentés tartalmának, táblázatainak áttekintése
2012. december: Sajtótájékoztató, az eredmények nyilvánosságra hozása
2013. február: 9. Nemzeti kutatásvezetői találkozó, záró konferencia

2. táblázat: A PIRLS és TIMSS 2011 vizsgálatok ütemezése
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• tesztanyagok és háttérkérdőívek fejlesztése (ideértve
a különböző nemzeti változatok elkészítését is);
• mintaválasztás (ideértve az adatfelvétel utáni súlyozást is);
• adatfelvétel (ideértve az iskolákkal való kapcsolatfelvételt és előzetes kommunikációt, valamint az
adatfelvétel minőségbiztosítását is);
• adatfeldolgozás (ideértve a kódolást, az adatbevitelt
és adattisztítást);
• adatelemzés, jelentéskészítés (ideértve a skálázást
és a pontszámok előállítását, valamint az elemzések
elkészítését).
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Mivel a PIRLS és a TIMSS is trendvizsgálat, a feladatok
egy része a korábbi ciklusokban már felhasznált feladatok
közül került ki mindhárom mérési területen. Mivel azonban a nemzetközi központ minden ciklus után nyilvánosságra hozza a feladatok egy részét a felmérés anyagainak
megismertetése érdekében, és a titkos anyagok egy része
is frissítésre, cserére szorulhat, minden újabb ciklus előtt
szükség van új feladatok fejlesztésére is a vizsgálatban
maradó régiek mellé.
A teszt összeállításához a tesztkérdések tartalmi és
műveleti besorolásán és arányain kívül azok formájáról
és a tesztek, kérdőívek összeállítási szabályairól is dönteni
kell. A PIRLS- és TIMSS-felmérésekben egy-egy szöveghez vagy feladatszituációhoz több kérdés is tartozhat,
amelyek külön-külön pontszámo(ka)t érnek. Ezeket a
kérdéseket itemeknek nevezzük, és típusuk szerint két nagyobb csoportba oszthatjuk őket: feleletválasztós és nyílt
végű itemek. A feleletválasztós itemek egy-egy kérdést és
négy előre megadott válaszlehetőséget tartalmaznak, és a
tanulóknak azt kell eldönteniük és jelölniük, hogy melyik
a helyes válaszlehetőség. A nyílt végű itemek lehetnek
rövid választ vagy hosszabb kifejtést igénylők. A rövid
válaszos itemekre a válasz egy-két szóban vagy számban,
rövid mondatban, felsorolásban megadható, a tanulónak
azonban magának kell megfogalmaznia és leírnia a válaszát, válaszlehetőségek ezeknél a kérdéseknél nincsenek
megadva. A hosszabb kifejtést igénylő itemekben a kérdés
valamilyen érvelést, okfejtést, hosszabb számítást vagy
magyarázatot, indoklást kér a tanulóktól.
Az itemekhez kódolási útmutató is tartozik, amely a
felelet választós itemek esetében megadja a helyes válasz
betűjelét, a nyílt végű itemek esetében pedig az egyes
tanulói választípusokhoz kódokat rendel. Az egyes kódok definíciója és a hozzájuk felsorolt példaválaszok az
adatfelvétel utáni kódolás legfontosabb forrásai. Az adatok
összehasonlíthatósága, az egységes értékelési alap csak
úgy biztosítható, ha minden részt vevő oktatási rendszer
minden tanulójának válasza egységes megítélés alá esik, ez
viszont csak úgy érhető el egy ekkora volumenű adatfelvétel esetében, ha a kódutasítások alapján a legtöbb válaszról
egyértelműen eldönthető, melyik kódkategóriába tartozik,
és így a választ ugyanúgy értékelik, függetlenül a kódoló
személyétől vagy akár az adatfelvétel nyelvétől. Egy-egy
válasz kódja nem feltétlenül azonos a válasz pontértékével,
a TIMSS esetében számos olyan feladat van például, ahol
kétjegyű kódokat alkalmaznak, mert a különböző típusú,
de azonos értékű válaszokat meg akarják különböztetni.
Ilyenkor a kódszám első számjegye adja meg a válasz
pontértékét, a második számjegy pedig a válasz jellegét
jelöli. A kötet Példafeladatok című fejezetében az egyes
kérdések kódolási útmutatói is szerepelnek.
A szövegek és feladatszituációk, valamint a kérdések
összeállításában alapvető szempont volt, hogy nyelveze-

tük megfeleljen az adott korosztály életkori sajátosságainak, egyértelmű és érthető kérdéseket tartalmazzanak,
a feleletválasztós feladatok rossz válaszlehetőségei a jó
válasz értelmes alternatívái legyenek, ugyanakkor ne legyenek félrevezetők. A feladatírás folyamán a feladatírók
a tartalmi keretek mellett a feladatírói kézikönyvekre
támaszkodtak, amelyek a szövegek, feladatszituációk és
kérdések tartalmi és formai követelményeit foglalják
össze (Mullis, Martin 2011; Mullis, Martin, Kennedy,
Trong 2011).
A tesztanyagok összeállításánál mind a PIRLS, mind
a TIMSS esetében arra törekedtek a tesztek összeállítói,
hogy a szövegértés, illetve a matematika és a természettudomány tartalmi keretben meghatározott részterületeiről is kellő mennyiségű, változatos tartalmú és nehézségű
item kerüljön a felmérés anyagába. A részterületenkénti
eredmények elemzésének igénye megkövetelte, hogy sok
feladat, item szerepeljen a felmérésben, ez azonban azt
jelentette, hogy egy-egy tanuló nem tudott megoldani
minden feladatot.
A PIRLS-vizsgálatban összesen több mint hatórányi
tesztanyag szerepelt, amelyeket tíz, egyenként körülbelül
40 perc alatt megoldható blokkba (egy szöveg és a hozzá
kapcsolódó kérdések) osztottak a fejlesztők. A blokkokat
ezután 13-féle tesztfüzet között osztották szét oly módon, hogy az első 12 füzetben lévő nyolc blokk (négy
élményszerző és négy információszerző szöveg és a
hozzájuk tartozó kérdések – erről bővebben lásd A PIRLS
szövegértés tartalmi kerete című fejezetet) mindegyike
három különböző füzetben szerepelt, a 13. füzet pedig
a kimaradt élményszerző és információszerző szöveget
tartalmazta. Ez utóbbi füzet a tanulók olvasási élményeinek jobb szimulálása érdekében színes olvasókönyvet
formázott. Egy-egy tanuló egy tesztfüzetet oldott meg, a
füzeteket véletlenszerűen, de egyenlő arányban rendelték
a tanulókhoz, kivéve az Olvasókönyvet; annak érdekében,
hogy a benne szereplő szövegeket ugyanolyan arányban
lássák a tanulók, háromszor olyan gyakran szerepelt,
mint az első tizenkettő. Ily módon minden tanuló kétszer
negyven percet töltött a tesztkérdések megválaszolásával, ugyanakkor a füzetek közötti közös feladatok és a
véletlenszerű füzetkiosztás következtében az elemzések
során minden tanuló eredménye ugyanazon a képességskálán mérhető.
A TIMSS-vizsgálat tesztfüzeteiben a 4. évfolyamon
összesen mintegy 8 és fél, a 8. évfolyamon mintegy
10 és fél órányi tesztanyag szerepelt, amelyek 28 blokkba (14 matematika- és 14 természettudomány-blokk)
tagolódtak. Két matematika- és két természettudományblokk alkotott egy-egy füzetet, amelyet a tanulók a 4. évfolyamon kétszer 36, a 8. évfolyamon kétszer 45 perc
alatt oldottak meg. Összesen 14-féle füzetet állítottak
össze a készítők, ezek felében a matematika-, felében

A fordítás különösen kritikus és fontos részfolyamat,
hiszen ennek során kell biztosítani azt, hogy a különböző
nyelvű változatok megközelítőleg ekvivalensek legyenek,
a tanulók anyanyelvüktől függetlenül azonos jelentésű és
azonos nehézségű kérdésekkel találják szemben magukat.
A PIRLS tesztanyagait 48, a TIMSS tesztanyagait 45 különböző nyelven töltötték ki a tanulók, több országban
több nyelvi változat is készült a különböző nyelvű oktatásban részt vevő tanulók számára.
A fordítás folyamatára ezért nagy hangsúlyt fektet az
IEA, a fordítás ütemezése előre megszabott rend szerint
történik. A fordítás egyben adaptálási eljárás is, hiszen
előfordulhat, hogy nem csupán fordítani kell a szöveget
vagy szituációt, hanem a feladat lényegének megtartása
érdekében egy-egy szót, kifejezést ki kell cserélni. Ilyen
adaptálás például a feladatban szereplő nevek cseréje, a
mértékegységek cseréje (például az Egyesült Államokban
akkor könnyebb egy feladat, ha mérföldben vannak megadva a távolságok, míg nálunk akkor, ha kilométerben)
vagy éppen egy-egy tipikus szófordulat, szólás hasonló
értelmű, az adott nyelven használatos szófordulatra
cseréje. Az adaptált, megváltoztatott részletek pontos
dokumentálása szintén a fordítási folyamat része.
A fordítások elkészítése a nemzeti központok felelőssége, ugyanakkor a különböző nyelvű tesztváltozatok
ekvivalenciájának biztosítása érdekében a nemzeti tesztverziók az IEA Titkárság által irányított, a nemzeti központtól független verifikálási folyamaton is átestek. Ennek
folyamán az angol eredetit és a fordított teszt verziót egy
mindkét nyelvben járatos és az általános iskolás korosztályt, az anyanyelvi, matematika- és természettudományoktatást, valamint az iskolai folyamatokat jól ismerő
személy összeveti, és ha szükségesnek ítéli, módosítási
javaslatokat tesz. A nemzeti központ dönt a végleges
verzióról. Ezt követően a tesztfüzetek összeállítása után
az utolsó ellenőrzési kör a füzetek optikai ellenőrzése,
amely azt biztosítja, hogy a tesztfüzetek elrendezése,
megjelenése azonos, például hogy az oldaltörések minden
tesztverzióban ugyanoda esnek.
A próbamérés után az eredeti angol verziókban az
eredmények tükrében szükségesnek ítélt apróbb változtatások lehetnek, amelyeket a nemzeti verziókban is át
kell vezetni, emellett az esetlegesen megmaradt fordítási
pontatlanságok javítása is ekkor történik. A főmérés
tesztjeibe és háttérkérdőíveibe bekerülő feladatok, kérdések kiválasztásánál az is szempont, hogy a különböző
nyelvű változatok hasonló jellemzőkkel rendelkeznek-e.
Így a főmérés tesztjei és háttérkérdőívei a fordítási és
verifikálási folyamatnak, valamint a próbamérés utáni
korrekcióknak és kiválasztásnak köszönhetően már
alkalmasak arra, hogy összehasonlítható adatokat szolgáltassanak a különböző oktatási rendszerek, különböző
kultúrájú tanulók eredményeiről és körülményeiről.
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a természettudomány-blokkok szerepeltek először, és
minden blokk két füzetben jelent meg. Minden tanuló
egy véletlenszerűen hozzárendelt tesztfüzetet kapott, és
minden tesztfüzetet körülbelül ugyanannyi tanuló oldott
meg. Ez az elrendezés lehetővé tette, hogy a matematika- és természettudomány-skálák széles körű tudásbázist
mérjenek, ugyanakkor a tanulók terhelése se haladja meg
a szükséges mértéket.
A háttérkérdőívek összeállítását irányító szakmai megfontolásokat, a kiválasztott kérdések tartalmi jellemzőit
A PIRLS és TIMSS háttérkérdőíveinek tartalmi kerete
című fejezet foglalja össze. Az összeállítás folyamatáról
annyit érdemes megjegyeznünk, hogy a háttérkérdőívek
kérdéseinek egy része, akárcsak a tesztanyag egy része,
az előző ciklusokból származik, nem változtattak rajta
annak érdekében, hogy az elemzések összevethetők legyenek a korábbiakkal, így következtethessünk az esetleges
változásokra. Ugyanakkor, mint minden ciklus során,
most is felülvizsgálták a kérdéseket a felmérés előkészítése
során. A kérdőívek kidolgozásánál a fejlesztők ügyeltek
arra, hogy ne terheljék meg túlságosan a kitöltő tanulókat, tanárokat, igazgatókat és szülőket. A tanulói kérdőív
kitöltése mintegy 15-30 percet, a tanári és iskolai kérdőív
kitöltése 30-30, a szülői kérdőív kitöltése pedig mintegy
10-15 percet vett igénybe.
A tesztanyagok kialakításáért, a feladatírásért és a
háttérkérdőívek összeállításáért a Boston College TIMSS
& PIRLS ISC felelt, de munkáját segítették a különböző
szakértői csoportok és a nemzeti központok is, akiktől
szövegeket és feladatokat is vártak, valamint a feladatok
véleményezésében és kiválasztásában is fontos szerepet
játszottak. A vizsgálat szövegeinek, feladatainak, kérdéseinek összeállításánál, kiválasztásánál fontos szempont
volt a kulturális sokszínűség, hogy a feladatok a részt
vevő országok szélesebb köréből kerüljenek ki. Ugyanakkor arra is vigyáztak a nemzetközi központ felelősei, hogy
a szövegek és a szituációk ne legyenek túlzottan kultúraspecifikusak, vagy bizonyos szempontból kedvezőbbek,
például a városi/falusi környezetben élő tanulók számára
ismerősebbek, vagy a fiúk/lányok számára megfelelőbbek,
hogy a lehető legnagyobb mértékben kiküszöböljék a szövegezésből, témaválasztásból adódó kulturális és egyéb
torzításokat. Emellett a fordíthatóság is fontos szempont
volt, hogy a szövegek, feladatszituációk ne legyenek
túlzottan nyelvspecifikusak, a szöveg bonyolultságát,
nyelvezetét, szerkezetét különböző nyelvekre fordítva is
viszonylag jól meg lehessen tartani. A háttérkérdőívek
esetében is fontos szempont volt, hogy a kérdések minden
részt vevő oktatási rendszerben értelmezhetők legyenek,
és ne legyenek túlzottan specifikusak.
A feladatírás befejezése, az eredeti angol tesztanyag
elkészülése után a próbamérés előkészítésének következő lépése a tesztanyagok és háttérkérdőívek fordítása.
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A PIRLS a negyedikes, a TIMSS a negyedikes és/vagy
nyolcadikos tanulók képességeit vizsgálja, a TIMSS
esetében mindkét korosztály részt vehetett egy-egy oktatási rendszerből, az országok igényeinek megfelelően.
A PIRLS esetében azért a 4. évfolyamra esett a választás,
mert a 4. évfolyam vége fontos fordulópont a tanulási
folyamatban, ekkorra a tanulók rendszerint megtanultak
már olvasni, és ezt a képességüket a további tanulás, önálló ismeretszerzés céljaira kezdik használni. A matematika
és a természettudomány esetében a legtöbb országban
szintén fontos mérföldkő a 4. és 8. évfolyam, a magyar
oktatási rendszerhez hasonlóan sok helyen a 4. évfolyam
után külön tantárgyként kezdenek megjelenni a különböző tudományterületek, a 8. évfolyam pedig sok helyen,
akárcsak nálunk, az általános iskola záró évfolyama.
Ugyanakkor a célpopuláció kiválasztása az oktatási
rendszerek eltérő jellemzői miatt nem ennyire egyszerű.
A mérni kívánt évfolyam meghatározásához az oktatás
egységes nemzetközi osztályozásának UNESCO által
kidolgozott rendszerét (angol rövidítése ISCED – bővebben lásd UNESCO, 1999) kellett alapul venni, amely
az óvodai neveléstől (ISCED 0. kategória) a tudományos
fokozatokig (ISCED 6. kategória) az intézményes oktatás minden lépcsőjét magában foglalja és kategorizálja.
A magyar oktatási rendszer ISCED szerinti felosztása a
NEFMI, 2011 kiadvány 6. oldalán található. Az ISCED
rendszer felépítése alapján az ISCED 1. kategóriájának
első évfolyama az, amelyben a tervszerű anyanyelvi írás
és olvasás, valamint az elemi matematika oktatása megkezdődik, és amely Magyarországon az általános iskola
első évfolyamának felel meg.
A PIRLS- és TIMSS-vizsgálatokban az IEA ajánlása
alapján az ISCED 1. szintjére négy, illetve nyolc évvel
korábban belépő tanulók alkotják a célpopulációt, ha
az ezen az évfolyamon tanulók átlagéletkora legalább
9,5 év a 4. évfolyamos tanulók és legalább 13,5 év a 8. évfolyamos tanulók esetében. Ez utóbbi kitétel arra szolgál,
hogy azok az iskolarendszerek, amelyekben fiatalabb
életkorban, 4 vagy 5 évesen kezdik a tanulók az általános
iskolát, ne kerüljenek hátrányba a mérés során. Ezekben
az országokban a nemzeti kutatásvezető és a mintaválasztásért felelős Statistics Canada közösen dönthettek úgy,
hogy az 5. vagy esetleg a 6. évfolyamos tanulók alkossák a
célpopulációt. Azok az országok is, amelyekben a tanulók
a PIRLS és TIMSS által vizsgált képességek jó részét csak
5. vagy 6. osztályban sajátítják el, dönthettek úgy, hogy
ezek a magasabb évfolyamok alkossák a vizsgálat tárgyát,
mivel így hasznos információkat szerezhettek a tanulók
szövegértési képességeinek erősségeiről és gyengeségeiről,
míg ha a 4. osztályos tanulók vettek volna részt a mérésben, akkor jóval kevesebb információt nyertek volna,
kivéve azt, hogy a mérés túl nehéznek bizonyult volna

számukra. A kiválasztott évfolyamról és a célpopuláció
átlagéletkoráról a nemzetközi jelentés számol be (Mullis,
Martin, Foy, Arora 2012; Martin, Mullis, Foy, Stanco
2012; Mullis, Martin, Foy, Drucker 2012). Magyarországon, ahogy a legtöbb országban, a 4. és 8. évfolyamos
tanulók vettek részt a vizsgálatban, a 4. évfolyamosok
átlagéletkora 10,7, a 8. évfolyamosoké 14,7 év volt.
A PIRLS-vizsgálathoz 2011-ben új elemként csatlakozott a prePIRLS vizsgálat, amelyet az IEA azoknak az
országoknak kínált, amelyekben a legtöbb 4. évfolyamos
tanuló még az olvasás alapkészségeit sajátítja el, és így
az ő szövegértési képességeinek a vizsgálatához a PIRLS
tesztanyaga túlságosan nehéz lenne. A PIRLS-vizsgálat
kiterjesztéseként a prePIRLS-t ugyanazon koncepció
alapján fejlesztették, mint a PIRLS-t, kivéve, hogy olyan
tanulók szövegértési képességeit vizsgálta, akik még most
tanulnak olvasni, és így könnyebb szövegeket és kérdéseket alkalmazott. A prePIRLS vizsgálatban három ország
4. évfolyamos tanulói vettek részt.
A célpopuláció, azaz a vizsgálni kívánt évfolyam
meghatározása után a mintaválasztás keretét kellett
meghatározniuk a nemzeti központoknak és a nemzetközi partnereknek közösen. A PIRLS és a TIMSS minta
alapú vizsgálatok, amelyek a teljes tanulói populációról
akarnak képet adni úgy, hogy emellett az egyes országokat, iskolákat és tanulókat ne terheljék túlságosan.
A mintaválasztás ezért két lépésben zajlott, első lépésben
iskolákat választottak, majd a kiválasztott iskolákból egy
vagy több osztály került be a mintába. A mintaválasztás
első lépéséhez tehát mindazon iskolák adataira szükség
volt, amelyekben voltak 4. vagy 8. évfolyamos tanulók,
majd a mintaválasztás második lépésében a kiválasztott
iskolák osztályainak listájából kellett véletlenszerűen választani, és a kiválasztott osztályok minden tanulójának
bele kellett kerülnie a mintába – csak így kaphatunk a
teljes célpopuláció képességeiről és egyéb jellemzőiről
teljes képet.
Ugyanakkor elképzelhető, hogy politikai, szervezeti
okok vagy a lebonyolítás nehézségei miatt nehéz minden
iskolát és minden tanulót bevonni a vizsgálatba. Ha az
ilyen esetek száma elfogadhatóan alacsony határ alá esik,
megengedhető bizonyos iskolák vagy tanulók kizárása.
Az IEA standardjai és PIRLS- és TIMSS-vizsgálatok
dokumentumai pontosan szabályozzák, hogy milyen
indokkal és legfeljebb mekkora arányban zárhatók ki
iskolák vagy tanulók a vizsgálatból, ügyelve arra, hogy a
mintába bekerülő tanulók eredménye megfelelő módon
becsülje a célpopuláció eredményét. A kizárás oka egy
egész iskola kizárásakor a következő lehetett: az iskola
nehezen megközelíthető volta, elzárt földrajzi helyzete;
az iskola kis mérete (legfeljebb négy tanuló a célpopulációban); az iskola az iskolarendszer egészétől radikálisan
eltérő keretek között, eltérő tartalmi szabályozással vagy
eltérő évfolyamstruktúrával dolgozik; az iskola kizárólag

eredményei alapján a teljes célpopulációra érvényes
következtetéseket vonhatunk le. A PIRLS és a TIMSS
mintaválasztásánál ezért a mintaválasztás első lépésében az összes 4., illetve 8. évfolyamos tanulót oktató
intézményt (kivéve a kizárt intézményeket) tartalmazó
listából választottak véletlenszerűen 150 iskolát úgy,
hogy az iskolák mintába kerülési esélye a méretükkel
arányos volt. Az iskolák kiválasztása során stratifikált
mintavételi eljárást alkalmaztak, amely biztosítja, hogy
a strátumként használt tulajdonságok mentén a minta
biztosan reprezentatív, és így a teljes populációra adott
becsléseink pontosabbak legyenek. A strátumváltozók
rendszerint földrajzi egységek vagy iskolatípusok, esetleg
a település méretével és infrastruktúrájával összefüggő
változók. Magyarország esetében a régiók és a település
közigazgatási besorolása (főváros, megyeszékhely, város,
község) alkották a strátumváltozókat.
Ezt követően a kiválasztott iskolákban az osztályok
kiválasztási valószínűsége azonos volt, így megközelítőleg
azonos osztálylétszám esetén egy-egy tanuló hasonló, de
mindenképpen ismert valószínűséggel került be a mintába.
Magyarországon a 4. és 8. évfolyamos mintában is 150150 iskola szerepelt, de a 8. évfolyamon három iskoláról a
mintavétel után derült ki, hogy már nincs 8. évfolyamos
tanulójuk, így végül 147 iskola alkotta a mintát. A kiválasztott tanulók száma a tanulói szintű kizárásokat követően a 4. évfolyamon 5381, a 8. évfolyamon 5406 volt.
A vizsgálatokban a válaszadási arányokat is szigorú
standardok szabályozzák. Ha az iskolák nagy arányban
megtagadták a válaszadást, vagy a tanulók nagy arányban
hiányoztak, nem írták meg a tesztet, az torzításokhoz
vezethet az elemzés során. Ezért standardok vonatkoznak a részvételi arányra is mind iskolai, mind osztály- és
tanulói szinten. A kiválasztott iskolák mellett minden
iskolához tartozik két pótiskola is, amelyek akkor kerülnek be a mintába, ha az eredetileg kiválasztott iskola
megtagadja a válaszadást, nem vesz részt a vizsgálatban.
A válaszadási arány akkor volt teljesen elfogadható, ha
az eredetileg kiválasztott iskoláknak legalább 85%-a
részt is vett a vizsgálatban, és ha a részvételt megtagadó
iskolákat a részt vevő pótiskolára cserélve az így kapott
iskolákban legalább a kiválasztott osztályok 95%-a, valamint a kiválasztott tanulók legalább 85%-a részt vett a
felmérésben. Akkor is elfogadható volt a részvételi arány,
ha az úgynevezett kombinált részvételi arány (az iskolai
és tanulói részvételi arányok szorzata) 75% felett volt.
A fenti számításoknál válaszmegtagadónak számítottak
azok az osztályok, amelyekben a tanulóknak kevesebb
mint a fele vett részt a felmérésben. Ha egy oktatási rendszer nem felelt meg a fenti szabályoknak, eredményeik
mellett minden esetben feltüntették a válaszadási arány
mértékét, jelezve, hogy milyen mértékben tekinthetők
megbízhatónak.
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olyan tanulókat tanít, akiket egyénileg ki lehet zárni a
vizsgálatból. A tanulók esetében a kiválasztott osztályok
egyes tanulói általában kihagyhatók a felmérésből, ha a
következő kizárási okok valamelyike igaz rájuk: a tanuló
testi vagy értelmi fogyatékos vagy egyéb sajátos nevelési
igényű, és állapota megakadályozza részvételét a felmérésben; nem anyanyelvi tanulók, akik a teszt nyelvét nem
beszélik olyan jól, hogy a nyelvi nehézségek ne akadályoznák őket a tesztírásban.
Összességében a kizárási aránynak a lehető legalacsonyabbnak kell lennie annak érdekében, hogy a kapott
eredmények érvényesek és torzítatlanok legyenek a célpopuláció egészére. A mintaválasztás szabályai szerint a
kizárt tanulók aránya az iskolai szintű és egyéni szintű
kizárásokat összeadva sem haladhatja meg az 5%-ot, és a
célpopulációból legfeljebb négy tanulót oktató kis iskolák
kizárása miatt kieső tanulók aránya nem haladhatja meg
a 2%-ot. Magyarországon a 2011-es vizsgálatban a kizárt
tanulók aránya 4,2% volt a 4., és 4,4% a 8. évfolyamon,
ahol 2,2%, illetve 2,3% az iskolai szintű kizárásokból, a
fennmaradó hányad pedig az egyéni szintű kizárásokból
eredt.
A PIRLS és a TIMSS mintaválasztása során a kutatók
arra törekedtek, hogy az egyes oktatási rendszerek átlageredményeinek bizonytalansága, a becslés standard hibája
elegendően kicsi legyen ahhoz, hogy értelmes összehasonlításokat végezhessenek az egyes országok között,
illetve hogy az egymást követő ciklusok eredményei is
értelmesen összehasonlíthatók legyenek. A megfelelően
kis hiba eléréséhez a tapasztalatok szerint évfolyamonként mintegy 150 iskolának és 4000 tanulónak kell részt
vennie a vizsgálat adatfelvételében, ez iskolánként az
osztálylétszámtól függően egy vagy több osztály kiválasztásával érhető el. Bizonyos esetekben ennél nagyobb
iskolaszám és tanulószám is szükséges lehetett, például
ha a korábbi tapasztalatok alapján magas visszautasítási
vagy hiányzási arányra lehetett számítani.
A mintaválasztás a nemzeti központok által megadott
iskolalisták alapján még a próbamérés előtt történt.
Azok az oktatási rendszerek, amelyek a PIRLS- és a
TIMSS-vizsgálatokban is részt vettek, dönthettek arról,
hogy ugyanazok a tanulók vagy különböző tanulók vegyenek-e részt a két vizsgálatban. Mivel a szövegértés-, a
matematika- és a természettudomány-eredmények közös
elemzése fontos lehetőség, Magyarországon ugyanazok az
osztályok és tanulók kerültek be a 4. évfolyamos TIMSSés PIRLS-mintába, és egy-egy osztály egymást követő két
tanítási napon írta meg a két vizsgálat tesztanyagát, az
osztályok egyik felében a PIRLS-, másik felében a TIMSSfüzeteket töltve ki első napon.
A mintaválasztás alapszabálya, hogy minden tanuló
ismert és lehetőleg közel azonos valószínűséggel kerüljön
bele a mintába, amely később a súlyozás alapjául szolgál,
és amelynek segítségével a mintába bekerült tanulók
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Magyarországon a tanulói teljesítményvizsgálatokban
az iskolák és a tanulók részvételi aránya hagyományosan
magas, a PIRLS és TIMSS 2011 vizsgálatban mindkét évfolyamon az eredetileg kiválasztott iskolák 98%-a részt
vett a vizsgálatban, és mind a 4., mind a 8. évfolyamon
egy-egy olyan eset volt, amikor a pótiskola sem vállalta
a vizsgálatot, így végül a pótiskolákkal együtt 99%-os
részvételi arányt sikerült elérni iskolai szinten. A pótiskolákkal számított osztályszintű válaszadási arány
100%, a tanulói válaszadási arány pedig 4. évfolyamon
97%, 8. évfolyamon 96% volt.
Mint ahogyan arról korábban már szó volt, a mintaválasztás következtében a tanulók különböző valószínűséggel kerülhetnek a mintába, így ha a teljes célpopulációról
szeretnénk érvényes következtetéseket levonni, az elemzésekben súlyozott számításokat kell alkalmaznunk, ahol
a tanulók súlya alapvetően a mintába kerülésük valószínűségének a reciproka. Ezt az alapsúlyt módosítja a
válaszadási arány, amely a hiányzók és válaszmegtagadók
adathiányát korrigálja. Mivel a mintaválasztás és a válaszadás is három szinten (iskola, osztály, tanuló) történhetett, a súlyszámítás is háromkomponensű, alkotóelemei
a következők:
• az iskolák kiválasztási valószínűségének reciproka,
korrigálva az iskolai válaszadási aránnyal;
• egy-egy iskolán belül az osztály kiválasztási valószínűsége, korrigálva az osztályszintű válaszadási
aránnyal;
• egy-egy osztályon belül a tanuló kiválasztásának valószínűsége (ez a legtöbb oktatási rendszer esetében a
PIRLS és TIMSS 2011-ben 100% volt, a kiválasztott
osztályok minden tanulója részt vett a felmérésben),
korrigálva a tanulói szintű válaszadási aránnyal.
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A három komponens szorzataként létrejövő tanulói súly
al kalmazása biztosítja, hogy a mintába bekerült és a
vizsgálatban részt vett tanulók eredményei alapján a 4.,
illetve a 8. évfolyamosok teljes populációjáról állításokat
fogalmazhatunk meg és következtetéseket vonhatunk le.
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Adatfelvétel és adatfeldolgozás
A tesztösszeállítás és a mintaválasztás mellett az adatfelvétel és adatfeldolgozás folyamatait is standardok és
útmutatók szabályozzák, hiszen az adatok megbízhatóságának és egységes minőségének biztosításához elengedhetetlen, hogy az adatfelvétel minden egyes osztályban
egységes eljárásrend szerint, ugyanolyan körülmények
között történjék.
A kiválasztott iskolák megkeresése rendszerint levélben
történt, amely amellett, hogy ismertette a vizsgálatot és
kérte az iskola részvételét, a teendőket is összefoglalta,
valamint tartalmazta az iskolai koordinátori útmutatót,
amely mindazokat a felmérés előtti, alatti és utáni teen-

dőket foglalja össze, amelyeket az iskola igazgatója által
kijelölt mérési koordinátornak el kell végeznie. Ilyen a
4. és 8. évfolyamos osztályok listáinak elkészítése, az
érintett tanulók és tanárok tájékoztatása vagy a tesztírás
előkészítése.
A tesztírást, adatfelvételt Magyarországon az iskoláktól
független külső felmérésvezető irányította, az ő munkáját a Felmérésvezetői kézikönyv foglalta össze, emellett
munkája megkezdése előtt egy kétórás, a nemzeti központ által rendezett képzésen sajátította el a teendőit.
A felmérésvezető szállította az iskolába és vissza a tesztanyagokat és kérdőíveket, kiosztotta a tesztanyagokat a
tanulóknak az előre megszabott rendben, felolvasta az
útmutatóban lévő tájékoztató szöveget a mérés előtt és a
tesztírásba beiktatott szünetek előtt és után, a megadott
formanyomtatványokon adminisztrálta a tanulói hiányzásokat és a tesztírás időtartamát. Ha egy-egy osztályban
a kiválasztott tanulók több mint 10%-a hiányzott, a felmérésvezető és az iskolai koordinátor közösen pótmérési
időpontot tűzött ki, és megkísérelte újra elérni a hiányzó
tanulókat.
Az adatfelvétel szabályszerű lebonyolítását a nemzeti
központoktól független nemzetközi minőségbiztosítók
ellenőrzik az osztályok körülbelül tíz százalékában.
A felmérés ellenőrzése alatt kitöltött minőségbiztosítói
jegyzőkönyvek az adott oktatási rendszer adatainak
megítélése során fontos forrásként szolgálnak. Ha a
minőségbiztosító súlyos eltéréseket jelez a megszabott
nemzetközi eljárásrendtől, az az ország eredményeinek
érvénytelenítéséhez, a nemzetközi adatbázisból és a nemzetközi jelentésekből történő kizárásához vezethet. Ez az
eljárásrend biztosítja az adatfelvétel azonos körülményeit
és ezáltal az eredmények összehasonlíthatóságát az egyes
osztályok, iskolák, oktatási rendszerek között.
Az adatfeldolgozás legfontosabb lépései a nyílt végű
feladatok kódolása és az adatrögzítés. Mindkét részfolyamatot standardok és részletes útmutatók szabályozzák.
A kódolás folyamatát a már említett a Felmérési műveleti
eljárások A nyílt végű feladatok kódolása című fejezete,
az egyes kérdések kódutasításait pedig a felmérés öszszes nyílt végű feladatának lehetséges kódjait, az egyes
kódok definícióját és minden kódhoz példaválaszokat is
tartalmazó kódkönyv foglalta össze. A nemzeti központ
kódolásért felelős munkatársai a kódolást megelőzően
részt vettek a nemzetközi kódolói kiképzésen, és a kódolókat is kiképezték a válaszok kódolását megelőzően.
A válaszok egy előre meghatározott részét két kódolónak
egymástól függetlenül duplán kellett kódolnia annak
érdekében, hogy a kódolás egy-egy oktatási rendszeren
belüli konzisztenciáját ellenőrizni tudja a nemzetközi
központ.
A kódolás konzisztenciája azonban nemcsak az adott
ciklus egy-egy országon belüli kódolói között fontos,
hanem a különböző oktatási rendszerek kódolói, vala-

Az adatok értelmezése, jelentéskészítés
A tesztanyagok és háttérkérdőívek adatai alapján a nemzetközi központ elkészíti a tanulók képességpontjait és
egyéb mutatóit. A PIRLS- és TIMSS-vizsgálatok célja,
hogy a részt vevő oktatási rendszerek tanulóinak szövegértési, matematikai és természettudományi képességeiről
részletes képet adjon. Mivel ezek komplex, többkomponensű tudásterületek, a tanulók jellemzése szövegértési,
matematikai és természettudományi tudásuk szempontjából nem egyszerű feladat. A tanulói teljesítménymérések
mögötti tudásmodell feltételezi, hogy a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi képességei,
tudása egydimenziós folytonos skálán megragadható. Ez
a skála azonban rejtett, a tanuló e skálán való helyzetét
– a tanuló képességpontját – csak annak alapján lehet
megbecsülni, ahogyan a tanuló a tesztfeladatokon teljesít.
A tartalmi keret célja éppen az, hogy a tudásterületet a
lehető legjobban specifikálja, olyan elemi részekre bontsa,

amelyeket már meg lehet ragadni egy-egy tesztkérdés
segítségével, hogy azután a kérdésekre adott helyes vagy
helytelen válasz alapján következtethessünk a tanuló mögöttes, rejtett szövegértési, matematikai vagy természettudományi képességére.
A PIRLS és a TIMSS esetében, ahogyan azt a feladatírásnál bemutattuk, a tudásterület megfelelő lefedettségéhez többórányi tesztanyagot kell felhasználni. A tanulók
teszteredményeinek értékeléséhez ezért a klasszikus
tesztelméleti módszerek (például az összpontszám vagy
a százalékos megoldottság) nem megfelelőek, hiszen a
tanulók nem ugyanazokat a feladatokat oldották meg,
minden tanuló a teljes tesztanyagnak csak egy részével
találkozott. Az értékeléshez ezért a nemzetközi központ
úgynevezett tesztelméleti (item response theory – IRT)
modelleket alkalmazott, amelyek képesek a tesztváltozatok közötti különbségeket is figyelembe venni az értékelés
során, és a tanulók képességpontját tesztfüggetlen módon
becsülik.
A modell szerint a tanuló szövegértési, matematikai
vagy természettudományi képességpontjától függően
jobban vagy rosszabbul képes megoldani a szövegértési,
matematikai vagy természettudományi tudást igénylő feladatokat, ez a kapcsolat azonban nem determinisztikus,
hanem valószínűségi modellen alapszik. A tudásterület
képességskálája egy egyenesként képzelhető el, amelynek
nincs minimuma és maximuma, minél magasabb egy
tanuló képességpontja, annál nagyobb valószínűséggel
old meg egy-egy feladatot. A skálán jobbra haladva ez a
valószínűség egyre jobban megközelíti az 1-et, de sosem
éri el teljesen, balra haladva pedig, minél alacsonyabb a
tanuló képességpontja, annál jobban közelít a megoldási
valószínűség a 0-hoz, de azt sem éri el teljesen. Egy-egy
tanulói populáció képességpontjai a modell feltételezése
szerint normális eloszlásúak, az egyes skálaintervallumokban található tanulók számát felrajzolva megközelítőleg a klasszikus haranggörbét kapjuk.
A PIRLS és a TIMSS képességskáláinak kialakításakor
a kutatók az item típusától függően háromféle modellt,
képletet alkalmaztak a tanuló eredményességi valószínűségének leírására. A nyílt végű egypontos itemek
esetében az úgynevezett kétparaméteres logisztikus modellt (2PL) alkalmazták, ebben a tanuló képességpontján
kívül az item két paramétere, nehézsége és meredeksége
határozza meg a megoldási valószínűséget. A nehézség
növekedésével az item megoldási valószínűsége csökken,
a meredekség pedig azt befolyásolja, hogy a megoldási
valószínűség milyen gyorsan változik, ahogyan a tanulók
képességpontja nő. A feleletválasztós itemek esetében a
nehézségi és meredekségi paraméterek mellett az itemnek
tippelési paramétere is van, amely azt eredményezi, hogy
a gyenge tanulók eredményességének valószínűsége nem
0-hoz, hanem a tapasztalati vaktalálati arányhoz közelít.
Ez a háromparaméteres logisztikus modell (3PL). És végül

| A PIRLS- és TIMSS-vizsgálatokról általában

mint az adott oktatási rendszer különböző vizsgálati
ciklusokban végzett kódolásai között is. Ezért a kódolók
további két válaszsort is le kell kódolniuk számítógépes
szoftver segítségével. Az egyik válaszsor a kódolási
konzisztencia vizsgálatára kiválasztott feladatokra adott
angol tanulói válaszokat tartalmazta. Az ezekre a válaszokra adott kódokat az összes résztvevőtől összegyűjti
a nemzetközi központ, és ennek segítségével elemzi,
hogy mennyire egységes a kódolás nemzetközi szinten.
A másik válaszsor a korábbi ciklusokban kapott tanulói
válaszokat tartalmazta, ezeket szintén le kellett kódolniuk
a kódolóknak. A korábban adott kódokat az újonnan
adottakkal összevetve, ellenőrizhető a ciklusok közötti
kódolói konzisztencia.
Az adatrögzítés folyamata szintén szabályozott, és az
IEA DPC által biztosított speciális adatrögzítő szoftverrel
történik. A magyar tanulók tesztanyagainak és a tanulói
háttérkérdőíveknek az adatai dupla rögzítés és az esetleges eltérések tisztázása, a hibák javítása után került az
IEA DPC-hez. Az adatfeldolgozás következő lépése az
adattisztítás, amelynek során az IEA DPC megvizsgálja
az adatok minőségét, logikai ellenőrzéseket végez az
adatfájlok és az egyéb adminisztratív anyagok (jelenléti
ívek, felmérésvezetői és minőségbiztosítói jegyzőkönyvek,
postán kiküldött tesztfüzetek stb.) felhasználásával, és a
nemzeti központtal közösen tisztázzák a felmerülő kérdéseket. Ha az ellenőrzés során a nemzetközi központ
valamilyen súlyos szabálytalanságot, eljárásbeli, fordítási
vagy adminisztrációs hibát talál, az adott oktatási rendszer eredményeit és egyéb adatait részben vagy egészében
törölheti a vizsgálat adatbázisából, kevésbé súlyos esetben
az esetleges hibákat, hiányosságokat jelezve az adatok
csak a problémára utaló címkével ellátva kerülhetnek be
a nemzetközi jelentésekbe.
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a többpontos nyílt végű itemek esetében a részpontszámmodellt alkalmazták, amelyben a maximális pontszám és
a részpontszámok elérésének valószínűsége a nehézség és
meredekség mellett a lépésnehézségi paraméterektől függ.
A tanulók képességpontjainak meghatározásában a
tanulók feladatokra adott válaszai mellett a háttérkérdőívekre adott válaszaikat is figyelembe vették a kutatók
oly módon, hogy a tesztfüzetekben és háttérkérdőívekben
adott válaszok alapján a tanuló képességpontjának úgynevezett plauzibilis értékeit becsülték meg. Minden tanuló minden tudásterületen és részterületen öt plauzibilis
képességponttal rendelkezik, amely tulajdonképpen a tanulók feladatmegoldása és háttérváltozói alapján becsült
képességeloszlásból vett ötelemű minta. Egy-egy tanuló
esetében az így kapott értékek a tanuló képességének nem
a legjobb becslései, ugyanakkor a populáció egészére vagy
a pontszámításnál felhasznált háttértényezők mentén
elemezve az eredményeket, a plauzibilis képességpontok
alkalmazása nélkül a kapott becslésünk torzított lenne a
képességpontok egyszerű becsléseinek nagy hibája miatt.
A plauzibilis értékekkel számolás szabályait a 2013 februárjában megjelenő Adatbázis-felhasználói útmutató
tartalmazza majd, az adatbázis felépítésének és az adatelemzés egyéb szabályainak kíséretében.
A PIRLS képességskáláját 2001-ben, az első felmérés
során úgy alakították ki, hogy a skálaátlag, az akkor részt
vevő országok átlageredményeinek átlaga 500 pont és a
szórás 100 pont volt. Az azóta eltelt két ciklusban ugyanerre a skálára mérték a tanulók eredményeit, ugyanakkor
a 2006-os és 2011-es ciklusban az 500 pontos skálaátlag
már nem a résztvevők átlageredményével egyezik meg.
A tanulók képességpontjai a szövegértési képességskálán
0 és 1000 pont közötti értéket vehetnek fel, az országok
átlageredményei a 2011-es felmérésben 310 és 571 pont
között ingadoztak. A TIMSS matematikai és természettudományi skáláján az első, 1995-ös ciklusban az akkori
résztvevők átlageredményei 500, szórásaik átlaga 100 volt,
az azt követő ciklusokban részt vevők eredményét erre a
skálára mérték rá, így az 500 pontos skálaátlag a 2011-es
ciklusban nem egyezik meg a résztvevők átlageredményével. Azzal, hogy a nemzetközi központ a vizsgálatok
első ciklusa során rögzített skálára méri a következő
ciklusok populációinak eredményeit is, biztosítható,
hogy a tanulók eredményei nemcsak az egyes ciklusokon belül, országok és részpopulációk között vethetők
össze, hanem az előző ciklusokban elért eredményekkel is
összemérhetők. Így a több ciklusban is részt vett országok
trendelemzéseket is végezhetnek, és megvizsgálhatják a
tanulók tudásának és egyéb jellemzőinek a változását az
egyes adatfelvételek között.
A szövegértési, matematikai és természettudományi
képességpontok mellett a tanulók a tartalmi keretben
meghatározott részterületekhez tartozó pontszámokat is
kaptak, amelyeket hasonló módszerrel, az adott terület-

hez tartozó itemeken elért eredmények alapján számítottak ki. A résztesztek eredményei szintén a PIRLS, illetve
TIMSS skáláján kifejezett pontszámokban jelennek meg,
és noha az egyes részterületekhez tartozó itemek átlagos
nehézsége különbözhet, az IRT-módszerek alkalmazása miatt a részterületenként elért képességpontok már
összehasonlíthatók, az egyes tanulók és országok relatív
erősségei és gyengeségei vizsgálhatók.
A PIRLS szövegértési és a TIMSS matematikai és
természettudományi képességskáláját tehát a tesztet megoldó diákok tárgyi tudása és kognitív képességei alapján
alakították ki. Az eredmények könnyebb értelmezése
és összehasonlíthatósága érdekében képességszinteket
is megállapítottak a skálán belül. A PIRLS és a TIMSS
mind három terület és mindkét évfolyam esetében
négy képességszintet határozott meg, és igyekezett pontosan leírni az egyes szintekhez tartozó diákok tárgyi
tudását és kognitív adottságait. A kutatók megkülönböztették a kiváló szintű tudást (625 képességpont), a
magas szintű tudást (550 képességpont), az átlagos szintű
tudást (475 képesség pont) és az alacsony szintű tudást
(400 képesség pont).
A képességszintek leírását egy statisztikai elemzés
(Detailed Scale Anchoring Analysis) előzte meg. Ez az
elemzés azt vette figyelembe, hogy az adott képességszinten teljesítő diákok a teszt mely feladattípusait oldották
meg jellemzően jól. Az adatelemzésen túl a szintek pontos meghatározásának volt egy bírálati fázisa is, amikor
az itemeket elbíráló bizottságok tagjai a megoldott itemek
tartalmi és kognitív összetevőinek figyelembevételével
igyekeztek általánosan érvényes leírást adni az egyes
szintekre jellemző tudásról és kognitív képességekről.
E leírások segítségével jellemzés adható arról, hogy az
egyes országok tanulói milyen arányban képesek bizonyos szövegértési, matematikai és természettudományi
műveleteket elvégezni, bizonyos típusú és bonyolultságú
feladatokat megoldani. Az egyes képességszintek jel lemzését, az azon a szinten található tanulók tudását a tartalmi kereteket ismertető fejezetek végén mutatjuk be.
A tanulók képességpontjai mellett a tanulói, szülői,
tanári és igazgatói kérdőívek azonos kérdéskörbe tartozó
kérdéseiből alkotott indexek is segítik az adatok értelmezését. A kérdések indexekbe csoportosítása A PIRLS és
TIMSS háttérkérdőíveinek tartalmi kerete című fejezetben
leírt háttér tartalmi keret elméleti megfontolásait követi.
Az indexek előállításához szintén IRT-modelleket alkalmaztak a kutatók, az indexek és a teljesítmény kapcsolatát pedig az index három (alacsony, közepes és magas)
kategóriájába tartozó tanulók eredményeinek átlagával
szemlélteti a nemzetközi jelentés.
A PIRLS és a TIMSS nemzetközi jelentéseit a vizsgálat
ciklusának lezárásaként 2012. december 11-én nemzetközi sajtótájékoztató keretében jelenteti meg a nemzetközi
központ, amely az országonkénti eredményeket, valamint

által mért populációra nem tehetünk érvényes becsléseket, és a becslések hibájára sem tudunk megfelelő módon következtetni. Az IEA az értő felhasználást azzal is
segíti, hogy közzétette az International Database (IDB)
Analyzer nevű plug-in programját5, amely az elemzés
típusának és a bevonni kívánt változóknak a megadásával
elkészíti az adatbázis komplex struktúrájának megfelelő
parancskódokat az SPSS Statistics statisztikai programcsomaghoz.
A területenkénti jelentések mellett a PIRLS- és a
TIMSS-vizsgálatok egybeesését kihasználva lehetőség
nyílt a 4. évfolyamos tanulók különböző tudásterületeken elért eredményeinek összevetésére, az erről szóló
nemzetközi jelentés 2013 őszére készül el. A nemzetközi
jelentéssel egy időben vagy azt követően számos részt
vevő országban jelenik meg nemzeti jelentés is.
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a különböző háttértényezők és az eredmények közötti
kapcsolatot ismerteti. Ebben a közös PIRLS- és TIMSSciklusban három kötet jelenik meg, külön kötetek tárgyalják a PIRLS és prePIRLS szövegértés-eredményeit, a
TIMSS matematika- és természettudomány-eredményeit
a 4. és a 8. évfolyamon.
A jelentések mellett, ahogyan arról korábban már szó
volt, az IEA nyilvánosságra hozza a PIRLS és a TIMSS
adatbázisait is. Az adatbázisok 2013 februárjától lesznek
letölthetők a mérések honlapjáról (http://timss.bc.edu/),
így azokon a kutatók további elemzéseket végezhetnek.
Az adatbázisok elemzéséhez, a mérések eredményeinek
értelmezéséhez azonban elengedhetetlen a módszertan
legalább minimális ismerete, hiszen például a mintaválasztási szabályok és az ehhez kapcsolódó súlyozás
megértése és alkalmazása nélkül a PIRLS és a TIMSS

5

A program letölthető a http://www.iea.nl/data.html weboldalról.
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A PIRLS 2011 szövegértés
tartalmi kerete

A szövegértés definíciója
Az IEA és a TIMSS & PIRLS Nemzetközi Kutatóközpont
a vizsgálatban mért szövegértés fogalmát és a szövegértési
feladatok tulajdonságait a PIRLS 2001-es felmérés tartalmi keretében határozta meg, alapként felhasználva az
IEA 1991-es Szövegértés-vizsgálatának eredményeit (Elley
1992, 1994; Wolf 1995). A 2006-os mérés során a PIRLS
tartalmi kerete további változásokon ment keresztül
(Campbell, Kelly, Mullis, Martin, Sainsbury 2001; Mullis,
Kennedy, Martin, Sainsbury 2006).
A PIRLS az olvasást tágabb értelemben, szövegértésként határozza meg, olyan képességként, amelynek
segítségével az olvasó képes reflektálni az olvasottakra
és amelyet falhasznál egyéni és közösségi céljai elérésére.
A „szövegértés” fogalmát az IEA 1991 óta használja, és
továbbra is megfelelően lefedi azt, amit az „olvasás” fogalma jelent, és amit a PIRLS is mérni kíván. Az IEA úgy
definiálta a szövegértést, mint „olyan írott nyelvi alakok
megértésének és használatának a képessége, amelyeket a
társadalom megkíván, és amelyeknek az egyén jelentőséget tulajdonít”. A Szövegértés Fejlesztői Csoport 2001-ben
ezt a definíciót úgy dolgozta át a PIRLS számára, hogy
egyértelműen utalt a kisiskolások életkorára a szövegértés

fontosságának hangsúlyozásakor. A 2006-os PIRLS-mérés
kezdetekor tovább tágult a definíció, hangsúlyozva az
olvasás fontosságát az iskolában és a mindennapi életben. A tízévesek szövegértése: „Olyan írott nyelvi alakok
megértésének és használatának a képessége, amelyeket a
társadalom megkíván, és amelyeknek az egyén jelentőséget
tulajdonít. A fiatal olvasók sokféle szövegből képesek jelentést
alkotni. Olvasnak, hogy tanuljanak, hogy részt vegyenek az
olvasók közösségeiben, az iskolában és a hétköznapokban,
valamint olvasnak pusztán kedvtelésből.”
Az olvasás fenti felfogása számos olyan korábbi nézetet
tükröz, amelyek a szövegértést konstruktív és interaktív
eljárásnak fogják fel (Alexander, Jetton 2000; Anderson,
Pearson 1984; Chall 1983; Ruddell, Unrau 2004; Walter
1999). Az olvasóra úgy tekint, mint a jelentést aktívan
megalkotó szereplőre, aki ismeri a hatékony olvasási
stratégiákat, és tudja, hogyan reflektáljon az olvasottakra (Afflerbach, Cho 2009; Clay 1991; Langer 1995).
Pozitívan viszonyul az olvasáshoz, és kikapcsolódás
céljából olvas. Képes tanulni az olvasott szövegekből, és
ismereteket szerezni a világról és saját magáról. Élvezetet
talál, és egyúttal információt szerez azokból a különböző
formájú szövegekből, amelyek a mai társadalom termékei
(Greaney, Neuman 1990; Organization for Economic
Cooperation and Development, 1999; Wagner 1991).
Ezek magukban foglalják az olyan hagyományos írott
formákat, mint a könyvek, magazinok, dokumentumok
és újságok, de beletartoznak az olyan információs és
kommunikációs technológiák is, mint az internet, e-mail
és egyéb szöveges üzenetek, akárcsak azok a videók és
televíziós csatornák, amelyekbe szövegek vannak ágyazva
(Leu, Kinzer, Coiro, Cammack 2004).
A jelentés az olvasó és a szöveg közötti kölcsönhatás
révén jön létre a korábbi olvasói élmények kontextusában
(Snow 2002). Az olvasás előtt, alatt és után az olvasó meglévő nyelvi készségeit, kognitív és metakognitív stratégiáit
és háttérismereteit használja (Baker, Beall 2009; Pressley,
Gaskins 2006). A szöveg bizonyos nyelvi és strukturális
elemeket tartalmaz, és egy bizonyos témára fókuszál. Az
olvasási szituáció kontextusa váltja ki az elkötelezettséget
és motivációt az olvasásra, és gyakran különleges igényeket támaszt az olvasóval szemben.
A különböző csoportokkal folytatott viták az olvasmányokról abban segítik a diákokat, hogy számos kontextusban megalkothassák a szöveg értelmét (Almasi,
Garas-York 2009; Guice 1995). Az olvasás kapcsán
megvalósuló társas érintkezési interakciók egy vagy több
olvasói közösségben segíthetik a tanulókat abban, hogy
alaposabban megértsék és értékeljék a szöveget (Galda,
Beach 2001; Kucer 2005). Az osztályterem vagy az iskolai
könyvtár mint mesterséges társas terek formális és informális lehetőségeket nyújthatnak a tanulóknak ahhoz,
hogy szélesítsék a szöveggel kapcsolatos látószögüket, és
az olvasást közös élménynek tekintsék (Guthrie 1996).
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A szövegértés az egyik legfontosabb képesség, amely a
tanulás korai szakaszában fokozatosan alakul ki. Ez az
alapja a tanulásnak, a kikapcsolódásnak, a személyes
fejlődésnek, és ez ad eszközt a gyerekeknek ahhoz, hogy
kompetensen és aktívan vegyenek részt a saját közösségük
és a társadalom tagjaival folytatott kommunikációban.
Mivel a szövegértésben való fejlődés elengedhetetlen minden gyerek számára, az IEA (International Association
for the Evaluation of Educational Achievement) életre
hívott egy nemzetközi mérést a szövegértési képesség és
az ezzel összefüggő tényezők vizsgálatára. Az IEA mérése, a PIRLS (Progress in International Reading Literacy
Study) a 4. osztályos tanulók eredményeire és azokra a
tapasztalatokra koncentrál, amelyeket otthon és az iskolában szerezhetnek olvasástanulásuk során.
A PIRLS 2001 óta ötévente vizsgálja a tanulók szövegértési képességének változásait és az olvasástanulás trendjeit otthoni és iskolai környezetben. A mérésben részt
vevő országok száma ciklusonként egyre növekszik, a
2011-es mérésben a világ 48 országa és 9 oktatási rendszere vett részt.
2011-ben a PIRLS-felmérés egybeesett a négyévente
megrendezett TIMSS- (az IEA matematikai és természettudományi mérése) vizsgálattal. Éppen ezért azok az
országok, amelyekben a negyedikes tanulók mindkét
mérésben részt vesznek, mindhárom alapkompetenciát
egyszerre mérhetik – a szövegértést, a matematikát és a
természettudományt.
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Ezt ki lehet terjeszteni az iskola falain túlra is, hiszen
a tanulók a családjukkal és barátaikkal is beszélgetnek
azokról a gondolatokról és információkról, amelyeket az
olvasás során szereztek.

A tanulók szövegértési
aspektusainak áttekintése
A PIRLS három aspektusra fókuszál a tanulók szövegértésének vizsgálatakor:
• az olvasás céljára,
• a gondolkodási műveletekre,
• az olvasási szokásokra és attitűdökre.

Olvasási célok és gondolkodási
műveletek
A PIRLS-ben az olvasás célja és a gondolkodási műveletek
képezik a szövegértés írásbeli vizsgálatának az alapját.
Az olvasás célja szerint két szövegtípus különböztethető
meg. Ebbe a két típusba tartozik azoknak a szövegeknek
a legnagyobb része, amelyekkel a fiatal tanulók akár az
iskolán belül, akár azon kívül találkoznak:
• irodalmi élményszerzés (a továbbiakban élményszerző),
• információszerzés és -felhasználás céljából íródott
szövegek szövegek (a továbbiakban információszerző).
Arány
(%)

Szövegtípusok
Irodalmi élményszerző

50

Információszerző

50
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Gondolkodási műveletek
Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése

20

Egyenes következtetések levonása

30

Adatok és gondolatok értelmezése, összefoglalása

30

A szöveg nyelvi, tartalmi és szerkesztésbeli elemeinek mérlegelése,
értékelése

20

Az itemek megoszlása

• konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése;
• egyenes következtetések levonása;
• adatok és gondolatok értelmezése, összefoglalása;
• a szöveg nyelvi, tartalmi és szerkesztésbeli elemeinek
mérlegelése, értékelése.
A négy gondolkodási műveletet mindkét szövegtípusban
egyformán mérik. A 3. táblázat a szövegtípusok és a
gondolkodási műveletek arányát mutatja be a PIRLSmérésben. A mérésben fele-fele arányban szerepelnek
az egyes szövegtípusok. A későbbiek során a PIRLS-ben
szereplő szövegtípusokat és a gondolkodási műveleteket
részletesebben is bemutatjuk, míg a Példafeladatok című
fejezetben a 2011-es mérés felszabadított szövegei és feladatai révén példákat is közlünk rájuk. A 4. táblázat a
PIRLS 2011-ben szereplő itemek gondolkodási művelet és
kérdéstípus szerinti megoszlását mutatja.

Olvasási szokások és attitűdök
A szövegértés nemcsak a különböző szövegek értelmének megalkotását jelenti, hanem azokat a szokásokat és
attitűdöket is, amelyek meghatározók az élet folyamán.
Ezek a szokások és attitűdök meghatározzák az egyén
lehetőségeinek megvalósulását a művelt társadalomban.
A háttérkérdőív lényeges része foglalkozik a tanulók
olvasás iránti attitűdjével és olvasási szokásaikkal. A későbbiekben részletesebben írunk ezekről a szokásokról és
attitűdökről, akárcsak az otthoni és az iskolai környezet
olvasástanulást meghatározó tényezőiről, amelyek megjelennek a PIRLS kérdőíveiben.

3. táblázat: A szövegtípusok és gondolkodási műveletek
aránya a PIRLS 2011-mérésben
Feleletválasztó
itemek száma
(összpontszám)

Nyílt végű
itemek száma
(összpontszám)

Összes
itemszám
(összpontszám)

Az értük
kapható
pontok
százaléka

Szövegtípusok
Irodalmi élményszerző

40 (40)

32

(51)

72

(91)

52

Információszerző

34 (34)

29

(50)

63

(84)

48

Összesen

74 (74)

61 (101)

135 (175)

100

Az értük kapható pontok aránya (%)

42

58

Gondolkodási műveletek
Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése

21 (21)

12

(17)

33

(38)

Egyenes következtetések levonása

33 (33)

13

(16)

46

(49)

28

Adatok és gondolatok értelmezése, összefoglalása

10 (10)

28

(56)

38

(66)

38

A szöveg nyelvi, tartalmi és szerkesztésbeli elemeinek mérlegelése, értékelése

10 (10)

8

(12)

18

(22)

13

Összesen

74 (74)

135 (175)

100

Az értük kapható pontok aránya (%)
4. táblázat: A PIRLS 2011 itemeinek megoszlása

30

A PIRLS-vizsgálatban a gondolkodási műveleteknek négy
fajtáját mérik:

42

61 (101)
58

22

A PIRLS vizsgálja az olvasás célját és a gondolkodási
műveleteket, amelyek nem elkülönülten működnek egymástól vagy a tanulók életétől és tanulási körülményeitől.
Ahogy fentebb leírtuk, a PIRLS a szövegértés első két
aspektusát vizsgálja a szövegértési teszt során. A harmadik aspektust, a tanulók olvasási szokásait és attitűdjeit a
tanulói kérdőív vizsgálja.

Az olvasás célja
A szövegértés közvetlenül kötődik az olvasás különféle
céljaihoz. Tágabb értelemben nézve ezek közé tartozik az
egyéni érdeklődés és az öröm céljából, a társadalmi életben való részvétel céljából és a tanulás céljából történő olvasás. A kisiskolások esetében a hangsúly a saját örömért
és a tanulás céljából történő olvasáson van. A PIRLSvizsgálatban szereplő élményszerző és információszerző
szövegtípus egyaránt fontos ebben az életkorban, ezért a
PIRLS tesztfüzeteiben is egyforma arányban szerepelnek.
Bár a teszt megkülönbözteti a kétféle szövegtípust, az olvasók olvasási eljárásai és stratégiái inkább hasonlítanak,
mint különböznek a két szövegtípus esetében.
Mindkét olvasási célt gyakran társítjuk bizonyos típusú szövegekhez. Például az élményszerzést gyakran a
szépirodalmi művekhez kapcsoljuk, míg az információszerző szövegek esetében a magazinok cikkei és a használati útmutatók jutnak az eszünkbe. Ugyanakkor az olvasás célja nem határozza meg szigorúan véve azt, hogy
milyen típusú a szöveg. Például az életrajzok lehetnek
akár információszerzők, akár élményszerző szövegek is,
mert mindkettő jellegzetességeit magukon viselik. Mivel
az emberek ízlése és érdeklődése sokféle lehet, majdnem
minden szöveg besorolható bármelyik szövegtípusba.
A tartalom, a szerkezet és a stílus azok a jellemzők,
amelyek meghatározzák, hogy az olvasó hogyan közelíti
meg a szöveget (Alexander, Jetton 2000; Graesser, Goldin, Long 1996; Kirsch, Mosenthal 1989; Weaver, Kintsch
1996). A tesztben a szövegeket elsődleges céljuk és a hozzájuk feltett kérdések szerint csoportosítjuk. Ezért az információszerző szövegekhez olyan kérdések csatlakoznak,
amelyek a szöveg információira kérdeznek, míg az élményszerző szövegek esetében olyanok, amelyek a témára, az
eseményekre, a karakterekre és a háttérre vonatkoznak.
A legtöbb gyerek az olvasás korai szakaszában leginkább szépirodalmi és elbeszélő szövegeket olvas. Emellett
sokan szeretnek könyvekből és más olvasmányokból információhoz jutni. Ez a fajta olvasás egyre fontossabbá
válik, ahogy a tanulók szövegértési képessége fejlődik,
és egyre több ilyen típusú szöveggel találkoznak iskolai
tanulmányaik során (Duke 2004; Langer 1990; Palincsar,
Duke 2004).

A két szövegtípuson belül számtalan szövegformátumot különböztethetünk meg. A szövegek különböznek
abban, hogy milyen gondolatokat állítanak a középpontba
és milyen jelentéseket tudnak előcsalogatni (Goldman,
Rakestraw 2000; Kobayashi 2002). A szövegszerkezet
és -formátum variációi végtelenek, kezdve az egymást
követő explicit állításoktól egészen a szótöredékekig,
a szövegek illusztrációjáig és a táblázatokig. A PIRLSmérésben követendő cél, hogy a szövegek típusai széles
skálán mozogjanak. Ugyanakkor csak olyan szövegeket
választanak, amelyek a tanulók számára az iskolai vagy
egyéb környezetből ismerősek és elérhetők.
Irodalmi élményszerző olvasás

Az élményszerző olvasás során az olvasó elkötelezi magát
a szöveg iránt, bevonódik, elképzeli az eseményeket, a
hátteret, a cselekményt, a következményeket, a karaktereket, az atmoszférát, az érzéseket és a gondolatokat, és
élvezi a nyelvezetet. Ahhoz, hogy megértse és értékelje az
irodalmat, a szöveget össze kell kapcsolnia saját tapasztalataival, érzéseivel, nyelvszeretetével és az irodalmi formák
ismeretével. Az irodalom lehetőséget kínál a fiatal olvasóknak, hogy eddig nem tapasztalt szituációkat és érzéseket
fedezzenek fel. A PIRLS-mérésben használt irodalmi
szövegek leggyakoribb formája az elbeszélő szépirodalmi
szöveg. Mivel a részt vevő országok esetében a tanterv és
a kultúrák közötti különbség adott, gondot okoz néhány
irodalmi szövegtípus szerepeltetése a mérésben. Például
a költeményeket nehéz jól lefordítani, míg színdarabokat
nem mindenhol tanítanak az alsó tagozaton.
A szépirodalmi szövegekben megjelenő események,
cselekedetek és következmények leírása átélhetővé és
végiggondolhatóvá tesz olyan képzeletbeli szituációkat
is az olvasó számára, amelyek segítségével megértheti a
valós életet. A szöveg az elbeszélő vagy a főszereplő perspektívájából közelíthet, de összetettebb szövegek esetében
számos más elbeszélői nézőpont is lehetséges, információkat és gondolatokat írhat le közvetlenül vagy dialógusok,
esetleg cselekmények révén. A novellák vagy a regények
néha időrendben mondják el az eseményeket, néha sokkal
komplexebb időkezelési módot használnak.
Olvasás információszerzés és -felhasználás
céljából

Az információszerző olvasás során nem egy elképzelt
világba vonódik be az olvasó, hanem a valós világ egy
részletében mélyül el. Az információközlő szövegek
esetében megértheti, hogyan működik vagy működött a
világ, és miért úgy működnek a dolgok, ahogy. Túlmehet
az információ puszta megszerzésén, és használhatja
azt érveléskor vagy cselekedetei során. Az információközlő szövegeket nem szükséges az elejétől a végéig
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elolvasni, az olvasó kiválaszthatja azt a részt, amelyre
szüksége van. A különféle szervezésű szövegek mást és
mást várnak el az olvasótól, habár nem túl nagyok ezek
a különbségek.
Egyes információközlő szövegekben kronológiai sorrendben követik egymást a gondolatok. Az ilyen szöveg
eseményeket tartalmaz, például történelmi tényeket vagy
naplóbejegyzéseket, személyes feljegyzéseket. Közülük
az életrajzok, amelyek a valós élet eseményeinek részleteit közlik, az egyik legnagyobb csoportot képezik. Más,
időrendbe rendezett szövegek valamilyen eljárást ismertetnek, ilyenek például a receptek vagy az útmutatók.
Ezekben gyakran felszólító módot alkalmaznak, és az
olvasótól nem azt várják el elsősorban, hogy megértse,
hanem hogy alkalmazni tudja az olvasottakat.
Néha az információk és a gondolatok nem időrendi,
hanem logikai sorrendben szerepelnek a szövegekben.
Például egy kutatási napló leírja az okokat és okozatokat,
a cikkek összevetnek és szembeállítanak olyan dolgokat,
mint a társadalom vagy az időjárás, míg a szerkesztőségi
jegyzetek érveket és ellenérveket sorakoztatnak fel egy
adott nézőpont alátámasztására. A meggyőzés szándékával írt szövegek közvetlenül hatnak az olvasó nézeteire azzal, ahogy a problémát elé tárják és a megoldást
tárgyalják. A vitában és a meggyőzésben az olvasónak
követnie kell a gondolatok alakulását, és a szöveggel
szemben egyfajta kritikai szembenállásra kell helyezkednie a saját véleményét alkalmazva.
Néhány információközlő szöveg magyarázatot ad,
vagy embereket, eseményeket, dolgokat ír le. A tematikus
elrendezésben a témák aspektusait csomópontokba rendezve rögzítik. Végül megfigyelhető, hogy az információk
bemutatása nem mindig igényel folyamatos szövegezést.
Nem folyamatos szövegek a brossúrák, listák, diagramok,
ábrák, grafikonok, valamint a hirdetések vagy a közlemények, amelyek az olvasót különböző cselekvésekre
buzdítják. Egyetlen információközlő szövegben többféle
módon is megjelenthet az információ: a törzsszöveget
kiegészíthetik táblázatokkal, illusztrációkkal és diagramokkal.
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Gondolkodási műveletek
Az olvasók különböző módon alkotják meg a szöveg
jelentését. Konkrét, explicit információkat ismernek fel
és keresnek vissza, egyenes következtetéseket vonnak le,
adatokat és gondolatokat értelmeznek, foglalnak össze,
a szöveg nyelvi, tartalmi és szerkesztésbeli elemeit mérlegelik, értékelik. E műveletek mellett a metakognitív
műveletek és stratégiák segítik az olvasókat abban, hogy
megvizsgálják, mennyiben értették meg az olvasottakat,
és ehhez igazítsák a szöveg további megértését (Jacobs
1997; Kintsch, Kintsch 2005; Paris, Wasik, Turner 1996;
Pressley 2006; VanDijk, Kintsch 1983). Továbbá az olvasót

tudása és tapasztalata is segíti a szöveg megértésében
(Alexander, Jetton 2000; Beach, Hynds 1996; Clay 1991;
Galda, Beach 2001; Hall 1998).
A gondolkodási műveletek négy típusa szerepel a
PIRLS-mérésben, amelyeket a füzetekben szereplő kérdések alapján határozták meg. A teszt egészében különböző
gondolkodási műveleteket kívánó kérdések találhatók, de
minden kérdéshez csak egy művelet kapcsolható, ezáltal
a tanulók számot tudnak adni arról, hogyan alkotják meg
egy írott szöveg értelmét. Az egyes kérdéseken keresztül
pedig láthatók a tanulók által alkalmazott gondolkodási
műveletek.
A teszt kérdésein gondolkodva természetesen alapvető
kapcsolat áll fenn a szöveg hosszúsága, összetettsége és
az elvárt gondolkodási művelet között. Elsődlegesen
az látható, hogy az explicit állítások visszakeresése kevésbé bonyolult, mint például az adatok és gondolatok
értelmezése, összefoglalása. Ugyanakkor a szövegek
nem egyformák, sőt nagyon is különbözhetnek hosszúságukban, szintaktikai összetettségükben, a gondolatok
elvontságában és a szervező struktúrában. A szövegek
természetéből adódóan a rájuk vonatkozó kérdések is
eltérő nehézségűek lesznek, bármilyen gondolkodási
műveletet igényeljenek is.
Konkrét, explicit információk felismerése és
visszakeresése

Az olvasók attól függően fókuszálják figyelmüket, menynyire explicit egy adott információ a szövegben. Néhány
gondolat kifejezett koncentrálást igényel, mások viszont
nem. Például az olvasók jobban felfigyelnek azokra a
gondolatokra, amelyek megerősítik vagy cáfolják a szöveg
jelentéséről előzetesen kialakított elképzeléseiket vagy
a szövegről alkotott általános elvárásaikat. Továbbá az
olvasók gyakran keresnek vissza explicit információkat a
szövegben azért, hogy válaszoljanak egy feltett kérdésre,
vagy ellenőrizzék, valóban megértették-e a szöveg egy
adott gondolatmenetét.
Konkrét, explicit információk felismerésekor és visszakeresésekor az olvasók különböző módon azonosítják és
értik meg azt a szövegrészt, amely releváns a kérdéssel.
A megfelelő információ visszakeresése nemcsak azt
követeli meg az olvasótól, hogy megértse, amit a szöveg expliciten közöl, hanem azt is, hogy tudja, milyen
kapcsolatban van az ott közölt információ a keresett
információval.
A sikeres visszakeresés azonnali vagy automatikus
szövegmegértést kíván. Ugyanakkor ehhez az eljáráshoz
nincs vagy csak kevéssé van szükség a szöveg interpretálására. Nincsenek a jelentésben „lyukak”, amelyeket
ki kellene tölteni – a jelentés egyértelműen benne van a
szövegben. Az olvasónak csak a keresett és a megtalált
információ közötti kapcsolatot kell felismernie.

•
•
•
•

az olvasás céljához kapcsolódó elemek azonosítása;
konkrét gondolatok kikeresése;
szavak, szókapcsolatok jelentésének kikeresése;
egy történet körülményeinek azonosítása (pl. idő,
helyszín);
• a tételmondat vagy központi gondolat megtalálása
(ha explicit módon jelenik meg).
Egyenes következtetések levonása

Ahogy az olvasó a szövegből jelentést alkot, kapcsolatot
teremt azon gondolatok, információk között, amelyek
nem explicit módon szerepelnek a szövegben. A kapcsolatok megalkotása vezeti el ahhoz, hogy túljusson a
szöveg felszínén, és kitöltse a hiányzó „lyukakat”, eljutva
a szöveg mélyebb jelentéséig. E következtetések közül
néhány leginkább olyan információkon alapul, amelyek
szerepelnek a szövegben: az olvasónak pusztán két vagy
több gondolatot vagy információt kell összekapcsolnia.
Bár a gondolatok expliciten szerepelnek a szövegben, a
köztük lévő kapcsolat nem, és ezt kell felismernie az olvasónak. Az egyenes következtetések levonása nagyon is a
szövegen alapul. Bár nem szerepel expliciten a szövegben,
mégis viszonylag világos a jelentés.
A gyakorlott olvasók ezeket a következtetéseket
gyakran automatikusan megteszik. Azonnal kapcsolatot
teremthetnek két vagy több információ között, felismerve a köztük lévő viszonyt, még ha a szövegben nem is
szerepel. Számos esetben a szerző úgy alkotja meg a
szövegét, hogy az olvasókat nyilvánvaló vagy egyenes
következtetések levonására vezesse. Például egy szereplő
cselekedetei a történet során lehetnek olyanok, hogy egy
bizonyos tulajdonságra utaljanak, ezért minden olvasó
ugyanahhoz a következtetéshez jut el a szöveg elolvasása
után a szereplő személyiségét illetően.
Ebben a gondolkodási műveletben az olvasó tipikusan
nem csak a szöveg mondataira figyel. Koncentrálhat a
helyi jelentésre, a szöveg egy részletének jelentésére vagy
a globális jelentésre. Ugyanakkor néhány egyenes következtetés a helyi és a teljes jelentés közötti összefüggéshez
vezetheti az olvasókat.
Az olvasók az alábbi néhány műveletet végzik el:
• ok-okozati összefüggés felismerése;
• a központi gondolat megállapítása a felsorolt érvek alapján;
• annak megállapítása, hogy egy adott névmás mire
vagy kire vonatkozik;
• a szövegben rejlő általánosítások azonosítása;
• két szereplő viszonyának a megállapítása.

Adatok és gondolatok értelmezése, összefoglalása

Az egyenes következtetések levonásához hasonlóan az
olvasók itt is a lokális vagy a teljes jelentésre koncentrálhatnak, illetve végiggondolhatják a szöveg részleteinek
és átfogó témájának kapcsolatát. Bármelyik esetben a
szöveg bekezdésszintjén túli műveletet hajtanak végre
az olvasók.
Ahogy az olvasók értelmeznek és összefoglalnak adatokat és gondolatokat a szövegben, gyakran a világról alkotott ismereteikből is meríteniük kell. Olyan kapcsolatokat
alkotnak, amelyek nemcsak implicit módon szerepelnek
a szövegben, hanem saját szempontú értelmezést is
igényelhetnek. Amikor az olvasók értelmeznek és összefoglalnak adatokat és gondolatokat a szövegből, sokkal
inkább saját háttérismereteikből és tapasztalataikból kell
meríteniük, mint az egyenes következtetések levonásakor.
Éppen ezért az a jelentés, amelyet ezzel a gondolkodási
művelettel alkotnak meg, különbözhet az egyes olvasók
esetében, mivel megalkotása az egyének ismereteitől és
háttértudásától függ.
Ezzel az értelmezési művelettel a szöveg specifikusabb
és teljesebb megértését érik el az olvasók azáltal, hogy
személyes ismereteiket és háttértudásukat alkalmazzák
a szövegben olvasottakra.
Az olvasók az alábbi néhány műveletet végzik el:
• a szöveg átfogó üzenetének vagy témájának megállapítása;
• annak végiggondolása, hogy milyen alternatívái lehetnek a szereplők cselekedeteinek;
• a szöveg elemeinek összehasonlítása és összevetése;
• a szöveg hangulatának vagy hangnemének megállapítása;
• az olvasottak hétköznapi alkalmazhatóságának felismerése.
A szöveg nyelvi, tartalmi és szerkesztésbeli
elemeinek mérlegelése, értékelése

Ahogy az olvasók mérlegelik és értékelik a tartalmi, a
nyelvi és a szerkesztésbeli elemeket, figyelmük a szöveg
kritikai szempontú olvasására terelődik.
A tartalmi elemek esetében saját értelmezésükből merítenek, és a szöveg általuk alkotott jelentését összevetik a
világról alkotott képükkel. Például összehasonlíthatják a
máshonnan vett gondolatokat és információkat a szövegben olvasottakkal, és az előbbiek tükrében értékelhetik
azokat.
Az olyan szerkesztésbeli elemek tekintetében, mint a
struktúra és a nyelvezet, az olvasók azt vizsgálják, hogyan
van megformálva a jelentés. Mikor ezt teszik, a szöveg
műfajára, struktúrájára és a nyelvi konvenciókra vonatkozó ismereteikből merítenek. Reflektálhatnak a szerző
azon eszközeire is, amelyek jelentést továbbítanak, és
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Az információk felismerése tipikusan a mondat szintjén mozog a szövegben. A művelet ugyan megkívánhatja
az olvasótól, hogy több, speciális információt találjon
meg a szövegben, azonban ezek mindegyike általában
ugyanabban a mondatban található.
Az olvasók az alábbi néhány műveletet végzik el:
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megítélhetik ezek megfelelő voltát, vagy megkérdőjelezhetik a szerző céljait, perspektíváját, esetleg képességeit.
A szöveg nyelvi és szerkesztésbeli elemeinek mérlegelésekor, értékelésekor az olvasók saját nyelvhasználati
ismereteiket alkalmazzák a szövegre, amelyre mint gondolatokat, érzelmeket és információkat hordozó elemre
tekintenek. Az olvasók gyengének találhatják a szöveg
megírását, vagy éppen ellenkezőleg, felismerhetik a
szerző szövegszerkesztői nagyságát. Az olvasottság és a
nyelvben való jártasság elengedhetetlen ehhez a gondolkodási művelethez.
Az olvasók ebben a műveletben a szövegtől távolabb
állnak, és így vizsgálják, értékelik azt. A szöveg tartalmát
vagy jelentését személyes perspektívából vagy kritikai és
objektív nézőpontból vizsgálhatják. Ilyenkor a világról alkotott és a régebben olvasott ismereteikre támaszkodnak.
Az olvasók az alábbi néhány műveletet végzik el:

A PIRLS képességszintjei
A PIRLS normatív mérés, amelynek képességskálája kiválóan alkalmas az egyes tanulócsoportok eredményeinek
összevetésére. A képességskála mellett a PIRLS képességszintjei arra szolgálnak, hogy a tanulók tudásáról is képet
kaphassunk. A képességszintek a képességskála felosztásával és az egyes szintekhez tartozó feladatokon keresztül
az adott képességszinten lévő tanulók képességeinek
leírásával jönnek létre. A képességszintek létrehozásának
szabályaival az első fejezetben Az adatok értelmezése,
jelentéskészítés című rész foglalkozik részletesebben.
A PIRLS-skála négy képességszintre tagolódik: alacsony,
átlagos, magas és kiváló képességszintek. Az 5. táblázat
összefoglalja, hogy a különböző olvasási célok esetében
mire képesek az ezeket a szinteket elérő tanulók.

• egy esemény valószínűségének felmérése;
• a szerző által meglepőnek szánt befejezés értékelése/
értelmezése;
• az információk értékelése a teljesség vagy az átláthatóság szempontjából;
• a szerző témával kapcsolatos nézőpontjának megállapítása.

| A PIRLS 2011 szövegértés tartalmi kerete

Képességszint

Mire képesek az adott szintet elérő tanulók?
Élményszerző szövegek olvasásakor
– Felismerik és visszakeresik az explicit módon megjelenő
elemeket.

– Felismerik és kimásolják az explicit módon megfogalmazott,
könnyen visszakereshető információkat a szöveg elejéről.

Áltagos
(475–550 pont
a PIRLS-képességskálán)

– Visszakeresik és visszaidézik az expliciten megjelenő cselekedeteket, eseményeket és érzelmeket.
– Képesek egyenes következtetéseket levonni a főszereplő
tulajdonságaival, érzelmeivel és motivációjával kapcsolatban.
– Egyszerű magyarázatot adnak egyértelmű ok-okozati viszony
esetében.
– Elkezdik felismerni a nyelvi elemeket és a stílust.

– Felismerik és kimásolják a szöveg két különböző pontján található
információt.
– Használják az alcímeket, szövegdobozokat és illusztrációkat a
szövegben való tájékozódáshoz.

Magas
(550–625 pont
a PIRLS-képességskálán)

– Felismernek releváns jeleneteket, és megkülönböztetnek fontos
elemeket a szöveg különböző helyein.
– Magyarázattal szolgálnak szándékok, cselekedetek, események
és érzelmek kapcsolatára vonatkozóan, és a szövegből vett
részletekkel támasztják alá válaszukat.
– Felismernek bizonyos mögöttes tartalmakat hordozó elemeket
(pl. átvitt értelmű kifejezések, elvont üzenetek).
– Értelmezik és összekötik a cselekmény elemeit és a szereplők
cselekedeteit.
– Értelmezik a történet egészében a meghatározó eseményeket és
cselekedeteket.

– Felismerik és használják a szöveg szerkesztésbeli sajátosságait,
hogy megtalálják és elkülönítsék a releváns információkat.
– Elvont vagy áttételes információk alapján is képesek következtetéseket levonni.
– A szöveg különböző részleteiből vonnak össze információkat,
hogy azonosítsák a fő mondanivalót, és magyarázatokkal
szolgáljanak.
– Összehasonlítják és elbírálják a szöveg részleteit, választanak, és
indokolják választásukat.
– Megértik a szöveg áttételes elemeit, mint például az egyszerű
metaforákat vagy a szerző nézőpontját.
– Megtalálnak és megkülönböztetnek releváns információkat egy
sok információval rendelkező szövegből vagy egy táblázatból.
– Logikai kapcsolatot teremtenek egy adott magyarázat és annak
okai között.
– Szöveges és képi információkat egyaránt használnak, hogy
különböző gondolatok közötti kapcsolatot megmagyarázzanak.
– A tartalmi és szöveges elemek értelmezése révén általánosítani
képesek.

Kiváló
(625 pont felett
a PIRLS-képességskálán)

– A szöveg különböző részleteiből vonnak össze gondolatokat, hogy – A szöveg különböző részleteiben is felismerik és értelmezik az
értelmezzék a szöveg témájának egészét.
összetett információkat, és szöveg alapú indoklást adnak.
– Értelmezik a történet cselekményét és szereplőinek cselekedeteit, – Sorba állítják a szövegben szereplő információkat, megmagyarázamelyekből következtetéseket vonnak le azok okaira, motivációira,
zák ezeket, értelmezik fontosságukat, és felismerik a köztük lévő
érzéseikre és a szereplők tulajdonságaira vonatkozóan a szöveg
kapcsolatot.
egésze alapján.
– Értelmezik a szövegszerű és vizuális elemeket, és megmagyarázzák ezek funkcióját.

5. táblázat: Az egyes képességszinteket elérő tanulók képességei
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Információszerző szövegek olvasásakor

Alacsony
(400–475 pont
a PIRLS-képességskálán)

A TIMSS 2011 matematika
tartalmi kerete

Tartalmi terület – 4. évfolyam

Arány (%)

Számok

50

Geometriai alakzatok és mérés

35

Adatábrázolás

15

Tartalmi terület – 8. évfolyam

Arány (%)

Számok

30

Algebra

30

Geometria

20

Adat és valószínűség

20

Kognitív terület

Arány (%)
4. évfolyam

8. évfolyam

Ismeret

40

35

Alkalmazás

40

40

Értelmezés

20

25

6. táblázat: A tartalmi és kognitív területek aránya
a TIMSS 2011-es matematika felmérésben

Tartalmi területek –
4. évfolyam
A tartalmi területek a TIMSS 2011-es mérés matematikatesztjének tartalmi részét írják le. A tartalmi területeket
alkotó részterületek a hozzájuk tartozó tartalmi elemek
felsorolásával jelennek meg. A mérésben szereplő matematikai tartalmak a részt vevő országok többségében
a tanterv részét képezik az adott évfolyamon. Ezek az
évfolyam-specifikus tartalmi elemek azt tükrözik, milyen mértékű megértés és milyen képesség szükséges a
feladatok megoldásához.

Számok
A számok tartalmi terület a 4. évfolyamon a helyi érték,
a számok megjelenítési módjainak és a számok közötti
kapcsolatoknak a megértését foglalja magában. Ezen az
évfolyamon a tanulók már rendelkeznek számérzékkel,
magabiztos számolási készséggel, értik a műveletek jelentését, és azt, hogy ezek miként viszonyulnak egymáshoz, képesek a számokat és műveleteket (pl. összeadás,
kivonás, szorzás és osztás) használni egy szöveges feladat
megoldásában. Ismernek számsorozatokat, észreveszik
egy sorozatban szereplő számok közötti összefüggéseket,
vagy képesek folytatni azt.
A számok tartalmi terület részterületei:
•
•
•
•

természetes számok,
közönséges és tizedes törtek,
nyitott mondatok természetes számokkal,
sorozatok és összefüggések.

Mivel a természetes számokkal lehet legkönnyebben
bevezetni a számokkal való műveleteket, a természetes
számokkal való foglalkozás az első évfolyamok matematikájának alapja az iskolában – a TIMSS 2011 tartalmi
kerete is ezt tükrözi. A legtöbb gyerek már néhány éves
korában megtanul számolni, és az első néhány iskolaévben már meg tud oldani összeadási, kivonási, szorzási
és osztási feladatokat. A negyedikes tanulóknak már
számításokat kell végezniük természetes számokkal, meg
kell tudniuk becsülni összegeket, különbségeket, szorzatokat, hányadosokat, és szöveges feladatok megoldásában
számításokat kell alkalmazniuk.
A tanulók használni tudják a számokkal kapcsolatos
ismereteiket, hogy megértsék a mértékegységek közötti
kapcsolatokat, és tudjanak átváltani közöttük. Az ilyen
kapcsolatok közé tartoznak a metrikus mértékegységrendszer 10 hatványú összefüggései, valamint a másodpercek, percek, órák és napok közötti átváltások.
Az algebra előkészítése során megjelenő fogalmak és
képességek vizsgálata szintén a mérés tárgya a 4. évfolyamon. Ezen a területen a hangsúly a megértésen
van, amely később tovább építkezik, és egy formálisabb,
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A matematikát nem önmagáért tanítják. Ismerete,
még inkább használatának a képessége nagy segítséget
nyújthat a társadalmi életben való hatékony részvételben
vagy a munkahelyi sikeresség elérésében. A technológiai
fejlődéssel, a modern vezetési eljárások megjelenésével
egyre nő azoknak a szakmáknak a száma, amelyek magas
szintű jártasságot feltételeznek a matematika használatában vagy a matematikai gondolkodásban.
A TIMSS 2011 mérésben a matematika tartalmi kerete
mind a 4., mind a 8. évfolyamon két dimenzió – a tartalmi és a kognitív területek – mentén szerveződik. A tartalmi területek leírják a matematikán belül mérni kívánt
területeket és tartalmi elemeket (pl. számok, algebra,
geometria, illetve adat és valószínűség is a 8. évfolyamon).
A kognitív területek azokat a tevékenységcsoportokat mutatják be, amelyeket a diákok várhatóan végrehajtanak,
miközben a matematikai tartalommal foglalkoznak.
A 6. táblázat a 2011-es TIMSS-mérés tartalmi és
kognitív területeinek arányát mutatja a 4. és a 8. évfolyamon.
A tartalmi területek némileg különböznek a 4. és a 8.
évfolyamon, tükrözve az egyes évfolyamokon elsajátított
matematikai ismeretek természetét és nehézségét. A 4. évfolyamon nagyobb hangsúlyt kap a számok területe, mint
8.-ban. A 8. évfolyamon az algebra önálló területként szerepel, a 4. évfolyamon megjelenő egyszerűbb algebrai fogalmak a számok témaköréhez sorolódnak. A 8. évfolyam
harmadik tartalmi területe a geometria, a 4. évfolyamon
az ennek megfelelő terület a geometriai alakzatokra és a
mérésre koncentrál. A 4. évfolyamon az adatokkal foglalkozó területből az adatleolvasás és adatábrázolás jelenik
meg, míg a 8. évfolyamon a hangsúly az adatértelmezésen
és a valószínűség alapvető elemein van.
A kognitív területek megegyeznek a két évfolyamon,
magukban foglalják azokat a kognitív folyamatokat,
amelyek megjelennek a matematikával való foglalkozás,
problémamegoldás során a 8. évfolyamig.
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algebrai gondolkodás kialakulásához vezet. Idetartozik
az egyszerű egyenletek (nyitott mondat formájában),
valamint a számsorozatok megértése.
A tanulóknak tudniuk kell nyitott mondatokkal
dolgozni és megtalálni a hiányzó számot, egy szituáció
modellezésére olyan nyitott mondatot használni, amely
a négy alapműveletből egyet tartalmaz. Vizsgálni tudnak
jól körülírt számsorozatokat és a tagjaik közötti kapcsolatot, megtalálják a szabályt közöttük, vagy a szabály
alapján meg tudnak adni tagokat.
A közönséges és tizedes törtek területén a hangsúly a
megjelenítésükön van, és annak megértésén, hogy mit jelentenek a szimbólumok. A számok tartalmi terület része
a közönséges törtek és tizedes törtek összehasonlítása is.
Számok: természetes számok

1. A helyi érték ismerete, beleértve a helyi értékes alakban
megadott számok felismerését és leírását, valamint a
természetes számok megjelenítését szövegesen, diagramon vagy szimbólumok segítségével.
2. Természetes számok összehasonlítása és nagyság szerinti sorba rendezése.
3. Számítások természetes számokkal (+, –, ∙, :) és e műveletek eredményének becslése a bennük szereplő számok
kerekítésével.
4. Számok többszöröseinek és osztóinak felismerése.
5. Szöveges feladatok megoldása, beleértve a valós
szituációban megjelenő problémákat, és azokat, amelyek méréssel, pénzzel kapcsolatosak és egyszerű arányt
tartalmaznak.
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Számok: közönséges és tizedes törtek

38

1. A közönséges tört fogalmának6 megértése: a tört mint
egy egység része vagy több egységből álló objektum
része, helyük a számegyenesen, közönséges törtek megjelenítése szövegesen, számokkal vagy modellekkel.
2. Egyenlő értékű (egyszerű) közönséges törtek felismerése; egyszerű közönséges törtek összehasonlítása és
nagyság szerinti sorba rendezése.
3. Egyszerű közönséges törtek összeadása és kivonása.
4. Tizedesjegyek értelmezése beleértve a tizedes törtek meg jelenítését szövegesen, számokkal vagy
modellek kel.
5. Tizedes törtek összeadása és kivonása.
6. Egyszerű közönséges törteket vagy tizedes törteket tartalmazó szöveges feladatok megoldása.
6

A negyedik évfolyamon szereplő feladatok 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,
12 és 100 nevezőjű törteket tartalmaznak. A tizedes törtes
feladatok egy vagy két tizedesjeggyel rendelkező törteket
tartalmaznak.

Számok: nyitott mondatok természetes számokkal

1. Nyitott mondatok hiányzó értékének vagy hiányzó
műveletének megtalálása (pl. 17 +  = 29).
2. Egyszerű szituáció modellezése ismeretlent tartalmazó
kifejezéssel vagy nyitott mondattal.
Számok: sorozatok és összefüggések

1. Jól körülírt sorozatok folytatása vagy hiányzó tagjának
megadása, számsorozatok szomszédos tagjai közötti
összefüggés leírása, valamint a sorozat tagja és sorozatbeli sorszáma közötti összefüggés megadása.
2. Természetes számokból álló számpárok közötti összefüggést leíró szabály megadása vagy kiválasztása, adott
szabálynak eleget tevő, természetes számokból álló
számpár megadása (pl. szorozd meg az első számot
3-mal, majd adj hozzá 2-t, hogy megkapd a második
számot).

Geometriai alakzatok és mérés
A geometriai alakzatok és mérés területhez tartoznak a
geometriai alakzatok tulajdonságai, például az oldalak,
szögek nagysága, területek és térfogatok. A tanulónak tudnia kell azonosítani és elemezni az egyenesek,
szakaszok, szögek, valamint számos két- vagy háromdimenziós alakzat tulajdonságait és jellemzőit, és geometriai összefüggéseken alapuló magyarázatokat kell adnia.
Ide tartozik az egyszerűsített koordináta-rendszerek
megértése és a térlátás képességének alkalmazása annak
érdekében, hogy megtalálják a kapcsolatot ugyanazon
alak zat két- és háromdimenziós megjelenítése között.
A tartalmi terület két részterülete:
• pontok, egyenesek, szakaszok és szögek,
• két- és háromdimenziós alakzatok.
A negyedikes felmérésben a tanulóknak tudniuk kell jellemezni, elképzelni és lerajzolni geometriai alakzatokat,
ideértve szögeket, szakaszokat, háromszögeket, négyszögeket és más sokszögeket. Összetett alakzatokat ismert
geometriai alakzatokra kell bontaniuk. Fel kell ismerniük
a tengelyes szimmetriát, rajzolniuk kell szimmetrikus
alakzatokat, és jellemezniük kell forgatásokat.
A 4. évfolyamon elvárható a tanulóktól a fizikai jellemzők (hossz, terület, térfogat, szög) méréséhez szükséges
eszközök használata. A méréssel kapcsolatos képességek
alapvető eleme annak ismerete, hogy egy adott helyzetben
melyik mértékegységet kell használni. A negyedikes tanulók tudnak kerekíteni, becsülni és egyszerű képleteket
használni négyzetek és téglalapok területének és kerületének meghatározásához.

1. Hosszmérés és hosszbecslés.
2. Merőleges és párhuzamos egyenesek felismerése és rajzolása.
3. Szögek összehasonlítása méret alapján, szögek rajzolása (pl. derékszög, derékszögnél nagyobb vagy kisebb
szög).
4. Síkbeli pont helyének meghatározása egyszerűsített
koordináta-rendszerben.
Geometriai alakzatok és mérés:
két- és háromdimenziós alakzatok

1. Közismert geometriai alakzatok azonosítása, osztályozása és összehasonlítása (pl. osztályozás vagy
összehasonlítás alak, méret vagy más tulajdonság alapján).
2. Geometriai alakzatok elemi tulajdonságainak felidézése, jellemzése és használata, beleértve a tengelyes és
forgásszimmetriát.
3. Háromdimenziós alakzatok és kétdimenziós megjelenítésük közötti kapcsolat felismerése.
4. Négyzetek és téglalapok kerületének és területének
kiszámítása; geometriai alakzatok területének és térfogatának meghatározása és becslése (pl. lefedés adott
alakzattal vagy kitöltés kockákkal).

Adatábrázolás
Az adatábrázolás tartalmi terület a megjelenített
adatok leolvasását és értelmezését foglalja magában.
Szintén idetartozik annak megértése is, hogyan kell
az adatokat rendszerezni, és hogyan lehet grafikonon
és diagramon megjeleníteni azokat, hogy alkalmasak legyenek annak a kérdésnek a megválaszolására,
amelyre az adatgyűjtés irányult. A tanulóknak össze
kell tudniuk hasonlítani az adatok jellemzőit, és a megjelenített adatok alapján tudniuk kell következtetéseket
levonni.
Az adatábrázolás részterületei:
• adatleolvasás és -értelmezés,
• rendszerezés és ábrázolás.
4. évfolyamon a tanulóknak tudniuk kell különböző adatábrázolásokról adatokat leolvasni. A tanulók
egyszerű adatgyűjtési terveket készítenek vagy mások
által összegyűjtött adatokkal dolgoznak. Rendelkeznek
képességekkel az adatábrázolás területén, és felismernek
számos adatábrázolási módot.

Adatábrázolás: adatleolvasás és -értelmezés

1. Leolvasás skáláról, adatleolvasás táblázatból, piktogramról, oszlopdiagramról és kördiagramról.
2. Összefüggő adathalmazokból származó információk összevetése (pl. megadott adatok vagy megjelenített adatok arról, hogy melyik a legkedveltebb
ízű jégkrém négy vagy több osztályban, annak az osztálynak az azonosítása, ahol a csokoládé a legkedveltebb íz).
3. Ábrázolt adatokból nyert információ alapján olyan kérdések megválaszolása, amelyek túlmennek a közvetlen
adatleolvasáson (pl. adatok összekapcsolása, adatokkal
végzett számítások, következtetések levonása).
Adatábrázolás: rendszerezés és ábrázolás

1. Ugyanazon adatsor különböző megjelenítéseinek öszszehasonlítása, párosítása.
2. Adatok rendszerezése és megjelenítése táblázatban,
piktogramon és oszlopdiagramon.

Tartalmi területek –
8. évfolyam
A 4. évfolyamhoz hasonlóan a 8. évfolyamos matematikateszt tartalmi területei a nyolcadikos mérés tartalmi
részét írják le. Minden tartalmi területnek részterületei
vannak, amelyek a hozzájuk tartozó tartalmi elemek felsorolásával jelennek meg. A mérés matematikai tartalmai
a részt vevő országok többségének tanterveiben szerepelnek az adott évfolyamon. Ezek az évfolyam-specifikus
tartalmi elemek írják le azt, hogy a feladatok megoldásához milyen mértékű megértés és milyen képességek
szükségesek.
A tartalmi területek leírása esetenként hasonló
vagy megegyezik a 4. és a 8. évfolyamon, a két évfolyam
közötti fejlődés a feladatok nehézségében mutatkozik
meg.

Számok
A számok tartalmi területhez tartozik a számok, a számok megjelenítésének, a számok közötti kapcsolatoknak
és a számrendszereknek a megértése. A 8. évfolyamon
a tanulóknak már fejlett a számérzékük, magabiztosan
számolnak, értik a műveletek jelentését, és hogy milyen
kapcsolatban állnak egymással, képesek a számokat
és a műveleteket feladatok (problémák) megoldásához
használni.

| A TIMSS 2011 matematika tartalmi kerete

Geometriai alakzatok és mérés:
pontok, egyenesek, szakaszok és szögek
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A számok területhez tartozó részterületek:
•
•
•
•

természetes számok,
közönséges és tizedes törtek,
egész számok,
arány, arányosság és százalék.

A számításokban a természetes számok helyett itt már inkább a közönséges és tizedes törtek jelennek meg. A közönséges törteken és tizedes törteken belül hangsúlyosan
jelenik meg a törtek ábrázolása, a különböző alakjaik
közötti átváltás, annak a megértése, hogy a szimbólumok
milyen mennyiséget jelentenek, valamint a számítások
és a szöveges feladatok megoldása. A nyolcadikosok már
magabiztosan mozognak az egyenlő értékű törtek, tizedes törtek és százalékok között, különböző eljárásokat
használva.
A nyolcadikosok matematikatudása a természetes
számokról tovább bővül az egész számok körére, ideértve a nagyság és nagyságrend szerinti sorba rendezést, valamint az egész számokkal végzett műveleteket.
A tanulóknak tudniuk kell százalékokkal és arányokkal
dolgozni és arányosságot alkalmazni szöveges feladatok
megoldásához.
A tanulóknak meg kell oldaniuk rutin- és nem rutinfeladatokat, amelyek életszerű szövegkörnyezetben vagy
tisztán matematikai kontextusban szerepelnek. Egyes
feladatok mértékekkel, mértékegységekkel kapcsolatos
számításokat tartalmaznak.
Számok: természetes számok
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1. A természetes számokkal kapcsolatos szabályok megértése és a velük végzett számítások végrehajtása (pl. a
négy alapművelet ismerete, helyi érték, kommutativitás,
asszociativitás és disztributivitás).
2. Számok többszöröseinek és osztóinak megtalálása és
használata, prímszámok felismerése, számok hatványainak és 144-ig a négyzetszámok négyzetgyökének
kiszámítása.
3. Szöveges feladatok megoldása, természetes számokkal
végzett számítás, becslés és kerekítés segítségével.
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Számok: közönséges és tizedes törtek

1. Közönséges és tizedes törtek összehasonlítása és nagyság szerinti sorba rendezése; egyenlő értékű törtek azonosítása és felírása.
2. A helyi érték megértésének bemutatása véges tizedes
törtek esetében (pl. összehasonlítással és sorba rendezéssel).
3. Közönséges törtek, tizedes törtek és velük végzett műveletek ábrázolása modellek segítségével (pl.
számegyenes), ilyen ábrázolások azonosítása és használata.

4. Közönséges törtek átszámítása tizedes törtté és fordítva.
5. Számítások közönséges törtekkel és tizedes törtekkel
és ezeket tartalmazó szöveges feladatok megoldása.
Számok: egész számok

1. Egész számok ábrázolása, összehasonlítása, nagyság
szerinti sorba rendezése, műveletek egész számokkal
és szöveges feladatok megoldása használatuk révén.
Számok: arány, arányosság és százalék

1. Ekvivalens arányok azonosítása és megtalálása, adott
szituáció modellezése arány alkalmazásával és mennyiség felosztása megadott aránynak megfelelően.
2. Százalékos érték átszámítása közönséges törtté vagy
tizedes törtté és fordítva.
3. Százalékos összefüggéseket, illetve arányosságokat tartalmazó szöveges feladatok megoldása.

Algebra
Míg a függvényösszefüggések és ezek alkalmazásai a
modellezésben és a feladatok (problémák) megoldásában
kapják a legnagyobb hangsúlyt, fontos azt is vizsgálni,
hogy az ezt támogató tudás és képesség elsajátítása
milyen mértékben történt meg. Az algebra tartalmi
területhez tartozik a sorozatok (minták) felismerése és
folytatása, algebrai szimbólumok használata matematikai
szituációk ábrázolására, valamint gyakorlat kialakítása
ekvivalens kifejezések megadásában és elsőfokú egyenletek megoldásában.
Az algebra terület részterületei:
• minták (sorozatok),
• algebrai kifejezések,
• egyenletek/képletek és függvények.
Az algebrai fogalmak a 8. évfolyamra már eléggé formalizáltak, a tanulók már értik az elsőfokú összefüggéseket
és a változó fogalmát. A tanulóktól ezen a szinten már
elvárható, hogy algebrai kifejezéseket használjanak és egyszerűsítsenek, megoldjanak elsőfokú egyenleteket és
egyenlőtlenségeket, kétismeretlenes egyenletrendszereket
és használjanak számos függvényt. Tudniuk kell valós
problémákat megoldani algebrai modellek használatával és
algebrai fogalmakat használva összefüggéseket ismertetni.
Algebra: minták (sorozatok)

1. Számokkal, szövegesen, szimbólumokkal vagy diagrammal jól definiált numerikus, algebrai és geometriai
minták vagy sorozatok folytatása; hiányzó tag megtalálása.

A geometria részterületei:

2. Sorozatban, a szomszédos tagok között vagy a sorozat
tagja és indexe (sorozatbeli sorszáma) között megfigyelhető összefüggés általánosítása számok, szöveg vagy
algebrai kifejezések használatával.

1. Változókat tartalmazó kifejezések összegének, szorzatának és hatványának meghatározása.
2. Algebrai kifejezések értékének kiszámítása adott
változóérték(ek) esetén.
3. Algebrai kifejezések egyszerűsítése és összehasonlítása
annak megállapításához, hogy ekvivalensek-e egymással.
4. Algebrai kifejezések használata szituációk modellezéséhez.
Algebra: egyenletek/képletek és függvények

1. Adott változóérték behelyettesítése egyenletbe/képletbe.
2. Annak eldöntése, hogy az adott érték(ek) kielégítik-e
az egyenletet/képletet.
3. Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek és (kétismeretlenes) egyenletrendszerek megoldása.
4. Az adott szituációt leíró elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek vagy függvények felismerése és felírása.
5. Függvények táblázatos, grafikonos vagy szöveges ábrázolásának felismerése és létrehozása.
6. Szöveges feladatok megoldása egyenletek/képletek és
függvények segítségével.

Geometria
A nyolcadikos tanulók elemezni tudják különböző két- és
háromdimenziós alakzatok bizonyos tulajdonságait, beleértve az oldalhosszakat, szögnagyságokat, és geometriai
összefüggéseken alapuló magyarázatokat tudnak adni.
Képesek a Pitagorasz-tétel alkalmazására szöveges feladatok megoldásakor. A hangsúly a geometriai tulajdonságok
és összefüggéseik használatán van.
A geometriai tulajdonságok és kapcsolatok megértésén
kívül a tanulók jól eligazodnak a geometriai mérések
területén, megfelelően alkalmazzák a mérőeszközöket, képesek szükség esetén becsülni, kiválasztják és
használják a megfelelő képleteket kerület-, terület- vagy
térfogatszámításhoz. A Geometria területhez tartozik
még a koordináta-rendszerbeli ábrázolások megértése és a térlátás képességének alkalmazása két- és
háromdimenziós alakzatok és megjelenítéseik közötti
mozgáshoz. A ta nulók használják a szimmetriát, és
transzformációkat alkalmazna k matematikai szituációk
elemzéséhez.

A térérzék a geometriának és a felmérésnek is nélkülözhetetlen része. A kognitív terület a rajzok készítésétől
és szerkesztésektől az alakzatok és transzformációk
kombinációjáról való matematikai gondolkodásig terjed.
A tanulók feladata, hogy körülírjanak, elképzeljenek,
lerajzoljanak, megszerkesszenek különböző geometriai
alakzatokat, ideértve szögeket, szakaszokat, háromszögeket, négyszögeket és más sokszögeket. A tanulók
képesek összetett alakzatokat kombinálni, felbontani és
elemezni. Képesek megadni objektumok felül- vagy oldalnézetét, valamint a hasonlósággal és egybevágósággal
kapcsolatos ismereteiket alkalmazni szöveges feladatok
megoldásában.
A tanulók képesek a Descartes-féle koordináta-rendszerben pontok és egyenesek helyét meghatározni. Felismerik a tengelyes szimmetriát, és képesek szimmetrikus
alakzatot rajzolni. Értik és matematikai fogalmak használatával (pl. középpont, irány és szög) le tudják írni a
forgatásokat, eltolásokat és tükrözéseket.
Ahogy a tanuló fejlődik az iskolában, a geometriai
kontextusban megjelenő arányossági gondolkodás is
fontossá válik mint kezdeti kapcsolat a geometria és az
algebra között. A tanulók meg tudnak oldani feladatokat
geometriai modellek segítségével, és meg tudnak magyarázni összefüggéseket geometriai fogalmak felhasználásával.
Geometria: geometriai alakzatok7

1. Különböző fajtájú szögek azonosítása, egyeneseken és
geometriai alakzatokban lévő szögek közötti kapcsolatok ismerete és használata.
2. Két- és háromdimenziós alakzatok geometriai tulajdonságainak felismerése, beleértve a tengelyes és
forgásszimmetriát.
3. Egybevágó háromszögek, négyszögek és egymásnak
meg felelő oldalaik azonosítása; hasonló háromszögek
azonosítása, valamint tulajdonságaik felidézése és használata.
4. Háromdimenziós alakzatok és kétdimenziós megjelenítésük közötti kapcsolat felismerése (pl. háromdimenziós
objektumok testhálója vagy kétdimenziós nézetei).
5. Geometriai jellemzők – beleértve a Pitagorasz-tételt
is – alkalmazása szöveges feladatok megoldásához.
7

A 8. évfolyamos teszt feladataiban megjelenő alakzatok között
vannak körök, háromszögek: általános, egyenlő szárú, egyenlő oldalú, derékszögű, négyszögek: általános, trapéz, paralelogramma,
téglalap, rombusz és négyzet, ezen kívül más sokszögek: ötszög,
hatszög, nyolcszög, tízszög.
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Algebra: algebrai kifejezések

• geometriai alakzatok,
• geometriai mérés,
• helyzet és mozgás.
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Geometria: geometriai mérés

1. Adott tulajdonságú szögek és szakaszok (egyenesek)
rajzolása; megadott szögek, szakaszok, kerületek, területek és térfogatok mérése és becslése.
2. Megfelelő képlet kiválasztása és alkalmazása kerületek,
területek, felszín és térfogat kiszámításához; összetett
területek méreteinek megadása.
Geometria: helyzet és mozgás

1. Pontok helyének meghatározása a Descartes-féle koordináta-rendszerben, és ilyen pontokat tartalmazó
feladatok megoldása.
2. Kétdimenziós alakzatok geometriai transzformációinak (eltolás, tükrözés, forgatás) felismerése és ezek alkalmazása.

Adat és valószínűség
Az adat és valószínűség tartalmi területhez tartozik annak ismerete, hogyan kell rendszerezni az önállóan vagy
mások által gyűjtött adatokat, hogyan lehet grafikonon
megjeleníteni az adatokat annak a kérdésnek a megválaszolásához, amiért az adatgyűjtés folyt. Idetartozik a
nem megfelelő adatábrázolásokkal kapcsolatos problémák
átlátása is.
Az adat és valószínűség tartalmi terület részterületei:
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• adatok rendezése és ábrázolása,
• adatértelmezés,
• valószínűség.
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A tanulók képesek egyszerű adatgyűjtési terveket készíteni, a saját maguk vagy más által gyűjtött adatokkal
, vagy olyanokkal, amelyek véletlenszerűen
generálódtak. Érteniük kell, mit jelentenek az ábrázolt
adatoknál a különböző számok, szimbólumok és pontok. Például fel kell ismerniük, hogy egyes számok az
adat értékeit jelzik, mások az előfordulása gyakoriságát.
A tanulóknak fejleszteniük kell képességeiket az adatábrázolás területén az oszlopdiagramok, táblázatok vagy
vonaldiagramok használatában. Fel kell ismerniük és öszsze kell hasonlítaniuk a különböző megjelenítési formák
előnyeit.
A tanulók képesek leírni és összehasonlítani az adatok
jellemzőit (az eloszlás alakja, terjedelem, fő tendencia),
adatábrázoláson alapuló következtetéseket levonni. A tanulók azonosítani tudják az adatokban megmutatkozó
trendet, jóslatokat tesznek az adatok alapján, és értékelik
a megjelenítések ésszerűségét.
A nyolcadikos tanulók (elemi) valószínűséggel kapcsolatos ismeretei közé tartozik a döntés képessége arról,
hogy egy ismerős esemény biztos-e; nagyobb, egyenlő
vagy kisebb a valószínűsége; lehetetlen esemény-e.

A kísérletekből vagy korábbi ismeretből származó ugyanolyan valószínűségű kimenetek felhasználásával meg kell
tudniuk jósolni egy adott kimenet valószínűségét.
Adat és valószínűség:
adatok rendezése és ábrázolása

1. Adatleolvasás táblázatból, piktogramról, oszlopdiagramról, kördiagramról, vonaldiagramról.
2. Adatok rendszerezése és megjelenítése táblázatban,
piktogramon, oszlopdiagramon, kördiagramon, vonaldiagramon.
3. Ugyanazon adatsor különböző megjelenítéseinek
összehasonlítása, összepárosítása.
Adat és valószínűség: adatértelmezés

1. Adathalmazok jellemzőinek azonosítása, kiszámítása,
összehasonlítása, beleértve az átlagot, mediánt, móduszt,
terjedelmet és az eloszlás alakját (általánosságban).
2. Adathalmaz használata, értelmezése kérdések megválaszolásához és szöveges feladatok megoldásához (pl.
következtetések levonása és értékek becslése az adott
adatpontok között valamint azokon kívül eső tartományban).
3. Olyan adatrendezés és ábrázolás felismerése és leírása,
amely félrevezető lehet (pl. nem megfelelő csoportosítás
és félrevezető vagy torz skálák).
Adat és valószínűség: valószínűség

1. Kimenetek valószínűségének elbírálása aszerint, hogy
az biztos esemény, valószínűbb esemény, ugyanolyan
valószínűségű esemény, kevésbé valószínű esemény
vagy lehetetlen esemény.
2. Adatok felhasználása jövőbeli események valószínűségének becslésére; egy adott kimenet valószínűségének
használata szöveges feladat megoldásához; lehetséges
kimenetek valószínűségének kiszámítása.

Kognitív területek
A TIMSS-mérés feladatainak megoldásához a tanulóknak
nemcsak az előzőekben körülírt tartalmi elemeket kell
ismerniük, hanem rendelkezniük kell egy sor kognitív
képességgel is. Ezeknek a képességeknek a leírása fontos
az olyan mérésekben, mint a TIMSS 2011, mivel ez segít
abban, hogy a felmérésben a kognitív képességek megfelelő tartománya le legyen fedve az előzőekben bemutatott tartalmi területeken belül.
Az első kognitív területhez, az ismerethez tartoznak
a tények, fogalmak és eljárások, amelyeket a tanulónak
ismernie kell. A második, az alkalmazás fókuszában a

Ismeret
A matematika használatának, a matematikai szituációk
megértésének képessége a matematikai tudástól és a
matematikai fogalmakban való jártasságtól függ. Minél
relevánsabb ismeretet tud a tanuló felidézni, minél több
fogalmat ismer/ért, annál több lehetősége van arra, hogy
feladatokat/problémákat oldjon meg és fejlessze matematikai képességeit.
Az alapismeretek hiánya megakadályozza a tanulót abban, hogy egyszerűen felidézze a számok, a szimbólumos
megjelenítések, a térbeli kapcsolatok szabályosságaival
kapcsolatos szóhasználatot, az alapvető tényeket, lehetetlennek fogja találni a céltudatos matematikai gondolkodást. Az ismeretekhez a tényszerű tudás tartozik, amely a
matematika alapnyelvét adja, és az alapvető matematikai
tények és tulajdonságok, amelyek a matematikai gondolkodás alapját alkotják.
Az eljárások hidat képeznek az alapvetőbb ismeretek
és a matematika használata között a hétköznapokban
megjelenő rutinfeladatok megoldásához. Lényegében
az eljárások magabiztos használata során fel kell idézni
műveleteket és azok végrehajtási módját. A tanulóknak
hatékonynak és pontosnak kell lenniük, amikor különböző számítási eljárásokat és eszközöket használnak.
Fel kell ismerniük, hogy az egyes eljárások egy egész
problémacsoport megoldásához alkalmazhatók, nem csak
egyedi feladatokhoz.
A fogalmak ismerete képessé teheti a tanulókat arra,
hogy kapcsolatot létesítsenek a tudáselemek között,
ellenkező esetben ezek elszigetelt tények maradnának.
Képesek lehetnek arra, hogy kiterjesszék meglévő tudásukat, matematikai állítások és módszerek érvényességét
bírálják el, matematikai ábrázolásokat alkossanak.
1. Felidézés • Definíciók, szakkifejezések, a számok tulajdonságainak, geometriai tulajdonságok, valamint
matematikai jelölések (pl. a ∙ b = ab, a + a + a = 3a)
felidézése.

2. Felismerés • Matematikai objektumok, alakzatok, számok, kifejezések és mennyiségek felismerése. Matematikailag ekvivalens objektumok felismerése (pl. ekvivalens ismerős törtek, tizedes törtek és százalékok;
egyszerű geometriai alakzatok különböző helyzetei).
3. Számítás • A négy alapművelet (+, –, ∙, :) algoritmikus
alkalmazása vagy ezek kombinációjának végrehajtása
természetes számokkal, közönséges és tizedes törtekkel, valamint egész számokkal. Számok kerekítése műveletek végeredményének becsléséhez. Rutin algebrai
műveletek végrehajtása.
4. Leolvasás • Adatleolvasás grafikonról, táblázatból vagy
más forrásokból; adatleolvasás egyszerű skálákról.
5. Mérés • Mérőeszközök használata; megfelelő mértékegységek használata.
6. Osztályozás/sorba rendezés • Matematikai objektumok, alakzatok, számok és kifejezések osztályozása/
csoportosítása közös tulajdonságaik alapján; helyes
döntés meghozatala a csoportba tartozásról; számok
és más objektumok sorba rendezése tulajdonságaik
alapján.

Alkalmazás
Az alkalmazás területéhez a matematikai eszközök
különböző kontextusokban való alkalmazása tartozik.
A rutinfeladatokban megjelenő tények, fogalmak és
eljárások gyakran nagyon ismerősek lehetnek a diákok
számára. Sok idetartozó feladatban a tanulóknak matematikai tényismeretüket, képességeiket, eljárásokat, matematikai fogalmakat kell alkalmazniuk reprezentációk
megalkotásához. Az elgondolások reprezentációi alkotják
a matematikai gondolkodás és kommunikáció magját, és
az ekvivalens megjelenítések megalkotásának képessége
alapvető az e területen való sikerességhez.
A problémamegoldás központi helyet kap az alkalmazás területén belül, de a megjelenített probléma itt
inkább rutin jellegű (nem úgy, mint az értelmezés terület
esetében). Ezek a rutinfeladatok tipikusan szokványos
osztálytermi feladatok, amelyek azt a célt szolgálják,
hogy egy módszert vagy technikát begyakoroltassanak.
A feladatok némelyike szöveges, és egy kvázi valós
szituációban jelenik meg. Habár a feladatok nehézsége
széles skálán mozog, ezek a „tankönyvszerű” feladatok
meg lehetősen ismerősek a tanulók számára, hiszen
lényegében megtanult tények, fogalmak és eljárások
kiválasztását és alkalmazását kívánják meg.
A feladat megjelenhet valós szituációban is, de akár
pusztán matematikai kérdésként is, például számtani
vagy algebrai kifejezéseket, függvényeket, egyenleteket,
geometriai alakzatokat vagy statisztikai adathalmazokat
tartalmazva. A problémamegoldás nem csak az alkalmazás területén jelenik meg (itt hangsúlyosan az ismerősebb
rutinfeladatként), hanem az értelmezésén is.
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tudás alkalmazásának képessége és egy feladat megoldásához vagy egy kérdés megválaszolásához szükséges
fogalmi megértés képessége szerepel. A harmadik terület,
az értelmezés túlmutat egy rutinprobléma megoldásán,
ismeretlen szituációk, összetett szövegkörnyezet, többlépéses feladatok tartoznak ide.
A három kognitív terület megegyezik mindkét évfolyam esetében, de megjelenési arányuk különböző a
két tesztben, tükrözve a két évfolyam tanulóinak korából
és tapasztalataiból adódó különbségeket. Mindkét évfolyamon minden tartalmi terület tartalmaz feladatokat
mindhárom kognitív területről. A tesztidő tervezett megoszlását a kognitív területek között a 4. és 8. évfolyamon
a 3. táblázat mutatja be.
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1. Kiválasztás • A hatékony módszer/megfelelő művelet,
módszer vagy stratégia kiválasztása egy probléma megoldásához, ahol létezik egy ismert eljárás vagy algoritmus a megoldásra.
2. Ábrázolás • Matematikai információ és adat megjelenítése diagramon, táblázatban, grafikonon; ekvivalens
ábrázolások készítése adott matematikai jelenséghez
vagy összefüggéshez.
3. Modellezés • Megfelelő matematikai modell készítése, például egy egyenlet felírása, geometriai alakzat
vagy diagram megrajzolása egy rutinfeladat megoldásához.
4. Végrehajtás • Matematikai instrukciók végrehajtása
(pl. adott leírás alapján alakzatok rajzolása, diagramok
készítése).
5. Rutinfeladatok megoldása • Olyan feladatok megoldása, amilyenekkel a tanulók az iskolában gyakran
találkoznak, a kontextus lehet ismerős vagy tisztán
matematikai.
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Értelmezés
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Az értelmezés tartalmi terület a logikus, szisztematikus
gondolkodásra való képességet foglalja magában. Idetartozik az intuitív és induktív gondolkodás, amikor
mintákból és szabályosságból kiindulva oldunk meg
nem rutinfeladatokat. A nem rutinfeladatokat az jellemzi, hogy a tanulók számára valószínűleg nem ismerősek.
A rutinfeladatok megoldásához képest magasabb szintű
gondolkodást követel a megoldás még akkor is, ha a megoldáshoz szükséges ismeretekkel és képességekkel rendelkezik a tanuló. A nem rutinfeladatok megjelenhetnek
tisztán matematikai vagy valós szövegkörnyezetben is.
Mindkét típusú feladat esetében elvárás, hogy az ismereteket és képességeket új szituációra alkalmazzák, és rendszerint a gondolkodási képességek közötti kölcsönhatás
is jellemzi őket. Az értelmezést igénylő feladatok nagyon
különbözők lehetnek a szövegkörnyezet újszerűsége vagy
a szituáció összetettsége miatt, vagy azért, mert a probléma minden megoldása több lépéses, esetleg a matematika
különböző területeiről kell ismereteket előhúzni.
Az értelmezés területénél felsorolt jellemzők – amelyeket igénybe vesznek a tanulók, amikor egy újszerű vagy
összetett problémán gondolkodnak vagy megoldják azokat – mindegyike önmagában is a matematikaoktatás egy
értékes kimenete, mivel a tanulót az általánosítás szintjén
való gondolkodás felé terelheti. Például az értelmezéshez
tartozik a megfigyelés és a sejtések megfogalmazásának
képessége. Szintén idetartozik a logikai következtetések
levonása, amelyek speciális feltevéseken és szabályokon
alapulnak, és igazolják az eredményt.
1. Elemzés • Matematikai szituációban szereplő változók
vagy egyéb objektumok közötti összefüggések megha-

2.

3.

4.
5.

tározása, leírása vagy alkalmazása, adott információk
alapján érvényes következtetések levonása.
Általánosítás • A tárgykör kiterjesztése az eredmény
általánosabb és szélesebb körben alkalmazható formában való megadásával.
Összekapcsolás • Különböző tudáselemek és ezekkel
összefüggésbe hozható ábrázolások közötti kapcsolat
kialakítása, összefüggésbe hozható matematikai tények,
fogalmak és eljárások kombinálása az eredmény meghatározásához; eredmények kombinálása újabb eredmények meghatározásához.
Bizonyítás • Bizonyítás megadása ismert matematikai
eredményekre, tulajdonságokra hivatkozva.
Nem rutinfeladatok megoldása • Olyan matematikai
vagy valós kontextusban megjelenő feladatok megoldása, amelyekhez hasonlóval a tanulók valószínűleg nem
találkoztak; matematikai tények, fogalmak és eljárások
alkalmazása szokatlan kontextusban vagy összetett szituációban.

Képességszintek
A TIMSS, akárcsak a PIRLS normatív mérés, amelynek
képességskálája kiválóan alkalmas az egyes tanulócsoportok eredményeinek összevetésére. A képességskála
mellett a TIMSS képességszintjei arra szolgálnak, hogy a
tanulók tudásáról is képet kaphassunk. A képességszintek a képességskála felosztásával és az egyes szintekhez
tartozó feladatokon keresztül az adott képességszinten
lévő tanulók képességeinek leírásával jönnek létre.
A képességszintek létrehozásának szabályaival az első
fejezetben Az adatok értelmezése, jelentéskészítés című
rész foglalkozik részletesebben. A TIMSS-skála négy
képességszintre tagolódik: alacsony, átlagos, magas és
kiváló képességszint. A következő rész ismerteti, mire
képesek az ezeket a szinteket elérő 4. és 8. évfolyamos
tanulók.

4. évfolyam
Alacsony szint (400–475 képességpont között)
A tanulók rendelkeznek bizonyos alapvető matema
tikai ismeretekkel.
Képesek összeadni és kivonni a természetes számok
körében. Például össze tudnak adni egy négy- és egy
háromjegyű természetes számot. Eligazodnak az ezres
nagyságrendű számok között.
Esetenként felismerik a párhuzamos és merőleges egyeneseket, ismert geometriai alakzatokat, és eligazodnak a
koordinátás térképeken (például képesek adott pozíciójú
helyet [pl. A3] megtalálni a térképen). Képesek adatokat
leolvasni egyszerű oszlopdiagramokról és táblázatokból
és az ábrázolást befejezni.

Magas szint (550–625 képességpont között)
A tanulók képesek ismereteiket és tudásukat alkal
mazni szöveges feladatok megoldása során.
Meg tudnak oldani szöveges feladatokat, amelyekben
természetes számokkal kell műveleteket végezni. Fel
tudják használni helyi értékkel kapcsolatos ismereteiket
problémák megoldásához. Például azonosítani tudják a
hiányzó számjegyet egy olyan szám esetében, amelynek
adott a helyi értéke, egy adott értékhez legközelebb eső
összeget és számok megfelelő kerekítését. Valamennyire
ismerik a szorzók és osztók fogalmát.
Képesek leolvasni skálákról fel nem címkézett értéket,
meg tudnak oldani méréssel és arányossággal kapcsolatos
szöveges feladatokat. Meg tudnak oldani idők összeadását
tartalmazó szöveges feladatokat. Össze tudnak adni két
tizedesjegyet tartalmazó számokat, és nagyság szerinti
sorrendbe rendezni egységtörteket. Tudnak két egymást
követő természetes szám közé eső számot megadni. Képesek sorozatot folytatni, hogy megtaláljanak egy későbbi
tagot, és képesek egy kétlépéses szabályt követni, hogy
folytassák a sorozatot.
Értik a tengelyes szimmetria témakörét. Például
tudnak szimmetriatengelyeket rajzolni, alakzatokat
szimmetriatengelyre tükrözni, és szimmetrikus alakzato-

kat azonosítani. Meg tudják határozni egyszerű alakzatok
kerületét. Felismerik a kocka hálóját, ki tudják választani
a kockákból álló legnagyobb térfogatú építményt.
Képesek táblázatokban és grafikonokon szereplő adatokat értelmezni és feladatok megoldásához felhasználni. Például össze tudnak vetni két különböző forrásból származó
adatokat, és következtetéseket képesek levonni. Piktogramokból, strigulázó táblázatokból származó információk
felhasználásával be tudnak fejezni oszlopdiagramokat.
Kiváló szint (625 képességpont felett)
A tanulók viszonylag összetett szituációkban képe
sek ismereteiket es tudásukat alkalmazni és érveiket
megfogalmazni.
Meg tudnak oldani egy sor többlépéses, természetes
számokat tartalmazó szöveges feladatot. Képesek megoldani arányossági problémákat és természetes számokat
tartalmazó nyitott mondatokat. A tanulók ezen a szinten
egyre jobban eligazodnak a hagyományos és tizedes
törtek között. Azonosítani tudják az egy adott törtnél
nagyobb értékű, különböző nevezőjű törtet. Megtalálják
az egy vagy két tizedesjeggyel rendelkező törtek között
a legkisebbet, rendelkeznek olyan ismeretekkel a tizedes
törtek köréből, amelyek segítségével kétlépéses feladatokat
oldanak meg. Azonosítani tudnak egy kétlépéses szabályt, amely egy rendezett számpárokból álló adathalmaz
számpárjainak első és második száma között van.
Képesek két- és háromdimenziós alakzatokkal kapcsolatos geometriai ismereteiket egy sor szituációban
alkalmazni Meg tudják becsülni egy íves szakasz hosszát.
Kerülettel kapcsolatos ismereteik segítségével meg tudnak oldani többlépéses problémákat. Képesek egyszerű
alakzatok területét meghatározni. Például meg tudják
határozni négyzetekből és fél négyzetekből álló összetett
alakzat területét, rácson elhelyezett egyenlő szárú háromszög területét, téglalap területét, valamint egy téglatest
alakú doboz kitöltéséhez szükséges kockák számát.
Tudnak adatokat rendezni, értelmezni és ábrázolni kétlépéses probléma megoldásához. Képesek következtetést
levonni táblázatban szereplő adatokból, és következtetésüket igazolni tudják.

8. évfolyam
Alacsony szint (400–475 képességpont között)
A tanulók rendelkeznek némi ismerettel a természetes
számok, tizedes törtek, műveletek, valamint egyszerű
grafikonok/diagramok körében.
Az ehhez a szinthez tartozó néhány feladat arra utal,
hogy a tanulók rendelkeznek alapvető ismeretekkel a
természetes számok körében, és képesek elemi számításokat végrehajtani. Össze tudnak párosítani táblázatokat
oszlopdiagramokkal és piktogramokkal, és le tudnak
olvasni egyszerű vonaldiagramokat.
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Átlagos szint (475–550 képességpont között)
A tanulók képesek alapvető matematikai ismereteiket
alkalmazni egyszerű szituációkban.
Ismerik a természetes számok bizonyos jellemzőit.
Például azonosítani tudják egy számjegy értékét egy négyjegyű számban, és meg tudnak oldani olyan feladatokat,
amelyekben egyjegyű számokat kell összeszorozni. Össze
tudnak adni egy tizedesjeggyel rendelkező számokat, és
azonosítani tudnak egy kifejezést, amely egy összeadást
vagy kivonást tartalmazó szituációt modellez. Azonosítani tudják egység- és nem egységtörtek megjelenítéseit, és
meg tudnak oldani olyan egyszerű arányossági problémát,
amelyben felezni kell. Tudnak folytatni egyszerű geometriai mintát a soron következő néhány tag megadásával.
El tudnak képzelni háromdimenziós alakzatokat
kétdimenziós megjelenítésük alapján, ideértve néhány
ismerős háromdimenziós alakzat bizonyos tulajdonságait. Képesek szögeket nagyságuk szerint sorba rendezni.
Felismerik a szimmetriatengelyt, és meg tudják rajzolni
egy egyszerű alakzat tükörképét. Azonosítani tudják a
mozgást, amely ahhoz szükséges, hogy egy rácson egyik
pozícióból a másikba jussunk.
Képesek oszlopdiagramon, piktogramon és táblázatban
szereplő információkat értelmezni egyszerű problémák
megoldásához. Le tudnak olvasni adatokat, és értelmezni
tudják ugyanazt az adathalmazt különböző megjelenítéseiből. Például kördiagramokon és táblázatokban szereplő
adathalmazokat össze tudnak párosítani a nekik megfelelő oszlopdiagramokkal.
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Átlagos szint (475–550 képességpont között)
A tanulók alapvető matematikai ismereteiket külön
böző szituációkban képesek alkalmazni.
Képesek különböző helyzetekben megjelenő, tizedes
törteket, közönséges törteket, arányokat és százalékokat
tartalmazó problémákat megoldani. Például meg tudják
határozni egy egység törtrészeit, hogy kördiagramot készítsenek, vagy kiszámítsanak egységárakat egy probléma
megoldásához.
Ismerik az egyszerű algebrai kifejezések jelentését. Például azonosítani tudják azt az algebrai kifejezést, amelyik
leír egy szituációt. Tudnak számsorozatokat folytatni a
soron következő néhány taggal.
Össze tudnak kapcsolni egy kétdimenziós rajzot egy
háromdimenziós objektummal, és meg tudnak oldani
egyszerű feladatokat, amelyek szögekkel kapcsolatosak.
Táblázatokban, oszlopdiagramon, kördiagramon és
vonaldiagramon szereplő adatokat megtalálnak és értelmeznek. Össze tudnak hasonlítani két vonaldiagramon
szereplő adatokat egy probléma megoldásához. Ismeretekkel rendelkeznek egy esemény valószínűségével
kapcsolatban, illetve meg tudják határozni egyszerű
események kimenetének valószínűségét.
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Magas szint (550–625 képességpont között)
A tanulók képesek alkalmazni tudásukat és ismeretei
ket viszonylag összetett helyzetekben.
Képesek több forrásból származó információt felhasználva olyan feladatokat megoldani, amelyek különböző
típusú számokat és műveleteket tartalmaznak. Meg
tudják feleltetni egymásnak a közönséges törteket, tizedes törteket és százalékokat. Értik a természetes számú
kitevők jelentését. Tudják azonosítani egy adott szám
prímtényezős felbontását.
Rendelkeznek ismeretekkel az algebrai kifejezésekkel
kapcsolatos alapvető eljárások terén. Meg tudják határozni egy sor kifejezés és képlet értékét. Képesek algebrai
kifejezéseket egyszerűsíteni egynemű kifejezések összevonásával, ekvivalens kifejezéseket azonosítani. Képesek
egyszerű szituációhoz tartozó algebrai kifejezéseket azonosítani és algebrai kifejezéseket összeadni. Képesek azonosítani elsőfokú egyenletek és kétismeretlenes elsőfokú
egyenletrendszerek megoldását, és ki tudják választani
azt az értéket, amely kielégít két egyenlőtlenséget.
Képesek egyenesek, szakaszok, szögek és háromszögek
tulajdonságait felhasználni feladatok megoldásához. Meg
tudják adni egy négyzet kerületét és fordítva. Meg tudnak oldani téglatestet tartalmazó problémákat. Képesek
szögekre vonatkozó adott feltételeknek eleget tevő rajzokat
készíteni. Felismerik a forgatásokat és tükrözéseket, el tudnak képzelni egy alakzatot, amelyet összehajtott papírból
vágtak ki, és meg tudják rajzolni egy szimmetrikus alakzat
hiányzó felét.
Meg tudnak oldani egyszerű kimenetekkel és valószínűséggel kapcsolatos feladatokat. Ki tudnak számolni

számtani közepet, és meg tudják határozni a mediánt.
Képesek kördiagramról, vonaldiagramról és oszlopdiagramról származó adatokat elemezni, hogy feladatokat
oldjanak meg és magyarázatokat adjanak.
Kiváló szint (625 képességpont felett)
A tanulók képesek információkkal indokolni, kö
vetkeztetéseket levonni, általánosítani és elsőfokú
egyenleteket megoldani.
Meg tudnak oldani közönséges törtekkel, arányokkal és
százalékokkal kapcsolatos problémákat, és igazolni tudják
következtetésüket. Tudnak indokolni különböző típusú
számokkal, természetes számokkal, negatív számokkal,
közönséges törtekkel és százalékokkal absztrakt és nem
rutinszituációkban. Például, ha egy számegyenesen adva
van két, nem megadott tört, a tanulók azonosítani tudják
azt a pontot, amely a szorzatukat ábrázolja.
Algebrai vagy szöveges formában is meg tudják fogalmazni általánosításukat. Például le tudják írni egy számsorozat n-edik tagját. Le tudnak írni szövegesen vagy
geometriai alakzatokkal megadott szituációkat modellező
algebrai kifejezéseket. Össze tudnak adni három egyszerű
algebrai kifejezést, amelyeknek különböző a nevezőjük,
ki tudnak vonni egymásból kifejezéseket, és azonosítani
tudják három egymást követő természetes szám összegét,
amelyben a középső szám algebrai kifejezéssel adott.
Meg tudnak oldani egyenleteket, képleteket és függvényeket tartalmazó problémákat. Például meg tudnak
oldani közönséges törteket tartalmazó elsőfokú egyenlőtlenségeket, negatív kifejezéseket tartalmazó elsőfokú
egyenleteket és kétismeretlenes elsőfokú egyenletrendszereket. Le tudnak írni egy szituációt modellező egyenletet, és meg tudják oldani azt. Azonosítani tudják azt az
elsőfokú egyenletet, amelyet kielégítenek a grafikonon
mutatott rendezett párok. Értik a meredekség fogalmát.
Geometriai alakzatok segítségével képesek indokolni
olyan feladatok esetében, amelyekben párhuzamos egyenesek, hasonló háromszögek, háromszögek szögeinek
összege, külső és belső szögek szerepelnek. Geometriai
alakzatokkal kapcsolatos ismereteik segítségével meg
tudnak oldani területtel és térfogattal kapcsolatos problémákat is. Például meg tudják határozni egy olyan trapéz
területét, amely egy háromszögbe van berajzolva, és meg
tudnak oldani többlépéses szöveges feladatot, amelyek
térfogatarányokat tartalmaznak. Tudják alkalmazni a
Pitagorasz-tételt egy háromszög területének meghatározásához vagy egy trapéz kerületének kiszámításához. Meg
tudnak oldani egyeneseken lévő pontok távolságára vagy
koordináta-rendszerbeli pontok távolságának meghatározására irányuló feladatokat.
Több forrásból vagy nem ismerős ábrázolásból származó adatok segítségével tudnak indokolni többlépéses
feladatok megoldása érdekében. Értik az átlag fogalmát.
Képesek grafikonon szereplő adatokat extrapolálni, és
megmagyarázni, hogy egy adatábrázolás miért félrevezető.
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Tartalmi területek –
4. évfolyam
Mivel a TIMSS-vizsgálat tisztában van az egyes országok
természettudomány-tantervei közötti különbségekkel,
4. évfolyamos mérése olyan témaköröket keresett az
élő világ, a fizikai világ és a földtudomány területéről,
amelyek a különböző tanterveket nagymértékben lefedik.
Meg kell jegyezni, hogy a tartalmi területeket alkotó
témakörök néhány országban más tantárgyak, például a
földrajz részét képezik.
A tartalmi területeket és azok mérésen belüli tervezett
arányát a 7. táblázat foglalja össze.
Valamennyi tartalmi területnek van néhány kiemelt
témakörcsoportja. Ezek tartalma pontokba szedve és
példákkal illusztrálva részletesen megismerhető a következőkben.

Élő világ
Az élő világ tartalmi terület az élőlények tulajdonságainak, jellemzőinek, életfolyamatainak ismeretét, valamint
az élőlények közötti kapcsolatot és kölcsönhatásaikat a
környezettel foglalja magában. Az élő világ főbb témakörei a következők:
•
•
•
•
•

élőlények tulajdonságai és életfolyamatai;
életciklus, szaporodás, öröklődés;
kölcsönhatás a környezettel;
ökoszisztémák;
egészség.

Az élőlények tulajdonságainak és életfolyamatainak ismerete elengedhetetlen az élő világ tanulása szempontjából.
Éppen ezért a 4. évfolyamos diákoknak képeseknek
kell lenniük megfogalmazni az élő és élettelen dolgok
közötti különbségeket. Tudniuk kell összehasonlítani és
különbséget tenni a főbb élőlénycsoportok megjelenés- és

Tartalmi területek
a 4. évfolyamon

Arány (%)

Élő világ

45

Fizikai világ

35

Földtudomány

20

7. táblázat: A tartalmi területek aránya a TIMSS 2011-es
természet tudományi felmérésben a 4. évfolyamon

viselkedésbeli tulajdonságai között, valamint ismerniük
kell ezen élőlények felépítése és életformája közötti öszszefüggéseket.
A diákoktól elvárható bizonyos növények (pl. fák, bab)
és állatok (pl. házi légy és béka) életciklusának ismerete,
és az, hogy az életciklusokat össze tudják hasonlítani.
A szaporodás és öröklődés területén csak a legalapvetőbb
tudás várható el ebben az életkorban. Annak ismerete
például, hogy csak az azonos fajokhoz tartozó élőlények
képesek szaporodni egymással, és az így világra jövő
utódok hasonlítanak a szüleikhez. Ismerniük kell az
összefüggést aközött, hogy bizonyos növények/állatok
sok magot, tojást (petét) képesek létrehozni, és hogy az
milyen hatást gyakorol fennmaradási esélyeikre.
A diákoknak képeseknek kell lenniük kapcsolatot
felfedezni a növények és állatok felépítése, viselkedésmintái és a környezet között, amelyben élnek. Példákat
is tudniuk kell szolgáltatni olyan felépítésbeli és viselkedésbeli tulajdonságokra, amelyek elősegítik bizonyos
növények vagy állatok beilleszkedését egy adott környezetbe. A diákok nak ugyancsak elemi ismeretekkel kell
rendelkezniük arról, hogyan reagál a szervezet a külső
körülményekre.
Az ökoszisztémák tanulmányozásának alapvető fontosságú feltétele az élőlények kölcsönös függésének és fizikai
környezetükhöz fűződő kapcsolatának a megértése. Az
ökoszisztémákkal összefüggő alapfogalmak bevezetése,
például az energiaáramlás vagy az élő és az élettelen tényezők kölcsönhatása már az általános iskolai tantervben
meg kell hogy történjék. A diákok tudása ezen a területen
leginkább egyszerű ökoszisztémákban élő növények és
állatok közötti egyedi kapcsolatok ismeretén keresztül
vizsgálható. Az emberi tevékenységek környezetre gyakorolt bizonyos hatásainak ismerete is elvárható a 4. évfolyamos diákoktól, különösen a környezetszennyezéssel
összefüggésben.
Végül a 4. évfolyamos diákoknak rendelkezniük kell
az ember egészségével, táplálkozásával és betegségeivel
összefüggő alapvető ismeretekkel. Tájékozottnak kell
lenniük az ismert fertőző betegségekben, és érteniük
kell a kapcsolatot a táplálkozás, az egyén szokásai és azok
egészségre gyakorolt hatásai között.
Élő világ:
élőlények tulajdonságai és életfolyamatai

1. Különbségtétel élő és élettelen dolgok között. Élőlények
közös tulajdonságainak felismerése (pl. szaporodás,
növekedés, valamint alapvető levegő-, táplálék- és vízszükségletük).
2. Az élőlények főbb csoportjait (pl. rovarokat, madarakat,
emlősöket, virágzó növényeket) jellemző megjelenés- és viselkedésbeli tulajdonságok összehasonlítása.
Főbb rendszertani csoportokhoz tartozó növények és
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A TIMSS természettudomány-mérésének tartalmi terü leteit és elvárt kognitív műveleteit tárgyalja a fejezet.
Először a 4. évfolyam tartalmi területeiről lesz szó,
ezt követi a 8. évfolyamé, majd a kognitív műveleteket
ismertetjük, amelyek egyformán érvényesek mindkét
évfolyamon.
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állatok felismerése vagy ehhez kapcsolódó példák megnevezése.
3. Az állatok testének főbb részei, szervrendszerei. Szerkezetük és működésük kapcsolata (pl. gyomor – a táplálék
megemésztése; fogak – táplálék felaprítása; csontok –
a test tartása; tüdő – légvétel).
4. A növények főbb részei. Szerkezetük és működésük
kapcsolata (pl. gyökerek – víz megkötése; levelek –
tápanyag-előállítás)
Élő világ: életciklus, szaporodás, öröklődés

1. A növények és állatok életciklusainak általános szakaszai (csírázás, növekedés és fejlődés, mag szétszóródás;
születés, növekedés és fejlődés, szaporodás, halál). Ismert növények (pl. fák, bab), állatok (pl. házi légy, béka)
és az ember életciklusainak felismerése és összehasonlítása.
2. Annak felismerése, hogy a növények és az állatok csak
saját fajukon belül képesek szaporodás révén utódokat
létrehozni, és az így létrejövő utódok tulajdonságai hasonlóak a szülőkéihez. Különböző növények és állatok
szaporodása és fennmaradása közötti egyszerű összefüggések megadása (pl. a növények sok magot hoznak
létre, a halak pedig sok ikrát).
Élő világ: kölcsönhatás a környezettel

1. A növények és az állatok bizonyos megjelenés- vagy
viselkedésbeli tulajdonságainak felismerése vagy bemutatása példákon keresztül, amelyek adott környezetben
segítik a fennmaradásukat, valamint annak magyarázata, hogy miként segítik (pl. gyökértípus, levél jellege,
bunda vastagsága, téli álom, vándorlás).
2. Állatok szervezetének válaszreakciói a külső körülményekre (pl. meleg, hideg, veszély) és saját cselekvéseire
(pl. testmozgás).
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Élő világ: ökoszisztémák
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1. A növényeknek napra van szükségük saját tápanyagaik
előállításához, ugyanakkor az állatok növényekkel és
más állatokkal táplálkoznak. Annak felismerése, hogy a
növényeknek és az állatoknak táplálékra van szükségük
ahhoz, hogy biztosítani tudják maguk számára a működésükhöz szükséges energiát és a növekedésükhöz,
regenerálódásukhoz nélkülözhetetlen nyersanyagot.
2. Egy adott életközösségen (pl. erdőn, sivatagon) belüli
viszonyok leírása, ismert növényekből és állatokból álló
táplálékláncon belüli ragadozó-zsákmány viszonyok
alapján.
3. Az emberi tevékenység környezetre gyakorolt pozitív
vagy negatív hatásainak bemutatása. A környezetszennyezés emberekre, növényekre, állatokra és magára

a környezetre gyakorolt hatásának jellemzése példák
segítségével. Annak ismerete, hogyan csökkenthető a
környezetszennyezés.
Élő világ: egészség

1. A fertőző betegségek (pl. megfázás, influenza) terjedési
módjainak ismerete. A betegség és egészség jelei. A betegségek megelőzésének és kezelésének néhány módszere.
2. Az egészség fenntartásának módjai. A kiegyensúlyozott étkezés és rendszeres testmozgás. Hétköznapi
tápanyagforrások ismerete (pl. gyümölcsök, zöldségek,
gabonák).

Fizikai világ
A fizikai világ tartalmi területhez az anyaggal és az energiával kapcsolatos fogalmak tartoznak, és egyaránt részét
képezik a fizika és a kémia tárgyak témakörei. Mivel a
4. évfolyamos tanulóknak még kevés kémiai ismeretük
van, a tartalmi keret a fizika fogalmaira helyezi a nagyobb hangsúlyt.
A fizikai világ témakör csoportjai a következők:
• anyagok tulajdonságai és osztályozása,
• energia – forrásai és hatásai,
• erő és mozgás.
Az anyagok tulajdonságai és osztályozása területen a
4. évfolyamos diákoknak alapszintű tudással kell rendelkezniük a halmazállapotokról és a halmazállapotváltozásokról. Miközben a halmazállapot-változásokkal
kapcsolatban nem elvárás az átfogó tudás, a diákoknak
tudniuk kell, hogy a víz mindhárom állapotban előfordul,
és képes hűtés vagy melegítés hatására egyik halmazállapotból a másikba alakulni. Tudniuk kell tárgyakat és
anyagokat összehasonlítani vagy csoportosítani fizikai
tulajdonságaik és ezekkel összefüggő felhasználásuk alapján. Rendelkezniük kell a keverék- és oldatkészítéssel kapcsolatos gyakorlati alapismeretekkel. Fel kell ismerniük
ismert anyagokban bekövetkező néhány olyan változást,
amelyek során a kiindulásitól eltérő tulajdonságú anyag
jön létre, de azt nem kell tudniuk, mi közük ezeknek a
változásoknak a kémiai átalakulásokhoz.
Az energiaforrások és az energia hatásaival összefüggő
fogalmak a hő, a hőmérséklet, a fény, az elektromosság
és a mágnesesség. A diákoknak fel kell ismerniük hétköznapi energiaforrásokat, és bizonyos ismeretekkel kell
rendelkezniük azzal kapcsolatban is, hogy a forró tárgyak
felmelegítik a hideg tárgyakat. A fénnyel összefüggő
tudást a hétköznapi fényforrások felismerésén és a fény
természetéből következő fizikai jelenségek megértésén
keresztül mérjük. Az elektromosság és a mágnesesség
területéről a diákoknak kell hogy legyen némi ismeretük

Fizikai világ:
anyagok tulajdonságai és osztályozása

1. Annak felismerése, hogy az anyagok három halmazállapotban fordulnak elő (szilárd, folyadék, gáz).
A szilárd, a folyékony és a gáz halmazállapotú anyagok megfigyelhető különbségeinek leírása alakjukkal
és térfogatukkal összefüggésben. Annak felismerése,
hogy az anyagok melegítés vagy hűtés hatására egyik
halmazállapotból a másikba alakulnak át. Az olvadás,
a fagyás, a forrás, a párolgás vagy a lecsapódás folyamatának leírása.
2. Anyagok és tárgyak összehasonlítása és csoportosítása fizikai tulajdonságaik alapján (súly/tömeg, alak,
térfogat, mágnesesség). Fémek alapvető tulajdonságai
és a felhasználásuk közötti összefüggés. A víz tulajdonságainak és hétköznapi felhasználásának ismerete szilárd, folyékony és légnemű halmazállapotában
(pl. hűtőfolyadék, oldószer, hőforrás).
3. Példák írása keverékekre és annak magyarázata, hogyan választhatók szét a keverékek. Példák vízben oldható és oldhatatlan anyagokra. Annak magyarázata,
miként növelhető a feloldható anyag mennyisége vagy
az oldódás sebessége.
4. Az anyagban bomlás, égés, rozsdásodás, főzés okozta
megfigyelhető változások azonosítása, amelyek során
az eredetitől eltérő tulajdonságú anyag jön létre.
Fizikai világ: az energia, forrásai és hatásai

1. Energiaforrások felismerése (pl. Nap, elektromosság,
víz, szél, rezgések). Az energia néhány gyakorlati felhasználásának leírása.
2. Annak felismerése, hogy a forró testek felmelegítik a
hideg testeket. Annak magyarázata, hogy a felmelegítés
a hőmérséklet növekedését jelenti. Példák olyan hétköznapi anyagokra, amelyek jól vezetik a hőt.
3. Hétköznapi fényforrások azonosítása (pl. villanykörte,
láng, Nap). A fény viselkedésének összekapcsolása ismert fizikai jelenségekkel (pl. tükröződések, szivárvány, árnyék).
4. Annak magyarázata, hogy miért van szükség zárt
(megszakítatlan) áramkörre egy egyszerű elektromos

rendszer működéséhez (pl. elemlámpa, elemek készülékekben). Olyan tárgyak azonosítása, amelyek vezetik
az áramot.
5. Annak felismerése, hogy a mágneseknek északi és déli
pólusuk van, amelyek közül az azonos pólusok taszítják, az ellentétesek pedig vonzzák egymást, s ezért arra
használhatók, hogy más anyagokat vagy tárgyakat
vonzzanak velük.
Fizikai világ: erő és mozgás

1. Mozgást előidéző ismert erők azonosítása (pl. gravitáció
hat a lehulló tárgyakra, erő/ellenerő, hatás/ellenhatás).
Egy tárgyra ható kisebb és nagyobb erő hatásának öszszehasonlítása. Annak leírása, hogyan határozható meg
a tárgyak viszonylagos súlya mérleg segítségével.

Földtudomány
A földtudomány tartalmi területe a Földet és annak a
Naprendszerben és a Világegyetemben elfoglalt helyét
állítja a középpontba. Mivel nincs egységes elképzelés a
tekintetben, hogy miből kell állnia egy földtudománytantervnek, amely valamennyi országban érvényes
lenne, a TIMSS 2011 természettudomány tartalmi
kerete az alábbi területeket nevezte meg, mint amelyek
a 4. év folyamos diákok számára egyetemesen fontosak
saját bolygójuk és a Naprendszerben elfoglalt helyének a
megértése szempontjából.
A földtudomány témakör csoportjai a következők:
• a Föld szerkezete, fizikai tulajdonságai és erőforrásai,
• folyamatok a Földön, ciklusok, a Föld története,
• a Föld a Naprendszerben.
A 4. évfolyamos diákoktól elvárható, hogy a Föld szerkezete és fizikai tulajdonságai tekintetében rendelkezzenek
valamennyi általános ismerettel. Tudniuk kell, hogy
a Föld felszínének jelentős részét víz borítja, és el kell
tudniuk mondani, hol találhatók édes és sós vizek. Ebben
a korban a légkörrel kapcsolatos ismeretek a levegő jelenlétének bizonyítására, valamint a levegőben jelen lévő
víz felismerésére korlátozódnak. A diákoknak ugyancsak
ismerniük kell a Föld felszíni formáit, és tudniuk kell
bizonyos dolgokat a Föld erőforrásainak használatával
és megóvásával kapcsolatosan is.
A Földön zajló folyamatokkal, ciklusokkal és a Föld
történetével kapcsolatosan a diákoktól elvárható, hogy a
látható változások segítségével le tudjanak írni néhány
Földön zajló folyamatot. Ezek közé tartozik a vizek mozgása, a felhőképződés, valamint az időjárási körülmények
naponta vagy évszakonként bekövetkező változásai.
A 4. évfolyamos diákok földtörténettel összefüggő tudása
meglehetősen csekély. Mindazonáltal tudniuk kell, hogy
a kőzetekben talált fosszíliák réges-régen élt növények és
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a teljes áramkörről és valamennyi gyakorlati tudásuk a
mágnesek használatával kapcsolatban.
A diákoknak azonosítaniuk kell az erővel és az azzal
összefüggő mozgásokkal kapcsolatos jelenségeket. Így
például azt, hogy a gravitáció hogyan gyakorol hatást
a lehulló tárgyakra, valamint az erő-ellenerő jelenséget.
Ugyancsak tudniuk kell összehasonlítani egy kisebb és
egy nagyobb erő adott tárgyra gyakorolt hatását. Tárgyak
viszonylagos súlyát is meg kell tudniuk határozni mérleg
segítségével.
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állatok maradványai, és képeseknek kell lenniük egyszerű
következtetésekre is a fosszíliák elhelyezkedéséből és elrendezéséből a Föld felszínén bekövetkezett változásokra.
A 4. évfolyamos diákoktól elvárható, hogy a Föld és az
égbolt változásainak megfigyelése alapján ismeretekkel
rendelkezzenek a Föld Naprendszerben elfoglalt helyével
kapcsolatosan. Ismerniük kell a Föld mozgásait és össze
kell tudniuk kapcsolni a napi változásokat a Föld forgásával és Naphoz viszonyított helyzetével. Ugyancsak
tisztában kell lenniük azzal, hogy a Holdnak különböző
fázisai vannak.
Földtudomány: a Föld szerkezete, fizikai
tulajdonságai és erőforrásai

1. A Föld felszínét alkotó anyagok ismerete. Annak felismerése, hogy a Föld felszínének legnagyobb részét víz
borítja. Az édes (ivó) és sós vizek előfordulási helyeinek ismerete. A levegő jelenlétének igazolása. Olyan
hétköznapi események felismerése – például a felhők
kialakulása, harmatcseppek, pocsolyák párolgása, nedves ruhák száradása –, amelyek bizonyítékot jelentenek
a levegő víztartalmára.
2. A Föld felszíni képződményeinek jellemzése (pl. hegyek, síkságok, sivatagok, folyók, tavak, tengerek), valamint ember általi hasznosításuk leírása (pl. földművelés, öntözés, területfejlesztés). Néhány – a mindennapi
életben használt – földi erőforrás azonosítása (pl. víz,
talaj, fa, ásványok, levegő). Az erőforrások felelősségteljes felhasználásának fontossága.
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Földtudomány: folyamatok a Földön, ciklusok,
a Föld története
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1. A földfelszín vízmozgásainak jellemzése (pl. a folyók
és a patakok a hegyekből az óceánok és tavak felé folynak). A felhőképződés, az eső és a hó kialakulásának,
valamint a víz halmazállapot-változásainak kapcsolata.
Az időjárás bizonyos tényezőinek – hőmérséklet, csapadék (eső vagy hó), felhőzet és szél – napi és évszakos
változásai.
2. Annak felismerése, hogy olyan állatok és növények maradványai (fosszíliái) találhatók a kőzetekben, amelyek
nagyon régen éltek a Földön. Egyszerű következtetések
levonása a fosszíliák elhelyezkedéséből a Föld felszínén
bekövetkezett változásokra.
Földtudomány: a Föld a Naprendszerben

1. A Naprendszer meghatározása bolygók olyan csoportjaként (beleértve a Földet is), amelyek mindannyian a
Nap körül keringenek. A Hold Föld körüli keringésének, valamint annak felismerése, hogy a Hold a hónap különböző időpontjaiban különböző képet mutat.

Annak felismerése, hogy a Nap a Naprendszer hő- és
fényforrása.
2. A Földön megfigyelhető ismétlődő események (pl.
nappalok és éjjelek, árnyékok megjelenése) kapcsolata
a Föld saját tengelye körüli forgásával és a Naphoz képest elfoglalt helyével.

Tartalmi területek –
8. évfolyam
A 8. évfolyamos mérés anyagát négy tartalmi terület
– biológia, kémia, fizika és földtudomány – alkotja.
Fontos megjegyeznünk, hogy egy olyan nemzetközi mérésben, mint a TIMSS, a témakörök tartalmi területekbe
szerveződése nem egyezik meg valamennyi ország természettudomány-oktatási elképzelésével. Sok országban
a természettudományt egyetlen integrált vagy általános
természettudományi tantárgyként, míg máshol, így
hazánkban is, önálló tantárgyak – azaz biológia, kémia,
fizika és földrajz – formájában oktatják.
Ráadásul a TIMSS 2011 tartalmi keretének néhány
téma körét bizonyos országokban más tantárgyak – pl.
egészségnevelés, társadalomtudományok vagy földrajz –
részeként tanítják. A tartalmi területek tervezett százalékos arányait a 8. táblázat tartalmazza.

Biológia
A biológia tartalmi területe magában foglalja az élőlények
felépítésének, életfolyamatainak megértését. Tartalmazza az élőlények sokféleségével és kölcsönös függésükkel
kapcsolatos témaköröket:
• élőlények tulajdonságai, osztályozása és életműködései,
• sejtek és működésük,
• életciklusok, szaporodás és öröklődés,
• sokféleség, alkalmazkodás és természetes kiválasztódás,
• ökoszisztémák,
• egészség.
A 8. évfolyamos diákoktól elvárható, hogy ismerjék a
főbb rendszertani csoportok meghatározó tulajdonságait,
és képesek legyenek osztályozni az élőlényeket tulajdonságaik alapján. Ugyancsak ismerniük kell a főbb szervek
helyét az emberi testben, és össze kell tudniuk kapcsolni a
Tartalmi területek
a 8. évfolyamon

Arány (%)

Biológia

35

Kémia

20

Fizika

25

Földtudomány

20

8. táblázat: A tartalmi területek aránya a TIMSS 2011-es
természet tudományi felmérésben a 8. évfolyamon

Biológia: élőlények tulajdonságai, osztályozása
és életműködései

1. Az egyes rendszertani csoportok azon meghatározó
tulajdonságainak ismerete, amelyek alapján megkülönböztethetők a többitől. Élőlények osztályozása megjelenés- és viselkedésbeli különbözőségeik alapján.

2. A fontosabb szervek elhelyezkedése az emberi testben. A szervrendszerek részeinek ismerete. Szervek
és szervrendszerek (pl. légzés és keringés) szerepének
magyarázata a létezés fenntartásában. Az ember és más
élőlények szerveinek és szervrendszereinek összehasonlítása és megkülönböztetése.
3. Annak magyarázata, hogyan vesznek részt a külső
és belső változásokra adott biológiai válaszreakciók a
szervezet stabil állapotának fenntartásában. (pl. melegben izzadás, hidegben remegés, testmozgás során
növekvő pulzus).
Biológia: sejtek és működésük

1. Annak kifejtése, hogy az élőlények sejtekből állnak,
amelyek életműködéseket folytatnak és osztódásokon
mennek keresztül. Annak ismerete, hogy a szövetek,
szervek és szervrendszerek specializált felépítésű sejtek
csoportjaiból épülnek fel. Sejtalkotók és néhány sejtszerv működésének ismerete (pl. sejtmag, sejtmembrán, kloroplaszt, vakuólum). A növényi és az állati sejt
összehasonlítása.
2. A fotoszintézis (fény, szén-dioxid, víz és klorofill szükségessége; tápanyag-előállítás; oxigénkibocsátás) és a
sejtlégzés (oxigénigény, energiatermelés tápanyagok lebontása révén, szén-dioxid-kibocsátás) folyamatának
leírása.
Biológia: életciklusok, szaporodás és öröklődés

1. Különböző élőlények (pl. ember, növények, madarak,
rovarok) növekedésének és fejlődésének összehasonlítása és megkülönböztetése.
2. Az ivaros és ivartalan szaporodás összehasonlítása és
megkülönböztetése (pl. az ivartalan szaporodás során
egyforma utódok jönnek létre, míg a petesejt és a sperma egyesülése során keletkezett utódok genetikailag
hasonlóak ugyan, de nem egyformák a szülőkkel).
3. Annak ismerete, hogy milyen összefüggés van az öröklött tulajdonságok és a genetikai örökítő anyagot tartalmazó sejteknek a szülőből az utódba kerülése között.
Öröklött tulajdonságok megkülönböztetése a szerzett
vagy tanult tulajdonságoktól.
Biológia: sokféleség, alkalmazkodás
és természetes kiválasztódás

1. Bizonyos fajok fennmaradásának vagy kihalásának
összekötése a populáción belüli külsődleges/viselkedésbeli tulajdonságok eltérésével és a változó környezetben
mutatott szaporodási képességgel.
2. Annak felismerése, hogy a fosszíliák bizonyítékot szolgáltatnak azzal az időtartammal kapcsolatban, amióta
az élőlények főbb csoportjai (pl. emberek, hüllők, halak,
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szervek, szervrendszerek felépítését és működését (funkcióját) a biológiai alapfolyamatokkal.
A diákoknak alapismeretekkel kell rendelkezniük a
sejtekről és azok működéséről. Ennek bizonyságául le kell
tudniuk írni a sejt felépítését, fel kell ismerniük a sejtalkotókat, és össze kell kapcsolniuk őket a működésükkel.
Azt is el kell tudniuk magyarázni, hogy bizonyos biológiai folyamatok, például a fotoszintézis és a légzés miért
szükségesek az élet fennmaradásához.
A diákoktól elvárható, hogy különbséget tudjanak tenni
különböző élőlények növekedése és fejlődése között. Össze
kell tudniuk hasonlítani az ivaros és az ivartalan szaporodást a sejtek szintjén zajló biológiai folyamatok alapján. Az
öröklődés fogalmát is ismerniük kell, ami az öröklődésért
felelős anyag szülőből utódba jutását jelenti.
A 8. évfolyamos diákoktól az élőlények sokféleségével,
alkalmazkodóképességével, természetes kiválasztódásával
kapcsolatosan is elvárhatók bizonyos ismeretek. Helyes
megítéléssel kell rendelkezniük a rokon fajokon belüli hasonlóság és szaporodási képesség tekintetében. Ugyancsak
ismerniük kell az összefüggést a tulajdonságok sokfélesége
és a fajok fennmaradása vagy kihalása között, változó
életfeltételek esetében. Elvárható, hogy mérlegeljék a földi
létformák történetére és változásaira vonatkozó bizonyítékokat, összehasonlítva a fosszíliákat és a ma élő fajokat.
Az ökoszisztémák tanulmányozásának elengedhetetlen feltétele az élőlények egymástól való függésének és
fizikai környezetükhöz fűződő kapcsolatának megértése.
A 8. évfolyamos diákoktól elvárható, hogy alapismeretekkel rendelkezzenek arról az élőlény-populációk közötti
kölcsönös függésről, amely fenntartja egy ökoszisztéma
egyensúlyát. Elvárható tőlük, hogy be tudjanak mutatni
egy ökoszisztémán belüli energiaáramlást. Ismerjék fel az
élőlények szerepét az anyagok körforgásában, és jósolják
meg bizonyos változások ökoszisztémára gyakorolt hatását. Az emberi tevékenységek ökoszisztémára gyakorolt
hatásai fontos tényezők az élő szervezetek és a környezet
kölcsönhatásainak megértésében.
A nyolcadikosoknak ismeretekkel kell rendelkezniük
az egészség, a táplálkozás és a betegségek terén. Ismerniük kell a betegségek néhány lehetséges okát. Meg kell
fogalmazniuk a fertőzések és terjedésük mechanizmusaival kapcsolatos tudásukat, és tisztában kell lenniük az
immunrendszer jelentőségével. Ugyancsak el kell tudniuk
magyarázni adott tápanyagok szerepét az emberi szervezet működésében.
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növények) léteznek a Földön. Annak ismerete, hogy a
létező fajok és a fosszíliák közötti különbségek és hasonlóságok miként bizonyítják a földtörténet során az
élővilágban végbement változásokat.
Biológia: ökoszisztémák

1. Az ökoszisztémán belüli energiaáramlás ismerete (a fotoszintézis, a légzés, valamint a tápanyag és
energiaraktározás szerepe). Az előállító, fogyasztó és
lebontó élőlények megkülönböztetése. Táplálékpiramisok és táplálékláncok megrajzolása vagy értelmezése.
2. Az élőlények szerepének leírása az elemek és vegyületek
(pl. oxigén, széndioxid, víz) körforgásában.
3. Populációk kölcsönös függésének magyarázata az ökoszisztémában működő versengés és zsákmányszerzés
hatásai alapján.
4. Azon tényezők felismerése, amelyek korlátozzák egy
populáció egyedszámát (pl. betegségek, ragadozók, táplálékforrások, szárazság). Ökoszisztémán belüli változások (pl. éghajlat, vízkészletek, élelemforrás változása,
népességváltozás, elvándorlás) várható hatásai az elérhető erőforrásokra és a populációk közötti egyensúlyra
gyakorolt hatásának előrejelzése.
5. A világnépesség növekedésének és e növekedés okainak
ismerete (pl. gyógyszerek, egészségügyi ellátás fejlődése). A népességnövekedés környezetre gyakorolt hatásának leírása.
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1. Ismert fertőző betegségek (pl. influenza, kanyaró, malária, AIDS) okainak megnevezése. A fertőzés, terjedés,
megelőzés módozatai. A szervezet ellenálló képességének jelentősége (immunitás) és gyógyulási képessége.
2. A táplálkozás, a testmozgás és az életforma jelentősége az egészség fenntartása és a betegségek megelőzése
szempontjából (pl. szívbetegségek, magas vérnyomás,
cukorbetegség, bőrrák, tüdőrák). A táplálékforrások
ismerete, valamint a tápanyagok szerepe az egészséges
étkezésben (vitaminok, ásványi sók, fehérjék, szénhidrátok, zsírok).

Kémia
A kémia területén a diákok tudását az alábbi témakörök
fogalmainak elsajátításán keresztül méri a TIMSS 2011:
• anyagok osztályozása és összetétele,
• az anyagok tulajdonságai,
• kémiai változás.
8. osztályban a diákoknak osztályozniuk kell az anyagokat
fizikai tulajdonságaik alapján, és érteniük kell azt is, hogy
az anyagok hasonló kémiai és fizikai tulajdonságaik szerint

csoportosíthatók. Elvárható tőlük, hogy összetételük alapján különbséget tudjanak tenni az elemek, a vegyületek és
a keverékek között. Ugyancsak elvárható, hogy az atomok
és a molekulák szintjén az anyag részecsketermészetével
kapcsolatban alapismereteik legyenek.
A diákoknak világos tudással kell rendelkezniük az
anyagok tulajdonságaival kapcsolatban. Le kell tudniuk
írni olyan módszereket, amelyek segítségével keverékek
különböző fizikai tulajdonságaik alapján komponenseikre választhatók szét. Definiálniuk kell az oldatokat, és
azonosítani azokat a tényezőket, amelyek hatással vannak
az anyagok oldódására. A diákoktól az is elvárható, hogy
a fémek és a víz néhány tulajdonságáról és felhasználásukról tudással rendelkezzenek, továbbá össze tudják
hasonlítani a savak és bázisok jellemzőit.
A kémiai reakciókkal kapcsolatosan a diákoktól elvárható, hogy felismerjék a különbséget a fizikai és kémiai
változások között, és alapismereteik legyenek az anyag
megmaradásáról az említett változások során. Fel kell
továbbá ismerniük (megnevezniük) olyan hétköznapi reakciókat, amelyek során hő szabadul fel, vagy kötődik meg.
A diákoktól ugyancsak elvárható, hogy ismereteik legyenek
a rozsdásodás, a patinásodás és az égés oxigénszükségletét
illetően és azzal kapcsolatosan, hogy a jól ismert anyagok
mennyire hajlandók ilyen reakciókban részt venni.
Kémia: anyagok osztályozása és összetétele

1. Anyagok osztályozása megvizsgálható vagy megmérhető fizikai tulajdonságaik alapján (sűrűség, hő vagy
elektromos vezetőképesség, oldhatóság, olvadás és
forráspont, mágneses tulajdonságok).
2. Annak megértése, hogy az anyagok hasonló kémiai és
fizikai tulajdonságok alapján csoportosíthatók. Fémek
olyan tulajdonságainak ismerete, amelyek megkülönböztetik őket a nemfémektől.
3. Különbségtétel tiszta anyagok (elemek, vegyületek) és
keverékek (homogén és heterogén) között létrehozásuk
és összetételük alapján, valamint példák felismerése és
ismerete minden anyagtípushoz.
4. Az anyagok részecskeszerkezetének ismerete: a molekulákban atomok kapcsolódnak (pl. H2O, O2, CO2), az
atomok elemi részecskékből állnak (a protonokból és
neutronokból álló atommagot elektronok veszik körül).
Kémia: az anyagok tulajdonságai

1. Keverékek szétválasztására alkalmas módszerek megadása vagy felismerése (pl. szűrés, desztilláció, feloldás).
Oldatok csoportosítása az oldószerben feloldott anyag
minősége szerint (szilárd, folyékony, gáz). A koncentráció mint az oldott anyag és az oldószer mennyisége
közötti összefüggés. A hőmérséklet, a keverés és a részecskeméret hatása az oldódás mértékére.

Kémia: kémiai változás

1. Kémiai és fizikai változások megkülönböztetése. Kémiai átalakulások (reakció) esetében egy vagy több tiszta anyag (reagens) egy új kémiai tulajdonságú, tiszta
anyaggá (termék) alakul. Annak bizonyítása egyszerű
példák segítségével, hogy kémiai változás játszódott
le (pl. hőmérséklet-változás, gázfejlődés, színváltozás,
fénykibocsátás).
2. Annak felismerése, hogy a kémiai átalakulások során
is érvényesül a tömegmegmaradás elve, hogy bizonyos
kémiai reakciók esetében hő szabadul fel (pl. hő vagy fény
formájában), más reakciók pedig hőt kötnek meg. Ismert
kémiai reakciók csoportosítása hőfelvételük vagy -leadásuk szerint (pl. égés, semlegesítés, főzés).
3. Annak ismerete, hogy hétköznapi oxidációs folyamatok lejátszódásához oxigénre van szükség (égés, rozsdásodás, patinásodás). Ismert anyagok sorba rendezése
oxidációs és rozsdásodási hajlamuk szerint (pl. benzin
és víz égési hajlama, acél és alumínium korróziós hajlama). E tulajdonság tűzbiztonsági és korrózióvédelmi
jelentőségének felismerése.

Fizika
A fizika tartalmi területéből a vizsgálat a fizikai folyamatokkal és az energiával kapcsolatos fogalmak megértését
méri a vizsgálat az alábbi témakörökben:
•
•
•
•
•

halmazállapotok és az anyag változásai,
energiaátalakulások, hő és hőmérséklet,
fény és hang,
elektromosság és mágnesesség,
erők és mozgás.

A 8. évfolyamos diákoknak le kell tudniuk írni a halmazállapot-változásokkal összefüggő folyamatokat, és kapcsolatba kell hozniuk a halmazállapotot a részecskék mozgásával, valamint a részecskék között lévő távolságokkal.
Ugyancsak érteniük kell azt, hogy a fizikai változások
során a tömeg nem változik (tömegmegmaradás).
Az energiaátalakulásokkal, a hővel és hőmérséklettel
összefüggő fogalmak ismeretét is méri a vizsgálat a
8. évfolyamon. A diákoktól elvárható, hogy az energia

különböző formáit azonosítsák, leírjanak egyszerű
energiaátalakulásokat, és alkalmazni tudják az energiamegmaradás elvét gyakorlatból vett helyzetekben.
Ugyancsak elvárás a diákokkal szemben, hogy kapcsolatba hozzák a fűtést az energiaátadás fogalmával, a
hőmérséklet változását pedig a részecskék sebességében
bekövetkezett változásokkal.
A 8. évfolyamos diákoktól megkövetelhetők a fény
alapvető tulajdonságaival kapcsolatos ismeretek, hogy
ismerjék a fény és az anyag kölcsönhatásait, és egyszerű
lencsék segítségével meg tudjanak oldani egyszerű gyakorlati problémákat. Ugyancsak ismerniük kell a hang
néhány tulajdonságát.
Az elektromosság és mágnesesség területén az elektromossággal kapcsolatos tudásuknak része kell hogy legyen
az áram irányával kapcsolatos ismeretek egy zárt áramkörben, az áramkörök sematikus ábrázolása, valamint
hogy egy áramkör esetében milyen összefüggés áll fenn
az áram és feszültség között. Ugyancsak elvárható, hogy
ismerjék az állandó és az elektromágnesek tulajdonságait,
erőhatásaikat és felhasználásukat.
A diákoknak képeseknek kell lenniük az erők fajtáinak
jellemzésére, valamint egy tárgy mozgásában bekövetkező változások előrejelzésére a tárgyra ható erők alapján.
Egy ismert fizikai jelenség kapcsán helyes ítélőképességről
kell tanúságot tenniük a sűrűség és a nyomás fogalmainak megértésével kapcsolatban, ennek formalizált tudása
azonban nem követelmény. A diákoktól elvárható, hogy
alapismeretekkel rendelkezzenek a munkáról és az egyszerű gépekről.
Fizika: halmazállapotok és az anyag változásai

1. Szilárd, folyadék és gáznemű anyagok fizikai tulajdonságainak (térfogat, alak, sűrűség, összenyomhatóság)
magyarázata a részecskék távolságával és mozgásával
kapcsolatos tudás alkalmazása révén.
2. Az olvadás, a fagyás, a forrás, a párolgás és a lecsapódás
folyamatának leírása olyan változásokként, amelyeket
melegítés vagy hűtés eredményez. E folyamatok arányának és sebességének kapcsolata egyszerű fizikai
tényezőkkel (pl. felszín, oldott anyag, hőmérséklet).
Annak felismerése, hogy a halmazállapot-változások
alatt az anyag hőmérséklete állandó marad. Annak magyarázata, hogy a tömeg változatlan a fizikai változások
során (pl. halmazállapot-változások, szilárd anyagok
oldódása, hőtágulás).
Fizika: energiaátalakulások, hő és hőmérséklet

1. Az energia különböző formáinak ismerete (pl.
mechani kai, fény, hang, elektromos, hő, kémiai).
Egyszerű energiaátalakulások leírása (pl. az autó
motorjában végbemenő égés tartja az autót mozgás-
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2. A víz jellemzői és felhasználása hogyan függnek össze
fizikai tulajdonságaival (pl. olvadás- és forráspont, jó
oldószer, képes sok anyagot feloldani, hőtani tulajdonságok, térfogat-növekedése fagyáskor).
3. Közönséges bázisok és savak tulajdonságainak összehasonlítása (a savak íze savanyú, és kémiai reakcióba
lépnek a fémekkel, a lúgok íze jobbára keserű, tapintásuk síkos; az erős savak és lúgok maróak, mindkettő oldódik vízben, és színreakciókat adnak indikátorokkal,
semlegesítik egymást).
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ban, elektromos energia működteti a fényt kibocsátó
villanykörtét, a fényenergia kémiai energiává alakul a
fotoszintézis során, hidroelektrikus energia, helyzeti
és mozgási energiák közötti átalakulások). Az energiamegmaradás elvének alkalmazása.
2. A hőátadás összefüggésbe hozása azzal, amikor a
hő a melegebb test felől áramlik a hidegebb test irányába. Különböző anyagok hővezető képességének
összehasonlítása. Hőátadási folyamatok összehasonlítása és megkülönböztetése (vezetés, hőáramlás és
sugárzás).
3. A hőmérséklet-változás kapcsolata a térfogattal és/vagy
a nyomásváltozással, valamint a részecskék sebességének megváltozásával.
Fizika: fény és hang

1. A fény néhány alapvető tulajdonságának, viselkedésének jellemzése vagy felismerése (pl. fény terjedése
különböző közegekben, a fény sebessége, fénytörés,
fényvisszaverés és fényelnyelés). A fehér fény színekre bontása. A tárgyak színe és az általuk visszavert
vagy elnyelt fény tulajdonságai közötti összefüggés.
Gyakorlati problémák megoldása a fény síktükör általi visszaverése segítségével. Az árnyék kialakulása.
A fénysugárdiagramok értelmezése a fény útjának meghatározása érdekében. Lencsék használatával létrejött
valós és látszólagos képek elhelyezése.
2. A hang jellemzőinek ismerete (pl. hangerő, hangmagasság, amplitúdó, frekvencia). A hang néhány tulajdonságainak leírása vagy felismerése (terjedéséhez valamilyen közegre van szükség, felületek hangvisszaverése és
elnyelése, a hang relatív terjedési sebessége különböző
közegekben).
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Fizika: elektromosság és mágnesesség
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1. Egy áramkörben folyó áram irányának megadása. Működő áramkört ábrázoló rajz készítése vagy felismerése
(soros, párhuzamos). Anyagok osztályozása vezető- és
szigetelőképességük alapján. Azon tényezők ismerete,
amelyek hatással vannak az áramkörben folyó áramra
Egy áramkörben lévő áramerősség és feszültség közötti
összefüggés ismerete.
2. Az állandó mágnes, az elektromágnes és a mágneses
erő tulajdonságainak leírása. Az állandó és az elektromágnesek alkalmazása a mindennapi életben (pl. ajtócsengő, újrahasznosító üzemek).
Fizika: erők és mozgás

1. Egy tárgy mozgásának (egyenletes és nem egyenletes)
leírása helye, iránya és sebessége révén. Az erő különböző fajtáinak leírása (pl. a súly mint a gravitáció

okozta erő, nyomóerő felhajtóerő, súrlódás). Egy tárgy
mozgásállapot-változásának előrejelzése (ha van) a rá
ható erők vizsgálata alapján.
2. Sűrűségkülönbségből származó megfigyelhető fizikai
jelenségek magyarázata (pl. tárgyak lebegése vagy elmerülése, léggömbök felemelkedése).
3. A munka fogalmával kapcsolatos alapvető ismeretek
és az egyszerű gépek működése (pl. emelő és rámpa)
ismert példákkal illusztrálva.
4. A nyomás magyarázata az erő és a felület viszonylatában. A nyomással összefüggő jelenségek leírása (a légnyomás függése a tengerszint feletti magasságtól, az
óceánban lévő nyomás és a vízmélység összefüggése,
bizonyíték a léggömbben lévő gáz nyomására, folyadékszintek).

Földtudomány
A földtudomány tartalmi területe a Földet és annak
Naprendszerben, világegyetemben elfoglalt helyét állítja
a középpontba. Az ezeken belüli témakörök összefüggésben állhatnak a geológiával, a csillagászattal, a
meteorológiával, a hidrológiával, az oceanográfiával,
és ezért szorosan kapcsolódnak a fizika, a kémia és a
biológia fogalmaihoz is. Mivel nem alakult ki egységes
vélemény arról, hogy mit kell tartalmaznia egy olyan
földtudomány-tantervnek, amely valamennyi országban
érvényes, a TIMSS 2011 természettudomány tartalmi
kerete az alábbi területeket nevezte meg, mint amelyek
a 8. évfolyamos diákok számára egyetemesen fontosak
saját bolygójuk és a Naprendszerben elfoglalt helyének a
megértése szempontjából:
• a Föld szerkezete, fizikai tulajdonságai,
• a Földön játszódó folyamatok, ciklusok és a földtörténet,
• a Föld erőforrásai, használatuk és megőrzésük,
• a Föld a naprendszerben és a világmindenségben.
A 8. évfolyamos diákoktól elvárható, hogy általános ismeretekkel rendelkezzenek a Föld szerkezetével és fizikai
tulajdonságaival kapcsolatban. Ismerniük kell a kéreg,
a köpeny és a mag szerkezetét és fizikai tulajdonságait,
és tudniuk kell azt is, hogyan oszlik meg a víz a Földön
halmazállapota, összetétele és mozgása tekintetében.
A diákoktól elvárható, hogy ismerjék a levegő főbb
összetevőinek relatív mennyiségét és azt, hogy a légkör
feltételei hogyan változnak a tengerszint feletti magasság
függvényében.
A Földön zajló folyamatok, ciklusok és a földtörténet
kapcsán a diákoknak tudniuk kell leírást adni a ciklusokkal és szabályszerűségekkel összefüggő fogalmakról.
Elsősorban a kőzet- és vízkörforgást kell tudniuk szövegesen vagy ábra segítségével bemutatni. A diákoknak legyen érzékük az időskála nagyságrendjeihez, és tudjanak

Földtudomány: a Föld szerkezete,
fizikai tulajdonságai

1. A földkéreg, a köpeny és a mag fizikai szerkezetének
leírása megfigyelhető jelenségek alapján (pl. földrengések, vulkán kitörések). Domborzati térképek értelmezése. Kőzetek, ásványok, talajok jellemzői és felhasználásuk.
2. A Föld vizeinek halmazállapota, mozgása, összetétele
és megoszlása.
3. Annak felismerése, hogy a Föld légköre gázok keveréke.
A légkör főbb összetevőinek aránya. A légköri viszonyok (hőmérséklet, nyomás, összetétel) és a tengerszint
feletti magasság kapcsolata.
Földtudomány: a Földön játszódó folyamatok,
ciklusok és a földtörténet

1. A kőzetciklus folyamatainak jellemzése. Az évmilliók
során lejátszódott fizikai folyamatok és geológiai események azonosítása és leírása (pl. erózió, vulkáni tevékenység, hegyképződés, lemezmozgások). Fosszíliák és
fosszilis energiaforrások keletkezésének magyarázata.
2. A földi vízkörforgás lépéseinek felrajzolása vagy leírása.
A Nap mint a vízkörforgás energiaforrása. A felhőmozgások és a vízfolyások szerepe a földfelszín édesvízkészletének körforgásában és megújulásában.
3. Az évszakonkénti időjárások összehasonlítása a földrajzi szélesség, a tengerszint feletti magasság és a földrajzi

hatásokkal összefüggésben. Rövid és hosszú távú éghajlatváltozások okainak felismerése és jellemzése (pl.
jégkorszakok, globális felmelegedési tendencia, vulkáni
kitörések, óceáni áramlások változása). Időjárási adatok
vagy térképek értelmezése. A változó időjárási szabályszerűségek összekapcsolása globális is helyi jelenségekkel
olyan tényezők esetében, mint a hőmérséklet, a nyomás,
a csapadék, valamint a szél sebessége és iránya.
Földtudomány: a Föld erőforrásai, használatuk
és megőrzésük

1. Példák a megújuló és a nem megújuló energiaforrásokra. A különböző energiaforrások előnyeinek és hátrányainak mérlegelése. Forrásmegőrzési és hulladékkezelési eljárások leírása (pl. újrahasznosítás). Néhány
környezetvédelmi probléma, lehetséges okaik és hatásaik ismerete (pl. szennyezés, globális felmelegedés,
erdőpusztulás, sivatagosodás). Annak bemutatása, hogy
a tudomány, a technológia és az emberi magatartás milyen módon használható e problémák kezelésében.
2. Annak magyarázata, hogy az ember hétköznapi mezőgazdasági tevékenységei és földhasználata (földművelés, fakitermelés, bányászat) hogyan gyakorol
hatást a termőföld forrásokra. Annak leírása, hogyan
nyerhető ivóvíz (pl. víztisztítás, sótalanítás, öntözés).
A vízmegőrzés fontosságának magyarázata.
Földtudomány: a Föld a Naprendszerben
és a világmindenségben

1. Néhány földi és földről észlelhető jelenség magyarázata
(éjszakák és nappalok, év, északi és déli félteke évszakai,
árapály, a Hold fázisai, fogyatkozások, a Nap, a Hold,
bolygók, csillagképek megjelenése); a Föld, a Hold és
más Naprendszeren belüli és kívüli égitestek viszonylagos mozgása, távolsága és nagysága alapján.
2. A Föld, a Hold és más bolygók fizikai tulajdonságainak
összehasonlítása, megkülönböztetése (pl. légkör, hőmérséklet, víz, Naptól való távolság, keringési és forgási
periódus, életfeltételek). A tömegvonzás Naprendszerben játszott szerepének felismerése (pl. árapály, pályájukon tartja a bolygókat és holdakat, a Föld felszínére
húz bennünket).

Kognitív területek
Ahhoz, hogy a diákok helyes válaszokat tudjanak adni
a TIMSS tesztkérdéseire, otthonosan kell mozogniuk a
mért tudásterületeken, és szükségük van kognitív képességeik alkalmazására is. E képességek összegyűjtése
döntő szerepet játszik egy olyan mérés fejlesztése során,
mint amilyen a TIMSS 2011, hiszen fontos biztosítani azt,
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megnevezni olyan fizikai folyamatokat és geológiai eseményeket, amelyek a Földön évmilliárdok óta tartanak.
A diákoktól elvárható, hogy képesek legyenek adatok,
térképek értelmezésére, és különbséget tegyenek a világ
különböző régióinak napi időjárás-változása és az átfogó
éghajlatváltozások között.
A diákoknak ismeretekkel kell rendelkezniük a Föld
erőforrásainak felhasználásával és megóvásával kapcsolatosan. Példákat kell tudniuk szolgáltatni a megújuló
és a nem megújuló energia forrásokra, a megóvási és az
újrahasznosítási eljárásokra, valamint az ezzel összefüggő
mezőgazdasági és földhaszná lati módszerekre. Mérlegelniük kell azokat a tényezőket, amelyek az ivóvízkészletekkel és -igényekkel állnak összefüggésben.
A 8. évfolyamos diákoktól elvárható, hogy bizonyos
ismeretekkel rendelkezzenek a Naprendszerrel kapcsolatban, az azon belüli viszonylagos távolságok, méretek, valamint a Nap, a bolygók és holdjaik mozgása
tekintetében, de azzal kapcsolatosan is, hogy a Földön
tapasztalható bizonyos jelenségek hogyan függnek össze
a Naprendszer égitesteinek mozgásával. A diákoknak
ugyancsak össze kell tudniuk hasonlítani a Föld, a Hold
és a bolygók fizikai tulajdonságait a tekintetben, hogy
lehetőséget nyújtanak-e az élethez.
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hogy a kognitív képességek megfelelő tartományát fedje le
a már körvonalazott tartalmi területek mérésekor. A továbbiakban azok a műveletek és képességek olvashatók,
amelyek a mérés kognitív komponensét jelentik.
A kognitív műveleteket három területre osztották annak alapján, amit a diákoknak tudniuk és tenniük kell,
miközben megoldják a TIMSS 2011 különböző feladatait.
Az első terület – az ismeret – olyan tényekkel eljárásokkal és alapfogalmakkal van összefüggésben, amelyeket a
diákoknak tudniuk kell, míg a második – az alkalmazás – a diákoknak arra a képességére összpontosít, hogy
mennyire képesek ismereteiket és fogalomértésüket egy
természettudományos probléma megoldásakor alkalmazni. A harmadik terület – az értelmezés – túlmegy a rutin
(megszokott) természettudományos problémák megoldásán, és a szokatlan helyzeteket, összetett kontextusokat,
több lépésben megoldható problémákat öleli fel.
E három kognitív területet alkalmazza a TIMSS 2011
mindkét évfolyamon, ugyanakkor az arányok különböznek a javuló kognitív képességeknek, az érettségnek, az
oktatásnak, a megszerzett gyakorlatnak és a diákok széles
látókörének, mélyebb tudásának megfelelően (9. táblázat).
Az ismeretet mérő itemek aránya magasabb a 4. évfolyamon, míg az értelmezés kognitív műveleteire ösztönző
itemek nagyobb arányban találhatók a 8. évfolyamon.
A 4. és a 8. évfolyamon mindhárom kognitív területet felöleli majd az egyes diszciplínák mérése. Így például az élő
világ tartalmi területének tesztjében egyaránt találhatók
ismeretet, alkalmazást és értelmezést megkövetelő kérdések, és természetesen ugyanez a helyzet a 4. évfolyam
másik két területével is.
A következő fejezetek részletesen leírják az egyes kognitív területeket meghatározó műveleteket és képességeket. Az általános meghatározást a műveletek felsorolása
és meghatározása követi.
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Ismeret
Ez a kognitív terület a tanulók természettudományos
tényekkel, fogalmakkal, eszközökkel és eljárásokkal
kapcsolatos tudásbázisára alapoz. A pontos és széles körű
tényismeretek révén a diákok képesek összetettebb kognitív műveleteket is sikeresen végrehajtani. Elvárható tőlük
a pontos természettudományos megállapítások felidézése
vagy felismerése, szakkifejezések, tények, információk,
jelölések, mértékegységekés módszerek ismerete, valaKognitív terület

4. évfolyam

8. évfolyam

Ismeret

40

35

Alkalmazás

40

35

Értelmezés

20

30

9. táblázat: A kognitív területek aránya a TIMSS 2011-es
természet tudományi felmérésben
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Arány (%)

mint kísérletek végrehajtásához használandó megfelelő
eszközök, berendezések, mérőműszerek kiválasztása.
E kognitív művelet magában foglalja a megállapítások
alátámasztására szolgáló példák kiválasztását is.

2.

3.

4.

5.

Felidézés/felismerés Tényekre, összefüggésekre,
eljárásokra és fogalmakra vonatkozó precíz állítások
megfogalmazása vagy ilyen állítások felismerése. Egy
adott élőlény, anyag vagy eljárás tulajdonságainak, jellemzőinek felismerése.
Meghatározás Természettudományi szakkifejezések meghatározásainak ismerete és megfogalmazása.
A természettudományi 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 tanuló
tisztában van tulajdonságaikkal, szerkezetükkel, működésükkel és összefüggéseikkel.
Szemléltetés példákkal Tényekre vagy fogalmakra
vonatkozó megállapítások alátámasztása vagy tisztázása megfelelő példák segítségével. Általános fogalmak,
ismeretek szemléltetése példák felismerésén vagy alkotásán keresztül.
Eszközök és eljárások alkalmazása Berendezések,
műszerek, eljárások, mérési eszközök és skálák használatának ismerete.

Alkalmazás
Ennek a területnek a kérdései a tudásanyag közvetlen
alkalmazását mérik egyszerű helyzetekben. A TIMSS
2011 vizsgálatban ez olyan itemekkel történik, amelyek
a diákoktól összehasonlítást, megkülönböztetést és osztályozást várnak el, valamely természettudományos ismeret értelmezését igénylik fogalmak, törvényszerűségek
felhasználásával, illetve azt, hogy miként használják az
ezekkel kapcsolatos tudásukat megoldások kereséséhez,
magyarázatok formálásához. Az alkalmazás kognitív
terület itemei összefüggések, egyenletek, képletek közvetlen alkalmazását is tartalmazhatják tanítás-tanulási
szempontból ismerős helyzetekben. Numerikus megoldást igénylő kvantitatív és leíró választ kérő kvalitatív
problémák egyaránt előfordulhatnak közöttük. Magyarázatok kialakítása során struktúrákat és összefüggéseket
megjelenítő ábrákat vagy modelleket kell felhasználniuk,
hogy tanúságot tegyenek a természettudományos fogalom
megértéséről.
Összehasonlítás/szembeállítás/osztályozás Élőlények, anyagfajták vagy folyamatok hasonlóságainak
és különbségeinek felismerése vagy jellemzése. Anyagok, élőlények és folyamatok megkülönböztetése, osztá-

3.

4.

5.

6.

Értelmezés
Ez a kognitív terület a mérés legösszetettebb feladataiban
jelenik meg. A természettudomány-oktatás legfőbb célja
felkészíteni a diákokat arra, hogy helyzetek értelmezése
révén képesek legyenek problémák megoldására, magyarázatok alkotására, következtetések levonására, döntések
meghozatalára, valamint arra, hogy tudásukat kiterjeszszék korábban ismeretlen helyzetek értelmezésére is.
Néhány kérdés olyan fogalmakra összpontosít, amely
a diákoktól különböző területekről származó tudásuk
egyesítését és alkalmazását követeli meg újszerű helyzetekben. Ilyen esetekben szükség lehet matematikai
és természettudományi tudásuk, valamint a természettudomány különböző területeiről származó ismereteik
integrálására is.
Elemzés/problémamegoldás Összefüggések felismerése, elképzelések vizsgálata, egy probléma megoldási
lépéseinek meghatározása a probléma elemzése alapján.
Problémamegoldási stratégiák készítése és magyarázata.
2. Integrálás/szintézis Több kapcsolódó tényező, elképzelés, fogalom figyelembevételét igénylő problémák
megoldása. A természettudomány különböző területeinek fogalmai közötti kapcsolatok, összefüggések
kialakítása. A természettudomány tartalmi területein
átívelő egységes fogalmak és témakörök megértése.
Matematikai fogalmak vagy eljárások integrálása természettudományos problémák megoldásában.

3. Hipotézis, előrejelzés Természettudományos fogalmak és tapasztalásból, megfigyelésből származó információk társítása, összekapcsolása révén olyan kérdések megfogalmazása, amelyekre vizsgálatok adhatnak
választ. Megfigyelésekből és természettudományos
információk elemzéséből hipotézis, illetve vizsgálatra
alkalmas feltevés megfogalmazása. Megváltozott biológiai és fizikai körülmények hatásainak előrejelzése
bizonyítékok, ismeretek alapján.
4. Tervezés Természettudományos probléma vagy
megvizsgálandó hipotézis megválaszolására alkalmas
vizsgálatok/kísérletek megtervezése. Annak megadása
vagy felismerése, hogy egy jól megtervezett természettudományos vizsgálat mely változót méri, és melyek
azok a kísérleti körülmények, amelyeken nem változtat.
Annak eldöntése, hogy egy kísérlet végrehajtása során
milyen méréseket vagy eljárásokat alkalmazzanak.
5. Következtetés levonása Az adatokban lévő szabályszerűségek felismerése, trendek megfogalmazása,
összegzése. Interpoláció és extrapoláció egy adatsor,
illetve megadott információk alapján.
6. 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.
7. Értékelés Előnyök és hátrányok mérlegelése alternatív
eljárásokkal, anyagokkal, erőforrásokkal kapcsolatos
döntések meghozatalakor. A természettudománynak
és a technikának, a biológiai 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 mértékben támasztják-e alá a következtetéseket.
8. Indoklás Magyarázatok és problémák indoklása bizonyítékok és ismeretek felhasználásával. Érvek megfogalmazása, amelyek alátámasztják egy probléma
megoldásának, vizsgálatok következtetéseinek vagy
tudományos magyarázatoknak az ésszerűségét.

Képességszintek
A TIMSS képességskálája kiválóan alkalmas az
egyes tanulócsoportok eredményeinek összevetésére.
A képességskála mellett a TIMSS képességszintjei arra
szolgálnak, hogy a tanulók tudásáról is képet kaphassunk. A képességszintek a képességskála felosztásával
és az egyes szintekhez tartozó feladatokon keresztül az
adott képességszinten lévő tanulók képességeinek leírásával jönnek létre. A képességszintek létrehozásának
szabályaival az első fejezetben Az adatok értelmezése,
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2.

lyozása vagy rendezése adott jellemzők, tulajdonságok
alapján.
Modellhasználat Tanúságtétel a természettudományos fogalmak, struktúrák, összefüggések, folyamatok, biológiai és fizikai rendszerek és ciklusok stb. (pl.
táplálék háló, áramkör, vízkörforgás, naprendszer, atom
szerkezete) megértéséről ábrák vagy modellek használata révén.
Kapcsolatba hozás Kapcsolat felismerése alapvető
biológiai vagy fizikai fogalmak, valamint tárgyak, élőlények, anyagok megfigyelt vagy bizonyított tulajdonsága, viselkedése vagy felhasználása között.
Információk értelmezése Szöveges, táblázatos vagy
grafikus információk értelmezése természettudományos fogalmak vagy törvények fényében.
Megoldás megtalálása Tudományos összefüggések,
egyenletek, képletek felismerése vagy használata egy
kvalitatív vagy kvantitatív megoldás megtalálása érdekében egy elmélet közvetlen alkalmazása révén.
Magyarázat Egy megfigyelés vagy természeti jelenség
magyarázata vagy magyarázatának felismerése révén
egy adott fogalom, törvényszerűség vagy elmélet pontos
megértésének bizonyítása.
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jelentéskészítés című rész foglalkozik részletesebben.
A TIMSS-skála négy képességszintre tagolódik: alacsony,
átlagos, magas és kiváló képességszintek. A következő
rész ismerteti, mire képesek az adott szinteket elérő 4. és
a 8. évfolyamos tanulók.
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4. évfolyam
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Alacsony szint (400–475 képességpont között)
A tanulók alapvető ismeretekkel rendelkeznek az élő
és a fizikai világról. Tisztában vannak az egészséggel,
az állatok megjelenés és viselkedésbeli tulajdonsá
gaival. Felismerik az anyag néhány tulajdonságát, és
alapszintű tudásuk van az erőkről. Értelmezni tudnak
feliratokkal ellátott képeket és egyszerű ábrákat. Ki
egészítenek egyszerű táblázatokat, és rövid írásbeli
válaszokat adnak tényismeretet igénylő kérdésekre.
Az élő világ területén a tanulók rendelkeznek néhány
lényeges ismerettel az egészségről. Például meg tudnak
nevezni egy olyan hatást, amelyet a Nap gyakorolhat a
védelem nélküli bőrre, és meg tudnak nevezni egy olyan
dolgot, amelyet az emberek jó egészségi állapotuk fenntartása érdekében tehetnek. Ugyancsak vannak ismereteik
az állatok viselkedéséről és megjelenéséről. Felismerik,
hogy a zsírrétegek bizonyos állatoknak segítenek testüket
melegen tartani, tudják, hogy közös a madarakban, a
denevérekben és a pillangókban, hogy szárnyuk van, és
a madarak azért ülnek a tojásaikon, hogy melegen tartsák
azokat. A tanulók tanúságot tesznek az ökoszisztémák
elemi megértéséről. Felismerik a felsorolt állatok között
a ragadozót, és összepárosítják azt az ökoszisztémájába
tartozó állatokkal.
A fizikai világ területén a tanulóknak alapismereteik
vannak az energia és az anyagok fizikai tulajdonságai
terén. Például felismerik, hogy egy vasszög képes zárni
egy elektromos áramkört, és ezáltal az izzó világít, vagy
egy vitorlásban a szél a mozgás kiváltó oka. Tudják, hogy
a gitár hangját előidéző rezgések a húrokból erednek,
valamint felismerik egy ábrán azt, hogy több hőmérő
közül melyik méri a legforróbb vízhőmérsékletet.
A földtudomány területén a tanulók azonosítani tudják
a levegő egy felhasználási módját, és ismernek egy olyan
égitestet a Földön kívül, amely a Nap körül kering.
Értelmeznek egyszerű ábrákat, kiegészítenek egyszerű
táblázatokat és képesek rövid írásbeli válaszokat adni olyan
kérdésekre, amelyek ténybeli információk tudását igényli.
Átlagos szint (475–550 képességpont között)
A tanulók a természettudomány gyakorlati problé
máinak megoldása során alkalmazni tudják alapvető
ismereteiket és tudásukat. Felismernek az élőlények
tulajdonságaival, az élőlények és környezetük közötti
kölcsönhatásokkal összefüggő alapvető ismereteket.
Tanúbizonyságot tesznek a humánbiológiával és az

egészséggel összefüggő témakörök megértéséről.
Ugyancsak értik néhány ismerős fizikai jelenség lé
nyegét. Alapismereteik vannak a Naprendszerről, és
kialakulófélben lévő tudásuk van a Föld nyersanyag
készleteiről. Képesek ábrákon megjelenített informá
ciók értelmezésére, és tényismereteiket alkalmazni
tudják valóságos helyzetekben.
Az élő világ területén a tanulóknak van bizonyos tudásuk az élőlények tulajdonságairól. Felismernek például
egy olyan tulajdonságot, amely minden élőlényben közös.
Állatok ábrái alapján valamennyi állatot párosítják az
azt megkülönböztető biológiai tulajdonságával (csontváz,
tejkiválasztás, lábak száma). A gyomrot olyan szervként
azonosítják, mint ahol az emésztés történik. Ismereteik
vannak az élőlények és környezetük közötti kölcsönhatásokról, akárcsak azzal kapcsolatban, hogy milyen hatást
gyakorol az ember a környezetre. Ki tudnak egészíteni
táplálékláncokat, és különbséget tudnak tenni azon
emberi tevékenységek között, amelyek pozitív, illetve
negatív hatást gyakorolnak a környezetre. Rendelkeznek
bizonyos ismeretekkel az élőlények szaporodásáról és
életciklusáról. Felismerik azt, hogy az emlősök esetében
a hím és a nőstény egyed is szükséges a szaporodáshoz.
Tudják, hogy az ebihal békapetéből kel ki, és mi a magvak szerepe. Alapismereteik vannak a humánbiológia és
az egészség terén. Felismerik, hogy a szervezetnek több
oxigénre van szüksége a testmozgás során. Azonosítani
tudnak egészségmegóvó, megelőző tevékenységeket, például, hogyan óvható meg a fog a szuvasodástól, valamint
miért hasznos a kézmosás. Ugyancsak tudják, hogyan
terjed az influenza.
A fizikai világ területén a tanulók rendelkeznek bizonyos ismeretekkel az anyag és a fény tulajdonságairól.
Például felsorolt hétköznapi anyagok közül kiválasztják
azokat, amelyek éghetők. Tudják, hogy a jég, víz és vízgőz
a leghidegebbtől a legforróbb felé tartó sorrendet jelenti,
és tudják azt is, hogy a sós víz egy keverék. Felismerik,
hogy a Nap képe a tavon a fénysugarak visszaverődéséből
származik. Tanúságot tesznek az elektromossággal és
energiával összefüggő tények ismeretéről, és ismereteiket
gyakorlati helyzetekre tudják alkalmazni is. A tanulók
háztartási gépek energiaforrásaként azonosítják az áramot. Felismerik, hogy a fémtárgyak képesek zárni az
áramköröket (pl. egy zseblámpában). Az erőkkel és a
mozgásokkal kapcsolatban alkalmazni tudják alapszintű
ismereteiket. Tudnak egy okot mondani arra, hogy két
azonos méretű és formájú tárgy miért tesz meg különböző távolságokat, miután meglökik őket, és egy ábra
alapján meg tudják állapítani a Föld gravitációs erejének
irányát.
A földtudomány területén a tanulók elemi tudással rendelkeznek a Föld fizikai tulajdonságairól és erőforrásairól.
Például egy felfújt léggömb szemlélése bizonyítékot nyújt
számukra a levegő létezéséről, összepárosítják felsorolt

Magas szint (550–625 képességpont között)
Hétköznapi jelenségek magyarázatakor a tanulók al
kalmazni tudják ismereteiket és tudásukat. Tudnak
bizonyos dolgokat a növényi és állati szervezet felépí
téséről, az életfolyamatokról és a környezetről. Isme
rik bizonyos fizikai jelenségek és anyagok tulajdonsá
gait. Tudnak néhány dolgot a Naprendszerről, a Föld
szerkezetéről, erőforrásairól és a Földön lejátszódó
folyamatokról. A természettudományos megismerés
sel kapcsolatos tudásuk kialakulófélben van, és rövid
leíró formában (válaszban) össze tudják kapcsolni a
természettudomány fogalmait a hétköznapi biológiai
és fizikai folyamatokból származó tapasztalataikkal,
információikkal.
Az élő világ területén a tanulók ismerik a növények
és az állatok testfelépítését, életfolyamatait. Például rendel keznek bizonyos ismeretekkel a virágos növények
részeiről és azok működéséről. Meg tudják egymástól
különböztetni az élő és az élettelen dolgokat, valamint
a gerinces állatokat a gerinc nélküliektől. Bizonyos fokú
tudással rendelkeznek az élőlények szaporodásáról és életciklusairól. Tisztában vannak azzal, hogy ha egy faj utolsó
megmaradt egyedei valamennyien nőstények, akkor nem
lesznek képesek szaporodni, és meg tudják különböztetni
egymástól az öröklődő és a nem öröklődő tulajdonságokat. Értik az ökoszisztémák működését, és következtetni
tudnak élőlények kölcsönhatásaira a környezetükkel.
Felismerik a ragadozó-zsákmány kapcsolatokat és azokat
az emberi tevékenységeket, amelyek pozitív vagy negatív
hatással vannak a környezetre. A tanulók azt is tudják,
hogy a növények a Napból származó energia révén állítják
elő tápanyagaikat, valamint felismernek néhány növényi
és állati tulajdonságot, amelyek egy adott környezetben
előnyökkel járnak (levelek alakja, állatok színe). Értik az
emberi szervezet válaszreakcióit a külső környezetre és
saját tevékenységeire. Felismerik a fény hatását a pupilla
méretére, és hogy testmozgás közben milyen változások
mennek végbe a szervezetben.
A fizikai világ területén a tanulóknak alapismereteik
vannak az anyag néhány tulajdonságáról. Például bizonyítani tudják, hogy nem szükségszerűen a nagyobb térfogatú tárgy a nehezebb. Meg tudják magyarázni, hogy a
fém által vezetett hő ahhoz a ponthoz ér el leghamarabb,
amely legközelebb van a hőforráshoz. Tudják, hogy egy

fémtárgy színének megváltozása és felszínének érdessé
válása a rozsdásodás folyamatával függ össze. Kísérlettel
összefüggésben elmagyarázzák, hogy a szilárd anyagok
(például cukorka) a forró vízben gyorsabban oldódnak
fel, mint a hidegben. Értik az árnyékok tulajdonságait,
felismerik, mi okozza az árnyék kialakulását, és kikövetkeztetik, melyik az az irány, amerre az árnyék vetődik.
A tanulók értik az elektromosság és az energia fogalmát,
és tudásukat gyakorlati helyzetekben alkalmazni is
tudják. Adott hétköznapi tárgyak listájából felismerik,
melyik tárgy vezeti az áramot és melyik nem. Azonosítani tudják az energiaforrásokat, megnevezik azokat,
amelyek elektromosság előállítására alkalmasak lehetnek.
Ismereteiket alkalmazni tudják a gravitációs és mágneses
erővel, valamint a mozgással kapcsolatos érveléseikben.
Felismerik, hogy a gravitáció okozza azt, hogy a tárgyak
leesnek a földre, és hogy két egymást vonzó fémrúdnak
mágnesnek kell lennie. Azonosítani tudják az egymást
taszító mágnesek pólusait.
A földtudomány területén a tanulók alapismeretekkel
rendelkeznek a Föld fizikai tulajdonságairól és erőforrásairól. Például felismerik azt, hogy amikor a víz a felszínről eltűnik, a levegőbe kerül. Egy olyan táblázat
alapján, amely az elhelyezkedést, a hőmérsékletet és a
felhőzet mértékét tartalmazza, azonosítani tudják azt
a helyet, ahol a havazás valószínűsége a legnagyobb.
Le tudják írni a folyó közeli földművelés egy előnyét.
Ismereteik vannak a Földön játszódó folyamatokról,
a Föld történetéről és ciklusairól. Felismerik, hogy a víz
a hegyekből a tengerek felé folyik folyók formájában, és
hogy a fosszíliák a legjobb bizonyítékok arra, hogy sok
olyan állat élt a Földön, amelyek napjainkban már nem
léteznek. Felismerik azt is, hogy az alacsonyan lévő felhők
megfigyelésével következtetések vonhatók le az összetételükről. A tanulóknak van bizonyos mértékű tudásuk a
Naprendszerről. Tudják, hogy a Naprendszer a Napból és
bolygóiból áll. Azonosítják a Földet, a Holdat és a Napot
egy olyan ábrán, amely relatív helyzetüket és pályájukat
mutatja. Felismerik, hogy a Hold alakja más és más a
hónap különböző időpontjaiban.
A tanulók elemi ismeretekkel és tapasztalattal rendelkeznek a természettudományos megismerés terén.
Például egy kísérlet eredményeit bemutató táblázat alapján azonosítani tudják, hogy a kísérlet milyen kérdést
vizsgált. Továbbá képesek már ismert fogalmak, valamint
hétköznapi és elvont kontextusból származó információk
összekapcsolásával megkülönböztetni, összehasonlítani
dolgokat, és egyszerű következtetéseket levonni, rövid
leíró jellegű válaszokat adni.
Kiváló szint (625 képességpont felett)
Elemi természettudományos vizsgálatok kapcsán a
tanulók alkalmazni tudják a tudományos eljárásokkal
összefüggő tudásukat. Megfogalmazzák az élőlények

| A TIMSS 2011 természettudomány tartalmi...

felszíni formák tulajdonságait azok meghatározásával,
és le tudnak írni egy olyan dolgot, amelyet az emberek a
víz pazarlásának elkerülése érdekében tehetnek. Tisztában vannak még a Naprendszerrel kapcsolatos alapvető
ismeretekkel.
Értelmezni tudják az egyszerű ábrákon lévő információkat, alkalmazni tudják tényismeretüket hétköznapi
helyzetekben, valamint fizikai és kémiai jelenségekre
egyszerű magyarázatokat képesek adni.
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tulajdonságaival, életműködéseivel, valamint az egész
séggel kapcsolatos ismereteiket, nézeteiket. Értik a
hétköznapi anyagok különböző fizikai tulajdonságai
közötti összefüggéseket. Gyakorlati ismereteik vannak
az elektromosságról. Ismerik a Naprendszer bizonyos
jellemzőit, a Föld fizikai tulajdonságait és a rajta
zajló lassú folyamatokat. Gyakorlatuk van a vizsgá
lati eredmények értelmezésében, a következtetések
levonásában, és kialakulófélben van náluk az érvek
megítélésének és igazolásának képessége.
Az élő világ területén a tanulók ismerik bizonyos
élőlények tulajdonságait és élettani folyamatait. Például
képesek azonosítani a hüllőt védő kültakarót, felismerik,
hogy izmok mozgatják a csontokat, ismerik a virágzó
növények főbb részeit, és meg tudják nevezni fő funkciójukat. Ismereteik vannak az élőlények szaporodásáról
és fejlődéséről. Egy állatokat és embert tartalmazó listából kiválasztják az embert mint amelynek fiatalkori és
felnőttkori egyedei legjobban hasonlítanak, felismerik
a példák közül azokat az állatokat, amelyek gondozzák
a kicsinyeiket, leírják, hogyan terjed a virágpor. A tanulók képesek ismertetni ökoszisztémákban lévő kapcsolatokat, és értik, hogyan állnak kölcsönhatásban az
élőlények a környezetükkel. Le tudnak írni egy fizikai
változást, amely akkor történik egy emlős testével, ha
az időjárás lehűl. El tudják magyarázni, hogyan növeli a
költözés a madarak túlélési esélyeit, meg tudnak nevezni
egy tulajdonságot, amely segíti a kaktusz túlélését a sivatagban. Fel tudnak sorolni olyan emberi tevékenységeket,
amelyek állatok kihalásához vezethetnek. Meg tudják
fogalmazni az ember egészségével kapcsolatos tényezőkre
vonatkozó ismereteiket. Megállapítják, hogy a kalcium a
csontok növekedéséhez szükséges, elmagyarázzák, miért
kell az embereknek gyakran fogyasztaniuk folyadékot,
és hogy tüsszentéssel baktériumok továbbadása történik
akkor is, ha valaki nem tűnik betegnek.
A fizikai világ területén a tanulók értik az anyagok
fizikai tulajdonságai közötti kapcsolatokat és a fény alapvető tulajdonságait. Például képesek légneműként azonosítani egy ismeretlen anyagot annak alapján, hogyan
viselkedik egy zárt tartályban, és meg tudják indokolni
a válaszukat. Két csoportra osztott hétköznapi tárgy
esetében képesek kiválasztani azt a tulajdonságot, amely
alapján a csoportosítás történt. Egy kísérletről szóló feladatban képesek megmagyarázni, mi szükséges ahhoz,
hogy egy szilárd anyag gyorsabban oldódjon, és mitől
lesz egy oldat hígabb. Felismerik, hogy az égés során új
anyagok keletkeznek, és hogy a fény különböző színekből
áll. A tanulók képesek az elektromossággal és energiával
kapcsolatos ismereteiket gyakorlati kontextusban alkalmazni és leírni, vagy indoklást megfogalmazni ezekkel
kapcsolatban. El tudják magyarázni, hogy az izzó nem
fog világítani, ha nem zárt az elektromos áramkör. Azt
is felismerik, hogy hőt szükséges adni az olvasztáshoz

vagy forraláshoz, de a fagyasztáshoz nem, és el tudják
magyarázni, hogy egy pulóver hogyan tud egy palack
vizet hidegen tartani. Ismereteik vannak a mágneses és
a gravitációs erőkről, valamint a mozgásról, és következtetéseket vonnak le róluk. Egy ábra alapján, amelyen az
látható, hogy mágnesek különböző távolságból vonzzák
a tűt, azt a következtetést vonják le, hogy a mágnesek
különböző erősségűek. Szintén néhány ábra alapján,
amelyek páronként mutatnak információt kockák súlyairól, következtetni tudnak a tárgyak relatív tömegére.
A megadott ábrák közül felismerik, hová kell az azonos
és a különböző súlyú gyerekeknek ülniük ahhoz, hogy a
mérleghinta egyensúlyban legyen.
A földtudomány témakörében a tanulók képesek
ismereteiket kommunikálni a Föld felépítéséről, fizikai
jellemzőiről, erőforrásairól, folyamatairól, ciklusairól
és történetéről. Például meg tudnak nevezni két dolgot,
amelyekből a földkéreg felépül, és felismerik, hogy a Föld
felszínének nagy részét víz borítja. Le tudják írni a folyó
melletti gazdálkodás egy hátrányát, és felismerik, hogy
a lebomló anyagban gazdag talaj elősegíti a növények
növekedését, és a talaj a természetes folyamatoknak köszönhetően is változik az idők során. Azt is felismerik,
hogyan keletkeztek a halfosszíliák. A tanulók ismeretekkel rendelkeznek a Föld Naprendszerben elfoglalt helyével
kapcsolatban. Felismerik, mennyi a Föld Nap körüli
keringési ideje és tengelye körüli forgási ideje, valamint
le tudják írni, hogy a forgás okozza a nappalok és éjszakák létét. Azt is el tudják magyarázni, hogy az árnyékok
nagysága és iránya miért változik egy nap során.
A tanulók rendelkeznek olyan képességekkel, amelyek segítségével felismerik, hogyan állítható össze egy
egyszerű kísérlet. Vannak olyan alapvető képességeik,
amelyek alkalmazásával értelmezni, indokolni tudják az
eredményeket és következtetéseket tudnak levonni ábrák
vagy leírások alapján, és képesek értékelni és alátámasztani egy érvelést.

8. évfolyam
Alacsony szint (400–475 képességpont között)
A tanulók felismerik az élő világ és a fizikai világ
tartalmi területeinek néhány alapvető tényét. Rendel
keznek bizonyos ismerettel az emberi testről, és van
némi jártasságuk a hétköznapi fizikai jelenségek terén.
Értelmezni tudnak egyszerű diagramokat. Egyszerű
fizikai fogalmakhoz kapcsolódó ismereteiket valósá
gos helyzetekben alkalmazni tudják.
A tanulók alapvető biológiai ismerettel rendelkeznek.
Például felismerik, hogy az influenzát vírus okozza, és
hogy mindkét szülőtől öröklődik genetikai anyag.
Kémiából és fizikából ismeretekkel rendelkeznek a
kémiai képletekről, valamint az anyagok tulajdonságairól,
ahogy megváltozik a halmazállapotuk. Felismernek egyes

Átlagos szint (475–550 képességpont között)
A tanulók felismerik és megfogalmazzák a különböző
anyagrészekhez kapcsolódó természettudományos
ismereteiket. Van tudásuk az állatok, a táplálékhálók
jellemzőiről és a népességszámváltozás ökoszisztémá
ra gyakorolt hatásáról. Megismerkedtek már a hang
és az erők néhány jellemzőjével. Elemi tudásuk van a
kémiai változásokról, a Naprendszerről, a Föld erő
forrásairól, a Földön zajló folyamatokról és a környe
zetvédelemről. Információkat, adatokat választanak ki
táblázatokból, és értelmezni tudnak bizonyos ábrákat.
Képesek alkalmazni tudásukat valós helyzetekben, és
erről rövid, leíró válaszokban számot is adnak.
Biológiából a tanulók ismeretekkel rendelkeznek az
egészségről. Például értik, hogy az oltás hogyan segít a
betegségek megelőzésében, és milyen típusú sejtek pusztítják el a baktériumokat. Azt is meg tudják fogalmazni,
miért fontos a testmozgás az egészséges élethez. Alkalmazzák az életciklusokkal, öröklődéssel, alkalmazkodással kapcsolatos ismereteiket. Felismerik, hogy a fának
vannak évgyűrűi. Elmagyarázzák, hogy az állatok színe
védi őket a ragadozóktól, és hogy egy szerzett tulajdonság
nem öröklődik át a következő generációra. Értelmezik és
magyarázzák az ökoszisztémával és a populációváltozások hatásával kapcsolatos információkat. Felismerik egy
élőlényről, hogy termelő. Elemezni tudják egy tó ökoszisztémájával kapcsolatos információkat, és meg tudják
magyarázni, hogy egy betelepített populáció hogyan hat
a már ott élő populációkra.
A tanulók rendelkeznek a mindennapi életben megjelenő, kémiával kapcsolatos ismeretekkel. Például felismerik,
hogy a tűz megállítható, ha megszüntetjük az oxigénellátását, felismerik egy indikátor színváltozásából, hogy
semlegesítési reakció ment végbe, és egy kísérleti leírásnál
kiválasztják, melyik az a körülmény, amelyben a szögek
rozsdásodnak. Alapvető ismeretekkel rendelkeznek az
oldatok tulajdonságairól és a koncentráció fogalmáról. Kit
tudják választani, hogy két oldat közül melyik a hígabb,
és indokolni tudják a választásukat.
Fizikából a tanulók ismerik az erő, mozgás és energia
bizonyos aspektusait. Például felismerik, melyik pozícióban kell lennie az alátámasztásnak ahhoz, hogy egy
nehéz tárgyat a legkevesebb erővel el lehessen mozdítani.
Egy felfelé dobott labdát mutató ábra alapján megnevezik,
melyik erő okozta a labda lefelé esését. Következtetéseket
vonnak le egy olyan vonaldiagram alapján, amely két
hőforrást összehasonlító kísérlet eredményét ábrázolja.

A földtudomány területén a tanulóknak alapvető
ismereteik vannak a Földön zajló folyamatokról és fizikai jellemzőiről. Le tudják írni a földrengések hatásait,
felismerik, hol találhatók aktív vulkánok, és melyik
talajváltozás vezethető vissza természetes folyamatokra,
melyik emberi tevékenységre. Ismerik a víz körforgását és
a légköri viszonyokat. Sorba rendezik a víz körforgásának
lépéseit, és az egyes folyamatok nevét összekapcsolják a
leírásukkal. Felismerik, hogy a levegő hőmérséklete nagy
magasságban nagyon alacsony, és az idő haladtával a
szén-dioxid mennyisége nő a Föld légkörében.
A tanulók táblázatokban, diagramokon, grafikonokon,
piktogramokon szereplő információkat képesek értelmezni és azokból következtetéseket levonni. Ismereteiket
gyakorlati helyzetekben alkalmazzák, és rövid leírások
formájában közlik is azokat.
Magas szint (550–625 képességpont között)
A tanulók stabil elméletifogalmi háttérrel rendelkez
nek a természettudományokban előforduló ciklusok,
rendszerek terén. Tisztában vannak olyan biológiai fo
galmakkal, mint a sejtben zajló folyamatok, a humán
biológia és az egészség. Értik az ökoszisztémákban
élő növények és állatok kölcsönös kapcsolatát. Fénnyel
és hanggal összefüggő helyzetekben alkalmazni tud
ják ismereteiket. Elemi ismeretekkel rendelkeznek a
hővel és az erőkkel kapcsolatban. Bizonyságát adják
annak, hogy értik az anyag szerkezetét, kémiai,
fizikai tulajdonságait és változásait. Ismerik a Nap
rendszert, a Föld erőforrásait és a Földön végbemenő
folyamatokat. Alapvető ismeretekkel rendelkeznek
a legfontosabb környezetvédelmi problémák terén.
Van valamennyi jártasságuk a természettudományos
vizsgálatokban. Információk összekapcsolása révén
képesek következtetéseket megfogalmazni, tábláza
tos és grafikus információkat értelmezni, valamint
rövid, természettudományos ismereteket tartalmazó
magyarázatokat adni.
Biológiából a tanulóknak ismereteik vannak a humánbiológia területéről. Például felismerik, melyik élelmiszer
jó szénhidrátforrás, mi történik a bicepsszel és a tricepszszel, amikor behajlik a könyök, és megadják a méh funkcióját. Vannak ismereteik az élőlények tulajdonságairól,
csoportosításáról és életfolyamatairól. Képesek fizikai és
viselkedésbeli tulajdonságok alapján csoportosítani az
állatokat. Megjelölik, melyik gáz kerül a levegőbe, és
melyiket nyelődik el a fotoszintézis és az állatok légzése
során. Megfogalmazzák az ökoszisztéma folyamataival és
kapcsolataival összefüggő ismereteiket. Táplálékláncokat
értelmeznek, és felismerik a versengési és zsákmányolási
kapcsolatokat. Azonosítani tudják azokat a tényezőket,
amelyek valószínűleg a populáció méretének megváltozásához vezethetnek, és meg tudják jósolni, idővel hogyan
fog változni a populáció. Képesek érvelni amellett, hogy
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vezetési tulajdonságokat és bizonyos energiafajtákat. Például mely anyag vezeti az elektromos áramot, és milyen
energiával rendelkezik az összenyomott rugó.
Képesek egyszerű piktogramokat értelmezni, befejezni
egyszerű táblázatok kitöltését, és alapvető ismereteiket
gyakorlati szituációkban alkalmazni.
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jó ötlet-e vagy sem a fák ültetése egy városban a széndioxid mennyiségének csökkentésére.
Kémiából a tanulók rendelkeznek az anyagok osztályozásával és összetételével kapcsolatos ismeretekkel.
Például azonosítani tudják egy vegyjeleket és képleteket
tartalmazó listában az elemeket és vegyületeket, valamint
az ábrán megjelenített vízmolekulát. Egy sav kémiai képlete alapján megadják a molekulát alkotó egyes atomok
számát, valamint három anyag halmazállapotát egy adott
hőmérsékleten a táblázatos formában szereplő olvadásés forráspontok alapján. Vannak ismereteik a kémiai és
fizikai tulajdonságokról, illetve változásokról. Képesek
azonosítani a fémek tulajdonságait, és felhasználni azokat annak megállapításához, hogy egy ismeretlen anyag
fém vagy nemfém. Felismerik azokat a mindennapi tevékenységek során megjelenő kémiai folyamatokat, amelyek
energiaelnyeléssel és -felszabadulással járnak. Képesek
több, táblázatban szereplő információ felhasználásával
dolgozni egy arany ékszer tömegével és sűrűségével
kapcsolatos többlépéses vizsgálaton.
Fizikából a tanulók alkalmazzák az erőkkel és mozgással kapcsolatos ismereteiket hétköznapi és absztrakt
szituációkban. Például felismerik, milyen erő hat a tanulókra, miközben egy falon ülnek. Azonosítják, melyik
tárgy használható emelőként. Alkalmazzák a mélység és
a víz nyomása közötti összefüggéssel kapcsolatos tudásukat. Folyadékok és tárgyak és sűrűségét mutató diagram,
valamint a folyadékokban úszó, lebegő és elmerülő tárgyak ábrája alapján azonosítani tudják az egyes folyadékokat. Felismerik a fény útját, amelynek segítségével egy
tárgy látható, alkalmazzák a fénysugár visszaverődésével
kapcsolatos tudásukat, amelynek segítségével azonosítani
tudják egy rejtett tükör helyzetét, és elmagyarázzák, miért
látható hamarabb a villámlás, mint ahogy a dörgés hallatszik. A tanulók rendelkeznek a hővel és hőmérséklettel
kapcsolatos alapvető ismeretekkel. Felismerik, mi történik
a gáz- vagy folyadékmolekulákkal, amikor a hőmérséklet
változik. Egy kísérletet bemutató szituációban meg tudják
magyarázni a hőmérséklet hatását a diffúzióra. Ismereteik
vannak az elektromos áramkörökről, valamint a mágnesekről és elektromágnesekről. Elmagyarázzák, hogy
párhuzamos, illetve soros kapcsolás esetén mi történik,
ha az egyik izzó kiég. Felismerik, hogyan növelhető az
elektromágnes erőssége.
Földtanból a tanulók rendelkeznek ismeretekkel a
Földön zajló folyamatokról és erőforrásokról. Például
értelmezik a szintvonalas térképet, és felismerik a hegycsúcs topográfiai jelölését, azonosítják a nem megújuló
energiaforrásokat, megnevezik a vulkánkitörés környezetre gyakorolt hatását. Havi átlaghőmérsékleteket
megjelenítő grafikon alapján ki tudják választani, melyik
város lehet az Egyenlítő közelében. Ismereteik vannak
a Naprendszerről. Azonosítani tudják a Hold Földre
gyakorolt gravitációs vonzását mint az árapályjelenségek

okát. Szintén azonosítják a főbb különbségeket a bolygók
és holdak között, és alkalmazzák a forgással és a napok
hosszával kapcsolatos ismereteiket, hogy felismerjék,
melyik bolygón a legrövidebb egy nap hossza.
A tanulók rendelkeznek a tudományos vizsgálatokhoz szükséges képességekkel. Képesek kiválasztani és
megindokolni, melyik a megfelelő kísérleti módszer.
Össze tudnak kapcsolni és értelmezni tudnak különböző
ábrákon, szintvonalas térképen, diagramokon, táblázatokban megjelenített információkat; képesek kiválasztani a
szükséges információkat, tudnak elemezni és következtetéseket levonni. Rövid magyarázatokat tudnak adni,
amelyekben tudományos ismereteiket közlik.
Kiváló szint (625 képességpont felett)
A tanulók megértenek néhány összetett absztrakt
biológiai, kémiai, fizikai és földtudományi fogalmat.
Átlátják az élőlények összetettségét, és azt, hogy
ez miként függ össze azok környezetével. Értik a
mágnes, a hang és a fény tulajdonságait, az anyag
szerkezetét, fizikai és kémiai tulajdonságait és vál
tozásait. Alkalmazni tudják a Naprendszerrel, a Föld
tulajdonságaival és a rajta zajló folyamatokkal össze
függő tudásukat, valamint a főbb környezet védelmi
problémákkal kapcsolatos ismereteiket. Értik a ter
mészettudományos vizsgálatok néhány alaptételét, és
alkalmazni tudnak alapvető fizikai törvényszerűsége
ket kvantitatív problémák megoldásakor. Írásbeli ma
gyarázatokban ki tudják fejteni természettudományos
ismereteiket.
Biológiából a tanulók ismernek sejtekkel kapcsolatos
fogalmakat, funkciókat, jellemzőket, osztályozásokat, és
ismeretekkel rendelkeznek az élőlények életfolyamatairól. Például felismerik a sejtmembrán egy funkcióját,
megnevezik egy egysejtűnek egy másik, a tápanyagfelvételtől különböző életműködését. Azonosítják azt
az élőlényt, amelyiknek a bőrfelületén keresztül cserélődik ki az oxigén és a szén-dioxid. Alkalmazzák az
életciklussal és öröklődéssel kapcsolatos ismereteiket
gyakorlati helyzetekben. Le tudnak írni egy kísérletet,
amely annak kiderítésére szolgál, hogyan hat a trágya
a növény növekedésére, alkalmazni tudják az öröklődéssel kapcsolatos tudásukat, hogy megmagyarázzák,
miért vannak az utódoknak olyan tulajdonságai, mint a
szüleiknek, valamint felismerik és bemutatnak egy példát
az ivartalan szaporodásra. Rendelkeznek ismeretekkel az
ökoszisztéma összetettségéről, az élőlények környezethez
való alkalmazkodásáról, az emberi populáció növekedésének környezetre gyakorolt hatásáról. Ismerik az állatok
alkalmazkodásának néhány módját a túlélés érdekében,
beleértve fizikai és viselkedésbeli jellemzőiket is. Alkalmazni tudják a versengéssel kapcsolatos tudásukat, hogy
elmagyarázzák annak fontosságát, hogy egy gabonával
bevetett területről eltávolítsuk a gyomokat.

kapcsolatot a mágnes erőssége és aközött, hogy hány
iratkapcsot vonz magához. A tanulók alkalmazni tudják
az erőkkel, nyomással és mozgással kapcsolatos tudásukat. Elmagyarázzák, milyen kapcsolat van egy téglatest
helyzete és a földre kifejtett nyomása között. Alkalmazzák a hanggal és fénnyel kapcsolatos ismereteiket is
hétköznapi helyzetekben. Képesek megjósolni, mi lesz a
hatása a hang terjedésére, ha elvonjuk a levegőt egy zárt
tartályból, és képesek berajzolni az áthaladó fénysugár
útját egy ábrára, ahol egy ember egy periszkópba néz.
Földtanból a tanulók a Földön zajló folyamatokkal, a
Föld szerkezetével és fizikai tulajdonságaival kapcsolatos
ismereteiket alkalmazzák és kommunikálják. Például
elmagyarázzák, milyen hatással van a talajerózióra a
fák ültetése és a teraszos földművelés. Egy ábra alapján,
amely egy hegy különböző magasságain tapasztalható
időjárási körülményeket mutatja, képesek megtalálni azt
a helyet, ahol valószínűleg esőerdő található. A földfelszín alatti körülményekkel kapcsolatos ismereteikről úgy
tesznek bizonyságot, hogy elmagyarázzák, miért lehet
egy artézi kútból származó víz meleg, és megnevezik,
milyen fosszilis lelet bizonyíthatja, hogy két kontinens
valaha össze volt kapcsolódva. Naprendszerrel kapcsolatos ismereteiket képesek alkalmazni és kommunikálni.
Felismerik, miért tűnik úgy, hogy a Hold változtatja az
alakját egy hónap során, és hogyan változik az árnyék,
ahogy a Nap mozog. Azt is meg tudják magyarázni, miért
kisebb egy test súlya a Holdon, mint a Földön. Megértik
a természettudományos vizsgálatok alapvető elemeit.
Egy kísérletet leíró szituációban a tanulók megtalálják,
mely elemeket és körülményeket kell megváltoztatni, és
meg tudnak tervezni egy kísérletet. Össze tudnak vetni
különböző forrásból származó információkat, és kombinálni azokat jóslatok tételéhez és következtetések levonásához. Ábrákon, térképeken, grafikonokon, diagramokon
és táblázatokban megjelenített információkat értelmeznek
különböző problémák megoldásához. Tudományos ismereteiket írásos magyarázatban tudják kommunikálni.
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Kémiából a tanulók rendelkeznek az anyagok szerkezetével, fizikai és kémiai tulajdonságaival kapcsolatos ismeretekkel. Például felismerik, hogy protonok, neutronok és
elektronok alkotják az atomokat, és hogy atomok alkotják
a molekulákat; felismerik, mi történik az atomokkal egy
tárgyban, ha a tárgy alakja megváltozik; csoportosítják
az anyagokat aszerint, hogy elem, vegyület vagy keverék-e. Alkalmazni tudják a víz fagyásakor bekövetkező
térfogat-növekedéssel vagy a sűrűséggel kapcsolatos
ismereteiket, hogy elmagyarázzák, miért úszik az olaj
a víz felszínén. Egy szabálytalan alakú test vizsgálatánál le tudják írni, milyen mérések szükségesek ahhoz,
hogy kiszámítható legyen a tárgy térfogata. Fizikai és
kémiai változásokkal kapcsolatos ismereteiket képesek
kommunikálni. Felismerik azt a grafikont, amelyik azt
mutathatja, hogyan hat a hőmérséklet az oldhatóságra,
és felismerik azt a hétköznapi folyamatot, amely a fizikai
változás egy példája. A tanulók képesek leírni, hogy mi
figyelhető meg, amikor egy kémiai reakció végbemegy.
Azonosítják, melyik folyadék képes semlegesíteni egy
lúgot, és felismernek egy olyan tulajdonságot, amellyel
a savak és bázisok is rendelkeznek. Semlegesítési és más
kémiai reakciók esetében alkalmazni tudják a tömegmegmaradással kapcsolatos ismereteiket.
Fizikából az anyagok halmazállapotának és halmazállapot-változásának témakörében jól eligazodnak a
tanulók. Például egy listában megtalálják azokat a jellemzőket és tulajdonságokat, amelyek megváltoznak, illetve
amelyek nem változnak, miközben a folyadék légneművé
válik. Felhasználva azt az ismeretet, hogy csak a gázok
töltik ki a rendelkezésre álló teret, képesek következtetni
a részecskék térkitöltésére különböző anyagok esetén.
Érvelni tudnak elektromos áramkörökkel és a mágnes
tulajdonságaival kapcsolatban. Felismerik, hogy egy
elektromos áramkör alkotórészeinek elrendezése hogyan
hat az elemek élettartamára és az izzók fényességére. Le
tudják írni, hogyan lehet egy mágnes segítségével egy
fémdarabról eldönteni, hogy mágnes-e, és felismerik a
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A háttérkérdőívek megtalálhatók a www.oktatas.hu/kozneveles/
meresek/pirls, illetve a www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/timss
oldalakon.

amelyek az olvasástanítás részeként az osztálytermekben
történnek.
A 4. és 8. évfolyamos tanulók matematikai és természettudományos ismereteiket jellemzően az iskolában szerzik,
amelyeket bizonyos mértékig kiegészítenek iskolán kívüli
tapasztalataik. Az egymást támogató iskolai, osztálybeli
és otthoni környezet rendkívül hatékony tanulási légkört
tud biztosítani.
Ezt a helyzetet tükrözendő, mindkét vizsgálatban a
háttér tartalmi kerete felöleli az alábbi négy területet:
•
•
•
•

országos és lakókörnyezeti háttér,
iskolai háttér,
osztályon belüli háttér,
tanulói jellemzők és attitűdök.

Emellett a PIRLS-vizsgálat keretén belül a felmért tanulók szüleit is felkérték egy kérdőív kitöltésére annak
érdekében, hogy a szövegértési képességeket nagymértékben meghatározó családi háttérről minél szélesebb
információval rendelkezzünk.

Hangsúlyok
a PIRLS-vizsgálatban
A gyerekek szövegértési és egyéb tanulási képességeiben
elsődleges szerepet játszó otthoni és iskolai hatások mellett meghatározó az a szélesebb környezet is, amelyben
a gyermek él és tanul. A diákok családja és iskolája nem
csupán különálló egységek, hanem egyúttal egy-egy lakókörnyezet részei is, amelyek esetenként egymástól eltérő
forrásokkal, célokkal és irányítási, szervezeti jellemzőkkel
rendelkeznek. A lakókörnyezet jellemzői feltehetően hatást gyakorolnak a gyerekek otthoni és iskolai környezetére és ezen keresztül a szövegértési és egyéb tanulási
képességekre is.
A lakókörnyezet szintje felett egy még szélesebb, ám
szintén fontos szerepet betöltő háttérfaktor áll: az egyes
országokra, nemzetekre jellemző kontextus, amelyben a
gyermek él és iskolába jár. Az országban rendelkezésre
álló források, az olvasás és egyéb tárgyak tanítását érintő
oktatáspolitikai elvek és döntések, valamint a tantervi
célok, programok mind befolyást gyakorolnak a családokra és az iskolai körülményekre, és így kétségtelenül
hatnak a tanulásra is.
Mivel mindazok a tényezők, amelyek a tanulást, illetve
a teljesítmények alakulását elősegítik és azok is, amelyek
esetleg akadályozzák, megjelennek az országos, családi és
iskolai szinten, a PIRLS és a TIMSS olyan elméleti hátteret alakított ki, amely mindezeket a rejtett tényezőket
is figyelembe veszi.
A 3. ábra bemutatja azokat az összefüggéseket a család, az iskola és az osztálytermi hatások között, amelyek
befolyásolják a gyerekek szövegértési képességének
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Az alábbi fejezetben a PIRLS- és a TIMSS-vizsgálat tanulói, szülői, tanári és iskolai háttérkérdőíveit, illetve a
segítségükkel gyűjtött információkkal kapcsolatos elméleti hátteret mutatjuk be.8 Ahogyan azt az előzőekben már
ismertettük, a két vizsgálat 2011-ben egy időben zajlott,
és a háttérkérdőívek szempontjából az egyes kérdőívek
tartalma és elmélete is elég sok ponton egyezik ahhoz,
hogy együtt mutassuk be a matematika- és a természettudomány-, valamint a szövegértés-vizsgálathoz tartozó
kérdőívek alapvető jellemzőit.
Ugyanakkor két szempont mentén helyenként mégis
vannak különbségek a PIRLS- és a TIMSS-vizsgálat
kérdőívei között. Az egyik a TIMSS- és PIRLS-vizsgálatok
eltérő tantárgyi tartalma, a másik a felmért korosztályok.
Míg a matematikához és a természettudományhoz kapcsolódó háttérterületek viszonylag egységesen kezelhetők,
addig a szövegértés kissé elkülönül tőlük. A PIRLS-vizsgálat részeként a 4. évfolyamos tanulók körében egy
szülői kérdőív kitöltésére is sor került, hogy az otthoni
környezetről minél szélesebb körű információk álljanak
rendelkezésre. Ezért helyenként egymástól függetlenül
ismertetjük a két vizsgálat kérdőíveinek egyes részeihez
kapcsolódó elméleti megfontolásokat.
A korábbi fejezetekben bemutatott tartalmi keretek
leírják, mit és milyen módon szükséges mérni az egyes
tantárgyi területeken, a háttér tartalmi kerete pedig meghatározza az oktatási és társadalmi háttér azon jellemzőit,
amelyeket vizsgálni szándékoztunk a tanulók tudásának
fejlesztése érdekében.
A vizsgálat részeként a kérdőívekből származó adatok
mellett a részt vevő országok további fontos információkat
szolgáltattak az olvasás- és anyanyelv-, matematika- és
természettudomány-tanítással kapcsolatos nemzeti, illetve
tantervi jellemezőkről. A vizsgálat létrehozói igyekeztek
összegyűjteni minden olyan háttér-információt a folyamatokról és a gyakorlati elemekről, amelyek feltehetőleg
szerepet játszhatnak a teljesítmények növelésében. Ezen
információk segítségével az egyes országok pontosabban
tudják értékelni PIRLS- és TIMSS-eredményeiket, illetve
össze tudják hasonlítani az eredményeket a saját oktatási rendszerükben előforduló jelenségekkel és folyamatokkal.
A gyerekek szövegértési képessége számos tevékenységen, tapasztalaton és élményen keresztül formálódik
különböző kontextusokban. Az általános iskolai évek
során elsősorban az otthoni és iskolai környezetben fejlődik a gyerekek képessége, viselkedése és szövegértéssel
kapcsolatos attitűdje. Sokszínű lehetőségek és tevékenységek fejlesztik, erősítik a képességeiket, beleértve azokat
is, amelyek a mindennapi élet természetes és informális
részei. Ezek a kevésbé szervezett tevékenységek legalább
olyan fontos részét képezhetik a gyerekek szövegértési
képességeinek, mint azok a jól strukturált tevékenységek,
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– illetve általában a teljesítményének – fejlődését, valamint azt, hogy ezeket a kölcsönhatásokat hogyan árnyalja
a településszintű és az országos kontextus. Az ábra azt is
szemlélteti, hogyan formálódnak a tanulói eredmények
– mint például az szövegértés-teljesítmény –, a viselkedés
és az attitűdök a tanításból és a különböző környezeti
hatásokból gyűjtött tapasztalatokon keresztül.
A tanulók képességeinek és tanulási teljesítményének
fejlődését befolyásoló tényezők alaposabb megértése érdekében a vizsgálatokban igyekeztek a lehető legszélesebb
körből információt gyűjteni.
A családok és az iskolák szélesebb kontextusát jelentő
országos, nemzeti háttér megismeréséhez a PIRLS kiadta
a PIRLS 2011 Enciklopédiát (Mullis, Martin, Minnich,
Drucker, Ragan 2012). Ahogyan a korábbi kötetekben,
ebben is megtalálhatók a részt vevő országok olvasástanulással kapcsolatos elvei és az adott országra érvényes
gyakorlatok, valamint a tantervi kérdőívre adott válaszokon alapulva annak bemutatása, hogy az egyes országokban hogyan támogatják az olvasástanítás tantervi
megvalósítását. Emellett – ahogyan azt már korábban
említettük – a családi, iskolai és osztálytermi tényezők
megismeréséhez a tanulók, szüleik, tanáraik, valamint
az iskolaigazgatók által kitöltött kérdőívek által gyűjtött
adatok állnak rendelkezésre.

Hangsúlyok
a TIMSS-vizsgálatban
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Az IEA tapasztalatai és a korábbi TIMSS-felmérések alapján a TIMSS 2011 a tantervet tekinti fő
rendezési szempontnak az oktatási lehetőségek és az
azok hatékony használatát befolyásoló tényezők tekintetében.
A TIMSS ennek jegyében részletesen vizsgálja a tantervi célkitűzéseket, és azt is, hogyan szolgálja ezek megvalósítását az oktatási rendszer, és milyen hatékonysággal
sikerül elérni ezeket a célokat.

Nemzeti és lakókörnyezet
szintű kontextus

Család

Iskola

Osztály

Tanítás
és tapasztalatok

Tanulók
szövegértés-teljesítménye
3. ábra: Az olvasási képességek fejlődésének kontextusa
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Országos és települési szinten az emberek értékrendje, a
népesség demográfiai jellemzői és az elérhető források befolyásolhatják azt, hogy a társadalom mennyi matematika
és természettudomány elsajátítását várja el a tanulóktól,
és az milyen kontextusban történjék. A hatékony iskolai
szervezet, valamint egy biztonságos és együttműködő
iskolai környezet megfelelően szolgálja az előírt tanterv
végrehajtását. Ugyanez igaz a képzett és motivált tanerőre, a jól felszerelt osztálytermekre és az osztályon belüli
támogató légkörre is. Továbbá a hatékony tanítási módszerek, az oktatási technológia elérhetősége és használata,
valamint a tantervi tartalom átadása mind hozzájárulnak
a tantervi célok sikeres megvalósításához.
A tanulók eltérő előzetes tudással és képességekkel rendelkeznek, eltérő szintű támogatást kapnak otthonról, más
a motivációjuk és az érdeklődésük a matematika és a természettudományok tanulását illetően. Azt, hogy az iskola és a
tanárok sikeresen tudják-e teljesíteni a tantervet és segíteni
a tanulókat a tanulás során, befolyásolja a tanulók előzetes
tudása, valamint a tanuláshoz való hozzáállása is.
A tanulók matematikai és természettudományos ismereteinek elsajátítását befolyásoló háttértényezők jobb
megértése érdekében a TIMSS több forrásból gyűjtött háttér-információkat. A tantervek tartalmát és szerveződését
alakító országos háttérről, valamint a politikai döntéshozó
folyamatokról a TIMSS kiadta a TIMSS 2011 Enciklopédiát (Mullis, Martin, Minnich, Stanco, Arora, Centurino,
Castle 2012). A TIMSS 2011 Enciklopédiában összegyűjtve
szerepel a vizsgálatban részt vevő országok matematikaés természettudomány-oktatásának a leírása. Tartalmaz
egy bevezető részt is, amely a tantervi kérdőívekre adott
válaszok alapján bemutatja az egyes országokban a matematika- és természettudomány-tanterv megvalósítását segítő kontextust. A matematika és a természettudományok
oktatásával kapcsolatos iskolai, osztálytermi és tanulói
tényezők, valamint a tanulói jellemzőkre és attitűdökre
vonatkozó információk összegyűjtéséhez a TIMSS 2011
háttérkérdőíveket töltetett ki a felmérésben részt vevő
tanulókkal, tanáraikkal és igazgatóikkal.

Tanulók olvasási szokásai
és attitűdje

A tanulók szövegértési fejlődéséhez, illetve a matematika- és a természettudomány-tanterv formálásához és
megvalósításához egy országon vagy településen belül
hozzájárulnak a kulturális, szociális, politikai és gazdasági faktorok egyaránt. Az, hogy egy ország oktatásügye
sikeres legyen, és a populációból megfelelő szinten művelt
népesség váljon, nagymértékben függ attól, hogy mekkora hangsúlyt helyeznek annak a célnak az elérésére, hogy
a lakosság egésze megfelelő képességekkel rendelkezzen
az írásbeliség terén. Ennek része az is, hogy milyen források, hatékony programok és kezdeményezések állnak
rendelkezésre, amelyek elősegítik az olvasástanítást és
fejlesztik a képességeket.
Mivel a matematika és a természettudomány terén
az oktatás szervezetével, szerkezetével, forrásaival,
eszköztárával, a tanárok képzésével és a tantervvel kapcsolatos döntések gyakran elválnak attól, amit valójában
tanítanak, egy ország hatékony matematika- és természet tudomány-oktatásának a sikere a matematika és a
természettudomány társadalomban képviselt értékétől,
a rendelkezésre álló eszközöktől függ, valamint attól,
hogy milyen mechanizmusok alakulnak ki a matematika
és a természettudományok hatékony tanulási környezetének megvalósításához.

A nyelvhasználat és a szövegértés
fontossága
Egy adott országon belül a nyelv és az írásbeli kultúra
történelmi háttere is befolyásolja, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznie, illetve milyen gyakorlati megoldásokkal kell élnie az oktatási rendszernek a gyerekek
olvasástanítása során. Néhány országban például egy, míg
másokban kettő vagy több párhuzamosan használt nyelv
van jelen, de akár a bevándorlók nagy aránya is a többnyelvűség felé alakíthatja egy-egy ország kultúráját. Így
azonban például a tanítás nyelvével kapcsolatos döntés,
illetve az, hogy ezt hogyan valósítják meg, meglehetősen bonyolult. Emellett az, hogy egy ország mennyire
tartja értéknek az olvasást és az azzal kapcsolatos tevékenységeket, hatással van arra is, hogy mennyi időt és
milyen forrásokat látnak szükségesnek és biztosítanak
ahhoz, hogy megteremtsék az írásbeli kultúrában gazdag
környezetet. Az pedig, hogy egy országban az írásbeli
kultúra és a szövegértés elsődleges fontosságúvá válik-e,
részben függ attól is, hogy mit gondolnak az emberek
mindezek fontosságáról, az iskolai vagy iskolán kívüli
sikerben betöltött szerepéről. Az olvasás fontosságát még
komolyabb gazdasági források nélkül is lehet népszerűsíteni, többek között a nemzeti és helyi olvasástanítási
elvek által. Az iskolán kívüli szférában pedig a szülők és

a helyi közösség más szereplői is elősegíthetik egy olyan
közeg kialakítását, amelyben érték az olvasás, azáltal ha
ők maguk is gyakran használják az írás-olvasás eszközeit,
és megosztják ezzel kapcsolatos élményeiket.

Demográfia és források
Egy ország népességének jellemzői és gazdasága rendkívül nagymértékben befolyásolhatja, hogy mennyire
könnyű vagy nehéz biztosítani a hatékony tanulási
környezetet a szövegértés, a matematika és a természettudományok tanulásához, illetve hogy milyen mértékűek
és mennyire hozzáférhetőek a szükséges források.
Egy ország esetében akár jelentős földrajzi mérete is
nehézségeket okozhat egy egységesen szigorú tanterv
megvalósításában, csakúgy, mint a nagy létszámú népesség. A jelentősebb gazdasági források jobb oktatási
feltételek biztosítását, nagyobb számú és jobban képzett
tanerő és adminisztrátor foglalkoztatását teszik lehetővé.
Továbbá a jobb gazdasági helyzet támogatja az oktatást
széles körű társadalmi programokkal és az eszközök és a
technológia könnyebb hozzáférhetőségével az iskolákban
és otthonokban.
A nagy és változatos népességű országok, ahol az
anyagi és humánerőforrások csekélyebbek, általában
nagyobb kihívásokkal szembesülnek, mint a kedvezőbb
helyzetben lévők (Bos, Schwippert, Stubbe 2007; Gradstein, Schiff 2004; Kirsch, Braun, Yamamoto, Sum 2007;
Taylor, Vinjevold 2000; Trong 2009). A beszélt nyelvek
különbözősége, a felnőttek írásbeli tudásszintje és más
társadalmi és egészségügyi jellemzők országos és helyi
szinten is befolyásolhatják az oktatás feladatainak a nehézségét. Az országon belül és az országhatárokon túli
migráció következtében bekövetkező népességváltozások
szintén hatással lehetnek az oktatáspolitika prioritásaira
és további források bevonását tehetik szükségessé.

Az oktatási rendszer szervezete
és szerkezete
A tantervfejlesztés szempontjából különösen fontos annak a társadalomnak a vizsgálata, amelyet szolgál. A tanterv reflektál a tanulók szükségleteire és törekvéseire, a
tanulás természetére és feladatára, valamint a tanulás
fontosságára vonatkozó megállapításokra. A tanulókkal
elsajátíttatni kívánt tanterv megértéséhez fontos tudni,
kik hozzák a tantervvel kapcsolatos döntéseket, milyen
jellegű döntéseket hoznak, és hogyan kommunikálják
ezeket a tanártársadalom felé. Az, hogy az oktatáspolitikai irányelvek hogyan épülnek fel és valósulnak meg,
meghatározza az iskolák működését, valamint a tantervi
és oktatási célok elérésének sikerességét. Vannak országok, ahol erősen központosított oktatási rendszer működik, és a legtöbb oktatáspolitikai és tantervvel kapcsolatos
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döntést országos vagy regionális szinten hozzák. Ezekben
az országokban egységesség figyelhető meg az általános
irányelveket, a tantervet és a tankönyveket illetően.
Más országokban sokkal decentralizáltabb az oktatási
rendszer, és sok fontos döntést helyi és iskolai szinten
hoznak meg, ami nagyobb változatosságot eredményez
az iskolák működésében és a tanításban. Az iskolaköteles
kor és a tanulók iskolai előrehaladásának jellemzői oktatási rendszerenként szintén eltérhetnek (Mullis, Martin,
Minnich, Stanco, Arora, Centurino, Castle 2012; Mullis,
Martin, Minnich, Drucker, Ragan 2012).
A 4. osztályosok teljesítményének vizsgálatakor különösen fontos, hogy hány éves kortól iskolakötelesek a
gyerekek, mikor kezdődik a formális oktatás. A kognitív
követelmények összetettsége miatt az olyan országokban,
ahol az iskolakötelezettség korábbi életkorban kezdődik,
nem feltétlenül szerepel az első években az olvasás, a
matematika és a természettudományok formális oktatása. Az iskoláskor nyolcadik évére, az előrehaladás és
visszatartás elveinek megismerése mellett fontos, hogy
legyenek információink azokról az általános és középfokú
iskolatípusokról, ahová a tanulók járnak, valamint arról,
hogy az oktatás egységes vagy képzési formákra bontott
rendszerben folyik-e.
Az olyan vizsgarendszerek, amelyek meghatározzák,
illetve szabályozzák a különböző képzési formákban való
továbbtanulás lehetőségét, jelentősen befolyásolhatják a
diákok tanulását, eredményeit.
Az alsó tagozatosok olvasástanításával kapcsolatban
fontos még megjegyezni, hogy a tanulók már jóval az
iskola megkezdése előtt is jelentős mennyiségű írásbeliséggel, olvasással kapcsolatos anyaggal és tevékenységgel
találkoznak az iskola előtti oktatási formák részeként.
Ahogyan az már a PIRLS 2011 Enciklopédiában (Mullis,
Martin, Minnich, Drucker, Ragan 2012) is megjelent,
az országok között jelentős különbségek vannak a korai
– iskola előtti – oktatással kapcsolatos elvek és gyakorlat
terén. A skála a követelmények teljes hiánya és a kötelező
és formális oktatást nyújtó óvodai rendszer között mozog. Részben ennek a sokféleségnek a következménye az
is, amit a PIRLS-adatok is tükröznek, hogy az országok
között és az egyes országokon belül is jelentős eltérések
vannak abban, hogy a tanulók milyen időtartamban
– nulla és három vagy annál több év között – vettek részt
iskola előtti oktatásban.
Az iskola előtti oktatási formákban való részvétel időtartama és a 4. évfolyamon nyújtott szövegértés-teljesítmény között általában minden országban pozitív összefüggés található (Mullis, Martin, Kennedy, Foy 2007).

Olvasástanterv az alsóbb évfolyamokon
A tantervi elméletek különböző utakon és sok szempont
mentén formálódnak. Általában kormányzati szinten elő-

írnak bizonyos részleteket és törvényi követelményeket,
de a továbbiakat alapvetően a regionális és helyi iskolai
személyzet és a helyi szintű jellemzők határozzák meg,
még azokban az országokban is, ahol egyébként a döntéshozatal erősen centralizált.
A tantervek mögött húzódó elméleti hátterek mélysége
is széles skálán mozog, kezdve azoktól, amelyek épp csak
azt határozzák meg, hogy melyik évfolyamon kezdődjék
a formális olvasástanítás, azokig, amelyek előírják az
olvasástanítás során használandó oktatási anyagokat és
módszereket is.
A tantervi szempontok és kormányzati elvek különösen fontosak az elérni kívánt szövegértési képességek
meghatározása szempontjából, beleértve a kialakított
standardokat vagy képességszinteket, amelyek az olvasás terén elérhető fejlődésnek is az alapját képezik.
Rendelkezhetnek továbbá az iskolai és osztálytermi
könyvtárakról, tanítási időről, óraszámról, módszerekről
és tananyagokról, valamint meghatározhatják azokat a
módszereket, amelyekkel azonosíthatók azok a tanulók,
akik segítségre szorulnak a tanulásban.
Jelentős kutatási eredmények – beleértve az IEA-mérések eredményeit is (Kennedy, Mullis, Martin, Trong
2007; Mullis, Martin, Kennedy, Foy 2007) – jelzik, hogy
a diákok iskolai teljesítménye szoros összefüggésben áll a
tanterv szigorúságával. Ez magában foglalja a tanítás és
a tananyag évfolyamokon átívelő folyamatos fejlesztését,
valamint a megértési stratégiák és a változatos olvasási
anyagokhoz való hozzáférés fontosságának hangsúlyozását is. Lényeges továbbá a hatékony módszerek megtalálása a tantervek közzétételére és megosztására a tanárok,
szülők és általában a közösség felé.
Egy koherens és szigorú tanterv megvalósítása nagymértékben múlik a jól képzett tanárokon. A kutatások
is megerősítik annak fontosságát, hogy a tanár jól felkészült legyen az általa tanított tárgyban (Wayne, Youngs
2003). Az általános iskolai tanári végzettség megszerzése
bizonyos országokban adott képzési forma elvégzéséhez
vagy egyéb iskolai végzettséghez, esetleg egy-egy vizsga
letételéhez kötődik. Néhány országban vannak kezdő
tanárokat támogató programok, esetenként mentori
rendszer és számos lehetőség a szakmai fejlődésre annak
érdekében, hogy a tanárok a legfrissebb fejlesztések és
ismeretek terén is jártasak legyenek.

Matematika- és természettudománytanterv
A tantervi dokumentációnak, valamint az általános és
alsó-középiskolai szinten való alkalmazásának meghatározó szerepe van a tanulók matematika- és természettudomány-tanulását illetően. A tantervi dokumentumok meghatározzák és megfogalmazzák a tanulókkal
szembeni elvárásokat a formális oktatás keretein belül a

Az otthoni környezet
hatása a szövegértési
képességek alakulására
Számos kutatás világított már rá a gyerekek szövegértési
képességeivel és teljesítményével kapcsolatban a családi
környezet fontosságára. Az írott és beszélt nyelvvel összefüggő korai élmények és tapasztalatok az olvasáshoz
szükséges kognitív és nyelvi készségek kialakulásánál már
jóval előbb megalapozzák a tanulást (Adams 1990; Ehri
1995; Verhoeven 2002). Bizonyos családi jellemzők mentén kialakulhat olyan otthoni légkör, amely megfelelően
támogatja a gyereket abban, hogy felfedezhesse a nyelvet
és a szövegek különböző formáit, és próbálkozhasson,
„kísérletezhessen” azokkal. A gyerekek számára ezt a
fajta „felfedező utat” tovább formálja a szülők és más
családtagok saját véleménye, olvasáshoz való hozzáállása
(Baker, Afflerbach, Reinking 1996; Cramer, Castle 1994).
Az alábbiakban szeretnénk kiemelni néhányat azokból a
családi tényezőkből, amelyek összefüggnek a szövegértési
képességek alakulásával.

Gazdasági, szociális
és oktatási források
A kutatások rendre erős pozitív összefüggést mutatna k a
teljesítmény és a szocioökonómiai státusz, illetve a szocioökonómiai státusz olyan mutatóival, mint például a
szülők foglalkozása vagy iskolai végzettsége (Bradley,
Corwy n 2002; Haveman, Wolfe 1995; Willms 2006).
Azok a gyerekek, akik kevesebb könyvvel találkoznak
ott hon, akik kevésbé vonódnak be az iskolai életbe, és
akiknek ritkábban olvasnak a szüleik, nagy valószínűséggel kevésbé lesznek jó olvasók (Aikens, Barbarin 2008;
Darling, Westberg 2004; Senechal, LeFevre 2002). Az
olvasás szempontjából az otthoni környezetnek fontos
vonása az írott és a tanuláshoz kapcsolódó, azt elősegítő
anyagok hozzáférhetősége. A kutatási eredmények alátámasztják azt is, hogy a változatos típusú nyomtatott
anyagokhoz való könnyű hozzáférés erős összefüggésben
áll a szövegértés-teljesítménnyel (Purves, Elley 1994).
Azokban a családokban, ahol az ilyen jellegű anyagok
könnyen hozzáférhetők, azt az elvárást közvetítik a gyerek számára, hogy olvasni kívánatos és érdemleges dolog.
Tekintettel arra, hogy az olvasás megtanulása függ a
gyermek korai nyelvi tapasztalataitól és élményeitől, attól
a nyelvtől, amelyet a családban beszélnek, és ahogyan
azt használják, mindezek fontos tényezők a szövegértési
képességek fejlődésében. Már a formális olvasástanulás
kezdetén hátrányba kerülnek azok a gyerekek, akik a tanítási nyelvet az életkoruktól elvárható szint alatt ismerik
(Scarborough 2001). Továbbá az otthon és az iskolában
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fejlesztendő vagy megszerzendő ismeretek, képességek,
attitűdök terén. Az iskolában elérendő matematikai és
természettudományi célok természete és mértéke minden
országban fontos a politikai döntéshozók és a tantervi
szakértők számára. Ugyancsak fontos, hogyan lehetnek időszerűek a megfogalmazott célok a tudományos
és technikai fejlődés közepette, és hogyan változnak a
társadalmi és a munkahelyi követelmények és elvárások.
Erre vonatkozóan a tantervi dokumentumokban szerepelhetnek irányelvek a technikai vívmányok iskolai és
tantermi alkalmazására (pl. számológép, számítógép,
internet). Bár a legtöbb országban a matematika- és a
természettudomány-tanterv fő célja a tantárgy elsajátíttatása, országonként eltérés tapasztalható abban, hogy mit
értenek elsajátítás alatt, és a tanterv hogyan határozza
meg az elsajátítás módját. A matematikában például az
alapvető készségek elsajátítása, szabályok memorizálása,
matematikai fogalmak értelmezése, a matematika alkalmazása életszerű helyzetekben, a matematikai indoklás,
hétköznapi vagy újszerű problémák megoldása a matematika tanításának olyan megközelítései, amelyek az elmúlt években kerültek előtérbe, és különböző mértékben
nyertek alkalmazást az egyes országokban. A természettudományban az alapvető tudományos tények, fogalmak
ismerete és alkalmazása, hipotézisek megfogalmazásának
hangsúlyozása, valamint a természet tudományos magyarázatok megfogalmazása olyan tanítási stratégiák,
amelyek egyes országokban nagyobb hangsúlyt kapnak,
mint másokban.
Iskolai szinten a matematika, a természettudomány
és a többi tantárgy viszonylagos hangsúlya és a rájuk
fordított idő a különböző évfolyamokon nagymértékben
befolyásolhatja a tanulási lehetőséget.
A különböző képzési formákban folyó oktatás gyakorlata az egyes iskolatípusokhoz különböző tanterveket rendelhet. A természettudomány egyes részterületeinek külön
tantárgyak keretében való oktatása során a tanulók más
tapasztalatokat szereznek, mint azok, akik egy tantárgyként tanulják. Számos országban ellenőrzik és értékelik
a tanterv implementációját, mérik az oktatási rendszer
helyzetét. Erre a leggyakoribb eszközök a standardizált
országos és regionális tesztek, a tanfelügyelet és az iskolai
ellenőrzések. A döntéshozók az iskolaközösséggel (vagy
annak egy kiválasztott részével) együttműködve segíthetik a tanterv fejlesztését, implementációját és értékelését.
Számos országban a tanárokat a képzés során felkészítik a
tantervek tartalmi és pedagógiai megközelítéseinek értelmezésére. Az ilyen jellegű képzés a tanárképzés tantervének vagy a gyakorló tanárok szak mai továbbképzésének
szerves része lehet. A tanterv meg valósítását tovább segítheti a taneszközök fejlesztése és alkalmazása, mint például
kifejezetten a tantervhez igazított tankönyvek, útmutatók,
miniszteri rendeletek.
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használt nyelv vagy dialektus között lévő különbségek is
befolyásolhatják a diákok ez irányú képességének fejlődését (Bialystok 2006; Hoff, Ellidge 2005).

| A PIRLS és TIMSS 2011 háttérkérdőíveinek...

A szülők szerepe a szövegértés
fejlesztésében
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A szülők korai részvétele gyermekük olvasással kapcsolatos tevékenységeiben hosszú távú hatással lehet szövegértésbeli fejlődésükre (Levy, Gong, Hessels, Evans, Jared
2006; Senechal, LeFevre 2002). Ahogy a gyerekek egyre
több érdekes kihívással és komplex tevékenységgel találkoznak a játék és a rekreáció terén – akár egyedül, akár
a társaikkal –, úgy lesz egyre kritikusabb az a kérdés,
hogy emellett mennyi időt fordítanak olvasással kapcsolatos elfoglaltságokra. A szülők vagy gondviselők részvétele mindig is alapvető fontosságú lesz a szövegértési
képességek kialakulásában. Az otthoni környezetben
központi szerepet kapnak azok az olvasással kapcsolatos
tevékenységek, amelyeket a szülők maguk is szívesen és
gyakran végeznek együtt gyermekeikkel, illetve azok,
amelyekre ösztönzik, és amelyekben támogatják őket
(Gadsden 2000; Leseman, de Jong 2001; Snow, Tabors
1996; Weinberger 1996). Ahogy a gyerekek beszélt nyelvi
képességei fejlődnek, úgy sajátítják el a nyelvhasználat
szabályait. Ezt a tudást később alkalmazzák az írott
nyelvvel kapcsolatban is.
Talán a leggyakoribb és legfontosabb korai olvasási tevékenység, amelyet a felnőttek és idősebb gyerekek együtt
végeznek a kisebbekkel, a hangos felolvasás (Federal
Interagency Forum on Child and Family Statistics, 2008;
Hart, Risley 2003; Raikes, Pan, Luze, Tamis-LeMonda,
Brooks-Gunn, Constantine, Tarullo, Raikes, Rodriguez
2006). Amikor egy gyereknek hangosan olvasnak, illetve
támogatják abban, hogy elmélyüljön a szövegben és a
képekben, akkor megtanulják, hogy a nyomtatott anyagok jelentést hordoznak, és az olvasásra való képesség
érték. A közös olvasás, a gyerek támogatása abban, hogy
önállóan is olvasson, illetve a közös könyvtárlátogatás
hozzájárulhat képességeinek fejlődéséhez.
A családi támogatás és példamutatás a későbbiekben
is többféleképpen hozzájárul a szövegértési képesség fejlődéséhez. A szülők bekapcsolódása gyermekük iskolai
életébe alapvetően meghatározó ebben (Federal Interagency Forum on Child and Family Statistics, 2002; Wells
1985). Bár ez a hatás tulajdonképpen kölcsönhatás, hiszen
a szülőknek meg kellene próbálniuk támogatni az iskolai
erőfeszítéseket, ahogyan az iskola részéről is fontos az
információmegosztás, a támogatás és a szülők részéről érkező hatásokra való nyitottság, befogadókészség. Akiknek
a szülei jobban bekapcsolódnak az iskolai életbe, azoknak jobbak az eredményeik, mint azoknak, akiknek a
szülei nem vesznek részt benne (Jeynes 2005). A kutatási
eredmények azt mutatják, hogy azoknak a tanulóknak,

akik beszélgetnek szüleikkel a tanulmányaikról és arról,
hogy mit olvasnak, jobbak az eredményeik, mint azoknak, akiknek nincs lehetőségük erre (Mullis, Martin,
Gonzalez, Kennedy 2003). A nagyobb mértékben aktív
szülők jobban tudják képviselni, hogy az olvasás érték,
követni tudják a házi feladatok elvégzését, és ösztönözni
tudják gyermekeiket dicsérettel és támogatással.

A szülők olvasási szokásai és attitűdjei
A legtöbb gyermek számára a család adja a mintát és
az iránymutatást a hatékony olvasási gyakorlathoz, tevékenységekhez. A szülők és más családtagok véleményüket
és attitűdjeiket azon keresztül közvetítik, ahogyan gyermekeiket tanítják olvasni, illetve a szövegeket megbecsülni (Baker, Scher 2002). A szülők elkötelezettsége a sokféle
olvasási tevékenység mellett a gyerekben is pozitív attitűdöt fog kialakítani az olvasás iránt (Sonnenschein, Munsterman 2002). Azok a gyerekek, akik látják maguk körül
a felnőtteket és idősebb társaikat olvasni vagy különböző
módon használni a szövegeket, megtanulják méltányolni
és használni a nyomtatott anyagokat. A minta nyújtás
mellett a szülők közvetlenül is támogathatják az olvasást
azzal, ha az olvasással és az írásbeliséggel kapcsolatos
pozitív véleményüknek hangot adnak. Ha kinyilvánítják véleményüket, hogy az olvasás értékes, hasznos és
értelmes tevékenység, akkor gyermekeik is motiváltak
lesznek az olvasásra, és szívesen fognak olvasni.

A családi háttér
szerepe a TIMSS-vizsgálat
szemszögéből
A matematika- és a természettudomány-teljesítmény és a
tanulói (nem, beszélt nyelv stb.), illetve a családi háttérjellemzők (bevándorlói státusz, szocioökonómiai háttér)
közötti összefüggéseket számos tény támasztja alá.
Bár évtizedeken keresztül a kutatások megállapítása
az volt, hogy a lányok elmaradnak a matematika és a
természettudomány terén a fiúk teljesítményétől, jelenleg a vizsgálatok többsége azt jelzi, hogy a fiúk és a
lányok teljesítménye közötti különbség a két tárgyban
már minimális, illetve kisebb, mint azok a különbségek,
amelyek a családi háttértényezőkből fakadnak (Coley
2001; McGraw, Lubienski, Strutchens 2006). A TIMSSvizsgálat eredményei is azt jelzik, hogy a részt vevő országokban nincs számottevő különbség a matematika- és
természettudomány-átlagokban a fiúk és a lányok között,
bár vannak eltérések e téren az országok között.
Ezzel szemben jelentősebb különbségek vannak azok
között a tanulók között, akik számára az oktatás nyelve
anyanyelv, és azok között, akik számára nem az elsőként

Iskolai környezet
Bár a családi otthon az olvasás nagyon gazdag háttere
lehet, a legtöbb gyerek számára továbbra is az iskola a
formális tanulás és a tanulással kapcsolatos tevékenységek
fő helyszíne. A 4. évfolyam végére általában kialakul az
alapvető olvasási képesség, és a legtöbb tanuló önállóan
kezd olvasni összetettebb nyomtatott anyagokat. Ez rész-

ben a változó tantervi követelményeknek köszönhető. Ezen
a ponton váltanak át a tanulók az „olvasástanulásból” az
„olvasva tanulásba” (Chall 1983). A tanulók iskolai tapasztalatai különösen fontosak lehetnek ezen a ponton további
fejlődésük szempontjából a szövegértés terén. A következőkben azokat a legfontosabb iskolai tényezőket mutatjuk
be, amelyek közvetlenül vagy közvetetten hatással vannak
a szövegértési képesség alakulására.
A TIMSS-vizsgálat tantervre fókuszáló megközelítéséből nézve egy iskola környezete és szervezete befolyásolja
a tantervi célok teljesülésének hatékonyságát. Ha elfogadjuk, hogy egy hatékony iskola nem pusztán különálló jellemzők összessége, hanem jól irányított integrált
rendszer, ahol minden esemény vagy irányelv közvetlenül
befolyásol minden más részt, akkor a TIMSS megközelítésében is fontos az iskolai minőség olyan indikátoraival
foglalkozni, amelyek azoknak az iskoláknak a jellemzői,
amelyek bizonyítottan hatékonyak és sikeresek a tantervi
célok elérésében.

Iskolai jellemzők
Az iskola mérete, elhelyezkedése, valamint az odajáró
tanulók jellemzői befolyásolják az iskola rendszerének
működését. Nincs egyetértés a kutatók és az oktatásban
dolgozók között abban, hogy mi tekinthető kis vagy nagy
iskolának. A kutatások szerint a kis iskolákban bensőségesebb a tanulói közösség. A kis iskolák biztonságosabb
tanulási környezetet biztosítanak, és jobb közösségi
szellem jellemzi őket (Hill, Christensen 2007; Klonsky
2002; Wasely, Fine, Gladden, Holand, King, Mosak,
Powell 2000). Ugyanakkor az iskolának elég nagynak
kell lennie ahhoz, hogy gazdaságosan működtethető legyen, megfelelő felszereltséggel rendelkezzen (könyvtár,
laboratóriumok, tornaterem), de ne váljon szervezetileg
nehézkessé a vezetése (Martin, Mullis, Gregory, Hoyle,
Shen 2000).
A gazdaságilag nehéz helyzetű iskolák a tanulást kevésbé ösztönző környezetet nyújtanak, mint a gazdaságilag prosperáló területen lévők. Vannak országok, ahol a
városi iskolák ösztönzőbb környezetet biztosítanak, mert
jobbak a munkaerő-felvételi lehetőségeik, és a tanulók jobb
gazdasági hátterű családokból érkeznek (Erberber 2009;
Johansone 2009). Továbbá a városi környezetben lévő
iskoláknak jobb a hozzáférése a közösségi lehetőségekhez
(múzeumok, könyvtárak, könyvesboltok stb.). Ugyanakkor
más országokban a városi iskolák a szegénynegyedekben
találhatók, és csak csekély közösségi támogatást kapnak
(Darling-Hammond 1996; Erberber 2009; Howie 2007;
Trong 2009; vanDiepen, Verhoeven, Aarnoutse 2008).
Azok a gyerekek, akik szegényebb családokból származnak, gyakran szegényebb és lehangoló környéken járnak
iskolába, tovább súlyosbítva azt a kölcsönhatást, amely a
szegénység és a teljesítmény között fennáll.
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megtanult nyelv. Számos országban növekszik a bevándorlók aránya és ezzel együtt azoknak a tanulóknak az
aránya is, akiknek nem anyanyelvük az a nyelv, amelyen
az oktatás folyik. A bevándorló tanulók számára sok nehézséggel járhat az új környezethez és kultúrához való
alkalmazkodás és az idegen nyelven való tanulás. (Lolock
2001; Schmid 2001).
A kutatások következetesen erős pozitív összefüggést
mutatnak a teljesítmény és a szocioökonómiai státusz
olyan elemei között, mint például a szülők iskolai végzettsége és foglalkozása (Bradley, Corwyn 2002; Haveman,
Wolfe 2008; Willms 2006). Az otthoni könyvek száma,
az íróasztal, valamint a számítógép- és internet-hozzáférés szintén fontos tényezőknek bizonyulnak. (National
Center for Education Statistics, 2006; Woessmann 2004).
Ezek a faktorok egyúttal a tanulás otthoni támogatottságát is jelzik, és a tanulók általános tanulási aspirációira
is hatással lehetnek.
A szociális tőke elméletei amellett érvelnek, hogy az
iskola és a család közötti erős kapcsolat összefüggésbe
hozható a tanuló iskolai sikereivel azáltal, hogy a jobb
kapcsolatot ápoló családok hatékonyabb támogatást
tud nak nyújtani gyermekeiknek, és segíteni tudnak
neki k iskolai feladataikban. A szülők valószínűleg sokkal szívesebben segítenek gyermekeiknek, ha képesnek
érzik magukat rá, érdeklődők és jártasak a témában,
füg getlenül attól, hogy milyen osztályzataik vannak
a gyermekeiknek. Ugyanakkor lehet, hogy a szülők csak
akkor segítenek, ha gyermekük küszködik egy területen,
és segítségre van szüksége a tanulásban.
A diákok iskolakezdés előtti tapasztalatai meghatározzák későbbi sikereiket is. A kisgyermekek többé-kevésbé
strukturált formákban foglalkoznak számolással kapcsolatos tevékenységekkel a családjukban és az óvodában,
ami stimulálja az érdeklődésüket, és fejleszti a képességeiket (Melhuish, Phan, Sylva, Sammons, Siraj-Blatchford,
Taggart 2008; Sarama, Clements 2009).
Ilyen tevékenység lehet az építőkockákkal vagy más
építőjátékokkal való foglalkozás, számolós versek, énekek
megtanulása, formákkal és mennyiségekkel kapcsolatos
játékok. A gyerekek matematikai képességei nagyon
eltérők, és erősen összefüggnek családjuk szocioökonómiai hátterével (Clements, Sarama 2009; West, Denton,
Germino-Hausken 2000).
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Az olvasás-szövegértéssel kapcsolatos elvek és a tanterv
iskolai szinten meghatározza annak a formális olvasástanulásnak a kontextusát, amelyben a tanulók részesülnek az iskoláztatás kezdetétől. Ezek az elvek magukban
foglalhatják azokat a döntéseket is, amelyek arra vonatkoznak, mekkora hangsúlyt helyezzenek az olvasástanításra az egyéb tárgyakhoz képest (Kennedy, Mullis,
Martin, Trong 2007). Továbbá ezeknek az elveknek része
lehet az is, hogy a nyelvi fejlődés különböző állomásain
alkalmazott tanítási megközelítések közül bizonyosakat
preferálnak más megközelítésekkel szemben. És ennek
ellenkezőjeként is ezek a döntések segítenek formálni az
iskolán belüli környezetet és az ehhez szükséges forrásokat.
Az igazgató mint az oktatás irányítója sokat tehet
azért, hogy elősegítse a tanulói teljesítmények növekedését is elősegítő pozitív iskolai klíma kialakulását. Az
ilyen típusú vezetés része, hogy tisztán megfogalmazza
az iskola küldetését, és irányítja a tanterv megvalósítását
(Davies 2009; Marzano, Waters, McNulty 2005; Robinson
2007). A vezetéssel kapcsolatos jelentősebb elméletek számos fontos elemet neveznek meg, mint például a vezető
szerepének fontossága az elvárások kommunikációjában,
a tanárok támogatása a tanulásban és a szakmai fejlődésben, illetve a tantervi célok tervezéséhez és megvalósításához szükséges fontos források azonosítása.
Az igazgató például aktív szerepet vállalhat a tanítási programok támogatásában azzal, ha részt vesz a
szakmai fejlesztésekben, és megfogalmazza a tanítással
kapcsolatos prioritásokat. Elősegítheti a tanárok közötti
együttműködést, felhasználhat kutatási eredményeket a
döntések meghozatalához, és ösztönözheti a tanárokat
arra, hogy fejlesszék tanítási módszereiket. A kommunikációban fontos, hogy legyenek egyértelmű céljai az
iskolával kapcsolatban, és ezeket a célokat közvetíteni
tudja a kollégák felé. Jelentős szerepe van abban is, hogy
az iskolai célok megvalósításának sikerességét nyomon
követő értékelő rendszert kiépítsék az iskolában. A rendszeres óralátogatások mellett az igazgató elkötelezettsége,
hogy a tanárok és más munkatársak számára könnyen
elérhető legyen, és közvetlen segítséget, támogatást
nyújtson mindennapi tevékenységükben. Az iskola igazgatója meghatározó szerepet játszhat a szakmai tanulási
közösségek fejlesztésében is (Louis, Kruse, Raywid 1996).
Az iskolai tanulásszervezés szempontjából a matematika és a természettudomány terén fontos még figyelembe
venni, hogy akár egy országos, regionális vagy helyi oktatási rendszer részeként, akár az iskolai szintű döntések
következtében a matematika- és természettudományoktatás bizonyos szervezeti megkötések szerint működik. A TIMSS-vizsgálatból kiderült, hogy a tanításra,
kü lönösen a matematikára és a természettudományra

fordított idő hatással lehet a teljesítményre. Más iskolai
szintű irányelvek – mint például a csoportbontások – is
hathat nak indirekt módon a teljesítményre az osztálytermi közösségi viszonyok befolyásolásán és a tanulók
tanulási motivációján keresztül (Saleh, Lazonder, De Jong
2005).
Kutatások szerint az iskolára jellemző vezetési stílus
indirekt módon hat a tanulói teljesítményre (Bruggenkate
2009). A vezetés általában világosan megfogalmazza az
iskola küldetését és alkalmazandó tantervét, de ennek
különböző dimenziói lehetnek (Davies 2009; Marzano,
Waters, McNulty 2005; Robinson 2007). Egy hatékony
iskolavezető összehangolja az intézmény komplex, különféle funkciókat ellátó egységeit, hogy összhangba hozza
annak szerkezetét és kultúráját a legfontosabb céljával
(DuFour, Ekar, DuFour 2005). Ez magában foglalja az
irányok kijelölését, a jövőbeli lehetőségek keresését, annak ellenőrzését, hogy az iskola eléri-e a céljait, valamint
egy hatékony tanulási környezet és pozitív iskolai légkör
megteremtését és fenntartását.

Tanulási légkör az iskolában
Az iskolai környezet magában foglal számos olyan tényezőt, amelyek hatással vannak a diákok tanulására
(Sherblom, Marshall, Sherblom 2006). A pozitív légkörű
iskolában szigorú tanulmányi program van, és az évfolyamok mentén folyamatos a fejlődés. A tanárok pozitívan
állnak a diákokhoz, és elkötelezettek a szakmai fejlődés
iránt. Az optimális iskolai környezet azt is elősegíti és támogatja, hogy a tantervvel kapcsolatos tevékenységekben
a tanárok együttműködjenek.
Az iskolai légkör sok tényezőből tevődik össze, mint
például értékrend, kultúrák, biztonsági előírások és a
szervezeti felépítés, amelyek meghatározzák, hogyan
működik és hogyan reagál bizonyos helyzetekben az
iskola. A tanárok és a diákok egyéniségének a tisztelete,
a biztonságos és rendezett környezet, a megfelelő adminisztrációs személyzet, a tanárok, a szülők és a tanulók
közötti konstruktív együttműködés mind hozzájárul a
pozitív iskolai légkörhöz, és jobb tanulói teljesítményt
eredményez (Greenberg, Skidmore, Rhodes 2004). Az
értékeléshez a tanulóktól, a tanároktól és az igazgatóktól
is célravezető információkat gyűjteni az iskolai légkörről. Bár a biztonságos és rendezett iskolai környezet
önmagában nem garantálja a magasabb szintű tanulói
teljesítményt, nehezebb a tanulás olyan iskolában, ahol
gondot jelent a fegyelmezés, ahol a tanulók rendszeresen
hiányoznak vagy késnek a tanórákról, vagy féltik a testi
épségük és személyes tárgyaik biztonságát (Osher, Dwyer,
Jimerson 2006).
A biztonságérzet hozzájárul a stabil tanulási környezethez (kevés viselkedési probléma, a biztonsági problémák alacsony száma vagy hiánya). A fegyelem általános

Tantestület
Kutatások azt igazolják, hogy az iskolavezető sikere jórészt
annak tulajdonítható, hogy milyen fejlesztési lehetőségeket
biztosít az iskola dolgozói, mindenekelőtt a tantestület tagjai számára. A tanárok szakmai fejlődése központi jelentőségű az oktatási rendszer bármilyen megváltoztatására
vagy megújítására tett kísérlet szempontjából. Ha a tanárok
nem vesznek részt szakmai fejlesztő tevékenységekben,
azt kockáztatják, hogy nem lesznek tájékozottak az oktatásügyben és a tantárgyuk területén a tanulmányaik
óta végbement fő változások terén. A hatékony igazgatók
nagyobb kreativitással találnak módot arra, hogy tanáraik
számára biztosítsák a szakmai fejlődési lehetőségek eléréséhez szükséges forrásokat (Cotton 2003).
A tanárok értékelésének fő célja a tanítás minőségének
megőrzése és fejlesztése. A tanárok értékelésének számos
módja van. Az egyik hatékonynak bizonyuló mód az
igazgatói óralátogatás és a tanítással kapcsolatos visszajelzés (Butler 1997). Más módszerek is felmerülhetnek,
amikor a tanárok egymás munkáját vagy a tanulók teljesítményét értékelik. A sikeres igazgatók azonban nemcsak
figyelemmel kísérik a tanulók előmenetelét, hanem arra
is figyelnek, hogy a tapasztalatokat fel is használják az
oktatás fejlesztéséhez.

Iskolai források
Az iskolai források mennyisége és minősége ugyancsak
meghatározó a minőségi oktatás szempontjából (Greenwald, Hedges, Laine 1996; Lee, Barro 2001). Ez magában
foglalja az olyan alapvető feltételeket, mint a képzett tanárok vagy megfelelő tantervek, csakúgy, mint a kevésbé
nélkülözhetetlen, de hasznos dolgokat, mint például a
kényelmes bútorzat és a kellemes környezet.

A szövegértési képesség fejlődése szempontjából a
könyvtárnak vagy multimédia-központnak különös jelentősége van. Jó lehetőség, ha az iskolai könyvtár állományából bővíthetők és újíthatók az osztálytermi könyvtárak,
illetve ha van lehetőség az együttműködésre a tanár és egy
könyvtár-média szakember között abban, hogy a diákokat
segítsék a változatos források használatában (U.S. National
Commission on Libraries and Information Science, 2008).
Emellett nagyon hasznos, ha az iskolának vannak olyan
szakemberei, például olvasásszakértők, pszichológusok,
módszertani szakértők, akik az olvasástanítás terén támogatást tudnak nyújtani.
A tanítást és tanulást segíteni lehet azzal, ha rendelkezésre állnak a tanulási célok eléréséhez szükséges eszközök, anyagok és felszerelések. A TIMSS eredményei
arra utalnak, hogy a jól ellátott iskolákban általában
magasabb a tanulói teljesítmény, mint az olyanokban,
ahol a forráshiány befolyásolja a tanterv végrehajtásának
a lehetőségét. Kétféle eszköztípus van hatással a tanterv
végrehajtására: általános és tantárgyspecifikus. Az általános források közé tartoznak a taneszközök, ellátmányi
keret, iskolaépület, hűtő-, fűtő- és világítóberendezések,
tantermek. Tantárgyspecifikus eszközök lehetnek a matematika és a természettudomány területén a számítógépek,
számítógépes programok, számológépek, laboratóriumi
felszerelések és anyagok, könyvtári anyagok és audiovizuális eszközök. Míg a számítógépek vitathatatlanul
megváltoztatják az oktatás képét, az iskolák véges forrásokkal rendelkeznek, és a technikára fordítható pénz, idő
és hely eltérítheti a szűkös forrásokat más prioritásoktól,
mint például a tanárok fizetésének emelése és szakmai
fejlesztése, a tanár-diák arány csökkentése, és az olyan
tanítási eszközökkel való ellátás, mint laboratóriumi hely
és felszerelés. Bár a technika tantermi hatékonyságával
foglalkozó kutatás nem meggyőző, annyi bizonyítható,
hogy a számítógépek hozzáférhetőségének és használatának pozitív hatása van a tanulói teljesítményre (Laffey,
Espinosa, Moore, Lodree 2003). A technika hatékony alkalmazásához a tanárok, tanulók és iskolai alkalmazottak
megfelelő képzése szükséges. A számítógépek használatát
az internet oktatási célú hozzáférésével is lehet növelni.
Számítógép-használatot korlátozó tényező a megfelelő
hardver és szoftver hiánya, a tantervhez nem illeszkedő
szoftver, a tanári képzés és támogatás hiánya, valamint
a számítógépek javítására és karbantartására szükséges
keret hiánya.

Szülői részvétel
Egy iskola sikerességét nagyban befolyásolhatja az iskola
vezetése, a tanárok és a szülők közti együttműködő
hozzá állása (National Education Association, 2008).
Számos kutatás igazolja, hogy az intenzív szülői részvétel
hozzájárulhat a magasabb tanulói teljesítményekhez és
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hiánya, illetve az, ha tanulók és tanárok nem érzik biztonságban magukat, nem segíti elő a tanulást. Kutatások
azt igazolták, hogy a tanárok és a tanulók kevés számú
hiányzása az iskolából összefügg a magasabb teljesítménynyel. Ha a tanulók nem látogatják rendszeresen az iskolát,
drasztikusan csökkentik tanulási lehetőségeiket.
Korábbi TIMSS- és PIRLS-vizsgálatok is kimutatták,
hogy a tanulók gyengébb teljesítményt nyújtanak az olyan
iskolákban, ahol az igazgató iskolalátogatási problémákat
jelzett. Hasonlóképpen a tanári hiányzás is hatással van a
tanulói teljesítményre, hiszen csökkenti a tanulók tanulási
lehetőségeit, és egyre növekvő probléma a tanárok hiányzása vagy tanév vége előtti felmondása (Mullis, Martin,
Kennedy, Foy 2007; Abadzi 2007; Clotfelter, Ladd, Vigdor
2007; Miller, Murnane, Willett 2007). Javítja az iskolai
légkört az is, ha a dolgozók pozitívan állnak a tanulókhoz,
együttműködnek a tantervi és tanterven kívüli tevékenységekben, és részt vesznek szakmai fejlesztésen.
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a tanulók iskola iránti pozitív attitűdjének kialakulásához egyaránt (Darling, Westberg 2004; Dearing, Kreider,
Weiss 2008; Taylor, Pearson, Clark, Walpole 2000). Az
otthon és az iskola közötti együttműködéshez azonban
az iskola kezdeményezése szükséges. A sikeres iskolák
kezdeményezők a szülői közösségek felé, módot és lehetőséget teremtve a szülők bevonására (Epstein 2001;
Sheldon, Epstein 2005). A szülői részvétel az osztálykirándulás kísérésétől és jótékonysági pénzgyűjtéstől
kezdve a tanterv átdolgozását végző iskolai bizottságban
való részvételen keresztül a személyzeti vagy finanszírozási döntésekben való aktív részvételig sok minden
lehet. Az otthon-iskola kapcsolat erősítésének egyik
módja a szülők támogatása abban, hogy segíteni tudjanak
gyermeküknek a matematika és a természettudomány
tanulásában, a szülők részéről pedig a tanár osztálytermi
munkájának támogatása és a gyermek iskolai feladatainak
figyelemmel követése. Az iskolák szervezhetnek a szülőknek képzéseket matematikából és természettudományból,
vagy tájékoztatást tarthatnak számukra a tanulási stratégiákról és a tantervről.
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Osztálytermi környezet
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Bár a tantervi irányelvek és az iskola forrásai gyakran
megadják az alaphangot a tantermi eredményességhez és
az iskola biztosítja az általános tanulási környezetet, a tanulók mindennapos tantermi tevékenységei valószínűleg
közvetlenebb hatással vannak szövegértési, matematikaés természettudomány-teljesítményükre. Az osztályban
való tanítási és tanulási minták megalapozásához igen
fontosak a tanítási módszerek és eszközök, csakúgy, mint
az éppen érintett tantervi témakörök, az ezek tanításában alkalmazott stratégiák, valamint az olyan eszközök
hozzáférhetősége, mint a könyvek, számítógépek, laboratóriumi felszerelés.
Az osztálytermi környezet másik meghatározó tényezője természetesen a tanár (Lundberg, Linnakyla 1993;
Rivkin, Hanushek, Kain 2005), ideértve képzettségét,
bizonyos tanítási megközelítéseket és tanítási tapasztalatokat, hiszen a tanárok más és más felkészültséggel és
tanítási tapasztalattal rendelkeznek és különböző tanítási
módszereket alkalmaznak. Emellett tanítással kapcsolatos
választásaikban és döntéseikben szerepet játszik az adott
osztályba járó diákok viselkedése, attitűdje és képességei
(Kurtz-Costes, Schneider 1994; Nichols, Zellner, Rupley,
Wilson, Kim, Murgen, Young 2005).

Tanári képzettség és továbbképzés
A tanár képzettsége és kompetenciái alapvető fontosságúak, s a leendő tanároknak megfelelő tudást kell gyűjteniük arról, hogyan tanulnak meg olvasni a gyerekek, és

milyen a hatékony olvasástanítás. Szükségük van iskolai
gyakorlatra a képzésük során, és megfelelő támogató
háttérre, amikor elkezdenek tanítani.
Sokat írtak már arról, hogy mitől válik egy tanár hatékonnyá. Az egyik a tanárképzés típusa, jellege, mennyisége és tartalma (Darling-Hammond 2000). A szövegértési
képességek kialakulásában például különösen fontos,
hogy képzése során a tanár alapos felkészítést kapott-e
olvasástanításból. A 21. században fontosabb, mint valaha, hogy a tanár kiterjedt tartalmi és tantervi, valamint
pedagógiai tudással rendelkezzék, ismerje a tanulókat és
jellemzőiket, továbbá tájékozott legyen az információs
technológia területén (Darling-Hammond 2006; Ertmer
2003; Hill, Lubienski 2007).
Ugyancsak fontos a tanárok továbbképzése, valamint
az olvasás-, a matematika- és a természettudomány-tanítás legújabb fejleményeivel való megismerkedés. A szemináriumok, workshopok, konferenciák és szakfolyóiratok
segítségével történő szakmai fejlődés segítheti a tanárokat
hatékonyságuk növelésében és ismereteik bővítésében
(Yoon, Duncan, Lee, Scarloss, Shapley 2007). Egyes országokban kötelező az ilyen tevékenységekben való részvétel
a tanárok számára. Továbbá megfogalmazódott, hogy a
tanítás mint szakma élethosszig tartó tanulást igényel, és
a leghatékonyabb tanárok pályájuk egészében új ismereteket és képességeket szereznek folyamatosan. Az egyetem
és egy iskolai tanári állás közötti átmenet nehéz lehet.
Emiatt sok országban a tanárok nagy hányada mindössze
néhány évi tanítás után elhagyja a pályát (Tillmann 2005;
Moskowitz, Stephens 1997). Az, hogy az iskolák milyen
mértékben vállalnak aktív szerepet az új tanárok beilleszkedésének segítésében, lényeges lehet a stabil tanári gárda
fenntartásában. Fontos segítséget jelenthetnek egy kezdő
tanár számára a mentorprogramok, a tanár kollégák jó
tanítási gyakorlatának modellezése és az iskolában tanító
gyakorlott tanárok támogatási programjai.
A TIMSS tapasztalata szerint jelentős eltérések vannak
az egyes országokban a tanárképzés szintjét tekintve és
abban is, hogy a tanulók mekkora hányadát tanítja olyan
tanár matematikára vagy természettudományra, akinek
ez a főszakja. A kutatások szerint a szaktanári végzettséggel rendelkező tanárok általában sikeresebbek, mint
képesítés nélküli társaik (Goldhaber, Brewer 2000).

Tanári jellemzők és attitűd
A tanárok személyes jellemzői és az attitűdje hatással
lehet a diákok tanulással kapcsolatos élményeire, tapasztalataira. Szélesebb értelemben véve a tanártársadalom
demográfiai jellemzői visszatükröződnek az oktatási
tartalmakban, oktatáspolitikában, reformokban, és nagy
változatosságot mutatnak az országok között (Kennedy,
Mullis, Martin, Trong 2007; Mullis, Martin, Kennedy,
Foy 2007). A kutatások kimutatták, hogy az olyan tanári

szerint a tanári önértékelés nemcsak szakmai tevékenységükkel kapcsolatos, hanem tanulóik teljesítményével és
motivációjával is (Bandura 1997; Henson 2002).
Az iskola számos módon tudja támogatni a tanárait.
A támogatás egyik módja a kollégákkal való együttműködés, amely fontos tényező lehet a szakmai közösség kiépülésében, ahol megoszthatók az oktatással kapcsolatos
elvek, ötletek és innovációk (Louis, Marks& Kruse 1996).
Egyre növekvő jelentőségű a tanításban a technológia
használata, illetve az, hogy a tanárok otthonosan mozogjanak ezen a területen. A tanár döntését a technológiák
használatáról saját hozzáállása mellett az is befolyásolja,
mennyire állnak rendelkezésére ezek a lehetőségek, illetve
az ezekekkel kapcsolatos képzések és anyagok (Russell,
Bebell, O’Dwyer, Connor 2003).

Az osztály jellemzői
Mivel a tanulók napi több órát töltenek az osztályban, és
az iskolai tanítás és tanulás túlnyomórészt az osztályban
zajlik, az oktatási tevékenységet gyakran befolyásolják az
osztály jellemzői és a diákok szempontjából is meghatározó jelentőségű osztálytermi környezet és szervezet.
Az osztály alapvető tulajdonságai: az osztály létszáma,
az óraszám és az osztály összetétele. Az osztályok jellege
nagyon változatos lehet az erősen strukturált tanárközpontútól a nyitottabb, tanulóközpontúig. Az olvasás
fejlődésével kapcsolatban áll a tanulók egymás közötti
interakciója informális és az olvasottakkal kapcsolatos
osztálytermi beszélgetések formájában is (Baker 1991;
Baker, Dreher, Guthrie 2000; Gambrell, Almasi 1997;
Guthrie, Alvermann 1999). Kifejezetten hatékony lehet
az olyan osztály, ahol támogatják a nyelvi fejlődést, és
kiépítik az olvasással kapcsolatos beszélgetéseket támogató környezetet.
Azt, hogy a tanár hogyan közelítse meg a tanítási
helyzetet, alapvetően meghatározza az osztálylétszám és
a tanár-diák arány. Néhány kutatás azt jelezte, hogy az
iskola első éveiben az alacsony osztálylétszám segítheti a
tanulók tanulmányi fejlődését, és előnyösebb a gyerekek
olvasástanítása szempontjából (Rivkin, Hanushek, Kain
2005).
Kisebb osztálylétszámot eredményezhetnek különböző kormányzati döntések, amelyek maximálják az
egy osztályba járó tanulók számát. Például az osztálylétszám csökkentésének oka lehet a speciális nevelési
igényű tanulókhoz vagy a gyakorlati képzéshez rendelt
megkülönböztetett forrás. A kutatási eredmények nem
egészen egyértelműek az osztálylétszámra vonatkozó
irányelvek mögött húzódó eltérő okok tekintetében
(Nye, Hedges, Konstantopoulos 2001). Bármi is az oka az
osztálylétszám nagyságának, nem kétséges, hogy formálja
a tantervi környezetet, és befolyásolja, hogyan tanítanak
a tanárok.
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jellemzők, mint például a képzettség, végzettség, tapasztalat és a tanítással kapcsolatos attitűd, különösen fontosak a diákok tanulmányi sikereiben (Clotfelter, Ladd,
Vigdor 2007b; Croninger, Rice, Rathbun, Nishio 2007;
Palardy, Rumberger 2008).
A tanár órai hatékonyságát befolyásolhatja a légkör és
az iskolában elérhető források. A pozitív iskolai környezet
nagyobb mértékű tanári önértékeléshez és munkával kapcsolatos elégedettséghez vezet, amely a diákok tanulására
is jó hatással van. (Caprara, Barbaranelli, Steca, Malone
2006; Ware, Kitsantas 2007).
A szakirodalomban találhatunk elemzéseket arra vonatkozóan, hogyan hat a tanulói teljesítményre a tanárok
neme, kora és gyakorlata. A tanulmányok arra utalnak,
hogy a tanulók többet tanulnak, ha tapasztalt és nem
csak néhány év gyakorlattal rendelkező tanár tanítja őket.
A gyakorlat és a teljesítmény közötti kapcsolatot azonban
sok tényező befolyásolhatja. Például az iskolán belüli döntések eredményeként a jobb képességű tanárok kaphatják
a szakosított osztályokat, vagy a csoportbontásnál az idősebb tanárokhoz kerülhet az erősebb csoport. A régóta
tanári pályán lévők igénye a szakmai továbbképzésre
és annak mértéke, hogy mennyire vesznek részt benne,
ugyancsak befolyásolhatják a hatékonyságukat. Az egyéb
tényezők közül a tanítási tapasztalat bizonyult meghatározónak, különösen a tanítás kezdeti éveiben (Clotfelter,
Ladd, Vigdor 2006; Hanushek, Kain, O’Brien, Rivkin
2005). A férfi és női tanárok eltérő hatása ugyancsak
több tényezőn múlik, úgymint a tanulók neme, etnikai
hovatartozása vagy társadalmi-gazdasági háttere (Dee
2006; UNESCO, 2006).
A tanári attitűd, motiváció, önértékelés is formálja a
tanulóik tanulási tapasztalatait és teljesítményét. A szakmájukkal és az iskolai munkakörülményekkel elégedett
tanárok motiváltabbak a tanításban és a tanításra való
felkészülésben. Elégedetlenséget keltő tényezők lehetnek
az alacsony fizetés, a túl magas óraszám, az eszköz- és
helyhiány, valamint a kommunikáció és az együttműködés hiánya a tantestületben. A tanárok közötti együttműködést általában meghatározónak tekintik az iskola mint
szakmai tanulási közösség létrehozásában és fenntartásában, ahol meg lehet osztani az tanítási elképzeléseket
és újításokat. A kutatások szerint serkentheti a tanulók
tanulását, ha a tanárok együttműködnek a munkájuk
során (Wheelan, Kesselring 2005). Azok a tanárok,
akik együtt dolgoznak és együttműködnek kollégáikkal
az órák megtervezésében és megtartásában, általában
kevésbé érzik magukat elszigetelve, és kevésbé hagyják
ott a tanári pályát (Johnson, Berg, Donaldson 2005).
A tanárok önértékelése arra vonatkozik, hogy mennyire
tartják magukat képesnek tanításuk megszervezésére
és végrehajtására. Azok a tanárok, akik jó véleménnyel
vannak saját képességeikről, nyitottabbak az új ötletekre,
és kevésbé szembesülnek a kiégettség érzésével. Kutatások

79

A TIMSS eredményei azt mutatják, hogy vannak
különbségek az országok között a tantervben előírt óraszámok és a megtartott órák száma között. Átlagosan
azonban nagyon szoros egyezés volt a tantervben előírtak
és a tanárok által rögzített óraszám között. A fejlődő országokban végzett kutatás arra világított rá, hogy különösen
fontos, hogy a tanítási időt hatékonyan, a tanulási célok
megvalósítására fordítsák, és ne vesztegessék el olyan
másodlagos tevékenységekre, amelyek nem kapcsolódnak
a tanagyaghoz (Abadzi 2007).
Maguk a tanulók is fontos tényezői a tantermi légkör nek. Mivel a tanulást a meglévő tudás irányítja,
a tanulóknak rendelkezniük kell a matematika- és a
ter mészettudomány-teljesítményben való előrelépés
előfeltételeivel. A hatékony tanárok felmérik a tanulók
nyelvi képességeit és fogalmi tájékozottságát, és az új
ismereteket, képességeket és kompetenciákat a korábbi
ismeretekhez kapcsolják (Pressley 2006).
Azok a tanulók, akik fizikai vagy pszichés problémákkal küzdenek, nem tudnak olyan hatékonyan jelen
lenni és részt venni a tanulásban. Egy osztálynyi éber,
jóllakott tanuló inkább kész a tanulásra, mint kezeletlen
problémákkal küzdő, álmos és éhes társaik (Taras 2005),
(McLaughlin, McGrath, Burian-Fitzgerald, Lanahan,
Scotchmer, Enyeart, Salganik 2005).
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Az osztály egy másik jellemzője, amely érinti a tanterv
sikeres végrehajtását, a tanulók technikai eszközökhöz
és más oktatási eszközökhöz való iskolai hozzáférése és
azok használata.
A szövegértés szempontjából legfontosabb a sokféle,
sokszínű és változatos olvasási anyagok használata.
A tanulók közös olvasási élményeit és tapasztalatait azok
az anyagok és technológiák alkotják, amelyeket a tanár
felhasznál az olvasástanítás során.
Az iskolai könyvtár vagy egy olyan speciális hely az iskolában, ahol a tanulóknak lehetőségük van az önálló olvasásra, elősegíti az olvasási szokások kialakulását, ahogyan az is,
ha a diákok számára minél többféle és változatos típusú
olvasási anyaghoz való hozzáférést biztosítanak az iskolák.
A legtöbb országban a számítógépek már széleskörűen
hozzáférhetők, és az internet-hozzáférés is folyamatosan
növekszik. Az elektronikus szövegek használata is egyre
inkább megjelenik mint a diákok olvasástanulásának
fontos része (Kamil, Intrator, Kim 2000; Labbo, Kuhn
1998; McKenna 1998). Az online olvasás alapvetően fontos készséggé kezd válni, ahogyan az interneten és egyéb
elektronikus kommunikációs módokon egyre több és többféle szöveg és információ válik hozzáférhetővé a tanulók
számára. A kutatások azt jelzik, összefügg a teljesítménynyel, hogy a tanulók mennyire változatos szövegekkel és
szövegtípusokkal találkoznak (Moats 1999).

A számítógépek és az internet lehetővé teszik a tanulók
számára, hogy mélységében utánajárjanak fogalmaknak,
tanulásra ösztönözhetnek és motiválhatnak, lehetővé
teszik a saját tempóban való tanulást, és hatalmas információs forrásokat tesznek elérhetővé. Ezeken kívül a
számítógépek számos más oktatási célt is szolgálhatnak.
Míg kezdetben a gyakorlásra korlátozódott a használatuk, ma már számos módon alkalmazzák őket, például
információkeresésre, szimulációkra, játékokra és alkalmazásokra. Az új programok segítségével a tanulók fel
tudják vetni saját problémájukat, és önállóan meg tudnak
vizsgálni, fel tudnak fedezni matematikai és természettudományos tulajdonságokat. A gondolatok modellezésére és ábrázolására alkalmas számítógépes programok
egy teljesen új világot nyithatnak a tanulók számára, és
segíthetik a gondolatok összekapcsolását a nyelvvel és a
szimbólumrendszerrel.
Ahhoz, hogy a számítógép használata hatékonyan épüljön be a tanításba, a tanároknak is megfelelően felkészültnek kell lenniük e téren, ehhez azonban biztosítani kell számukra a szükséges technikai és pedagógiai támogatást.
A számológép-használat nagyon változó az országok
között, sőt még az egyes országokon belül is, de általában
egyenletesen terjed, ahogy egyre csökken az ára, és a
matematika-tantervek már felszerelésként kezelik őket.
A számológépek jól használhatók a számok felismerésében, a számolásban és a kisebb-nagyobb fogalmának
megértéséhez. Esetenként megengedik, hogy a tanulók a
számológép segítségével gyorsabban oldjanak meg számolási feladatokat, kiküszöbölve az unalmas számolást,
és így jobban bevonódhatnak a tanulási folyamatba.
Sok országban szabályozzák a számológép-használatot,
különösen az iskola első éveiben. Az, hogy mi a legjobb
megoldás a számológép-használat terén, és milyen szabályokat érdemes hozni ez ügyben, megoldandó kérdés
a tantervi szakértők és a tanárok számára.
A tankönyvek és munkafüzetek mellett a tanárok
használhatnak olyan eszközöket is, amelyek például
matematikai jelenségeket tesznek vizuálisan megjeleníthetővé, és ezáltal segíthetnek a tanulóknak megérteni a
mennyiségeket és folyamatokat. A kutatások feltárták,
miként lehet a legoptimálisabban használni ezeket az
eszközöket annak érdekében, hogy elősegítsék a tanulást és az alapvető matematikai képességek kialakulását,
matematikai problémák megoldását (Manalo, Bunnell,
Stillman 2000; Witzel, Mercer, Miller 2003).

Tantervi témák
Mivel a TIMSS fókuszában a megvalósult tanterv áll,
a vizsgálat során is fontos kérdés volt, hogy a TIMSS
tar talmi keretében meghatározott matematika- és természettudomány-témák közül melyek jelennek meg az
osztályokban. Ezért a vizsgálat keretén belül a tanárokat

Tanítási stratégiák és aktivitás
A hatékony osztálytermi munkában szerepük van a
beszélgetéseknek, az elméleti témák áttekintésének, és
elegendő idő jut az olvasásra is (Guthrie 2004). A tanárok
rengeteg érdekes szöveget használnak, beleértve irodalmi
alkotásokat és más nem szépirodalmi kiadványokat is,
amelyekben a diákok találkoznak olyan részletekkel
is, mint például tartalomjegyzék, index, illusztrációk
és szalagcímek. Megszámlálhatatlanul sok stratégia és
tevékenység van, amelyet a tanárok az olvasástanítás
során felhasználhatnak (Alexander, Jetton 2000; Creighton 1997; Dole, Nokes, Drits 2009; Langer 1995; Pressley
2000; Stierer, Maybin 1994).
Sok kutatás törekedett már arra, hogy felfedezze, mely
olvasástanítási tevékenységek a leghatékonyabbak. A legtöbb tanár és oktatássalkutató egyetért abban, hogy legjobb
a különböző megközelítések sokféle elemét felhasználni,
különösen akkor, ha azokat a saját diákjainak az igényeihez tudja igazítani a tanár (Dole, Duffy, Roehler, Pearson
1991). A hatékony tanítás kiegyensúlyozott programot is
jelent, amelyben integráltan jelenik meg sokféle komponens, beleértve a változatos szövegeket, a tanár vagy tanuló
irányította beszélgetéseket, a frontális oktatást és a csoportos, illetve önálló olvasást, valamint a változatos értékelési
formákat (Gambrell, Mazzoni 2003).
Fontos támogatni a tanulók együttműködését és a
különböző szövegtípusok kapcsán létrejövő megbeszéléseket, hogy a megértés, az információkeresés és a szöveg
üzenetének összegzése egyértelmű legyen.
A kutatási eredmények azt mutatják, hogy ahogyan nő
a diákok motivációja az olvasás iránt, úgy töltenek egyre
több időt olvasással, növekszik az olvasás iránti elkötelezettségük is, és mindez a szövegértési képesség fejlődéséhez
vezet. A diákok akkor tanulnak a legjobban, ha érdeklődők, és bevonódnak a témába. Az olvasási motivációt
növelő főbb tanítási eszközök: célok felállítása, érdekes
szövegek bemutatása, a választás biztosítása a tanulók számára abban, hogy mit olvassanak, valamint külső jutalmak
és dicséret (Guthrie, Wigfield, Humenick, Perencevich,
Taboada, Barbosa 2006; Miller, Faircloth 2009).
Annak érdekében, hogy a tanulókat a külső motivációtól a belső felé vezessék, hasznos, ha a tanárok olyan
tudásépítő élményeket biztosítanak számukra, amelyek
során valamilyen tartalmat vagy új kifejezéseket sajátítanak el. Lényeges, hogy hitelesen közvetítsék a tanulók
kognitív, érzelmi és fizikai igényeinek figyelembevételét.

Emellett fontos, hogy növeljék a tanulók önbecsülését
és ön-hatékonyságát az olvasás terén, például úgy, hogy
megkérik őket, osszák meg a többiekkel és magyarázzák el véleményüket, illetve kezdeményezzenek olvasási
projekteket.
Ez a megközelítés érvényes természetesen a matematika- és a természettudomány-tanítás során is, ám
ott a tantárgyi jellegzetességekből fakadóan az önálló
probléma megoldásra és válaszaik elmagyarázására érdemes ösztönözni a tanulókat (Pintrich 2003).
A kutatások kimutatták, hogy azok a tanulók, akik
interaktív tanításban részesülnek, jobban teljesítenek,
mint azok a társaik, akik a személyre szabott tanítás előnyeit élvezik (Wenglinsky 2000). A természettudomány
terén azt jelzik a kutatások, hogy a 8. évfolyamos tanulók esetében összefüggés van a magasabb teljesítmény
és az olyan események között, mint az egyre gyakoribb
interaktív tanításban való részvétel, a tanulók egymás
közötti eszmecseréje, együttműködése bizonyos természettudományos tevékenységben vagy projektben, illetve
a gyakoribbá váló munkafüzet-használat, amikor is hoszszabb, kifejtésre szoruló természettudományos válaszokat
kell adniuk (Braun, Coley, Jia, Trapani 2009).
Azok a jelentések, amelyek azzal foglalkoznak, hogy
mekkora hangsúly kerüljön a tanítás különböző területein a
technológiák beépítésére, szintén fontos információkat nyújtanak az osztálytermi gyakorlatról. Korábban említettük, az
internet és a számítógépes szoftverek használata kiterjeszti
a diákok tanulási lehetőségeit. A számológép szintén egyre
több országban válik általánosan használt eszközzé.
A házi feladat lehetőség arra, hogy kiterjedjen a
tanítás, és jobban követhető legyen a tanuló fejlődése.
A házi feladat általában önálló olvasásból és szövegértést
ellenőrző kérdésekből áll, illetve e kettő kombinációját
tartalmazza. A házi feladat mennyisége országok között
és országon belül is nagy eltéréseket mutat. Néhány országban csak azok a tanulók kapnak házi feladatot, akiknek nagy szükségük van a gyakorlásra, vagyis akiknek
nehézségeik vannak az olvasásban vagy a szövegértésben.
Más országokban a házi feladat tulajdonképpen szorgalmi
feladatként jelenik meg a jobb képességű tanulók számára. A házi feladatra fordított idő általában fordítottan
arányos a teljesítménnyel, vagyis azoknak a tanulóknak,
akiknek nehézséget jelent az olvasás, több időre van
szükségük a házi feladat elkészítéséhez (Mullis, Martin,
Kennedy, Foy 2007). Mindezeket figyelembe véve a házi
feladat hatékonysága vegyes képet mutat (Cooper, Robinson, Patall 2006; Trautwein 2007).

Értékelés
A házi feladat mellett a tanároknak még számos lehetőségük van a diákok fejlődésének és teljesítményének
követésére. A tanítás közbeni informális értékelés segíti
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arra kérték, jelöljék meg azokat a témaköröket és a
témá ra fordított időarányokat, amelyek megvalósultak
az adott – vagy esetleg az előző – tanévekben. A TIMSS
ennek alapján jellemezte a matematika- és természettudomány-órák által lefedett témaköröket és a tantervek
szigorát a részt vevő országokban.
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a tanárt abban, hogy felmérje a különböző egyéniségek
eltérő igényeit, és megítélje, milyen tempóban haladhat
a tanítással (Lipson, Wixson 1997). A formális tesztek
– akár a tanár saját összeállítású tesztjei, akár a standardizált tesztek – segíthetik a tanárt azokban a fontos döntésekben, amelyek a tanulók osztályzatát, továbbhaladását
vagy pályaválasztását érintik (Kennedy, Mullis, Martin,
Trong 2007).
Azok a kérdések és feladatok, amelyekkel a tanulók
a tesztekben találkoznak, fontos információt nyújtanak
számukra arról, hogy melyek a fontos ismeretek. A tanár
feltehet kérdéseket szöveges információkkal kapcsolatban,
mint például tények, ötletek, elméletek, az egyes szereplők motivációja, összehasonlítás más szövegekkel vagy
személyes élményekkel. A tanár számos teszttípus közül
választhat a feleletválasztós tesztektől az esszéig.
A TIMSS-vizsgálat alapján fontos megemlíteni, hogy
az eredmények azt mutatják, hogy a tanárok elegendő
időt szentelnek a tanulók értékelésére, részben annak
érdekében, hogy felmérjék addigi tudásukat és ahhoz
igazítva irányíthassák a további tanulást, részben azért,
hogy visszajelzést adhassanak a tanulónak, a tanároknak
és a szülőknek.

A tanulók jellemzői
és attitűdjei
A tanulók olyan tapasztalatokkal és elvárásokkal érkeznek az osztályterembe, amelyek befolyásolják tanulási
hajlandóságukat és motivációjukat. Az iskola és a tanárok
sikerét a tanterv megvalósításában befolyásolja a tanulók
előzetes tudása és képessége, akárcsak a különböző tantárgyak iránti attitűdje.
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Ahogyan a tanulók folyamatosan fejlődnek az olvasás
és a szövegértés terén, egyre jelentősebbé válik az az
időmennyiség, amelyet olvasással és egyéb rekreációs
tevékenységgel töltenek. A gyerekek nemcsak az élvezet
kedvéért olvasnak, hanem egyúttal tanult képességeiket
is gyakorolják. A kedvtelésből olvasás vagy az érdekes
témák utáni kutatás az egész életre szóló olvasási szokások kialakulásának alapja. A gyerekeknek gyakran
és sokféle célból kellene olvasniuk (Duke 2004). Ha ezt
megszokják, akkor szabadidejükben is szívesen fognak
olvasni könyveket, magazinokat, információt keresnek
az interneten, vagy elmennek a könyvtárba olvasni vagy
kölcsönözni (Shapiro, Whitney 1997).
Az önálló olvasás és az olvasottakról való beszélgetés
a mindennapi tevékenységek szerves része lehet a családokban. A szülők biztathatják gyermekeiket arra, hogy
találjanak egyensúlyt az olvasással kapcsolatos szabadidős

tevékenységek és az olyan egyéb elfoglaltságok között,
amelyek kevésbé építő jellegűek, mint például a számítógépes játékok vagy a tévénézés (National Reading Panel,
2000). Néhány kutatás negatív összefüggést mutatott a
tévénézéssel töltött idő és a szövegértési teljesítmény között, míg a kedvtelésből olvasással pozitív az összefüggés
(Van der Voort 2001).
A szövegértési képesség túlmutat azon, hogy különböző szövegeknek értelmet tulajdonítsanak. Magában
foglalja olyan szokások és attitűdök kialakulását is,
amelyek támogatják az egész életre érvényes olvasási
habitus kialakulását. Az ilyen szokások és attitűdök
hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyéni lehetőségek teljes
mértékben kiteljesedhessenek mindenki számára egy
művelt társadalmon belül.
A jól olvasó gyerekek nemcsak gyakran olvasnak, hanem az olvasás szociális szférájában is részt vesznek, például felolvasnak otthon másoknak, könyvtárba járnak, és
beszélgetnek könyvekről (Sainsbury and Schagen 2004).
Az olvasottak megbeszélése, illetve az olvasásról beszélgetés a családtagokkal, barátokkal és a szűkebb közösség
tagjaival megadja a lehetőséget a gyerekek számára, hogy
az olvasó emberek közösségének tagjaivá váljanak (Baker
2003; Beck, McKeown 2001).
A szociális interakciók megerősítik a fiatal olvasókban azokat a képességeket, amelyek segítségével jelentést
tulajdoníthatnak szövegeknek, és megérthetik, hogy a
különböző olvasók eltérő módon is értelmezhetik ugyanazokat a szövegeket. A fiatal olvasókat és a barátaikat az
iskolán, a helyi könyvtáron vagy egyéb helyeken keresztül
fontos támogatni abban, hogy éljenek az olyan iskolán
kívüli tevékenységek lehetőségeivel, amelyek erősítik a
szövegértési képességeket.
A kortársak és barátok befolyása is fontos lehet abban,
hogy az ilyen tevékenységekben való részvétel vonzó
legyen. A tanulók például megoszthatják egymással
élményeiket és benyomásaikat a különböző szövegekről
játékok során vagy könyvklubok keretében.

Az olvasás iránti pozitív attitűd
Az olvasáshoz való pozitív hozzáállás az egyik legfontosabb tényező abban, hogy valaki életre szólóan megkedvelje az olvasást. A jól olvasó gyerekeknek jellemzően
sokkal pozitívabb az attitűdjük, mint azoknak, akiknek
nem sok sikerélményük van az olvasás terén (Mullis,
Martin, Kennedy, Foy 2007). Azok a gyerekek, akiknél
kialakult a pozitív hozzáállás és önértékelés az olvasással kapcsolatban, nagyobb valószínűséggel választják az
olvasást kikapcsolódásképpen.
Az ilyen jellegű olvasási tevékenységek tovább építik a tanulók érdeklődését és magabiztosságát e téren
(Wigfield, Guthrie 1997). Amikor a gyerekek szabadidejükben olvasnak, akkor nemcsak a pozitív attitűdöt

demonstrálják, hanem további értékes tapasztalatokat is
szereznek a különböző szövegek olvasása terén, amelyek
az olvasásban való jártasság irányába hatnak (Leppänen,
Aunola, Nurmi 2005).

A tanulók olvasástanulás iránti attitűdje
A kutatási eredmények – köztük az eddigi két PIRLSvizsgálat adatai is – alátámasztják, hogy azok a gyerekek,
akik magabiztosak az olvasás terén és objektív önértékelésük van, jellemzően a jobb olvasók közé tartoznak
(Mullis, Martin, Gonzalez, Kennedy 2003; Mullis, Martin, Kennedy, Foy 2007).
Mivel az olvasástanuláshoz szükséges motivációnak
része a siker érzése, fontos, hogy a tanulóknak erős önképük legyen saját szövegértési képességeikről annak érdekében, hogy az adott olvasási szintjükről egy magasabb felé
törekedjenek (McLaughlin, McGrath, Burian-Fitzgerald,
Lanahan, Scotchmer, Enyeart, Salganik 2005). Az olvasásban sikeres tanulók élvezik az olvasással kapcsolatos
kihívásokat.
Ahhoz, hogy egy szöveg olvasásakor ne csak egyszerű
dekódolás és szavak felismerése történjék, különböző
szövegekkel való gyakorlás szükséges (Pressley 2006).
Az olvasástanulásban elengedhetetlen, hogy a tanulók
jelentős időt töltsenek olvasással az iskolában és azon
kívül is, és ehhez az kell, hogy a tanulók számára az olvasás értékké váljon, és legyenek preferenciáik az olvasott
anyagok terén.
Az olvasástanulással kapcsolatos motivációhoz szükség
van az olvasottak iránti érdeklődésre és elkötelezettségre.
Egy tantárggyal kapcsolatos személyes érdeklődés motiválhatja a tanulót, és elősegítheti azt, hogy túllépjen a
felszíni információk szintjén.

Azok a tanulók, akik magasabb elkötelezettséget mutatnak, jellemzően jobban teljesítenek és viszont: a jól
teljesítő diákoknak magas az önértékelésük és pozitív az
attitűdjük (Akey 2006; Singh, Granville, Dika 2002).
Ahogy a tanár által adott házi feladat mennyiségénél
is, a tanulók által a házi feladatra fordított idő esetében
is igaz a megállapítás, hogy jelentős különbségek vannak
e téren az országok között, és nem egyértelmű az összefüggés a teljesítménnyel.
A jól teljesítő tanulók motiváltabbak abban, hogy elegendő időt fordítsanak a házi feladatra. A gyengébben
teljesítőknek ugyanakkor több időre lehet szükségük a
feladatok elvégzésére. Vannak arra utaló jelek, hogy önmagában nem a házi feladatra fordított idő mennyisége,
hanem a házi feladat elkészítésével kapcsolatos lelkiismeretesség és motiváció mértéke a meghatározó.
A tanulási sikernek valószínűleg fontosabb előrejelzője
a szorgalom, amellyel a házi feladatot elvégzik a tanulók,
mint a ráfordított időmennyiség (Trautwein, Luedtke,
Kastens, Koeller 2006).

A legtöbb országban a fontos tantervi célok közé tartozik
a matematika és természettudomány iránti pozitív attitűd
kialakítása a tanulókban. A tanulók motivációját befolyásolhatja az is, ha a tárgyat élvezetesnek, értékesnek,
illetve a jelenlegi és jövőbeli pályafutásuk szempontjából
fontosnak tartják.
Természetesen a matematika és a természettudományi
tárgyak esetében is szükség van a tanulók magabiztosságára és optimális önértékelésére a megfelelő motiváció
eléréséhez. A TIMSS-eredmények azt mutatják, hogy a
magasabb önértékelésű tanulók jobban teljesítenek matematikából és természettudományból is. A tárgyak iránti
pozitív attitűd és a magabiztosság erősíti a tanulók elkötelezettségét a tanulás iránt, kitartók és aktívak lesznek,
és hajlandók az erőfeszítésekre.

| A PIRLS és TIMSS 2011 háttérkérdőíveinek...

A tanulók matematikával és természettudománnyal kapcsolatos szokásai
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vízilóhoz
vízilóhoz
is. Az
is. Az
ilyen
ilyen
hatalmas
hatalmas
csontok
csontok
miatt
miatt
kezdtek
kezdtek
egyesek
egyesek
az az
óriásokban
óriásokban
hinni.
hinni.

A kövület
A kövület
azoknak
azoknak
az az
állatoknak
állatoknak
vagy
vagy
növényeknek
növényeknek
a a
maradványa,
maradványa,
amelyek
amelyek
a Földön
a Földön
éltek
éltek
sok-sok
sok-sok
évvel
évvel
ezelőtt.
ezelőtt.
AzAz
emberek
emberek
évezredek
évezredek
ótaóta
találnak
találnak
kövületeket
kövületeket
sziklákban
sziklákban
vagy
vagy
tavak
tavak
mellett.
mellett.
Most
Most
már
már
tudjuk,
tudjuk,
hogy
hogy
e kövületek
e kövületek
közül
közül
egyesek
egyesek
a a
dinoszauruszoktól
dinoszauruszoktól
származnak.
származnak.

Az
Az
ÓRIÁS
ÓRIÁSfog
fog
rejtélye
rejtélye
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Az óriás
Az óriás
fog rejtélye
fog rejtélye

Megkövült
Megkövült
fog fog
életnagyságú
életnagyságú
rajza
rajza

Mikor
Mikor
Gideon
Gideon
Mantell
Mantell
először
először
meglátta
meglátta
a megkövült
a megkövült
fogat,
fogat,
aztazt
hitte,
hitte,
egyegy
növényevőé
növényevőé
volt,
volt,
mert
mert
lapos
lapos
és redőzött
és redőzött
volt.
volt.
Elkopott
Elkopott
az étel
az étel
rágásától.
rágásától.
Majdnem
Majdnem
akkora
akkora
volt,
volt,
mint
mint
egyegy
elefánt
elefánt
foga.
foga.
De De
egyáltalán
egyáltalán
nem
nem
úgyúgy
nézett
nézett
ki, ki,
mint
mint
egyegy
elefántfog.
elefántfog.

Aztán
Aztán
az 1820-as
az 1820-as
években
években
egyegy
hatalmas
hatalmas
megkövült
megkövült
fogat
fogat
találtak
találtak
Angliában.
Angliában.
ÚgyÚgy
vélik,
vélik,
Mary
Mary
Ann
Ann
Mantell,
Mantell,
Gideon
Gideon
Mantell
Mantell
kövületkutató
kövületkutató
felesége
felesége
éppen
éppen
sétálgatott,
sétálgatott,
amikor
amikor
meglátott
meglátott
valamit,
valamit,
amiami
úgyúgy
nézett
nézett
ki, ki,
mint
mint
egyegy
nagy
nagy
kőfog.
kőfog.
Mary
Mary
Ann
Ann
Mantell
Mantell
tudta,
tudta,
hogy
hogy
a nagy
a nagy
fog fog
egyegy
kövület,
kövület,
és hazavitte
és hazavitte
a férjének.
a férjének.

Ahogy
Ahogy
telttelt
az idő,
az idő,
néhány
néhány
ember
ember
nyitottabb
nyitottabb
lettlett
olyan
olyan
új elképzelésekre,
új elképzelésekre,
amelyek
amelyek
aztazt
írták
írták
le, milyen
le, milyen
lehetett
lehetett
a világ
a világ
a régmúltban.
a régmúltban.

Vajon
Vajon
megjutalmazták
megjutalmazták
Bernard
Bernard
Palissyt
Palissyt
a felfedezéséért?
a felfedezéséért?
Nem!
Nem!
Bebörtönözték
Bebörtönözték
az elképzelései
az elképzelései
miatt.
miatt.

Több
Több
száz
száz
évvel
évvel
ezelőtt
ezelőtt
Franciaországban
Franciaországban
egyegy
embernek,
embernek,
akitakit
Bernard
Bernard
Palissynak
Palissynak
hívtak,
hívtak,
másmás
jutott
jutott
az eszébe.
az eszébe.
Híres
Híres
fazekas
fazekas
volt.
volt.
Amikor
Amikor
az agyagedényeit
az agyagedényeit
készítette,
készítette,
soksok
apró
apró
kövületet
kövületet
talált
talált
az agyagban.
az agyagban.
Tanulmányozta
Tanulmányozta
a kövületeket,
a kövületeket,
és leírta,
és leírta,
hogy
hogy
ezek
ezek
egykori
egykori
élőlények
élőlények
maradványai.
maradványai.
Ez Ez
nem
nem
voltvolt
új elképzelés.
új elképzelés.
De De
Bernard
Bernard
Palissy
Palissy
aztazt
is leírta,
is leírta,
hogy
hogy
ezek
ezek
az élőlények
az élőlények
mármár
nem
nem
élnek
élnek
a Földön.
a Földön.
Teljesen
Teljesen
eltűntek.
eltűntek.
Kihaltak.
Kihaltak.
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EgyEgy
leguánfog
leguánfog
életnagyságú
életnagyságú
rajza
rajza
Gideon
Gideon
Mantell
Mantell
jegyzetfüzetéből
jegyzetfüzetéből

Leguán
Leguán

Az óriás
Az óriás
fog rejtélye
fog rejtélye

Gideon
Gideon
Mantell
Mantell
megpróbált
megpróbált
keresni
keresni
egyegy
olyan
olyan
hüllőt,
hüllőt,
amelyiknek
amelyiknek
a foga
a foga
hasonlított
hasonlított
az óriási
az óriási
fogra.
fogra.
Hosszú
Hosszú
ideig
ideig
nem
nem
bukkant
bukkant
semmire.
semmire.
Aztán
Aztán
egyegy
napnap
találkozott
találkozott
egyegy
tudóssal,
tudóssal,
akiaki
leguánokat
leguánokat
tanulmányozott.
tanulmányozott.
A leguán
A leguán
KözépKözépés Dél-Amerikában
és Dél-Amerikában
élő élő
nagytermetű
nagytermetű
növényevő
növényevő
hüllő.
hüllő.
Több
Több
mint
mint
kétkét
méter
méter
hosszúra
hosszúra
is megnőhet.
is megnőhet.
A tudós
A tudós
mutatott
mutatott
Gideon
Gideon
Mantellnek
Mantellnek
egyegy
leguánfogat.
leguánfogat.
Végre!
Végre!
OttOtt
voltvolt
egyegy
élő élő
hüllő
hüllő
foga,
foga,
amelyik
amelyik
hasonlított
hasonlított
a rejtélyes
a rejtélyes
fogra.
fogra.
Csakhogy
Csakhogy
a megkövült
a megkövült
fog fog
sokkal-sokkal
sokkal-sokkal
nagyobb
nagyobb
volt.
volt.

Gideon
Gideon
Mantell
Mantell
elvitte
elvitte
a fogat
a fogat
egyegy
londoni
londoni
múzeumba,
múzeumba,
és megmutatta
és megmutatta
másmás
tudósoknak
tudósoknak
is. Senki
is. Senki
nem
nem
értett
értett
egyet
egyet
Gideon
Gideon
Mantell-lel
Mantell-lel
abban,
abban,
hogy
hogy
ez egy
ez egy
gigantikus
gigantikus
hüllő
hüllő
fogafoga
lenne.
lenne.

A nagy
A nagy
fog fog
alaposan
alaposan
zavarba
zavarba
hozta
hozta
Gideon
Gideon
Mantellt.
Mantellt.
Egyetlen
Egyetlen
általa
általa
ismert
ismert
hüllő
hüllő
semsem
rágta
rágta
megmeg
a táplálékát.
a táplálékát.
A hüllők
A hüllők
egyben
egyben
nyelték
nyelték
le ale a
táplálékukat,
táplálékukat,
így így
a foguk
a foguk
nem
nem
kopott
kopott
le. Ez
le. Ez
rejtélyes
rejtélyes
volt.
volt.

Gideon
Gideon
Mantell
Mantell
felismerte,
felismerte,
hogy
hogy
a fogra
a fogra
rakódott
rakódott
kőzet
kőzet
nagyon
nagyon
régi.
régi.
Tudta,
Tudta,
hogy
hogy
ez olyan
ez olyan
fajta
fajta
kőzet,
kőzet,
amelyben
amelyben
őshüllők
őshüllők
kövületei
kövületei
találhatók.
találhatók.
Lehet,
Lehet,
hogy
hogy
a fog
a fog
egyegy
óriási
óriási
növényevő
növényevő
hüllőé,
hüllőé,
amely
amely
megrágta
megrágta
az élelmét?
az élelmét?
EgyEgy
olyan
olyan
hüllőé,
hüllőé,
amely
amely
mármár
nem
nem
létezik
létezik
a Földön?
a Földön?
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Az óriás
fog rejtélye
fog rejtélye
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Gideon
Gideon
Mantell
Mantell
szerint
szerint
ilyen
ilyen
voltvolt
az Iguanodon
az Iguanodon

Gideon
Gideon
Mantellnek
Mantellnek
nem
nem
voltvolt
egyegy
egész
egész
Iguanodon-csontváza.
Iguanodon-csontváza.
De De
a a
csontokból,
csontokból,
amelyeket
amelyeket
az évek
az évek
során
során
összegyűjtött,
összegyűjtött,
megpróbált
megpróbált
rájönni,
rájönni,
hogyan
hogyan
nézhetett
nézhetett
ki. ki.
Szerinte
Szerinte
a csontok
a csontok
arra
arra
utaltak,
utaltak,
hogy
hogy
az állat
az állat
négy
négy
lábon
lábon
járt.
járt.
Az Az
egyik
egyik
hegyes
hegyes
csontról
csontról
úgyúgy
vélte,
vélte,
szarv
szarv
volt.
volt.
Lerajzolta
Lerajzolta
háthát
az az
Iguanodont
Iguanodont
szarvval
szarvval
az orrán.
az orrán.

Ekkor
Ekkor
Gideon
Gideon
Mantell
Mantell
úgyúgy
hitte,
hitte,
a megkövült
a megkövült
fog fog
egyegy
olyan
olyan
állaté
állaté
lehetett,
lehetett,
amelyik
amelyik
úgyúgy
nézett
nézett
ki, ki,
mint
mint
egyegy
leguán.
leguán.
Csak
Csak
éppen
éppen
nem
nem
kétméteres
kétméteres
volt.
volt.
Gideon
Gideon
Mantell
Mantell
úgyúgy
vélte,
vélte,
harminc
harminc
méter
méter
hosszú
hosszú
volt!
volt!
A lényt
A lényt
Iguanodonnak
Iguanodonnak
nevezte
nevezte
el. Ez
el. Ez
aztazt
jelenti,
jelenti,
„leguánfog”.
„leguánfog”.

Az óriás
Az óriás
fog rejtélye
fog rejtélye

1842-ben
1842-ben
egyegy
Richard
Richard
Owen
Owen
nevű
nevű
tudós
tudós
elhatározta,
elhatározta,
hogy
hogy
saját
saját
nevet
nevet
ad a
adkihalt
a kihalt
hüllőknek.
hüllőknek.
Elnevezte
Elnevezte
őket
őket
Dinosauriának.
Dinosauriának.
Ez Ez
aztazt
jelenti,
jelenti,
hogy
hogy
„félelmetesen
„félelmetesen
nagy
nagy
gyík”.
gyík”.
Manapság
Manapság
dinoszauruszoknak
dinoszauruszoknak
hívjuk
hívjuk
őket.
őket.

Évszázadokkal
Évszázadokkal
korábban
korábban
Bernard
Bernard
Palissyt
Palissyt
börtönbe
börtönbe
vetették,
vetették,
amiért
amiért
nagyjából
nagyjából
ugyanezt
ugyanezt
vallotta.
vallotta.
De De
Gideon
Gideon
Mantell
Mantell
híres
híres
lett.lett.
Felfedezése
Felfedezése
felkeltette
felkeltette
az emberek
az emberek
érdeklődését,
érdeklődését,
hogy
hogy
mégmég
többet
többet
tudjanak
tudjanak
megmeg
ezekről
ezekről
az óriási
az óriási
hüllőkről.
hüllőkről.

Gideon
Gideon
Mantell
Mantell
tévedett
tévedett
egy-két
egy-két
dologban.
dologban.
De De
egyúttal
egyúttal
fontos
fontos
felfedezést
felfedezést
is tett.
is tett.
Attól
Attól
kezdve,
kezdve,
hogy
hogy
először
először
eszébe
eszébe
jutott,
jutott,
hogy
hogy
a megkövült
a megkövült
fog fog
növényevő
növényevő
hüllőé
hüllőé
lehet,
lehet,
soksok
éven
éven
keresztül
keresztül
gyűjtötte
gyűjtötte
az adatokat
az adatokat
és aésbizonyítékokat,
a bizonyítékokat,
hogy
hogy
alátámassza,
alátámassza,
elgondolásai
elgondolásai
helyesek.
helyesek.
Annak
Annak
köszönhetően,
köszönhetően,
hogy
hogy
végig
végig
gondosan
gondosan
próbára
próbára
tette
tette
az az
elképzeléseit,
elképzeléseit,
Gideon
Gideon
Mantell
Mantell
voltvolt
az az
elsőelső
ember,
ember,
akiaki
bebizonyította,
bebizonyította,
hogy
hogy
régen
régen
óriási
óriási
hüllők
hüllők
éltek
éltek
a Földön.
a Földön.
Aztán
Aztán
pedig
pedig
kihaltak.
kihaltak.
A mostani
tudósok
szerint
ilyen
voltvolt
az Iguanodon
A mostani
tudósok
szerint
ilyen
az Iguanodon

Évekkel
Évekkel
később
később
számos
számos
egész
egész
Iguanodon-csontvázat
Iguanodon-csontvázat
találtak.
találtak.
De De
csak
csak
kilencméteresek
kilencméteresek
voltak.
voltak.
A csontok
A csontok
aztazt
mutatták,
mutatták,
hogy
hogy
időnként
időnként
a hátsó
a hátsó
lábain
lábain
járt.
járt.
És És
amit
amit
Gideon
Gideon
Mantell
Mantell
orrszarvnak
orrszarvnak
hitt,
hitt,
az igazából
az igazából
egyegy
tüske
tüske
voltvolt
a „hüvelykujján”!
a „hüvelykujján”!
A felfedezések
A felfedezések
alapján
alapján
a tudósok
a tudósok
megváltoztatták
megváltoztatták
elképzelésüket
elképzelésüket
arról,
arról,
hogyan
hogyan
nézett
nézett
ki az
ki Iguanodon.
az Iguanodon.

A mostani
A mostani
tudósok
tudósok
szerint
szerint
ilyen
ilyen
voltvolt
az Iguanodon
az Iguanodon
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3.

1

2.

1.

Az Ellenségsüti

Tomi

Sanyi

Apa

Jancsi

Az Ellenségsüti

Nevezz meg egy összetevőt, amelyről Tomi úgy gondolta, kellhet
az Ellenségsütihez!

A történet elején miért hitte Tomi, hogy Jancsi az ellensége?

A
B
C
D

Ki meséli el a történetet?

Kérdések

5

95

Az Ellenségsüti
Az Ellenségsüti
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6. 6.Mire
Mire
számított
számított
Tomi,
Tomi,
mi történik
mi történik
azzal,
azzal,
aki aki
megkóstolja
megkóstolja
az az
Ellenségsütit?
Ellenségsütit?
Nevezz
Nevezz
megmeg
egyegy
dolgot!
dolgot!

22

5. 5.Hogy
Hogy
érezte
érezte
magát
magát
Tomi,
Tomi,
amikor
amikor
először
először
megérezte
megérezte
az Ellenségsüti
az Ellenségsüti
illatát?
illatát?
Magyarázd
Magyarázd
meg,
meg,
miért
miért
érezte
érezte
így így
magát!
magát!

szeretett
szeretett
kintkint
játszani.
játszani.
A AMertMert
izgult
izgult
apaapa
terve
terve
miatt.
miatt.
B BMertMert
új barátra
új barátra
tetttett
szert.
szert.
C CMertMert
megmeg
akarta
akarta
kóstolni
kóstolni
az Ellenségsütit.
az Ellenségsütit.
D DMertMert

4. 4.Keresd
Keresd
megmeg
a történetnek
a történetnek
azt azt
a részét,
a részét,
amelyik
amelyik
mellett
mellett
ezt ezt
a tortarajzot
a tortarajzot
látod:
látod:
Miért
Miért
gondolta
gondolta
Tomi,
Tomi,
hogy
hogy
egész
egész
jó lesz
jó lesz
ez aeznyár?
a nyár?

11

Az Ellenségsüti
Az Ellenségsüti

9. 9.MinMin
lepődött
lepődött
megmeg
Tomi,
Tomi,
amikor
amikor
egyegy
napot
napot
eltöltött
eltöltött
Jancsival?
Jancsival?

Áthívni
Jancsit
Jancsit
vacsorázni.
vacsorázni.
A AÁthívni
Megmondani
Jancsinak,
Jancsinak,
hogy
hogy
szálljon
szálljon
le Sanyiról.
le Sanyiról.
B BMegmondani
Elhívni
Jancsit
Jancsit
játszani.
játszani.
C CElhívni
Megkérni
Jancsit,
Jancsit,
hogy
hogy
legyen
legyen
a barátja.
a barátja.
D DMegkérni

8. 8.Miért
Miért
ment
ment
át Tomi
át Tomi
Jancsiékhoz?
Jancsiékhoz?

22

7. 7.Mi volt
Mi volt
az aazkét
a két
dolog,
dolog,
amit
amit
apaapa
Tominak
Tominak
mondott,
mondott,
hogy
hogy
megmeg
kellkell
tennie
tennie
ahhoz,
ahhoz,
hogy
hogy
az Ellenségsüti
az Ellenségsüti
működjön?
működjön?

7
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Az Ellenségsüti

rémült
voltvolt
AArémült
elégedett
voltvolt
BBelégedett
meglepett
voltvolt
CCmeglepett
zavart
voltvolt
DDzavart

11.11. Hogy
Hogy
érezte
érezte
magát
magát
Tomi,
Tomi,
amikor
amikor
apaapa
adott
adott
egyegy
szeletet
szeletet
az az
Ellenségsütiből
Ellenségsütiből
Jancsinak?
Jancsinak?

Tomi
nem
nem
akarta
akarta
megosztani
megosztani
a desszertet
a desszertet
Jancsival.
Jancsival.
AATomi
Tomi
nem
nem
gondolta,
gondolta,
hogy
hogy
az az
Ellenségsüti
Ellenségsüti
működni
működni
fog.fog.
BBTomi
Tomi
kezdte
kezdte
megkedvelni
megkedvelni
Jancsit.
Jancsit.
CCTomi
Tomi
titokban
titokban
akarta
akarta
tartani
tartani
az az
Ellenségsütit.
Ellenségsütit.
DDTomi

10.10. Vacsora
Vacsora
közben
közben
miért
miért
gondolta
gondolta
Tomi,
Tomi,
hogy
hogy
el kellene
el kellene
felejteni
felejteni
az az
Ellenségsütit?
Ellenségsütit?
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hogy
hogy
egyegy
sima
sima
süti.
süti.
AAAzt,Azt,
hogy
hogy
az az
ízeíze
undorító.
undorító.
BBAzt,Azt,
hogy
hogy
ez a
ezkedvenc
a kedvenc
étele.
étele.
CCAzt,Azt,
hogy
hogy
mérgező
mérgező
süti.
süti.
DDAzt,Azt,

MitMit
tartott
tartott
titokban
titokban
apaapa
az az
Ellenségsütivel
Ellenségsütivel
kapcsolatban?
kapcsolatban?

1
1

Az Ellenségsüti
Az Ellenségsüti

14.14. Az Az
olvasottak
olvasottak
alapján
alapján
magyarázd
magyarázd
meg,
meg,
valójában
valójában
miért
miért
sütötte
sütötte
Tomi
Tomi
apja
apja
az az
Ellenségsütit!
Ellenségsütit!

Hogy
még
még
mindig
mindig
ellenségek.
ellenségek.
AAHogy
Hogy
nem
nem
szeretnek
szeretnek
Tomiéknál
Tomiéknál
játszani.
játszani.
BBHogy
Hogy
még
még
enni
enni
akartak
akartak
egyegy
kiskis
Ellenségsütit.
Ellenségsütit.
CCHogy
Hogy
talán
talán
barátok
barátok
lesznek
lesznek
a jövőben.
a jövőben.
DDHogy

MitMit
sugall
sugall
ez a
ezfiaúkkal
fiúkkal
kapcsolatban?
kapcsolatban?

„Desszert
„Desszert
után
után
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Mi lehet ennek a történetnek a tanulsága?

Milyen ember Tomi apja? Támaszd alá a véleményed egy példával
a történetből!

Az Ellenségsüti
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1

16.

2

15.

elefántok fogai

igen régi élőlények maradványai

egy óriás csontjai

sziklák felülete

A
B
C
D

egy ösvényen

egy folyó mellett

az agyagban

a sziklákon

A füzetnek ez a része véget ért.
Kérjük, fejezd be a munkát!

Állj!

Hol talált Bernard Palissy kövületeket?

A cikk szerint miért hittek régen egyesek az óriásokban?

A
B
C
D

Mi a kövület?

Az óriás fog rejtélye

Az
Azóriás
Ellenségsüti
fog rejtélye
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Kérdések
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A hüllők egyben nyelték le a táplálékukat.

A hüllők nagyon régen éltek.

A hüllőket kövek alatt találták meg.

A hüllőknek egyáltalán nem volt foguk.

A fog lapos, redőzött volt.

Növényevő

1 Hüllő

Az óriás fog rejtélye

Ami miatt ezt gondolhatta

Az állat fajtája

Gideon Mantell szerint a fog különböző fajta állatokhoz
tartozhatott. Írd be a táblázatba, hogy a fog mely tulajdonságai
miatt gondolhatta ezt!

A
B
C
D

Mit tudott Gideon Mantell a hüllőkről, ami zavarba hozta a
megkövült foggal kapcsolatban?

1 Óriási élőlény

8.

7.
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Tilos volt kövületeket tanulmányozni Franciaországban.

Kis kövületeket hagyott a cserepeiben.

Gideon Mantelltől lopta az ötleteit.

Az emberek nem voltak nyitottak az új elképzelésekre.

A
B
C
D

Gideon Mantell

Richard Owen

Mary Ann Mantell

Bernard Palissy

Ki találta a megkövült fogat Angliában?

A
B
C
D

Miért börtönözték be Bernard Palissyt?

Mi volt Bernard Palissy új elképzelése?

Az óriás fog rejtélye

6.

5.

1

4.

8

7
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Az óriás
Az óriás
fog rejtélye
fog rejtélye
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az elképzeléséről.
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CCMeghallgatni,
Összehasonlítani
a fogat
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a többivel
a többivel
a múzeumban.
a múzeumban.
DDÖsszehasonlítani
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Miért
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volt.
volt.
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négy
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lábon
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13. 13.A későbbi
A későbbi
felfedezések
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12. 12.Nézd
Nézd
megmeg
a két
a két
képet
képet
az Iguanodonról!
az Iguanodonról!
Miként
Miként
segítenek
segítenek
neked
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A
B
C
D

egész csontvázakat

eleven Iguanodonokat

tudományos rajzokat

még több megkövült fogat

A füzetnek ez a része véget ért.
Kérjük, fejezd be a munkát!

Állj!

Mit találtak később, ami rámutatott arra, hogy Gideon tévedett az
Iguanodon kinézetével kapcsolatban?

Az óriás fog rejtélye

14.
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Egyáltalán nem tetszett ---------- Ó

Nem nagyon tetszett -------------- Ó

Kicsit tetszett ------------------------ Ó

Nagyon tetszett --------------------- Ó

Csak egy karikát satírozz be!

Mennyire tetszett Az óriás fog rejtélye című szöveg?

Egyáltalán nem tetszett ---------- Ó

Nem nagyon tetszett -------------- Ó

Kicsit tetszett ------------------------ Ó

Nagyon tetszett --------------------- Ó

Csak egy karikát satírozz be!

Mennyire tetszett Az Ellenségsüti című szöveg?

Javítókulcs
A javítókulcsban a feleletválasztós feladatok esetében megadjuk a helyes válasz betűjelét, míg a nyílt végű feladatoknál
a lehetséges kódok mellett azok leírása olvasható.

Az ellenségsüti, 1. feladat: Ki meséli el a történetet?

Szövegtípus: Élményszerző
Gondolkodási művelet: A szöveg nyelvi, tartalmi és szerkesztésbeli elemeinek mérlegelése, értékelése
Helyes válasz: D

Az ellenségsüti, 2. feladat: A történet elején miért hitte Tomi, hogy Jancsi az ellensége?
Szövegtípus: Élményszerző
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása
1 – Helyes válasz
A válaszból kiderül, hogy Tomi azért hitte, hogy Jancsi az ellensége, mert Jancsi nem hívta meg őt a bulijára, vagy
mert Tomi legjobb barátját, Sanyit meghívta, míg őt nem.
Példaválaszok:
– Tomi nem volt meghívva Jancsi bulijára.
– Jancsi meghívta a barátait a bulira, de Tomi nem volt köztük.
Vagy a válaszból kiderül, hogy Tomi attól felt, Jancsi elveszi tőle a legjobb barátját.
Példaválaszok:
– Tomi féltékeny volt, hogy Jancsi jobb barátja less Sanyinak.
– Jancsi elszedi a legjobb barátját.
0 – Helytelen válasz
A válaszból nem derül ki, hogy Tomi miért gondolta úgy, hogy Jancsi az ellensége. A válasz megismételheti a
kérdést, vagy túl általános, és csak annyit ír le, hogy Jancsi a szomszédba költözött, vagy hogy meghívta Sanyit a
bulira, anélkül hogy a válasz utalna a következményekre.
Példaválaszok:
– Jancsiék Tomi legjobb barátja (Sanyi) mellé költözött.
– Jancsi új volt a környéken.
– Meghívta Sanyit a bulira.
– Jancsi a barátja volt.
– Jancsi az ellensége volt.
8 – Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat.
9 – Nincs válasz.
Szövegtípus: Élményszerző
Gondolkodási művelet: Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése
1 – Helyes válasz
A tanuló a válaszában megnevezi a gilisztát vagy a kavicsokat.
FIGYELEM: Nem adható kód abban az esetben, ha a jó válasz mellett egy rossz is található.
Példaválaszok:
– giliszták
– kő/kövek
0 – Helytelen válasz
A tanuló a válaszában nem említ egyetlen összetevőt sem. A válasz megismételheti a kérdést, vagy leírhatja, mi
történik azzal, aki eszik a sütiből.
Példaválaszok:
– kövek és kosz
– gusztustalan dolgok
– titkos összetevők
– olyan dolgok, amelyektől kihullik a hajad
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Az ellenségsüti, 3. feladat: Nevezz meg egy összetevőt, amelyről Tomi úgy gondolta, kellhet az Ellenségsütihez!
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8 – Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat.
9 – Nincs válasz.

Az ellenségsüti, 4. feladat: Keresd meg a történetnek azt a részét, amelyik mellett ezt a tortarajzot látod: Miért

gondolta Tomi, hogy egész jó lesz ez a nyár?
Szövegtípus: Élményszerző
Gondolkodási művelet: Adatok és gondolatok értelmezése, összefoglalása
Helyes válasz: B

Az ellenségsüti, 5. feladat: Hogy érezte magát Tomi, amikor először megérezte az Ellenségsüti illatát? Magyarázd
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meg, miért érezte így magát!
Szövegtípus: Élményszerző
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása
2 – Helyes válasz
A tanuló válaszából kiderül, hogy Tomi össze volt zavarodva, mert azt gondolta, az Ellenségsütinek rossz lessz a
szaga. Vagy az, hogy Tomi meglepődött, mert a sütinek, amit az apa csinált jó volt az illata.
FIGYELEM: A tanulók számos módon leírhatják Tomi zavarodottságát.
Példaválaszok:
– Összezavarodott, mert azt gondolta, hogy gusztustalan dolgokból készült.
– Nem értette. Rettenetesnek kellene lennie az ízének is.
– Bizonytalanul érezte magát. Az Ellenségsütinek büdösnek kellene lennie.
– Meglepődött, mert tényleg jó illata volt.
1 – Részlegesen helyes válasz
A válasz leírja, hogy Tomi össze volt zavarodva, vagy meglepődött, amikor először megérezte az Ellenségsüti illatát,
de azt nem mondja meg, miért.
Példaválaszok:
– Össze volt zavarodva.
– Azon töprengett, mi folyik itt.
Vagy a válasz leírja, hogy az Ellenségsütinek nem olyan volt az illata, ahogy azt várta, anélkül, hogy leírná Tomi
érzését is.
Példaválaszok:
– Az Ellenségsüti nem illatozhat így.
– Azt gondolta, a süti büdös lesz.
– Azt gondolta, szörnyű szaga less, de nem volt.
0 – Helytelen válasz
A válasz nem tartalmaz sem helyes érzelmet, sem megfelelő indoklást.
Példaválaszok:
– Valami igazán finomat érzett. (A válasz nem tartalmazza, hogy más volt Tomi elvárása, vagy hogy miért volt
összezavarodva.)
– Éhséget érzett.
8 – Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat.
9 – Nincs válasz.
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Az ellenségsüti, 6. feladat: Mire számított Tomi, mi történik azzal, aki megkóstolja az Ellenségsütit? Nevezz meg

egy dolgot!
Szövegtípus: Élményszerző
Gondolkodási művelet: Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése
1 – Helyes válasz
A tanuló a válaszában megnevez egyet az alábbi lehetséges következmények közül.
FIGYELEM: Az apróbb eltéréseket figyelmen kívül kell hagyni addig, amíg egyértelműen kiderül, mire gondolt a tanuló.
Az Ellenségsüti megevése okozhatja:
– Kihullik a haja.
– Büdös less tőle a szája.
– Elköltözik.
– Valami rossz történik./Megbetegszik (vagy meghal).
0 – Helytelen válasz
A válasz nem tartalmaz egyet sem a fentiek közül. A válasz cask megismétli a kérdést.
Példaválaszok:
– Megszeretheti.
– Barátok lehetnek.
– Semmi nem történik.
– Ellenségek lesznek.
8 – Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat.
9 – Nincs válasz.

az Ellenségsüti működjön?
Szövegtípus: Élményszerző
Gondolkodási művelet: Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése
2 – Helyes válasz
A tanuló válaszában leírja azt a két dolgot, ami az Ellenségsüti működéséhez kell: 1) eltölteni egy napot az ellenséggel, és 2) kedvesnek lenni hozzá.
FIGYELEM: Azok a válaszok, amelyekben nincs utalás arra, hogy mennyi időt kell eltölteni az ellenséggel (egy
napot), 0-s kódot kapnak.
Példaválaszok:
– kedvesnek lennie az ellenségével egy egész napig
– eltölteni Jancsival egy napot, és kedvesnek lenni hozzá
– Kedvesnek lenni, és játszani vele egy napig
– Játszani Jancsival egy napot, és barátságosnak lenni hozzá
1 – Részlegesen helyes válasz
A válasz cask egy elemet tartalmaz a fentiek közül.
Példaválaszok:
– kedvesnek lenni
– eltölteni vele egy napot
– játszani éskedvenek lenni.
0 – Helytelen válasz
A válasz nem tartalmaz egyetlen helyes elemet sem azok közül, amelyeket Tomi apja mondott a fiúnak.
Példaválaszok:
– játszani vele (Ez önmagában nem tartozik azon dolgok közé, amit Tomi apja mondott neki, hogy meg kell tennie.
Túl általános ahhoz, hogy bármelyik kategóriába is elfogadható lenne.)
– hagyja abba az ellenségeskedést [Tomi apja nem mondta, hogy ne legyenek ellenségek a fiúk, ahogy azt sem, hogy
legyenek barátok.]
– meghívni őt vacsorára
– Ellenségsütit enni
8 – Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat.
9 – Nincs válasz.
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Az ellenségsüti, 7. feladat: Mi volt az a két dolog, amit apa Tominak mondott, hogy meg kell tennie ahhoz, hogy
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Az ellenségsüti, 8. feladat: Miért ment át Tomi Jancsiékhoz?
Szövegtípus: Élményszerző
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása
Helyes válasz: C

Az ellenségsüti, 9. feladat: Min lepődött meg Tomi, amikor egy napot eltöltött Jancsival?
Szövegtípus: Élményszerző
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása
1 – Helyes válasz
A tanuló válaszából kiderül, hogy Tominak jó élményei voltak a Jancsival töltött nap után. A válasz jelzi, hogy élvezte
a Jancsival töltött időt, hogy Jancsi egyáltalán nem volt olyan, amilyennek Tomi képzelte, vagy hogy barátok lettek.
Példaválaszok:
– Tulajdonképpen jól érezte magát Jancsival.
– Jól megértették egymást.
– Jancsi egyáltalán nem volt olyan rossz.
– Jancsi kedves volt.
– Barátok lettek.
– Jó nap volt.
0 – Helytelen válasz
A tanuló válasza helytelenül írja le, miért lepődött meg Tomi.
Példaválaszok:
– Tomi meglepődött.
– Jancsi enni fog az Ellenségsütiből.
8 – Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat.
9 – Nincs válasz.
Az ellenségsüti, 10. feladat: Vacsora közben miért gondolta Tomi, hogy el kellene felejteni az Ellenségsütit?
Szövegtípus: Élményszerző
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása
Helyes válasz: C
Az ellenségsüti, 11. feladat: Hogy érezte magát Tomi, amikor apa adott egy szeletet az Ellenségsütiből Jancsinak?

Szövegtípus: Élményszerző
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása
Helyes válasz: A

Az ellenségsüti, 12. feladat: Mit tartott titokban apa az Ellenségsütivel kapcsolatban?
Szövegtípus: Élményszerző
Gondolkodási művelet: Adatok és gondolatok értelmezése, összefoglalása
Helyes válasz: A
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Az ellenségsüti, 13. feladat: Mit sugall ez a fiúkkal kapcsolatban?
Szövegtípus: Élményszerző
Gondolkodási művelet: A szöveg nyelvi, tartalmi és szerkesztésbeli elemeinek mérlegelése, értékelése
Helyes válasz: D
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Az ellenségsüti, 14. feladat: Az olvasottak alapján magyarázd meg, valójában miért sütötte Tomi apja az Ellenség-

Az ellenségsüti, 15. feladat: Milyen ember Tomi apja? Támaszd alá a véleményed egy példával a történetből!
Szövegtípus: Élményszerző
Gondolkodási művelet: Adatok és gondolatok értelmezése, összefoglalása
2 – Helyes válasz
A tanuló válaszában leírja Tomi apjának legalább egy olyan plauzibilis jellemvonását, ami a történetben főszerepet
játszik (pl. segítőkész, gondos, ravasz, kedves, okos, trükkös, titokzatos). Továbbá a válasz megemlít legalább egy,
a példaválaszok között szereplő cselekedetet, amely alátámasztja a jellemvonást.
Példaválaszok:
– Szerette a fiát, mert azt akarta, hogy barátokat szerezzen.
– Ravasz volt, mert kitalálta, hogyan kedveljék meg egymást a fiúk..
– Olyan ember volt, aki tud titkot őrizni. Eltitkolta Tomi elől is, hogy az Ellenségsüti cask egy hétköznapi süti.
– Kedves volt. Azt akarta, hogy Tomi meg Jancsi együtt lógjanak.
– Tomi apja ravasz volt.Kitalált egy tervet arra, hogy a fia barátokat szerezzen.
1 – Részlegesen helyes válasz
A tanuló válaszában leírja Tomi apjának legalább egy olyan plauzibilis jellemvonását, ami a történetben főszerepet
játszik (pl. segítőkész, gondos, ravasz, kedves, okos, trükkös, titokzatos).A jellemvonás lehet egy hosszabb leírás is.
Példaválaszok:
– Gondoskodó volt.
– Kedves volt.
– Jó ember volt.
– Segíteni akart Tominak.
– Szerette a fiát.
– Okos volt. Készített egy sütit. [A „Készített egy sütit” nem elégséges indoklás arra, hogy miért volt Tomi apja okos.]
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sütit!
Szövegtípus: Élményszerző
Gondolkodási művelet: Adatok és gondolatok értelmezése, összefoglalása
1 – Helyes válasz
A tanuló válaszából kiderül, hogy Tomi apjának az volt a terve az Ellenégsütivel, hogy Tomi és Jancsi barátok legyenek.
FIGYELEM: A válasznak nem kell expliciten leírnia, hogy Tomi apja azt akarta, hogy együtt legyen egy kis ideig
a két fiú, ahhoz hogy a válasz pontot érjen.
Példaválaszok:
– Hogy barátok legyenek és ne ellenségek.
– Azt akarta, hogy barátok legyenek.
– Hogy együtt játszanak, és így barátok legyenek.
– Azt akarta, hogy barátok legyenek, és ezért csinálta nekik, hogy együtt játszanak.
– Becsapta Tomit, hogy az észrevegye, Jancsi végül is jó fej. (Elfogadható válasz arra vonatkozóan, hogy a fiúk
barátok lettek.)
0 – Helytelen válasz
A tanuló válasza nem tükrözi, hogy valójában miért csinálta Tomi apja az Ellenségsütit. A válasz utalhat arra, hogy
Tomi apja azt akarta, hogy a fiúk eltöltsenek együtt egy kis időt, anélkül, hogy utalna ennek következményeire,
vagy általánosságban leírhatja azt, hogy Tominak nem voltak ellenségei anélkül, hogy kifejezetten utalna Tomi és
Jancsi kapcsolatára.
Példaválaszok:
– Azért, hogy Tomi Jancsival játsszon.
– Mert így jobban megismerhették egymást.
– Azt gondolta, hogy működni fog, és Jancsi végre eltűnik.
– A sütit mindenkinek sütötte, amin megosztoztak.
8 – Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat.
9 – Nincs válasz.
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0 – Helytelen válasz
A tanuló válaszában nem nevez meg egy plauzibilis jellemvonást sem. A válasz Tomi apjának olyan jellemvonását
írja le, amelyet a szöveg nem támaszt alá, vagy az általános jellemzést, nem támasztja alá olyan érvekkel, amelyek
a szöveg megértését tükröznék.
Példaválaszok:
– Tomi apja aljas volt.
– Össze volt zavarodva. [Ez a jellemvonás a történetben Jancsira igaz.]
– Szakács volt. Sütött egy sütit. [A „szakács volt” nem jellemvonást takar.]
Vagy a válasz csak Tomi apjának egy tettét említi anélkül, hogy kihangsúlyozná a jellemét.
– Azért csinálta, mert Tomi úgy gondolta, az Ellenségsüti működhet.
– Titokban tartotta a receptjét.
– Azt mondta Tominak, játsszon Jancsival.
8 – Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat.
9 – Nincs válasz.

Az ellenségsüti, 17. feladat: Mi lehet ennek a történetnek a tanulsága?
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Szövegtípus: Élményszerző
Gondolkodási művelet: A szöveg nyelvi, tartalmi és szerkesztésbeli elemeinek mérlegelése, értékelése
1 – Helyes válasz
A tanuló válaszában megfogalmazza a történet fő üzenetét, miszerint előbb meg kell ismerni valakit, mielőtt
ítélkeznénk róla, vagy jelzi, hogy lehetséges, hogy érzelmeink mások irányába megváltozzanak.
Példaválaszok:
– Ne ítélj el senkit mielőtt megismernéd!
– Szerezhetsz barátokat, ha esélyt adsz másoknak.
– Az ellenségedből is barát lehet.
– Próbáld megkedvelni az ellenségedet. Még jó barátok is lehettek.
0 – Helytelen válasz
A tanuló nem tudja plauzibilis módon megválaszolni a történet fő üzenetét. A válasz túl általános, vagy nem a
történet fő mondanivalójára fókuszál.
Példaválaszok:
– Ne egyél Ellenségsütit!
– Nem jó, ha valaki nem hív el a bulijába.
– Ne legyenek ellenségeid! (A válasz túl általános.)
– Légy kedves mindenkivel!
8 – Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat.
9 – Nincs válasz.

106

Az óriás fog rejtélye, 1. feladat: Mi a kövület?

Szövegtípus: Információszerző
Gondolkodási művelet: Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése
Helyes válasz: C

Az óriás fog rejtélye, 2. feladat: A cikk szerint miért hittek régen egyesek az óriásokban?

Szövegtípus: Információszerző
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása
2 – Helyes válasz
A tanuló válaszában leírja, hogy régen az emberek azért hittek az óriásokban, mert olyan csontokat/csontvázakat/
fosszíliákat találtak.
FIGYELEM: Néhány tanuló az „óriási” szót használja a „nagy” vagy „hatalmas” helyett. Ez a válasz is elfogadható,
amennyiben a tanuló válaszának értelme egyértelmű.
Példaválaszok:
– Olyan csontokat találtak, amelyek túl nagyok voltak bármihez, amit ismertek.
– Óriási csontokat találtak, amelyek a legnagyobb vizilóhoz képest is nagyok voltak.
– Igazán nagy csontokat találtak.
– A csontok olyan nagyok voltak, hogy azok csak óriásokhoz tartozhattak.
0 – Helytelen válasz
A tanuló válaszában nem írja le, hogy a régen élt emberek azért hittek az óriásokban, mert nagy csontokat találtak,
amiket nem tudtak más módon megmagyarázni.
Példaválaszok:
– Az óriások igazán nagyok.
– Óriáscsontokat találtak. (Az „óriás” szó használata nem egyértelmű.)
– Olyan dolgokat találtak, amik az óriásoktól származhattak.
– Dinoszaurusz csontokat találtak.
– Óriásoktól származó csontokat találtak.
8 – Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat.
9 – Nincs válasz.

Az óriás fog rejtélye, 3. feladat.: Hol talált Bernard Palissy kövületeket?
Szövegtípus: Információszerző
Gondolkodási művelet: Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése
Helyes válasz: B
Szövegtípus: Információszerző
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása
1 – Helyes válasz
A tanuló válaszában leírja, hogy Palissy új elképzelése az volt, hogy a talált fosszíliák olyan állatokhoz tartoznak,
amelyek már nem élnek a Földön, teljesen kihaltak vagy eltűntek.
Példaválaszok:
– A fosszíliák kihalt állatoktól származhatnak.
– Néhány olyan lényhez tartozhat, amelyik már nem él a Földön.
– Az ötlete az volt, hogy néhány állat már teljesen kihalt!
0 – Helytelen válasz
A tanuló válasza nem írja le Palissy új ötletét. Nem köti össze Palissy felfedezését és az egykori lényeket, illetve
cask Palissy munkájáról beszél.
Példaválaszok:
– A fosszíliák régenvolt élőlények maradványaiból erednek.
– A hüllők már kihaltak.
– Fosszíliákat talált az agyagban.
– Híres fazekas volt.
– Fosszíliákat tanulmányozott.
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Az óriás fog rejtélye, 4. feladat: Mi volt Bernard Palissy új elképzelése?
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8 – Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat.
9 – Nincs válasz.

Az óriás fog rejtélye, 5. feladat: Miért börtönözték be Bernard Palissyt?
Szövegtípus: Információszerző
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása
Helyes válasz: A

Az óriás fog rejtélye, 6. feladat: Ki találta a megkövült fogat Angliában?

Szövegtípus: Információszerző
Gondolkodási művelet: Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése
Helyes válasz: B

Az óriás fog rejtélye, 7. feladat: Mit tudott Gideon Mantell a hüllőkről, ami zavarba hozta a megkövült foggal
kapcsolatban?
Szövegtípus: Információszerző
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása
Helyes válasz: D
Az óriás fog rejtélye, 8. feladat: Gideon Mantell szerint a fog különböző fajta állatokhoz tartozhatott. Írd be a

táblázatba, hogy a fog mely tulajdonságai miatt gondolhatta ezt!
Az állat típusa

Ami miatt ezt gondolhatta

Növényevő

A foga lapos, redőzött volt.

Óriási élőlény
Hüllő

Kérdések

1.

Az óriás fog rejtélye

Mi a kövület?

Kérdések
Az óriás fog rejtélye
sziklák felülete

A
B egy óriás csontjai
Szövegtípus: Információszerző
1. Mi a kövület?
régi élőlények
maradványai
Gondolkodási művelet: Adatok és gondolatok
értelmezése,
összefoglalása
C igen
sziklák
felülete
A
FIGYELMEZTETÉS: A FELADAT KÉT RÉSZÉT
EGYMÁSTÓL
FÜGGETLENÜL KELL KÓDOLNI A SAJÁT 1 PONfogai
D elefántok
TOS KÓDKOCKÁJÁBAN!
B egy óriás csontjai
A teljes feladat így néz ki a helyes válaszokkal mindenhárom kérdésre és megfelelő kódkockákkal:
C igen régi élőlények maradványai
Az állat típusa
Ami miatt ezt gondolhatta
D elefántok fogai
Növényevő

Óriási élőlény
Hüllő

2. lapos,
A cikkredőzött
szerint miért
A foga
volt. hittek régen egyesek az óriásokban?

A válasz tartalmazza, hogy a megkövült fog nagy méretű volt (akkora,
mint egy elefántfog)
A válasz tartalmazza, hogy:
2. A cikk szerint miért hittek régen egyesek az óriásokban?
1. a szikla, ahol megtalálták, olyan fajta volt, ahol hüllők kövületeit is
találták, VAGY
2. a megkövült fog hasonlított/ugyanolyan volt, mint egy leguán/hüllőfog

1
1

1 – Helyes válasz
A válasz tartalmazza, hogy a megkövült
lehetettPalissy
az élőlény
nagyságára következtetni.
3. Holfogból
talált Bernard
kövületeket?
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Az állat típusa
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Növényevő
Óriási élőlény
Hüllő

Ami miatt ezt
gondolhatta
a sziklákon

A
A foga lapos,
volt.
agyagban
B azredőzött
3.
Hol
talált
Bernard
kövületeket?
A válasz tartalmazza,
hogyPalissy
a megkövült
fog nagy méretű volt (akkora,
egy folyó mellett
C
mint egy elefántfog)
a sziklákon
egy ösvényen
A válasz A
tartalmazza,
hogy:
D
az
agyagban
3. a szikla,
B ahol megtalálták, olyan fajta volt, ahol hüllők kövületeit is
találták, VAGY
C egy folyó mellett
4. a kövületfog hasonlított/ugyanolyan volt, mint egy leguán/hüllőfog
D egy ösvényen
Az óriás fog rejtélye

13

0 – Helytelen válasz
A tanuló válaszában nem jelzi, hogy a megkövült fog méretéből következtethettek arra, hogy ez egy óriási élőlényé
lehetett. A válasz a szöveg elejére utal, amelyben általánosságban írnak a kövületekről. Vagy a válasz azt tartalmazza,
hogy ez egy elefánt foga, amely helytelen válasz (a szöveg azt írja: „de egyáltalán nem úgy nézett ki, mint egy
elefántfog.”)
Példaválaszok:
– Néhányan azt gondolták, a nagy csontok hatalmas állatoktól származnak.
– El volt kopva.
– Úgy nézett ki, mint egy elefántfog. (Téves válasz, a szöveg azt írja „de egyáltalán nem úgy nézett ki, mint egy
elefántfog.”)
1 – Helyes válasz
A válasz tartalmazza, hogy a megkövült fog miért is tartozhatott egy hüllőhöz.
Az állat típusa

Ami miatt ezt gondolhatta

Növényevő

A foga lapos, redőzött volt.

Óriási élőlény
Hüllő

A válasz tartalmazza, hogy a megkövült fog nagy méretű volt (akkora,
mint egy elefántfog)
A válasz tartalmazza, hogy:
5. a szikla, ahol megtalálták, olyan fajta volt, ahol hüllők kövületeit is
találták/olyan helyen találták, ahol hüllők éltek, VAGY
6. a megkövült fog hasonlított/ugyanolyan volt, mint egy leguán/hüllőfog

0 – Helytelen válasz
A válasz nem tartalmazza, hogy a megkövült fog egy hüllőhöz tartozhatott.
Példaválaszok:
– Növényeket eszik.
– A hüllők egészben nyelik le a táplálékukat.
8 – Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat.
9 – Nincs válasz.

Az óriás fog rejtélye, 9. feladat: Miért vitte Gideon Mantell a fogat egy múzeumba?
Szövegtípus: Információszerző
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása
Helyes válasz: C
Gideon Mantellnek?
Szövegtípus: Információszerző
Gondolkodási művelet: Adatok és gondolatok értelmezése, összefoglalása
1 – Helyes válasz
A válasz tartalmazza, hogy a leguánfog megerősítette Gideon Mantellt abban, hogy helyes az az elmélete, hogy a
megkövült fog egy óriási hüllőhöz tartozhat.
Példaválaszok:
– A leguánfog azt bizonyította, hogy a kövület egy hüllőtől ered.
– Segített kitalálni neki, hogy milyen fajta állathoz is tartozhatott a fog.
– A fog alátámasztotta, hogy igaza van.
– Bizonyítékot adott neki ahhoz, amit ő végig is gondolt.
Vagy a válasz általánosabban fogalmaz, hogy a leguánfog hasonlított a megkövült fogra.
Példaválaszok:
– A leguánfog hasonlított a megkövült fogra.
– Láthatták, hogy ugyanúgy néznek ki.
– Azt is mondhatta volna, ezek ugyanazok.
– Éveket töltött azzal, hogy megtalálja a megfelelő fogat.
– Lapos volt és redőzött.
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Az óriás fog rejtélye, 10. feladat: Egy tudós Gideon Mantellnek egy leguánfogat mutatott. Miért volt ez fontos
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0 – Helytelen válasz
A tanuló válaszában nem hangsúlyozza a leguánfog jelentőségét.
Példaválaszok:
– Híres akart lenni.
– Azt gondolta, érdekes less látni egy leguánfogat.
– Többet akart megtudni a hüllőkről.
– Azt mutatja, hogy okos volt. (Túl általános, a válasz inkább a személyes jellemvonásra koncentrál, mint a felfedezésre.)
– Össze akarta hasonlítani a fogakat. (A válasz nem jelzi, miért fontos összehasonlítani a fogakat.)
8 – Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat.
9 – Nincs válasz.

Az óriás fog rejtélye, 11. feladat: Mit használt fel Gideon Mantell, amikor megpróbált rájönni, hogyan nézett ki
az Iguanodon?
Szövegtípus: Információszerző
Gondolkodási művelet: Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése
Helyes válasz: A
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Az óriás fog rejtélye, 12. feladat: Nézd meg a két képet az Iguanodonról! Miként segítenek neked a megértésben?
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Szövegtípus: Információszerző
Gondolkodási művelet: A szöveg nyelvi, tartalmi és szerkesztésbeli elemeinek mérlegelése, értékelése
2 – Helyes válasz
A válasz tartalmazza, hogy a képek a tudományos elképzelések változásait reprezentálják, vagy hogy a képek azt
mutatják, amit a különböző emberek az Iguanodonról képzeltek.
Példaválaszok:
– A mai tudósok úgy vélik, az Iguanodon másképpen néz ki, mint ahogy Gideon Mantell elképzelte.
– Azt mutatja meg, hogy az emberek elképzelése hogyan változott az Iguanodon kinézetéről.
– Azt mutatja meg, hogy a különböző emberek különbözőképpen képzelték el a kinézetét.
– Hogy az elképzelések mennyire különbözők lehetnek.
– Gideon Mantell azt gondolta a csontok alapján, hogy az Iguanodon mind a négy lábán járt, de a későbbi tudósok
másként gondolták.
Vagy a válasz tartalmazza, hogy a kép illusztrálja, miben is tévedett Gideon Mantell, vagy hogy a más emberek
is tévedhetnek.
Példaválaszok:
– Megmutatja, hogy Gideon néhány dologban tévedett.
– Hogy az emberek néha tévedhetnek.
1 – Részlegesen helyes válasz
A válasz cask annyit ír le, hogy a két képen az Iguanodon rajza különbözik.
Példaválasz:
– Azt, hogy különbözően néznek ki..
Vagy, a válasz csak egy expliciten megjelenő különbségre fókuszál, anélkül, hogy utalna a tudományos elképzelések
változásaira, vagy arra, hogy különböző emberek miket hihetnek.
Példaválasz:
– Hogy Gideon azt gondolta, szarva van.
Vagy, a válasz cask a két kép közötti különbséget írja le anélkül, hogy bármilyen tudományos elképzelésre, vagy a
különböző emberek közötti véleménykülönbségre utalna.
Példaválasz:
– Az egyiknek 4, a másiknak 2 lába van.

0 – Helytelen válasz
A tanuló válaszában nem hivatkozik a szövegben megjelenő illusztrációra. A válasz csak a két kép egy specifikus
részét foaglmazza meg, vagy a leírás az illusztrációkról szól általánosságban.
Vagy a válasz pontatlanul azt tartalmazza, hogy idővel az Iguanodon változott, nem pedig a róla alkotott elképzelések.
Példaválaszok:
– Megmutatni, hogy néztek ki.
– Segít megérteni, hogyan változtak éveken keresztül az Iguanodonok.
– Hogy megmutassák nekünk, növényevők voltak.
– 4 lábuk volt.
8 – Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat.
9 – Nincs válasz.
Kérdések

Az óriás fog rejtélye

Az óriás fog rejtélye, 13. feladat: A későbbi felfedezések bebizonyították, hogy Gideon Mantell tévesen képzelte
el az Iguanodon külsejét. Töltsd ki a táblázatot!

Mi a kövület?
Gideon Mantell szerint ilyen volt az1. Iguanodon
A mai tudósok szerint ilyen volt az Iguanodon

Az óriás fog rejtélye
A sziklák felülete
B egy óriás csontjai
1. Mi a kövület?Az Iguanodonnak egy tüske volt a hüvelykujján.
maradványai
C igen régi élőlények
Kérdések
Az óriás fog rejtélye
Az Iguanodon harminc méter hosszú volt.
felülete
A sziklák
D elefántok fogai
B egy óriás csontjai
Szövegtípus: Információszerző
1. Mi a kövület?
igen régi élőlények
maradványai
Gondolkodási művelet: Adatok és gondolatokC
értelmezése,
összefoglalása
sziklák
felülete
A
FIGYELMEZTETÉS: A FELADAT HÁROM RÉSZÉT
EGYMÁSTÓL
FÜGGETLENÜL KELL KÓDOLNI A SAJÁT 1
fogai
D elefántok
PONTOS KÓDKOCKÁJÁBAN!
2. A cikk
szerint
miért hittek régen egyesek az óriásokban?
egy
óriás
csontjai
B
A teljes feladat így néz ki a helyes válaszokkal mindenhárom kérdésre és megfelelő kódkockákkal:
C igen régi élőlények maradványai
1
Gideon Mantell szerint ilyen volt az
Iguanodon
A mai tudósok szerint ilyen volt az Iguanodon
D elefántok fogai
Kérdések

Az Iguanodon négy lábon járt.

Az Iguanodon négy lábon járt.

2.

A cikk szerintAz
miért
hittek régen
egyesek
az óriásokban?
Iguanodon
(néha)
két lábon/a
hátsó lábain

járt/

állt.

1

Az Iguanodonnak szarva volt (a fején/arcán/orrán),
Az Iguanodonnak egy tüske volt a hüvelykujján.
VAGY, tüske volt a fején/arcán/orrán.
2.

A cikk szerint miért hittek régen egyesek az óriásokban?

Az Iguanodon harminc méter hosszú volt.

Az Iguanodon 9 méteres volt.

3. Hol talált Bernard Palissy kövületeket?
1

1 – Helyes válasz
A a sziklákon
A válasz leírja, hogy Gideon Mantell és a mai tudósok
között mi az eltérés abban, hogyan járt vagy állt az Iguanodon.
az agyagban

B
C
Az Iguanodon (néha) két lábon/a hátsó lábain járt/
A aegysziklákon
Az Iguanodon négy lábon járt.
D ösvényen
állt.
B az agyagban
Az Iguanodonnak szarva volt (a fején/arcán/orrán),
3. Hol talált Bernard Palissy kövületeket?
Iguanodonnak egy tüske volt a hüvelykujján.
mellett
C egy folyóAz
VAGY, tüske volt a fején.
a
sziklákon
A
D egy ösvényen
Az Iguanodon harminc méter hosszú volt.
Az Iguanodon 9 méteres volt.
B az agyagban
0 – Helytelen válasz
C egy folyó mellett
A válasz nem írja le, hogy a mai tudósok szerint, hogyan járt vagy állt az Iguanodon. Az óriás fog rejtélye
D egy ösvényen
Példaválaszok:
– Kettő.
– Állt.

13

Az óriás fog rejtélye

13

Az óriás fog rejtélye

13
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Hol talált Bernard
kövületeket?
Gideon Mantell szerint ilyen volt az3. Iguanodon
A maiPalissy
tudósok
szerint ilyen volt az Iguanodon
egy folyó mellett
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1 – Helyes válasz
A válasz leírja, hogy Gideon Mantell és a mai tudósok mit gondolnak az Iguanodon tüskéjéről.
Gideon Mantell szerint ilyen volt az Iguanodon

A mai tudósok szerint ilyen volt az Iguanodon

Az Iguanodon négy lábon járt.

Az Iguanodon (néha) két lábon/a hátsó lábain járt/állt.

Az Iguanodonnak szarva volt (a fején/arcán/orrán),
Az Iguanodonnak egy tüske volt a hüvelykujján.
VAGY, tüske volt a fején/arcán/orrán.
Az Iguanodon harminc méter hosszú volt.

Az Iguanodon 9 méteres volt.

0 – Helytelen válasz
A válasz nem írja le, hogy mit gondolt Gideon Mantel, hol található a tüske az Iguanodonon.
Példaválaszok:
– A szarv a hüvelykujján volt.
– Tüskés volt a háta.
– Nem volt tüske a hüvelykujján.
1 – Helyes válasz
A válasz megfogalmazza, hogy Gideon Mantell és a mai tudósok véleménye között milyen eltérés van az Iguanodon
méretét illetően.
Gideon Mantell szerint ilyen volt az Iguanodon

A mai tudósok szerint ilyen volt az Iguanodon

Az Iguanodon négy lábon járt.

Az Iguanodon (néha) két lábon/a hátsó lábain járt/állt.

Az Iguanodonnak szarva volt (a fején/arcán/orrán),
Az Iguanodonnak egy tüske volt a hüvelykujján.
VAGY, tüske volt a fején.
Az Iguanodon harminc méter hosszú volt.

Az Iguanodon 9 méteres volt.

0 – Helytelen válasz
A válasz nem fogalmazza meg, a mai tudósok szerint mekkora volt az Iguanodon mérete.
Példaválaszok:
– 30 méter hosszú volt.
– 4 méteres.
8 – Nyomdahiba. A kérdés nyomdahibás, hiányzik az oldal, vagy más, a tanulón kívül álló okból megválaszolhatatlan a feladat.
9 – Nincs válasz.

Az óriás fog rejtélye, 14. feladat: Mit találtak később, ami rámutatott arra, hogy Gideon tévedett az Iguanodon
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kinézetével kapcsolatban?
Szövegtípus: Információszerző
Gondolkodási művelet: Egyenes következtetések levonása
Helyes válasz: D

112

A Kártyacseréhez kapcsolódó kérdések a következő oldalon kezdődnek.

Néhány gyerek odament az asztalhoz, hogy kártyát cseréljen.

| Példafeladatok

T11_G4_Booklet_1.indd 6

2 állatos kártya 3 sport kártyát ér.

1 állatos kártya 2 rajzfilmes kártyát ér.

A vásárban van egy olyan asztal, ahol az emberek kártyákat cserélhetnek.

Útmutató: Az 1., 2. és 3. kérdés a kártyacserére vonatkozik.

A Kártyacseréhez kapcsolódó kérdések a következő oldalon folytatódnak.

Válasz: ______________________________

Rajzfilmes vagy sport kártyákra kellene cserélnie?

Hány sport kártyát kaphat? ________________

Hány rajzfilmes kártyát kaphat? _______________

C. Katinak 6 állatos kártyája volt. Annyi kártyát szeretett volna cserébe,
amennyit csak lehetett.

Válasz: _____________ sport kártyát.

B. János 8 állatos kártyát akart sport kártyákra cserélni. Hány sport kártyát
kaphat?

Válasz: _____________ rajzfilmes kártyát.

A. Bori 5 állatos kártyát akart rajzfilmes kártyákra cserélni. Hány rajzfilmes
kártyát kaphat?

Állatos kártyák cseréje

4. évfolyam_1. füzet

2011.02.10.
T11_G4_Booklet_1.indd
11:46:23
7

6

1

M031346

Kártyacsere

4. évfolyam_1. füzet

MP31346

Kártyacsere (folytatás)

10

7

12

79

2011.02.10. 11:46:26

79
99

11
70

71

10

20

99

70

10

99

79

M01_01

TIMSS 2011 matematika, 4. évfolyam
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2

3
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4. évfolyam_1. füzet

Vége a Kártyacseréhez kapcsolódó kérdéseknek.

Válasz: _____________ sport kártyát.

Bánknak 8 rajzfilmes kártyája volt, amit sport kártyákra akart cserélni.
Hány sport kártyát kaphat?

Rajzﬁlmes kártyák cseréje

Válasz: _____________ állatos kártyát.

Pityunak 15 sport kártyája volt, amit állatos kártyákra akart cserélni.
Hány állatos kártyát kaphat?

Sport kártyák cseréje

Kártyacsere (folytatás)
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M031379

M031380

10

99

70

10

99

70

79

71

79

2011.02.10. 11:46:26

8

72

M01_03

71

M01_02

4

5

M031002
T11_G4_Booklet_1.indd 9

kalózhajó

kincses hajó

6

5

4

3

Válasz: _______________

Egy hajón 218 utas és 191 főnyi személyzet van.
Összesen hány ember van a hajón?

a
b
c
d

A fenti képen egy kalózhajót látsz, ami egy kincses hajót üldöz.
Az alábbiak melyike a legpontosabb becslés arra, hogy hány hajóhossznyi
távolság van a kalózhajó eleje és a kincses hajó hátulja között?

4. évfolyam_1. füzet

M031313

114
99

70

10

9

2011.02.10. 11:46:26

79

M01_05

M01_04

115

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

2 cm

2 cm

2 cm

b

d

a

c

4. évfolyam_1. füzet
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T11_G4_Booklet_1.indd 10

1 cm

2 cm
1 cm
1 cm

1 cm
1 cm

2 cm

2 cm

2 cm

2 cm

Zsuzsinak a fenti képen látható 6 kartonlapja van. Az alábbi testek közül
melyiket tudná Zsuzsi mind a 6 kartonlap felhasználásával úgy összerakni,
hogy nem vág el egy lapot sem?

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm
1 cm
1 cm

6

M031083

2011.02.10. 11:46:27

10

M01_06

7

8

M031071

d

c

a
b
c
d
32

16

8

2

Egy térkép léptéke szerint 1 centiméter a térképen 4 kilométernek felel meg
a valóságban. Két város közötti távolság a térképen 8 centiméter.
Hány kilométerre van egymástól a két város?

b

a

Az alábbiak közül melyiken láthatod a fenti alakzatot félfordulattal
vagy 180°-kal elforgatva?

T11_G4_Booklet_1.indd 11

4. évfolyam_1. füzet

M031185

2011.02.10. 11:46:28

11

M01_08

M01_07

9

10

M051305

11

M051091

4,95 km-t

5,13 km-t

5,8 km-t

6,3 km-t

4
8

2
4

2
8

a

b

c

d

Válasz: ________________

Mennyi az a legkevesebb mérkőzés, amelyet Zedország játszhatott?

Zedországnak 11 pontja van.

3 pontot kapnak egy győzelemért,
1 pontot kapnak egy döntetlenért,
0 pontot kapnak egy vereségért.

Egy futballbajnokságban a csapatok

1
2

Melyik tört nem egyenlő a többivel?

a
b
c
d

Mekkora távolságot tett meg Domonkos?

T11_G4_Booklet_1.indd 12

4. évfolyam_1. füzet

M051001

Domonkos először 4,8 km-t tett meg autóval, azután 1,5 km-t tett meg
busszal.
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10

99

79

2011.02.10. 11:46:28

12

M02_03

M02_02

M02_01

12

1
óra múlva
2

3 óra múlva

c

3

2 óra múlva

b

d

1

a

1
óra múlva
2

Hány óra múlva ér Marcsi a táblától Bollányig?

Marcsi ugyanazzal a sebességgel folytatja az utat Bollányba.

T11_G4_Booklet_1.indd 13

Abavár 30 km

Bollány 45 km

Megérkezett ehhez a táblához.

Marcsi elindult Abavárból, és azonos sebességgel haladt 2 órán keresztül.

4. évfolyam_1. füzet

M051007

116
2011.02.10. 11:46:32

13

M02_04

117

14

Válasz: ______________

4. évfolyam_1. füzet
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2.

3.

Hány gyufaszálra lesz szüksége, hogy kirakja a 4. alakzatot?

1.

Mindig ugyanazt a szabályt alkalmazza a következő alakzat megformálására.

Négy gyufaszálra van szüksége, hogy kirakja az 1. alakzatot, hét gyufaszálra,
hogy kirakja a 2. alakzatot, és tíz gyufaszálra, hogy kirakja a 3. alakzatot.

Az 1., 2. és 3. alakzat az alábbiakban látható.

Karcsinak gyufaszálakból alakzatokat kell kiraknia az 1. alakzattól a
4. alakzatig.

Válasz: _______________

99

70

10

99

79

2011.02.10. 11:46:33

14

79

M02_06

M02_05

15
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B

C

Könyvtár

D

Fenyő utca

Juhar utca

B2

E

Bolt

F

Iskola

Tűzoltóság

Négyzetrács

B. Tibor a C4-es négyzeten lévő házban lakik. Tegyél egy X-et abba a
négyzetbe, ahol Tibor lakik!

A

Játszótér

4. évfolyam_1. füzet

1

2

3

4

A Juhar és a Tölgy utca sarka

Iskola

Játszótér

Helyszínek

Az elsőt megadtuk.

A. Egészítsd ki a táblázatot azzal, hogy hol találhatók az alábbi helyszínek!

a

10

M051064

13

M051203

M051601

a utc
Szilf

23 · 19 =

Tölgy utca

99

79

10

99

70

10
79

2011.02.10. 11:46:34

15

71

M02_07

16
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4. évfolyam_1. füzet

Fejezd be Jancsi alakzatát!

Jancsi elkezdte rajzolni az alakzatot.

egy szimmetriatengelye van.

5 oldala és

Jancsinak egy olyan alakzatot kell rajzolnia, amelynek

| Példafeladatok

M051015

10

99

79

2011.02.10. 11:46:34

16

11

M02_08

17

18

M051123

Íz
Vanília

Citrom

Eper

Csokoládé

4

3

2

1
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Gyerekek száma

Kedvenc fagyiízek

Válasz: ________________

Hány gyerek választotta kedvenc íznek a vaníliát?

a
b
c
d

Hány szimmetriatengelye van ennek az alakzatnak?

4. évfolyam_1. füzet

M051109

118
= 4 gyerek

10

99

70

2011.02.10. 11:46:34

17

79

M02_10

M02_09

2011.02.10. 11:46:36
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18
4. évfolyam_1. füzet

Ha befejezted az 1. rész kitöltését, mielőtt letelt volna az idő,
akkor lapozz vissza, és nézd át a válaszaidat!

Itt állj
meg!

Ne kezdj hozzá a 2. részhez,
amíg arra fel nem szólítanak!
35

30

25

20

a
b
c
d

A Fenyő Iskolában 30 diák számára van hely minden évfolyamon.
Mennyivel több diák járhatna még az iskolába?

6.
5.
4.
3.
2.
1.
0

5

10

15

20

25

30

35

Évfolyam

Fenyő Iskola

19

A diagram a Fenyő Iskola diákjainak számát mutatja évfolyamonként.

M02_11

M051117

Diákok száma

Javítókulcs
A javítókulcsban a feleletválasztós feladatok esetében megadjuk a helyes válasz betűjelét, míg a nyílt végű feladatoknál
a lehetséges kódok mellett azok leírása olvasható.

1.B feladat: Kártyacsere – sport kártyára
Tartalmi terület: Számok
Kognitív terület: Értelmezés
Helyes válasz
10 12
Rossz válasz
70 16
71 24
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Nincs válasz
99 Üres
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1.A feladat: Kártyacsere – rajzfilmes kártyára
Tartalmi terület: Számok
Kognitív terület: Alkalmazás
Helyes válasz
10 10
Rossz válasz
79 Rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Nincs válasz
99 Üres

119

1.C feladat: Kártyacsere – maximális számúra

Tartalmi terület: Számok
Kognitív terület: Értelmezés
Helyes válasz
20 A rajzfilmes kártyák száma (12) ÉS a sportkártyák száma (9) helyes, ÉS a választás (rajzfilmes kártyák) is helyes.
Részlegesen jó válasz
10 Csak a rajzfilmes kártyák száma jó.
11 Csak a sportkártyák száma jó.
12 A rajzfilmes és sportkártyák száma jó, de a választás rossz vagy hiányzik.
Rossz válasz
70 A rajzfilmes vagy a sportkártyákat választja, de számok nem láthatók.
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Nincs válasz
99 Üres

2. feladat: Kártyacsere – sport kártyák cseréje

Tartalmi terület: Számok
Kognitív terület: Értelmezés
Helyes válasz
10 10
Rossz válasz
70 5
71 30
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Nincs válasz
99 Üres

3. feladat: Kártyacsere – Rajzfilmes kártyák cseréje
Tartalmi terület: Számok
Kognitív terület: Értelmezés
Helyes válasz
10 6
Rossz válasz
70 4
71 12
72 24
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Nincs válasz
99 Üres
4. feladat: Hány hajóhossznyi a távolság?
Tartalmi terület: Számok
Kognitív terület: Értelmezés
Helyes válasz: A
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5. feladat: Hány ember van a hajón?

120

Tartalmi terület: Számok
Kognitív terület: Alkalmazás
Helyes válasz
10 409
Rossz válasz
70 309
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Nincs válasz
99 Üres

6. feladat: Melyik testet lehet összerakni a lapokból?
Tartalmi terület: Geometriai alakzatok és mérés
Kognitív terület: Ismeret
Helyes válasz: D

7. feladat: Félfordulat végrehajtásával kapott kép
Tartalmi terület: Geometriai alakzatok és mérés
Kognitív terület: Ismeret
Helyes válasz: B
8. feladat: A két város távolsága
Tartalmi terület: Számok
Kognitív terület: Értelmezés
Helyes válasz: D
9. feladat: Mekkora távolságot tett meg Domonkos?
Tartalmi terület: Számok
Kognitív terület: Alkalmazás
Helyes válasz: A
10. feladat: Melyik tört nem egyenlő a többivel?
Tartalmi terület: Számok
Kognitív terület: Ismeret
Helyes válasz: D

11. feladat: Legkevesebb hány mérkőzést játszott Zedország?
Tartalmi terület: Számok
Kognitív terület: Értelmezés
Helyes válasz
10 5 VAGY 3 győzelem és 2 döntetlen.
Rossz válasz
79 Rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat).
Nincs válasz
99 Üres.
12. feladat: Hány óra múlva ér Marcsi Bollányig?
Tartalmi terület: Számok
Kognitív terület: Értelmezés
Helyes válasz: C

Tartalmi terület: Számok
Kognitív terület: Ismeret
Helyes válasz
10 437
Rossz válasz
79 Rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat).
Nincs válasz
99 Üres.

| Példafeladatok

13. feladat: 23-szor 19

121

14. feladat: Gyufaszálak száma a 4. alakzaton
Tartalmi terület: Számok
Kognitív terület: Alkalmazás
Helyes válasz
10 13
Rossz válasz
70

79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat).
Nincs válasz
99 Üres

15.A feladat: A helyszínek koordinátái

Tartalmi terület: Geometriai alakzatok és mérés
Kognitív terület: Ismeret
Helyes válasz
20 Mindkét hely helyes: Iskola (F2) ÉS a Juhar/Tölgy utca sarka (E3).
Nem fogadható el 2F vagy 3E.
Rossz válasz
70 Csak az Iskola helyes (F2)
71 Csak a Juhar/Tölgy utca sarka helyes (E3)
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat).
Nincs válasz
99 Üres.

15.B. feladat: Hol lakik Tibor?
Tartalmi terület: Geometriai alakzatok és mérés
Kognitív terület: Alkalmazás
Helyes válasz
10 Egy „X” van beírva a C4 négyzetbe.
Rossz válasz
79 Rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat).
Nincs válasz
99 Üres.
16. feladat: Jancsi alakzata
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Tartalmi terület: Geometriai alakzatok és mérés
Kognitív terület: Alkalmazás
Megjegyzés: Ha a szimmetriatengely be van rajzolva, hagyjuk figyelmen kívül; a tanulóknak nem kellett berajzolniuk.
Helyes válasz
10 Jó alakzatot rajzol, amelynek 5 oldala és 1 szimmetriatengelye van. Az új csúcsnak ±2 mm távolságon belül kell
lennie a szimmetriatengelytől (az új csúcs bárhol elfogadható a szimmetriatengelyen, feltéve, ha az alakzatnak 5
oldala van).
VAGY

122

11

Rossz válasz
79 Rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat).
Nincs válasz
99 Üres.

17. feladat: Hány szimmetriatengelye van az alakzatnak?
Tartalmi terület: Geometriai alakzatok és mérés
Kognitív terület: Ismeret
Helyes válasz: B

18. feladat: Hány gyereknek kedvence a vanília?
Tartalmi terület: Adatábrázolás
Kognitív terület: Ismeret
Helyes válasz
10 12
Rossz válasz
70 3
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat).
Nincs válasz
99 Üres.
19. feladat: Mennyivel több diák járhatna a Fenyő iskolába?

| Példafeladatok

Tartalmi terület: Adatábrázolás
Kognitív terület: Értelmezés
Helyes válasz: D

123

1

2

M032166

.

.

.

.

1998

1999

Év

2000

2001

Cseresznyés kóla
Citromos kóla

a
b
c
d

2006

2005

2004

2003

3

F

P

P

P

P

P

P

P

F

P

P

F

P

P

P

P

F

F

P

A 4 · 4-es alakzat négy fekete
és 12 piros lapból áll.

P

P

P

P

25

7·7

16

12

8

Piros lapok
száma

25

16

9

Összes lap
száma

A Piros és fekete lapokhoz tartozó kérdések folytatódnak.

9
16

4

4·4
6·6

1

3·3
5·5

Fekete lapok
száma
Alakzat

Az alábbi táblázat az első három alakzathoz szükséges lapok számát tartalmazza,
amelyeket Réka kirakott. A továbbiakban is ezt a sorozatot követve rak ki
alakzatokat. Egészítsd ki a táblázatot a 6 · 6-os és 7 · 7-es alakzatok adataival!

P = Piros lap

F = Fekete lap

P

P

A 3 · 3-as alakzat egy fekete
és 8 piros lapból áll.

Rékának piros és fekete lapjai vannak. A lapokból négyzeteket rak ki.

Útmutató: A 3., 4. és 5. kérdés a piros és fekete lapokra vonatkozik.

Piros és fekete lapok

8. évfolyam_ 1. füzet
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20

99

70

10
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0

10

20

30

40

50

60

-hoz?

Üdítőital eladás

.

A diagram kétféle üdítőital eladását mutatja 4 éven keresztül. Ha az eladás
így folytatódik a következő 10 évben, határozd meg, hogy melyik évben fognak
a Cseresznyés kólából ugyanannyit eladni, mint a Citromos kólából!

d

c

b

a

Melyik tört közelít LEGJOBBAN

8. évfolyam_ 1. füzet

M032721

Dobozok száma
(millió)

124
M032757
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TIMSS 2011 matematika, 8. évfolyam

4

5

____________ piros lapot.

8. évfolyam_ 1. füzet

(n – 2)2

n·n
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Piros lapok
száma

Összes lap
száma

Vége a Piros és fekete lapokhoz kapcsolódó kérdéseknek.

Fekete lapok
száma

Alakzat

Réka hozzá akart tenni egy sort a táblázathoz, amiből kiderül, hány lap kell egy
tetszőleges nagyságú négyzet kirakásához. A szemközti oldalon lévő táblázatban
szereplő sorozat segítségével egészítsd ki ezt a sort az alábbi táblázatban az n · n-es
alakzat esetére!

Válasz: ____________ fekete lapra.

C. Ezután Réka 44 piros lapból rakott ki egy alakzatot. Hány fekete lapra lenne
Rékának szüksége, hogy kiegészítse az alakzatot a fekete részével?

Válasz: ____________ piros lapot.

B. Réka kirakott egy új alakzatot, amiben 49 fekete lap volt.
Hány piros lapot használt fel ehhez az alakzathoz?

Válasz: ____________ fekete lapot.

A. Réka kirakott egy összesen 64 lapból álló alakzatot. Hány piros és hány fekete
lapot használt fel ehhez?

Használd az előző táblázat sorozatát, hogy megválaszold a következő kérdéseket!

Piros és fekete lapok (folytatás)

20

79

70

9

6

7

E

A

D

B

C

a
b
c
d

2·2·3·3

4·3·3

4·9

6·6

Az alábbiak közül melyik mutatja, hogy a 36 hogyan írható fel prímtényezők
szorzataként?

Válasz: _______________

Mennyi az ABCDE ötszög belső szögeinek összege?
Írd le számításaidat is!
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M01_05

11

20

99

79

10

99

79

10

99

79

10

M01_04

M032692
M032626

M032760

M032761
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20

99

79

10
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M01_07

M01_06
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9

M032595
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Fekete
15%

Fehér
30%

Kék
10%

Piros
20%

Zöld
25%

Sapkák színe

55

145

110

100

a
b
c
d

30 és 45

11 és 14

10 és 13

1 és 4

Ha t egy 6 és 9 közötti számot jelöl, akkor t + 5 melyik két szám között van?

a
b
c
d

A kördiagram egy sportboltban kapható sapkák százalékos megoszlását mutatja.
Ha 200 sapka van, hány olyan sapka van, amely vagy fehér, vagy zöld színű?
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M01_09
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10

11

M052216

12

M052231

0,35

0,53

0,6

0,8
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Válasz: ______________ dobozra

Legkevesebb hány dobozra van szüksége, hogy az összes tojást el tudja
pakolni?

94 darab tojása van.

Mindegyik dobozban 6 tojás fér el.

Kamilla tojásokat pakol dobozokba.

Válasz: _____________

42,65 + 5,748 =

a
b
c
d

Melyik számmal egyenlő a

8. évfolyam_ 1. füzet

M052061

126
10

99

70

10

99

70
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12

79

M02_03

79

M02_02

M02_01

127

13

14

M052228
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kiszámításához?

50 : 30 = 30 : 50

c

d

50-nek a 3%-a = 100-nak a 6%-a

b

3
5
. 50 =
. 30
10
10

50-nek a

a

3
–e = 3-nak az 50%-a
10

Melyik igaz az alábbi állítások közül?

d

c

b

a

Melyik a helyes módszer az
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15

16
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(x + 4) m

1m

x2 + 3x – 1

x2 + 4x – 1

x2 + 4x

x2 + 3x

a
b
c
d

14

11

10

7

Mennyi az y értéke?

a = 8, b = 6, és c = 2

a
b
c
d

Melyik kifejezés mutatja a kert satírozott részének területét m -ben megadva?

2

A fehér terület egy téglalap alakú ösvény, amely 1 méter széles.

Ez egy téglalap alakú kert rajza.

xm

8. évfolyam_ 1. füzet

M052302

ösvény
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14

M02_07

M02_06

17
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Úgy dolgozz, hogy számításaid láthatók legyenek! Ha számológépet használsz,
akkor is írd le a megoldáshoz vezető lépéseket!

Válasz: ______________ cm

Milyen hosszú a leghosszabb darab?

x+6

x+7

2x – 5

A hosszak cm-ben a következők.

3 részre vágták.

Egy fadarab 40 cm hosszú volt.

T11_G8_Booklet_1.indd 15
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79

70
99

21
11

20
10

M02_08

18

19

M052362
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X

C

B

70°

b°

Válasz: ______________

Mennyi a b értéke?

Az m és az n egyenesek párhuzamosak.

Válasz: ______________ °

60°

Mekkora a B csúcsnál lévő szög nagysága?

AB kétszer olyan hosszú, mint CX.

AC = BC

Ebben a háromszögben:

A

8. évfolyam_ 1. füzet

M052408

128
n

m

10

99

79

10

99

79

2011.02.10. 15:14:50

16

M02_10

M02_09

129

20

21

M052084

18 cm2

24 cm2

36 cm2

81 cm2

20 cm
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15 cm

30 cm

Doboz

Válasz: ________________

36 cm
20 cm

Mi az a legnagyobb számú könyv, ami elhelyezhető a dobozban?

6 cm

Könyv

Mindegyik könyv egyforma méretű.

Rudi könyveket pakol egy téglatest alakú dobozba.

a
b
c
d

Mekkora ennek a négyzetnek a területe?

8. évfolyam_ 1. füzet

M052206

Egy négyzet kerülete 36 cm.

10

99

79

2011.02.10. 15:14:50

17

M02_12

M02_11

22

1
2
4
10
1
5
1
10

a
b
c
d

Mekkora a valószínűsége annak, hogy a következő találomra kihúzott golyó
piros lesz?

Az üveggolyót visszateszi a zsákba.

Zsuzsa találomra kivesz egy üveggolyót a zsákból. Az üveggolyó piros.

10 üveggolyó van egy zsákban: 5 piros és 5 kék.
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130
23

A javítókulcsban a feleletválasztós feladatok esetében megadjuk a helyes válasz betűjelét, míg a nyílt végű feladatoknál
a lehetséges kódok mellett azok leírása olvasható.

1. feladat: Legjobb közelítés

Tartalmi terület: Számok
Kognitív terület: Ismeret
Helyes válasz: B

2. feladat: Két üdítőital eladási mutatói

Tartalmi terület: Adat és valószínűség
Kognitív terület: Értelmezés
Helyes válasz: B

3. feladat: Piros és fekete lapok – Egészítsd ki a táblázatot!
Tartalmi terület: Algebra
Kognitív terület: Értelmezés
Megjegyzés: Először a sorok helyességét kell ellenőrizni és csak utána az oszlopokét, mivel a 10-es kód elsőbbséget
élvez a 70-es kóddal szemben.
Helyes válasz
20 Mindkét sor teljesen jó.
Alakzat 6 ∙ 6: 20, 36
Alakzat 7 ∙ 7: 24, 49
Részlegesen jó válasz
10 Az értékek jók az egyik sorban, de nem mindkettőben.
T11_G8_Booklet_1.indd 19

Nők

89
84
79
74
69
64
59
54
49
44
39
34
29
24
19
14
9
4
0
Férfiak

Nők

Y ország korösszetétele
Lassú növekedés

Életkor: 45–89 év Már nem vállalnak több gyereket

Életkor: 20–44 év Gyerekeket vállalnak

Később vállalnak gyereket

A népesség százalékos aránya

8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Életkorok

Életkor: 0–19 év

A népesség százalékos aránya

8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Férfiak

X ország korösszetétele
Gyors növekedés

B. Miért fog várhatóan nagyobb problémát okozni az idősebb korosztályról való
gondoskodás Y országnak, mint X országnak?

A. Miért vezethet X ország korösszetétele gyorsabb népességnövekedéshez, mint
Y ország korösszetétele?

A grafikonok X ország és Y ország népességének korösszetételét mutatják. A
népesség három korcsoportra van felosztva: a legfiatalabbaktól a legidősebbekig.
A grafikonok alapján következtetni lehet a népesség-növekedésre.

89
84
79
74
69
64
59
54
49
44
39
34
29
24
19
14
9
4
0

Életkorok

X ország és Y ország korösszetételének összehasonlítása
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Javítókulcs
10

99

79

10

99

79
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19

M02_14

Rossz válasz
70 Az értékek jók az egyik oszlopban, de nem mindkettőben.
Piros lapok száma: 20, 24 VAGY Összes lap száma: 36, 49
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Nincs válasz
99 Üres

4.A feladat: Piros és fekete lapok – 64 lapból álló alakzat

Tartalmi terület: Algebra
Kognitív terület: Értelmezés
Helyes válasz
20 36 fekete és 28 piros.
Részlegesen jó válasz
10 36 fekete, a piros rossz.
11 28 piros, a fekete rossz.
Rossz válasz
79 Rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Nincs válasz
99 Üres

4.B feladat: Piros és fekete lapok – 49 fekete lapból álló alakzat

Tartalmi terület: Algebra
Kognitív terület: Értelmezés
Helyes válasz
10 32
Rossz válasz
79 Rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Nincs válasz
99 Üres

4.C feladat: Piros és fekete lapok – 44 piros lapból álló alakzat

Tartalmi terület: Algebra
Kognitív terület: Értelmezés
Helyes válasz
10 100
Rossz válasz
79 Rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Nincs válasz
99 Üres

Tartalmi terület: Algebra
Kognitív terület: Értelmezés
Helyes válasz
20 Mindkét kifejezés helyes, egyszerűsített formában van megadva.
Piros lapok száma: 4(n – 1); 4n – 4; vagy helyes szöveges leírás.
Összes lap száma: n2; n ∙ n; vagy helyes szöveges leírás, mint pl. „négyzetre emeljük a számot”, vagy „szorozzuk
meg önmagával”.
21 Mindkét kifejezés helyes, a piros lapokra vonatkozó kifejezés olyan formában szerepel, hogy az összes lap számából
kivonja a fekete lapok számát, pl. n2 – (n – 2)2 vagy ezzel ekvivalens.
Részlegesen jó válasz
10 A piros lapok számára vonatkozó kifejezés helyes, ahogy a 20-as kódnál szerepel, de nem ad meg semmilyen kifejezést az összes lap számára.
11 Az összes lap számára vonatkozó kifejezés helyes, ahogy a 20-as kódnál szerepel, de nem ad meg semmilyen kifejezést a piros lapok számára.

| Példafeladatok

5. feladat: Piros és fekete lapok n x n-es alakzat

131

Rossz válasz
70 Olyan helytelen kifejezés, amely tartalmaz n-et a piros lapokra vonatkozóan vagy az összes lap számára vonatkozóan, vagy mindkettő esetében (ideértjük azt, amikor rosszul megkísérli kifejezni a piros lapok számát az összes
lap számából különbségként).
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat).
Nincs válasz
99 Üres

6. feladat: Ötszög belső szögeinek összege

Tartalmi terület: Geometria
Kognitív terület: Értelmezés
Megjegyzés: Mértékegység nem szükséges, ha a számításokból következik, hogy helyes mértékegységgel számolt.
Helyes válasz
20 540 fok és látszik a számítás.
Példák:
– 3 (háromszögek) ∙ 180° = 540o
– 6 (derékszögek) ∙ 90° = 540o
Részlegesen jó válasz
10 540 fok és nem látszik számítás.
Rossz válasz
79 Rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat).
Nincs válasz
99 Üres

7. feladat: 36 prímtényezők szorzataként felírva
Tartalmi terület: Számok
Kognitív terület: Ismeret
Helyes válasz: D

8. feladat: A boltban kapható sapkák százalékos aránya
Tartalmi terület: Számok
Kognitív terület: Alkalmazás
Helyes válasz: C
9. feladat: Ha t egy 6 és 9 közötti szám
Tartalmi terület: Algebra
Kognitív terület: Ismeret
Helyes válasz: C
10.feladat: Melyik tizedes tört egyenlő 3/5-del?
Tartalmi terület: Számok
Kognitív terület: Ismeret
Helyes válasz: B
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11. feladat: 42,65 és 5,748 összege

132

Tartalmi terület: Számok
Kognitív terület: Ismeret
Helyes válasz
10 48,398
Rossz válasz
70 10013 és a tizedes pont bárhol van vagy hiányzik
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat).
Nincs válasz
99 Üres

12. feladat: Kamilla tojásokat pakol dobozokba

Tartalmi terület: Számok
Kognitív terület: Alkalmazás
Helyes válasz
10 16
Rossz válasz
2
70 15 VAGY 15,6 VAGY 15,67 VAGY 15,7 VAGY 15 3
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat).
Nincs válasz
99 Üres

13. feladat: Törtek kivonási módszere
Tartalmi terület: Számok
Kognitív terület: Alkalmazás
Helyes válasz: D

14. feladat: Melyik egyenlet helyes?
Tartalmi terület: Számok
Kognitív terület: Ismeret
Helyes válasz: D

15. feladat: A satírozott rész területe
Tartalmi terület: Algebra
Kognitív terület: Alkalmazás
Helyes válasz: A

16. feladat: Mennyi az y értéke?
Tartalmi terület: Algebra
Kognitív terület: Ismeret
Helyes válasz: A

17. feladat: Leghosszabb fadarab hossza

18. feladat: Mekkora a B csúcsnál lévő szög?
Tartalmi terület: Geometria
Kognitív terület: Értelmezés
Helyes válasz
10 45
Rossz válasz
79 Rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat).
Nincs válasz
99 Üres
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Tartalmi terület: Algebra
Kognitív terület: Alkalmazás
Helyes válasz
20 15 és a 4x + 8 = 40 vagy ezzel egyenértékű algebrai érvelés látható.
21 15 és numerikus (azaz nem algebrai) érvelés látható
Részlegesen jó válasz
10 8 és láthatóan helyes gondolatmenet vagy x = 8 és láthatóan helyes gondolatmenet
11 x + 7 és láthatóan helyes gondolatmenet vagy x = 8 megadása
Rossz válasz
70 15 vagy x + 7 láthatóan helytelen gondolatmenettel vagy anélkül
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat).
Nincs válasz
99 Üres
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19. feladat: Mennyi a b értéke?

Tartalmi terület: Geometria
Kognitív terület: Értelmezés
Helyes válasz
10 50
Rossz válasz
79 Rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat).
Nincs válasz
99 Üres

20. feladat: Mekkora a négyzet területe?
Tartalmi terület: Geometria
Kognitív terület: Alkalmazás
Helyes válasz: A
21. feladat: A dobozba férő könyvek száma
Tartalmi terület: Geometria
Kognitív terület: Értelmezés
Helyes válasz
10 12
Rossz válasz
79 Rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat).
Nincs válasz
99 Üres
22. feladat: Annak a valószínűsége, hogy a golyó piros lesz
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Tartalmi terület: Adat és valószínűség
Kognitív terület: Értelmezés
Helyes válasz: A

134

23.A feladat: Két ország korösszetételének összevetése
Tartalmi terület: Adat és valószínűség
Kognitív terület: Értelmezés
Helyes válasz
10 X országban nagyobb a százalékos aránya azon embereknek, akik a „Gyerekeket vállalnak” vagy a „Később vállalnak gyereket” kategóriában vannak, mint az Y országban.
Megjegyzés: Az X országra való utalásnak egyértelműnek kell lennie. Az Y országgal való összehasonlításnak nem
feltétlenül kell szerepelnie.
Fogadjuk el a „több ember”-t „arányaiban többként” és a „fiatalok vagy fiatalabbak”-at a „gyereket vállalnak” vagy
„később vállalnak gyereket” helyett.
Példák:
– Az X országban több ember van a Gyerekeket vállalnak vagy a Később vállalnak gyereket kategóriában, mint az
Y országban.
– Több ember van a „Később vállanak gyereket”-ben az X országban.
– Több a fiatal az X országban.
– Többen vannak a gyereket vállalnakban mint az Y országban.
Rossz válasz
79 Rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat).
Példák:
– Több a később vállalnak gyereket.
– X országnak nagyobb a népessége mint az Y országnak.
Nincs válasz
99 Üres

23.B feladat: Miért nagyobb probléma az idősebb korosztályról való gondoskodás
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Tartalmi terület: Adat és valószínűség
Kognitív terület: Értelmezés
Helyes válasz
10 Az Y országban, az idősebb korosztály („már nem vállalnak több gyereket”) relatíve nagy népességszámának és a
fiatal generáció számának összehasonlítása.
Megjegyzés: Az idősebb és fiatal generáció összehasonlításának ki kell derülni vagy utalni kell rá.
Az X és Y országot nem kell megemlíteni.
Példák:
– Több idős ember van mint fiatal.
– Túl sokan vannak az idősek és nagyon kevés a fiatal.
– Nincs elég fiatal, hogy gondoskodjon az idősekről.
– Kevés a gyereket vállalnak, hogy fenntartsák a népességszámot.
– Öregedő népesség, kevesebb fiatal, kevesebb munkaerő.
Rossz válasz
79 Rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat).
Példák:
– Több az idős Y-ban mint az X-ben.
– Y országban szélesebb a már nem vállalnak gyereket tartomány, mint az X országban.
Nincs válasz
99 Üres
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1

2

S031356

kecske

tehén

farkas

szarvas

jegesmedve

rozmár

a
b
c
d

uszonyok

bajusz

agyarak

zsírrétegek

Mije van a rozmárnak, ami melegen tartja?

Habár a jegesmedve és a rozmár kinézetre igencsak különbözik, mégis
mindketten megélnek a nagy hidegben. A jegesmedvét vastag bundája tartja
melegen. A rozmárnak nincs bundája.

a
b
c
d

A ragadozó olyan állat, amely más állatokkal táplálkozik.
Ezek közül melyik ragadozó?

4. évfolyam_1. füzet

S031291

20

S01_02

S01_01

3

4

S031230

136
szárnyak

belső váz

szőr

tollak

Írj le egy olyan okot, amitől a normális fölé emelkedhetett a testhőmérséklete!

Az ember normális testhőmérséklete 37 °C körül van.
Gergő egy reggel ébredés után megmérte a hőmérsékletét.
A testhőmérséklete 40 °C volt.

a
b
c
d

Mi a közös a madarakban, a denevérekben és a lepkékben?

4. évfolyam_1. füzet

S031325
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10

99

70

79

21

71

S01_04

S01_03

TIMSS 2011 természettudomány, 4. évfolyam

Példafeladatok
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5

6

S031068

50 ml

100 ml

150 ml

200 ml

15 gramm

30 gramm

45 gramm

60 gramm

Meg volt-e
keverve?
Igen
Igen
Igen
Igen

Víz
hőmérséklete
o
25 C

25 oC
o

25 C
25 oC

Ha kevésbé keverik, milyen gyorsan oldódik fel a só.

Ha jobban keverik, milyen gyorsan oldódik fel a só.

Mennyi só oldódik fel különböző hőmérsékleten.

Mennyi só oldódik fel különböző mennyiségű vízben.

a
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b

c

d

Egy darab jeget egy pohár vízbe tesznek. Melyik kép mutatja legjobban a jég
helyzetét a vízben?

a
b
c
d

Mit akart Móni megtudni a kísérletből?

Víz
mennyisége

Feloldott só
mennyisége

Móni sóval és vízzel kísérletezett. A kísérlet eredményei a táblázatban
olvashatóak.

4. évfolyam_1. füzet

S031418

22

S01_06

S01_05

7

8

S031197

9

S031371

az olvasztáshoz és a forraláshoz, de a fagyasztáshoz nem

az olvasztáshoz és a fagyasztáshoz, de a forraláshoz nem

csak az olvasztáshoz

csak a forraláshoz

a
b
c
d

lebomló növényekben és állatokban.

kavicsrétegben.

agyagrögökben.

homokszemcsékben.

A növények olyan talajban nőnek a legjobban, amely gazdag...

a
b
c
d

Az alábbiak melyikéhez van szükség hőre?

A fagyasztás, olvasztás és forralás révén a víz egyik halmazállapotból a másikba
megy át.

2. felhasználás:

1. felhasználás:

Nevezz meg két dolgot, amire az elektromosságot fel lehet használni
a mindennapi életben!

4. évfolyam_1. füzet

S031376

99

12

12

23

S01_09

S01_08

11
79

10
70

99

11
79

10
70

S01_07

13

13

19

19

10

11

3

4. évfolyam_1. füzet

2. tevékenység:

1. tevékenység:

Írj le két olyan emberi tevékenységet, amely állatok kipusztulásához vezethet!

A Nap száma: _______________

A Hold száma: _______________

A Föld száma: _______________

Írd be a helyes számot az égitestek mellé (1, 2 vagy 3)!

1

2

A alábbi ábrán a Földet, a Holdat és a Napot látod. Minden égitestnek van egy
száma. Az égitestek mozgásirányát a nyilak jelölik.
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S031044

S031390

10

79

70

99

12

12

24

11
79

10
70

99

11

S01_11

79

10

99

70

S01_10

19

19

12

13

S051057

csontváz

Test része

a
b
c
d

A sündisznó puha testrészei védve vannak.

A sündisznót nehezebb észrevenni összegömbölyödve.

A sündisznó nagyobbnak néz ki összegömbölyödve.

A sündisznó gyorsan odébb tud gurulni.

Hogyan válik hasznára ez a viselkedés?

A sündisznó kicsi, tüskés állat. Mikor megijed, összegömbölyödik.

Gondolkodásra használjuk

Vért pumpál a testben

Tartja a testet

Funkció

Írd a funkció mellé a testnek azt a részét, amely a sorban szereplő funkciót
látja el! Az első választ beírtuk.

A táblázatban három olyan funkció olvasható, amelyet az emberi test
valamelyik része lát el.

4. évfolyam_1. füzet

S051032

138
99

70

10
79

25

S02_02

71

S02_01

139

14
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Igen

Nem

Van gerince

oroszlán ------------------ a ----------- b

hal ------------------------ a ----------- b

rák ------------------------ a ----------- b

pók ----------------------- a ----------- b

kócsag -------------------- D ----------- b

Állat

Satírozd be a megfelelő válasz betűjelét mindegyik állatnál! Egyet előre
megjelöltünk.

Az alább látható állatok közül melyeknek van gerincük?

4. évfolyam_1. füzet

S051049

26

S02_03

15

16

S051033

17

S051173

Kevesebb a szél éjszaka.

Kevesebb a veszély éjszaka.

Hűvösebb az idő éjszaka.

Szárazabb az idő éjszaka.

a
b
c
d

gőz, víz, jég

gőz, jég, víz

jég, gőz, víz

jég, víz, gőz

Melyik a jó a sorrend, ha a leghidegebbtől haladunk a legmelegebb felé?

A víznek, a jégnek és a gőznek különböző a hőmérséklete.

Miért fontos Henrik növekedése szempontjából, hogy kalciumot tartalmazó
ételt fogyasszon?

Henrik két centimétert nő egy hónapban.

a
b
c
d

Miért aktívabb sok sivatagi állat éjszaka?

4. évfolyam_1. füzet

S051086

99

79

10

27

S02_06

S02_05

S02_04

18

a
b
c
d

A felhők a tóra tükrözik a napfényt.

A tó vize visszatükrözi a napfényt.

Az ég szétteríti a napfényt a tó felett.

A napfény felmelegíti a tónak azt a részét.

Miért látja a napot Alíz a tóban?

4. évfolyam_1. füzet

S051179

Alíz a naplementét nézi egy csendes tóparton. Látja a napot az égen és a
tóban is, ahogy a kép mutatja.
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28

S02_07

19

Nem

Igen

Indokold meg a válaszodat!

C
C

(Tegyél X-et a megfelelő négyzetbe!)

Fog-e világítani az izzó?

+

Gergő összekapcsol egy elemet, egy izzót és néhány vezetéket, ahogy a képen
látható.

4. évfolyam_1. füzet

S051074

140
10

99

79

29

11

S02_08

141

20

B
tűk

Nem

Igen

Indokold meg a válaszodat!

C
C

(Tegyél X-et a megfelelő négyzetbe!)

Egyetértesz vele?

István azt mondja, mindkét mágnes egyforma erősségű.

Azt állapítja meg, hogy A mágnes 15 cm távolságról, míg B mágnes 10 cm
távolságról vonzza magához a tűt.

mágnesek

A

Betti addig csúsztatja az A mágnest az asztalon, amíg az magához nem vonzza az
egyik tűt.
Ezután addig csúsztatja a B mágnest az asztalon, amíg az magához nem vonzza a
másik tűt.
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4. évfolyam_1. füzet

S051119

Bettinek van két egyforma mágnese (A és B) és két egyforma fémtűje.

10

99

79

30

11

S02_09

21

Kata

Laci

b

d

a

c

Melyik ábra mutatja, hogy hová kellene ülniük a gyerekeknek, hogy Norbi
egyensúlyban legyen először Katával, majd Lacival?

Norbi

Norbi mérleghintázik a testvérével, Katával, azután másik testvérével, Lacival.
Norbi és Kata súlya azonos, de Laci kétszer olyan nehéz, mint Norbi.

4. évfolyam_1. füzet

S051071

31

S02_10

32
egymillió év

ezer év

száz év

egy év

a
b
c
d

Körülbelül mennyi idővel ezelőtt élt a növény?

4. évfolyam_1. füzet

23

levélforma

kő

S02_12

A kőben látható levélforma egy réges-régen élt növényből való.

ivóvizet

áramot

meleg vizet

napenergiát

a
b
c
d

Mit állítanak elő a vízesés energiájából az alábbiak közül?

Egy vízesésen áthaladó folyónak rengeteg energiája van.

S02_11

S051100

22

S051156

Javítókulcs
A javítókulcsban a feleletválasztós feladatok esetében megadjuk a helyes válasz betűjelét, míg a nyílt végű feladatoknál
a lehetséges kódok mellett azok leírása olvasható.

1. feladat: Melyik állat a ragadozó?
Tartalmi terület: Élő világ
Kognitív terület: Ismeret
Helyes válasz: B

2. feladat: Mi tartja melegen a rozmárt?
Tartalmi terület: Élő világ
Kognitív terület: Alkalmazás
Helyes válasz: A
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3. feladat: Madarak, denevérek és lepkék közös jellemzője
Tartalmi terület: Élő világ
Kognitív terület: Alkalmazás
Helyes válasz: D

142

4. feladat: Miért emelkedett a testhőmérséklete?

Tartalmi terület: Élő világ
Kognitív terület: Alkalmazás
Jó válasz
10 Válaszában utal arra, hogy Gergő beteg, lázas vagy valami ehhez hasonló.
Példák:
– Beteg volt.
– Fertőzése volt
– Hőemelkedése volt.
– Talán napszúrása volt.
– Talán tüdőgyulladása van.
– Egy vírus okozhatja ezt a hőmérdékletet.
19 Más helyes válasz.
Rossz válasz
70 Csak az szerepel a válaszban, hogy lehült, vizes lett, vagy hasonlók. [betegségek kialakulásával kapcsolatos tévképzet jelenik meg a válaszban.]
Példák:
– Az előző éjszaka kint volt a hidegben.
– Jéghideg vízben úszott.
71 Csak a külső hőmérsékletet befolyásoló tényezőket említ.
Példák:
– Túl meleg volt az idő.
– Túl sok pokróc.
– Vastag pizsamát viselt.
– Napon volt.
– Forró fürdőt vett.
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Példák:
– Fájt a feje.
– Előző este sokáig maradt ki éjszaka.
Nincs válasz
99 Üres

5. feladat: Móni kísérlete sóval és vízzel
Tartalmi terület: Fizikai világ
Kognitív terület: Értelmezés
Helyes válasz: A

6. feladat: Jégkocka helyzete a vízben
Tartalmi terület: Fizikai világ
Kognitív terület: Alkalmazás
Helyes válasz: B

Tartalmi terület: Fizikai világ
Kognitív terület: Ismeret
Megjegyzés: A két válasz külön van kódolandó. Egyazon kód kétszer is odaítélhető, ha a válaszok általános kategóriákra
vonatkoznak. Amennyiben a két válasz lényegében azonos, a második válaszra 79-es kódot kell adni. Például, ha válasz
egyaránt említi a „lámpát” és a „villanykörtét”, akkor az első válasz 10-es kódot, a második pedig 79-es kódot kapjon.
Ha viszont a válasz „televízióról” és „rádióról” tesz említést, akkor mindkét válasz 12-es kódot kap. Ha csak egy válasz
szerepel, a második kódnak 99-esnek kell lennie.
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7.A, B feladat: Az elektromosság két felhasználása
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10

11

12

13

19
70

79
99

Jó válasz
Arra utal, hogy fényt ad.
Példák:
– Lámpák működtetéséhez használjuk.
– Fény.
– Villanykörték.
Arra utal, hogy hőt ad.
Példák:
– Otthonaink fűtésére
– Hő.
Elektromos háztartási gép vagy berendezés működtetésére utal.
Példák:
– TV, rádió, hűtőszekrény, számítógépek,telefon, ventillátor, mosógép, hajszárító, elektromos vízmelegítő, sütő,
kenyérpirító stb.
Közlekedésre utal.
Példák:
– Elektromos autók, buszok, vonatok, stb..
Más helyes válasz.
Rossz válasz
A válasz túlságosan pontatlan [Kapcsolata a fénnyel, hővel vagy más alkalmazással nem világos].
Példák:
– Segítségünkre van.
– Íráshoz, olvasáshoz.
– Energiára.
Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Nincs válasz
Üres

8. feladat: Mely állapotváltozáshoz szükséges hő?

Tartalmi terület: Fizikai világ
Kognitív terület: Alkalmazás
Helyes válasz: D

9. feladat: A növények számára legjobb talaj
Tartalmi terület: Földtudomány
Kognitív terület: Ismeret
Helyes válasz: D
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10. feladat: Föld, Hold és Nap megcímkézése

144

Tartalmi terület: Földtudomány
Kognitív terület: Értelmezés
Jó válasz
10 Föld = 2
Hold = 3
Nap = 1
Rossz válasz
71 Csak a Nap helyes (3 – 2 – 1).
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Nincs válasz
99 Üres

11.A, B feladat: Állatok kipusztulásának okai

Tartalmi terület: Élő világ
Kognitív terület: Alkalmazás
Megjegyzés: A két válasz külön van kódolandó. Egyazon kód kétszer is odaítélhető, ha a válaszok általános kategóriákra
vonatkoznak. Amennyiben a két válasz lényegében azonos, a második válaszra 79-es kódot kell adni. Például, ha a
válasz azt mondja, hogy „állatokat vadásznak étkezési célra” és „megölik az állatokat a bőrükért”, akkor az első válasz
11-es kódot kap, a második pedig 79-et. Ha csak egy választ adtak, a második kódnak 99-nek kell lennie.
Jó válasz
10 Említi a fák kidöntését, vagy más területfejlesztési lépéseket (amelyek az élőhelyveszteséghez vezetnek.).
Példák:
– Fák kivágása.
– Házak vagy utak építése.
– Papír készítése, fakunyhók, mert kivágnak fákat, amelyek élőhelyül szolgálnak állatoknak.
– Elpusztítják az állatok élőhelyét, az erdőket.
– Erdőirtás.
– Megfosztják őket otthonaiktól.
11 Említi a vadászatot, vagy az állatok megölését (étkezési célok miatt, bőrükért, stb. )
Példák:
– Lelövik és megeszik az állatokat.
– Vadászat (különösen a ritka fajokra).
– A ritka fajok befogása, hogy állatkertbe tegyék őket.
– Orvvadászat
12 Említi a környezetszennyezést (vagy hasonlók).
Példák:
– A levegő szennyezése.
– Hulladékanyagok vízbe eresztése.
– Szennyezés.
– Olajfoltok az óceánban.
19 Más helyes válasz.
Rossz válasz
70 Az emberek olyan tevékenységét említi, amelyeknek nem világos a hatása az állatok kihalására.
Példák:
– Cigarettázás.
– Labdázás állatokkal.
– Cipőkészítés.
– Kísérletezés.
– Kutya sétáltatás.
– Lövöldözés
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Nincs válasz
99 Üres

12. feladat: Írd a funkció mellé a testrész nevét!

Funkció

Test része

Tartja a testet

csontváz

Vért pumpál a testben

Szív

Gondolkodásra használjuk

Agy

Részlegesen jó válasz
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Tartalmi terület: Élő világ
Kognitív terület: Ismeret
Jó válasz
10 Az alábbi módon egészíti ki a táblázatot.

145

70
71
79

99

Rossz válasz
Csak a szívet azonosítja.
Csak az agyat azonosítja.
Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
– Elme
Nincs válasz
Üres

13. feladat: Miért hasznos a sündisznónak az összegömbölyödés?
Tartalmi terület: Élő világ
Kognitív terület: Alkalmazás
Helyes válasz: D

14. feladat: Gerinces állat-e?

Tartalmi terület: Élő világ
Kognitív terület: Alkalmazás
Helyes válasz: Nem, nem, igen, igen

15. feladat: Miért aktívabbak a sivatagi állatok éjjel?
Tartalmi terület: Élő világ
Kognitív terület: Alkalmazás
Helyes válasz: B

16. feladat: Miért fontos a kalcium a növekedéshez?

Tartalmi terület: Élő világ
Kognitív terület: Ismeret
Jó válasz
10 Azt említi, hogy a kalcium a(z) (erős) csontok kialakulásához szükséges.
Példák:
– A csontjai miatt van szüksége kalciumra.
– A csontjai növekednek, és szüksége van a kalciumra, hogy ez megtörténhessen.
– Kalcium tartalmú ételek fogyasztása segíthet Henriknek erőssé tenni a csontjait.
– A csontok miatt.
– Csontok.
Rossz válasz
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat), ideértve
a következőt rossz választ is:
Nincs válasz
99 Üres

17. feladat: A jég, a gőz és a víz hőmérséklete
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Tartalmi terület: Fizikai világ
Kognitív terület: Ismeret
Helyes válasz: A

146

18. feladat: Miért látja a Napot a tóban?
Tartalmi terület: Fizikai világ
Kognitív terület: Alkalmazás
Helyes válasz: C
19. feladat: Fog-e világítani az izzó?
Tartalmi terület: Fizikai világ
Kognitív terület: Alkalmazás

10

11
79
99

Jó válasz
Nem, azzal a magyarázattal, hogy az izzó azért nem világít, mert az áramkör nem zárt.
Példák:
– Nem –rés van a vezetékek között.
– Nem – a jobb oldalon lévő két drótnak kapcsolódnia kell.
– Nem – a kapcsoló nincsen zárva, így az izzó nem fog égni.
– Nem – Nincsen zárva az áramkör.
– Nem –. Nincs mind csatlakoztatva.
Igen, hogy az izzó felgyulladna, ha a két vezeték érintkezne.
Rossz válasz
Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Nincs válasz
Üres

20. feladat: Két mágnes és két fémtű
Tartalmi terület: Fizikai világ
Kognitív terület: Értelmezés
Jó válasz
10 Nem, azzal az indoklással, hogy egy erősebb mágnes (pl. A mágnes), nagyobb távolságról képes vonzani a tűt.
Példák:
– Nem – A mágnes nagyobb távolságról vonzotta a tűt, mint a B mágnes, tehát az az erősebb.
– Nem – B mágnesnek közelebb kell lennie a tűhöz, tehát az a gyengébb.
– Nem – A mágnes erősebb, mint B mágnes, mivel az A 15 cm-ről vonzza a tűt, míg a B mágnes 10 cm-ről tudta
magához vonzani.
11 Nem, olyan indoklással, ami csak a mágnes erősségére VAGY csak a távolságra hivatkozik.
– Nem – A mágnesek különböző távolságokról gyakoroltak vonzást.
– Nem – Mert A mágnes nagyobb távolságról vonzotta a tűt.
Rossz válasz
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Példák:
– Nem – A mágnes az erősebb.
– Nem – B mágnes gyenge.
Nincs válasz
99 Üres
21. feladat: Gyerekek a mérleghintán
Tartalmi terület: Fizikai világ
Kognitív terület: Értelmezés
Helyes válasz: B
22. feladat: Mit állítanak elő a vízesés energiájából?

23. feladat: Mennyi idővel ezelőtt élt a növény?
Tartalmi terület: Földtudomány
Kognitív terület: Ismeret
Helyes válasz: D
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Tartalmi terület: Földtudomány
Kognitív terület: Ismeret
Helyes válasz: C

147

1

2

biztosítja a fotoszintézishez szükséges szén-dioxidot

a légzéshez szükséges oxigént szabadítja fel

cukrot termel, mely elraktározódik a sejtben

energiát biztosít a sejt működéséhez

8. évfolyam_ 1. füzet

Válaszodat indokold!

Hány vesével született a fiú? _______________

A vese az emberi testben található szerv. Egyszer egy embernek kioperálták
az egyik veséjét, mert az már nem volt egészséges. Azután ennek az embernek fia
született.

a
b
c
d

Az alábbiak közül melyik határozza meg legjobban a sejtlégzés szerepét?

99

19
79

22

11
71

10
70

S01_02

S01_01

3

4

S032451

c

a

Hőmérséklet (ºC)

Hőmérséklet (ºC)

d

b

Hőmérséklet (ºC)

Hőmérséklet (ºC)

Az alábbi grafikonok közül szerinted melyik ábrázolja a Viktor által kapott
eredményeket?

Viktor egy kísérletben meg akarta nézni, hogy mennyiben befolyásolja a
hőmérséklet a cukor feloldódását a vízben. Megmérte, hogy milyen mennyiségű
cukor oldódik fel 1 liter vízben különböző hőmérsékleteken. Ezek után
grafikonon ábrázolta a kapott eredményeket.

Néhány madár csigát eszik. Egy csigafajnak, amely az erdőben él, fekete a háza.
Ugyanez a csigafaj a földeken élve világos házú. Szerinted hogyan segít az eltérő
házszín a csigáknak a túlélésben?

8. évfolyam_ 1. füzet

S032156

S032611

S032614

Feloldott cukor
(gramm)
Feloldott cukor
(gramm)

Feloldott cukor
(gramm)

148
Feloldott cukor
(gramm)
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29

23

S01_04

79

70
99

21
19

10

S01_03
20
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5

6

S032056

léggömb

Összekeverés után

a
b
c
d

vörösvértestek

oltóanyagok

vitaminok

antibiotikumok

Az alábbiak melyike biztosít tartós védettséget az emberi szervezetnek néhány
fertőzéssel szemben?

Mi okozza ezt?

Ahogy azt az ábrán is láthatod, a léggömb felfújódik, amikor a benne található
nátrium-bikarbonát összekeveredik az ecettel.

Összekeverés előtt

ecet

nátriumbikarbonát
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8. évfolyam_ 1. füzet

S032087

99

12
79

24

S01_06

11
71

10
70

S01_05

19

7

8

S032279

rés

A völgyben magasabb a légnyomás, mint a hegycsúcson.

A völgyben alacsonyabb a légnyomás, mint a hegycsúcson.

A völgyben magasabb a hőmérséklet, mint a hegycsúcson.

A völgyben alacsonyabb a hőmérséklet, mint a hegycsúcson.

fém síndarab

A rések lehetővé teszik, hogy a fémből készült sín hideg időben
kitágulhasson.
A rések lehetővé teszik, hogy a bennük lévő levegő lehűtse a sínt.

b
c
d

A rések lehetővé teszik a sín rezgését, amelyet a vonat okoz.

A rések lehetővé teszik, hogy a fémből készült sín meleg időben
kitágulhasson.

a

Az alábbiak közül melyik a legjobb magyarázata annak, hogy két fém síndarab
között gyakran rést hagynak a vasúti sínpálya lefektetésekor?

a
b
c
d

Az alábbi állítások közül melyik magyarázza meg legjobban ezt a jelenséget?

Egy ember felmászott egy nagyon magas hegy csúcsára. Amíg a hegycsúcson
pihent, megitta a műanyag kulacsából az összes vizet, majd utána visszatette rá
a kupakot. Amikor megérkezett a völgyben lévő táborhelyre, észrevette, hogy
az üres kulacs behorpadt.

8. évfolyam_ 1. füzet

S032238

25

S01_08

S01_07

9

elektromos
vezetékek

elektromos csengő

üvegbura

a vákuum szivattyú csöve

8. évfolyam_ 1. füzet

Mi történik a csengő hangjával, ha a levegőt kiszivattyúzzuk az üvegbura alól?
Magyarázd meg a válaszodat!

A kép egy elektromos csengőt ábrázol egy üvegbura belsejében. A csengőt
bekapcsoljuk, és halljuk a hangját. Ezután a levegőt kiszivattyúzzuk az üvegbura
alól.
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S032369

79

19

26

71

70
99

29
11

20
10

S01_09

10

11

S032160

25˚C

20˚C

1

15˚C

10˚C

5˚C

2

3

9˚C
14˚C
19˚C

4

24˚C
29˚C

a
b
c
d

a 4. helyen

a 3. helyen

a 2. helyen

az 1. helyen

A fenti ábra egy hegy két oldalán, a különböző magasságokon észlelhető
uralkodó szélirányt, csapadékot és átlagos levegőhőmérsékletet mutatja.
Melyik helyen találhatsz valószínűleg őserdőt?

Tengerszint

Felhők és
csapadék

Minden bolygó nagyobb minden holdnál.

Minden bolygó a Nap körül kering, a holdak a bolygók körül keringenek.

Minden bolygónak van légköre, a holdaknak nincs.

Minden bolygón lehet élet, a holdakon azonban nem.

Uralkodó
szélirány

a
b
c
d

Naprendszerünkben mi a legfőbb különbség a bolygók és a holdak között?

8. évfolyam_ 1. füzet

S032654

150
27

S01_11

S01_10

151

13

14

Megnő a számuk.

Lassabb lesz a mozgásuk.

Gyorsabb lesz a mozgásuk.

Megnőnek.
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8. évfolyam_ 1. füzet

a
b
c
d

Egy gázt melegítenek, a hőmérséklete megnő.
Mi történik a gázmolekulákkal?

papír

üveg

műanyag

acél

Az alábbi hulladékanyagokat a földbe ássák.
Melyik anyag fog a leghamarabb lebomlani?

12

a
b
c
d

Írd le az egyik módját annak, ahogy egy vulkánkitörés hatást gyakorol a
környezetre!

S032126

S032510

S032158

19

28

S01_14

S01_13

79

70
99

11

S01_12
10

15

16

S052093

A fiú csak az apától örököl genetikai anyagot, a lány pedig csak az anyától.

A fiú és a lány mindkét szülőtől örököl genetikai anyagot.

A fiú és a lány csak az anyától örököl genetikai anyagot.

A fiú és a lány csak az apától örököl genetikai anyagot.

Az A rétegben található fosszíliák a legidősebbek, mert ezek helyezkednek
el a legmélyebb rétegben.
A C rétegben található fosszíliák a legfiatalabbak, mert ezek a ma élő
élőlényekhez hasonlóan néznek ki.
A D rétegben található fosszíliák idősebbek, mint az A rétegben található
fosszíliák, mert a D rétegben található fosszíliák nagyobbak.
Az E rétegben található fosszíliák ugyanannyi idősek, mint az F réteg
fosszíliái, mert ugyanúgy néznek ki.

a
b
c
d

Melyik állítás a legvalószínűbb a fosszíliák életkorával kapcsolatban?

A

B

C

D

E

F

Az alábbi ábrán egy fosszíliákat tartalmazó kőzet földtani rétegei láthatók. Az F
réteg a legfelső réteg, míg az A a legmélyebben fekvő réteg.

a
b
c
d

Melyik állítás igaz a genetikai állományukra?

Ikrek születnek. Egyikük fiú, másikuk lány.

8. évfolyam_ 1. füzet

S052088

29

S02_02

S02_01

17

18

Tegyük a növény egyik levágott hajtását egy üveg színezett vízbe; a növény
leveleinek színe meg fog változni.

d

gyümölcslé

tej

tojás

marhahús

8. évfolyam_ 1. füzet

a
b
c
d

Az alábbiak közül melyiknek a fogyasztásával kell óvatosnak lennie?

János cukorbeteg.

Tegyük a növény egyik levágott hajtását egy nejlonzacskóba; a zacskóban
víz fog megjelenni.

Borítsuk be nejlonzacskóval a növény egyik hajtását, és öntözzük meg a
növényt; a zacskóban vízcseppek fognak megjelenni.

Tegyünk vizet egy tálba a cserép alá; a víz el fog tűnni a tálból.

c

a
b

Melyik kísérlet mutatná ki ezt?

Zsuzsinak van egy cserepes növénye. Összeállít egy kísérletet, amely
bebizonyítja, hogy a víz a növényen keresztüláramolva a levegőbe jut.
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S052030

S052080

30

S02_04

S02_03

19

20

S052091

Nem

Igen

a
b
c
d

Az atomok más atomokká alakultak.

Az atomok ugyanolyanok maradtak.

Az atomok szétlapultak.

Az atomok összetörtek.

Melyik állítás igaz a konzervdoboz szerkezetében lévő atomokkal
kapcsolatban?

Egy autókerék keresztülmegy egy konzervdobozon, és teljesen összezúzza.

Indokold meg a válaszodat!

C
C

(Tegyél X-et a megfelelő négyzetbe!)

Egyetértesz a polgármester javaslatával?

Egy nagyvárosban növekszik a levegőben lévő szén-dioxid mennyisége a
járművek növekvő számának következtében. A polgármester több fát akar
ültetni.

8. évfolyam_ 1. füzet

S052152

152
10

99

79

31

S02_06

11

S02_05

153

21

22

S052136

fehér

fényes
szürke

igen

Megjelenés/szín

Vezeti az
áramot
igen

ezüst
igen

színtelen
nem

színtelen

légnemű

E
anyag

a
b
c
d

Mert az távol tartja az oxigént a tűztől.

Mert az elnyeli az égő anyagot.

Mert úgy a lángok kisebbek lesznek.

Mert az csökkenti a hőmérsékletet.

Miért lehet egy kis tüzet úgy eloltani, hogy egy nehéz takarót helyezünk rá?

2.

1.

D
anyag

folyékony folyékony

C
anyag

Írd le azt a két anyagot (A, B, C, D és E közül), amely fém!

nem

szilárd

szilárd

B
anyag

Halmazállapot
szobahőmérsékleten (20°C)

A
anyag

Az alábbi táblázat öt különböző anyag (A, B, C, D és E) fizikai tulajdonságait
tekinti át. Az anyagok közül kettő fém.
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8. évfolyam_ 1. füzet

S052046

99

70

10
79

32

S02_08

71

S02_07

23

24

S052254

A víz sok anyagot felold.

A víz sűrűsége kisebb, mint a szikláé.

A víz 100 °C-on forr.

A víz térfogata megnő, amikor megfagy.

Y folyadék: 0,9 g/cm3

X folyadék: 1,3 g/cm3

Indokold meg a válaszodat!

C
C

(Tegyél X-et a megfelelő négyzetbe!)

Melyik folyadékban úszna ez a tárgy?

Egy tárgy sűrűsége 1,1 g/cm3.

a
b
c
d

A víz mely tulajdonsága járult hozzá legnagyobb mértékben a szikla
kettéhasadásához?

A tudósok úgy vélik, hogy a képen látható sziklák valamikor egyetlen sziklát
alkottak.

8. évfolyam_ 1. füzet

S052207

10

99

70

33

79

S02_10

S02_09

25

8. évfolyam_ 1. füzet

C. Írj le egy olyan változtatást a berendezésben, amely gyorsabbá teszi a kerék
forgását!

B. Milyen energiával rendelkezik a víz kicsivel azelőtt, hogy elérné a kereket?

A. Milyen energiával rendelkezik a víz, amikor a tartályban van?

kerék

lapát

tartály

A rajzon a tartályból kifolyó víz egy kereket forgat.
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S052165

10

99

79

10

99

79

10

99

79

34

S02_11

26

27

S052297

Kisebb kövek estek ki a kőzetből, miközben hűlt.

Eső csöpögött a kőzetre, amikor puha volt.

Gázbuborékokat zárt körül a kőzet, miközben hűlt.

Rovarok ásták bele a kőzetbe, amikor az puha volt.

Milyen fosszilis lelet támaszthatná alá ezt az elgondolást?

A geológusok bizonyítékot keresnek arra, hogy a két kontinens valaha összeért.

Két kontinenst víz választ el egymástól.

a
b
c
d

Hogyan alakultak ki ezek a lyukak?

Néhány vulkanikus kőzetben sok lyuk található.

8. évfolyam_ 1. füzet

S052032

154
99

79

10

35

S02_13

S02_12

36
8. évfolyam_ 1. füzet

99

10

Írd le az ábrán látható földművelési módszer alkalmazásának egy előnyét!

teraszos földművelés

28

Az alábbi ábrán egy lejtős terület látható, amelyet teraszos módszerrel
művelnek meg.

79

S02_14

S052106

Javítókulcs
A javítókulcsban a feleletválasztós feladatok esetében megadjuk a helyes válasz betűjelét, míg a nyílt végű feladatoknál
a lehetséges kódok mellett azok leírása olvasható.

1. feladat: A sejtlégzés szerepe
Tartalmi terület: Biológia
Kognitív terület: Ismeret
Helyes válasz: A

Tartalmi terület: Biológia
Kognitív terület: Alkalmazás
Megjegyzés: A jó válasznak utalnia kell arra, hogy KETTŐvel születik, és a jó indoklást is tartalmaznia kell. Jó válaszok
egyrészt azok, amelyek explicit módon hivatkoznak az öröklődésre vagy a genetikára (10-es kód), másrészről pedig
azok is, melyek csak azon alapulnak, hogy az emberek (normál esetben) két vesével születnek (11-es kód). Azok a
válaszok, amelyek utalnak a KETTŐ-re, de nem tartalmaznak magyarázatot, vagy a magyarázat bennük téves, rossz
válasznak kódolandók (70-es kód).
Jó válasz
10 KETTŐvel, azzal az indoklással, hogy a vese eltávolítása nem örökletes vonás (vagy ehhez hasonló).
Példák:
– A vese eltávolítása nincs a génjeiben, nem öröklődik majd.
– Ez nem örökletes.
– A fiú génjei nem változtak azért mert az apa veséjét eltávolították.
– Ez nem genetikai hatás.
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2. feladat: Hány vesével született a fiú?

155
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11 KETTŐvel, azzal a magyarázattal, valamennyi egészséges embernek (normál esetben) két vesévje van születésekor
(vagy hasonlók).
[Explicit formában nem említi meg az öröklődést.]
Példák:
– Mindenki két vesével születik hacsak nem beteg.
– Az ő gyerekének normál számú veséje lenne, azaz 2.
– Mindig két vese van születéskor.
– Az apa betegsége nem egy terjedő betegség.
– Az emberi testben két vese van.
– Azért mert neki egy veséje maradt az nem jelenti azt, hogy az ő gyerkének is csak egy lesz.
– A veséjét eltávolították, de a fiáét nem.
– Ennyi veséje van a legtöbb embernek.
– Ez nincs közvetlen hatással a fiára.
19 Más jó válasz
Rossz válasz
70 KETTŐvel, nem megfelelő magyarázattal, vagy magyarázat nélkül.
Példák:
– Az anyának még mindig két veséje van és ez a domináns.
– A fiú két vesét örökölt az anyukájától.
– Mert amikor az apa fiatal volt, eltávolították a veséjét.
71 EGY, magyarázattal vagy magyarázat nélkül.
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Nincs válasz
99 Üres

156

3. feladat: Csigaházak színének szerepe
Tartalmi terület: Biológia
Kognitív terület: Alkalmazás
Megjegyzés: A jó válaszban a magyarázatnak utalnia kell az álcázásra (elvegyülni a környezetben, vagy hasonló), a
ragadozókkal szembeni védelem explicit említésével vagy anélkül (20-as vagy 21-es kód). Részlegesen jó válaszok azt
említik, hogy nem látják vagy eszik meg a ragadozók, anélkül, hogy explicit módon említést tenne az álcázásra (10-es
kód). Azok a válaszok, amelyek csak azt említik, hogy a sötét van erdőben vagy világos a földeken további magyarázat
nélkül, rossz válaszként kódolandók. (70-es kód).
Jó válasz
20 Olyan magyarázatot ad, ami EGYARÁNT utal az álcázásra (elvegyülés a környezetben vagy hasonló) ÉS a madarakkal, ragadozókkal, ellenségekkel, stb. szembeni védelemre.
Példák:
– Az erdőben élő csigáknak sötét színű házuk van, ez segíti őket beleolvadni az erdő sötét színeibe. A mezőn élő
fajok világos színnel tudnak elrejtőzni. A ragadozók mindkét esetben nehezen találnak rájuk.
– Az erdőben élő csigáknak sötét színű házuk van, így a madarak nem látják és nem eszik meg őket.
– A ház segít a csigáknak beleolvadni a környezetükbe, így aztán nem könnyű őket észrevenni.
– A sötét házú csigák színük segítségével védik meg magukat attól, hogy az emberek észrevegyék őket.
– Rejtőzés az ellenségek elől.
21 Azok a válaszok, amelyek csak az álcázást, a környezetbe való beolvadást, vagy hasonlót tartalmaznak. [A ragadozókkal szembeni védekezést explicit formában NEM említik.]
Példák:
– Segít a csigáknak álcázni magukat a környezetükben.
– Ez segít a nekik beleolvadni a környezetükbe.
– A különböző színű ház segít nekik elrejtőzni és alkalmazkodni a környezethez, és túlélni.
29 Más jó válasz

10

19
70

79
99

Részlegesen jó válasz
Azok a magyarázatok, amelyek csak azt említik, hogy nem eszik meg őket vagy, hogy nem láthatók a ragadózok
számára. [Az álcázásra NEM hivatkozik.]
Példák:
– Így aztán a madarak nem eszik meg őket.
– El tudnak bújni a madarak elől.
– Megvédi őket a ragadozóktól.
Más részlegesen jó válasz
Rossz válasz
Csak az kerül szóba, hogy az erdőben sötét, a földeken pedig világos van. [Explicit formában nem hivatkozik a
rejtőzködésre, a ragadozókkal szembeni védelemre vagy hasonlókra]
Példák:
– Az erdő sötétebb, mint a mezők
– A sötét házú csigák szeretnek a sötét erdőben lenni.
– A fény világosabb a földeken,így a csigák is világosabbak.
Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Nincs válasz
Üres

4. feladat: Oldhatóság/hőmérséklet grafikon
Tartalmi terület: Kémia
Kognitív terület: Értelmezés
Helyes válasz: C

Tartalmi terület: Kémia
Kognitív terület: Alkalmazás
Megjegyzés: A 10-es kód élvez elsőbbséget. Ha a szén-dioxid kibocsátása szerepel a válaszban, akkor 10-es kód adandó
akkor is, ha más jó kód is megadható lenne. Ha rossz gázt nevez meg (pl., hélium, levegő, oxigén), akkor 71-es kódot
adjunk.
Jó válasz
10 Széndioxid kibocsátásról tesz említést a válasz (egy kémiai reakció eredményeként).
Példák:
– A kémiai reakció során szén-dioxid szabadul fel, ami felfújja a léggömböt.
– Mikor elegyítik, széndioxid szabadul fel, ami lényegében felfújja a léggömböt.
– Amikor nátrium bikarbonát és ecet reagál, széndioxid keletkezik.
11 Azt válaszolja, hogy gáz szabadul fel (kémiai reakció eredményeként). (NEM említi kifejezetten a szén-dioxidot).
Példák:
– Amikor összekeverik a két vegyszert, gáz fejlődik, és az felfújja a léggömböt.
– Kémiai reakcót hoznak létre, amely gázt fejleszt.
– A fejlődő gáz okozza a léggömb felfúvódását.
– Gáz szabadul fel, ami felfújja a léggömböt.
12 Csak annyit állít, hogy kémiai reakció zajlik le. (NEM említi explicit módon, hogy gáz szabadult fel).
Példák:
– Az ecet reakcióban vesz részt, mikor összekeverjük nátrium-bikarbonáttal.
– Egy kémiai reakció játszódik le.
– Az ecet és a nátrium hidroxid közötti reakció miatt.
– Reakció játszódik le és felpezseg.
19 Más jó válasz
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5. feladat: Nátrium-bikarbonát oldása ecetben
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79
99

Rossz válasz
Csak annyit válaszol, hogy gáz (levegő) emelkedik fel a léggömbbe, vagy hasonló. [NEM említ kémiai reakciót vagy
gázképződést]
Példák:
– A gáz felmelegszik és felszáll a léggömbbe.
– Amikor összekeverik, azt eredményezi, hogy a gáz felszáll.
– A levegő fel akar szállni.
Levegő, hélium, vagy valamely más rossz gáz keletkezésére utal.
Példák:
– Összekeverik, és levegőt állítanak elő, hogy megtöltsék a léggömböt.
– A reakció felszabaduló héliumot eredményez, amely megtölti a léggömböt.
Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Nincs válasz
Üres

6. feladat: Tartós védettség fertőzéssel szemben
Tartalmi terület: Biológia
Kognitív terület: Ismeret
Helyes válasz: C

7. feladat: Miért horpad be a kulacs a völgyben?

Tartalmi terület: Fizika
Kognitív terület: Alkalmazás
Helyes válasz: D
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8. feladat: Síndarabok közötti rés szerepe
Tartalmi terület: Fizika
Kognitív terület: Alkalmazás
Helyes válasz: A
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9. feladat: Üvegbura alatt lévő csengő hangja
Tartalmi terület: Fizika
Kognitív terület: Alkalmazás
Megjegyzés: A jó válasznak utalnia kell a hang elhalkulására (vagy hasonlóra) ÉS magyarázatot is kell adnia, amely
explicit módon utal arra, hogy a hang terjedéséhez közegre van szükség (vagy hasonló). Részlegesen jó válaszok azok,
amelyek utalnak a hang elhalkulására, de nem tartalmaznak további magyarázatot (10-es kód) vagy minimális magyarázatot tartalmaznak, amely csak a vákuumra vagy a levegő hiányára utal a harangban (11-es kód). Azok a válaszok,
amelyek a hang eltűnéséről (vagy hasonlóról) beszélnek, és a magyarázatuk a hang keletkezésével vagy terjedésével
kapcsolatos valamilyen tévhitre épül, rossz válasznak minősülnek (70-es kód).
Jó válasz
20 A hang elhalkulása kerül szóba, ÉS azt magyarázza, hogy a hangnak a terjedéséhez közegre van szüksége (vagy
valami hasonló).
Példák:
– A hang eltűnik, mert nincs ott levegő, és így nem továbbíthatja a hangot.
– A hang elhalkul. A hanghullámoknak közegre van szükségük a terjedésükhöz.
– A hangot a levegő viszi. Így viszont nincsen ami vigye a hangot, és eltűnik.
29 Más jó válasz
Részlegesen jó válasz
10 A hang elhalkulásáról (vagy hasonlóról) ír, további magyarázat NÉLKÜL.
Példák:
– A hang elmegy.

11 A hang elhalkulásáról beszél, minimális magyarázattal, amely a vakuumról vagy levegő hiányáról szól [Explicit
módon nem említi, hogy a hangnak levegőre van szüksége a terjedéséhez.]
Példák:
– Elhalkul, mert az összes levegő eltűnik.
– A vákuum miatt elhalkul.
– A vákuum megakadályozza, hogy halld a hangot.
19 Más részlegesen jó válasz
Rossz válasz
70 A hang eltűnéséről (vagy hasonlóról) ír, rossz magyarázattal, amely a hang keletkezéssével/terjedésével kapcsolatos
tévhitre utal.
Példák:
– A hanghullámokat kiszívták a levegővel együtt.
– Nincsen több levegő, ami mozgatná a csengőt.
– Abbahagyja a csengést, mert a levegő csinálja a csengőhangot.
71 Arra utal, hogy a hang erősebb, tisztább lesz (vagy hasonló) további magyarázattal vagy anélkül.
Példák:
– Hangosabb lesz, mert nincs levegő, ami elnyelné a hangot.
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Nincs válasz
99 Üres

10. feladat: Bolygók és holdak közötti különbség
Tartalmi terület: Földtudomány
Kognitív terület: Ismeret
Helyes válasz: C

11. feladat: Hol lehet őserdő?
Tartalmi terület: Földtudomány
Kognitív terület: Értelmezés
Helyes válasz: A
Tartalmi terület: Földtudomány
Kognitív terület: Ismeret
Megjegyzés: Azok a jó válaszok, amelyek említik a vulkánkitörések környezetre gyakorolt káros (10-es kód), vagy
pozitív (11-es kód) hatásait (növényi/állati életek, élőhelyek, légkör, talaj, víz, stb.). A jó válasz lehet hosszútávú vagy
rövidtávú hatás is, és tartalmaznia kell egy kifejezetten arra vonatkozó állítást, hogy a vulkánkitörés termékei (láva,
gázok, füst, hamu, stb.) hogyan hathat a környezetre. A pontatlan válaszok, amelyek csak a pusztításra vagy általános
hatásokra utalnak, rossz válasznak minősülnek (70-es kód).
Jó válasz
10 A vulkán kitörésekből származó káros környezeti hatást nevez meg, mint amilyen a levegőszennyezés (a gáz-, füst-,
hamu kibocsátásnak stb. köszönhetően), vagy a növényi/állati élőhelyek lerombolása. (lávafolyásnak, égésnek vagy
valami hasonlónak köszönhetően).
Példák:
– Felégetné nélkülözhetetlen növényvilágot.
– A láva lerombolná a terepet, és felégetne mindent.
– Ártalmas gázokat bocsát ki.
– Mindent hamuval borít be.
– Mindent elpusztít, ami az útjába kerül. [feltételezzük, hogy a lávafolyásra vonatkozik a kijelentés.]
– A vulkán kitörések hamut termelnek, ami szennyezi a környezetet.
– Széndioxidot bocsát ki a légkörbe, és ez üvegházhatást okozhat.
– Nagy mennyiségű fekete füst szennyezi majd a levegőt.
– A kénes gázok savas esőt okoznak.
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12. feladat: Vulkánkitörés hatása a környezetre
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11 Pozitív környezeti hatásokról ír, mint például termékenyebbé teszi a földet, új élőhelyeket hoz létre, és új életformáknak nyit teret.
Példák:
– A vulkánt környező földeket termékenyebbé teszi.
– Elpusztíthat valamennyi termést, de javítja az új termések megjelenésének esélyét.
19 Más jó válasz
Rossz válasz
70 Csak általánosságban ír a vulkáni kitörés pusztító hatásáról, de nem ad megfelelő leírást arról, hogy ez hogyan
károsítja a környezetet.
Példák:
– Lerombol mindent.
– Emberek meghalhatnak
– Lerombolhatja a környezetet.
– Nagyon nagy forróságot áraszt, ez a hő kiszabadulhat és károsíthatja a környezetet.
– Sűrű hamu és láva.
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Nincs válasz
99 Üres

13. feladat: Leghamarabb lebomló anyag
Tartalmi terület: Földtudomány
Kognitív terület: Ismeret
Helyes válasz: D

14. feladat: Mi történik a molekulákkal gáz melegítésekor?
Tartalmi terület: Fizika
Kognitív terület: Ismeret
Helyes válasz: B

15. feladat: Ikrek genetikai állománya
Tartalmi terület: Biológia
Kognitív terület: Alkalmazás
Helyes válasz: C

16. feladat: Fosszíliákat tartalmazó kőzetrétegek
Tartalmi terület: Biológia
Kognitív terület: Alkalmazás
Helyes válasz: A

17. feladat: A víz útja egy növényben
Tartalmi terület: Biológia
Kognitív terület: Értelmezés
Helyes válasz: B

18. feladat: Cukorbetegek számára elkerülendő ételek
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Tartalmi terület: Biológia
Kognitív terület: Ismeret
Helyes válasz: D
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19. feladat: A polgármester fát akar ültetni

Tartalmi terület: Biológia
Kognitív terület: Értelmezés
Megjegyzés: Amennyiben a válasz a 10-es és a 11-es kód elemeit egyaránt tartalmazza, abban az esetben 10-es kódot
kell adni. (Példa: Igen és Nem - Fákat kell ültetniük, hogy megkössék a szén-dioxidot, de úgy is meg kell próbálniuk
csökkenteni a széndioxid mennyiségét, hogy többet sétálnak.)
Jó válasz
10 Igen, azzal a magyarázattal, hogy a fák megkötik a szén-dioxidot (a fotoszintézis során).
Példák:
– Igen – Amikor a fák fotoszintetizálnak széndioxidot vesznek fel és oxigént bocsátanak ki.
– Igen – A fák felveszik a szén-dioxidot.
11 Nem, olyan megfelelő indoklással, ami a szén-dioxid kibocsátás csökkentésével áll összefüggésben.
Példák:
– Nem – a polgármesternek javasolnia kellene olyan elképzeléseket, amelyekkel csökkenthető a szén-dioxid menynyisége, ösztönözve az embereket arra, hogy gyalogoljanak vagy biciklizzenek.
– Nem – Nem értek egyet a polgármesterrel, mivel az, hogy több növényt ültetünk nem oldja meg a problémákat
úgy, mint ha kevesebb autót engednénk az utakra.
Rossz válasz
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat), beleértve az alábbi válaszokat:
– Az indoklás csak az oxigénnel függ össze.
Nincs válasz
99 Üres

20. feladat: Egy összezúzott konzervdoboz atomjai

Tartalmi terület: Kémia
Kognitív terület: Alkalmazás
Helyes válasz: C

21. feladat: Melyik két anyag fém?
Tartalmi terület: Kémia
Kognitív terület: Értelmezés
Jó válasz
10 Az A és a C anyagot nevezi meg.
Rossz válasz
70 Megnevezi az A anyagot és azonkívül még egy rosszat vagy semmi mást.
71 Megnevezi az C anyagot és azonkívül még egy rosszat vagy semmi mást.
79 Más rossz válasz (Áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat), beleértve a következő választ is:
1. Fényes szürke
2. Ezüst
Nincs válasz
99 Üres
22. feladat: Miért oltható ki a tűz, ha takarót dobunk rá?

23. feladat: Miért feszíti szét a sziklát a víz?
Tartalmi terület: Kémia
Kognitív terület: Értelmezés
Helyes válasz: A
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Tartalmi terület: Kémia
Kognitív terület: Ismeret
Helyes válasz: D
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24. feladat: Melyik folyadékban úszna a tárgy?

Tartalmi terület: Fizika
Kognitív terület: Ismeret
Jó válasz
10 X folyadékot jelöli meg a válasz, azzal az indoklással, hogy a tárgynak e folyadéknál kisebb a sűrűsége.
Példák:
– X folyadék – A tárgy sűrűsége kisebb, mint az Y folyadéké, ezért úszni fog Y folyadékban.
– X folyadék – Annak érdekében, hogy a tárgy ússzon, kisebb sűrűségűnek kell lennie, mint a folyadéknak.
– X folyadék – Mert annak kisebb a sűrűsége.
Rossz válasz
70 X folyadék, olyan indoklással, ami a tárgy/folyadék nehezebb vagy könnyebb mivoltán alapszik.
Példák:
– X folyadék – Mert a tárgy könnyebb.
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Nincs válasz
99 Üres

25.A feladat: Vízkerék – a tartály vizének energiája

Tartalmi terület: Fizika
Kognitív terület: Ismeret
Jó válasz
10 (Gravitációs) helyzeti energia.
Rossz válasz
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Nincs válasz
99 Üres

25.B feladat: Vízkerék – a víz energiája a kerék előtt
Tartalmi terület: Fizika
Kognitív terület: Ismeret
Jó válasz
10 Mozgási és (gravitációs) helyzeti energia.
Rossz válasz
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Nincs válasz
99 Üres

| Példafeladatok

25.C feladat: Vízkerék – gyorsabb forgás
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Tartalmi terület: Fizika
Kognitív terület: Értelmezés
Jó válasz
10 Egy változtatást ír az elfogadható válaszok alábbi listájából, amelyek a víz áramlásának növekedésével állnak összefüggésben.
– Tegyenek több vizet a tartályba.
– Alkalmazzanak egy magasabb víztartályt.
– Csinálják a kifolyót szélesebbre/nagyobbra.
– Csináljanak még egy kifolyót.
– Növeljék meg a távolságot a kerék és a tartály között.
– Csinálják kisebbre a kereket.
– Készítsék a lapátokat szélesebbre/nagyobbra/hosszabbra.
– Növeljék meg a lapátok számát.

Rossz válasz
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Példák:
– Növeljék a víz áramlását.
– Növeljék a nyomást.
Nincs válasz
99 Üres

26. feladat: A vulkanikus kőzet lyukainak kialakulása
Tartalmi terület: Földtudomány
Kognitív terület: Ismeret
Helyes válasz: B

27. feladat: Két kontinens egykori kapcsolódásának bizonyítéka
Tartalmi terület: Földtudomány
Kognitív terület: Értelmezés
Jó válasz
10 A válasz úgy véli, hogy mindkét kontinensen megtalálható azonos szárazföldi élőlényektől (melyek nem tudnak
repülni vagy úszni) származó fosszíliák támaszthatnák alá az elgondolást.
Példák:
– Azonos fajba tartozó kihalt állatokat találnak mindkét kontinensen.
– Ha ugyanazt a megkövült állatot találnák mindkét kontinensen.
– Azonos fajta fosszíliákat mindkét helyen.
– Hasonló fosszíliákat.
Rossz válasz
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Nincs válasz
99 Üres
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28. feladat: Teraszos földművelés előnye
Tartalmi terület: Földtudomány
Kognitív terület: Alkalmazás
Jó válasz
10 Egy előnyt ír az elfogadható válaszok listájából, amelyek a teraszos módszer alkalmazása mellett szólnak.
– Lehetővé teszi a földművelést a lejtőkön (több föld hasznosítható)
– A vízfolyásokat lelassítja (megvédi a növényeket attól, hogy elmossa őket a víz.)
– Megelőzi a talajeróziót (földcsuszamlások, kőzetcsúszás)
– Lehetővé teszi különböző terményeket termesztését
– Megtartja a vizet, így a termények egészségesek/kevesebb öntözés szükséges
Példák:
– Tudsz földet művelni meredek területeken.
– Segíti elkerülni azt, hogy a hegyeken kimossa a terményeket a víz.
– A talajerózió csökken.
– A különböző szinteken különböző növények termeszthetők.
Rossz válasz
79 Más rossz válasz (beleértve az áthúzott, kiradírozott, olvashatatlan, nem a kérdésre vonatkozó válaszokat)
Nincs válasz
99 Üres
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Számos olyan nemzeti és nemzetközi mérés született, amely azt vizsgálja, milyen
tudással rendelkeznek, mire képesek a tanulók a szövegértés, a matematika és a
természettudomány területén. Az IEA által életre hívott PIRLS- és TIMSS-vizsgálatok
e mezőnyből is kiemelkednek magas szakmai színvonalukkal, a tanulás és tanítás
eredményességére és körülményeire is kiterjedő, sokrétű elemzéseikkel, valamint a
részt vevő országok, oktatási rendszerek széles körével.
Mit mérnek a PIRLS- és TIMSS-vizsgálatok? Mit értünk szövegértési képességen? Milyen tartalmakat és művelettípusokat vizsgálunk a matematika- és természettudomány-mérések keretében? Milyen háttérkérdőívek csatlakoztak a tesztfüzetekhez,
és ezekkel összefüggésben milyen lényeges információkat szolgáltatnak a mérés adatai a szövegértési, matematikai és természettudományi eredmények mellett? Milyen
folyamatokból áll egy-egy mérési ciklus? Mindez hogyan valósult meg a 2011-es
vizsgálat magyarországi adatfelvétele során? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre ad
választ az Oktatási Hivatal A PIRLS és TIMSS 2011 tartalmi és technikai jellemzői
című kiadványa, amely a mérésekkel kapcsolatban korábban magyarul nem vagy csak
kivonatos formában hozzáférhető információkat gyűjtötte össze.
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