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A PISA2018 néhány feladatát nyilvánosságra hozták1, 
ezek közül hét a főmérésben, tizennégy az egy évvel 
korábbi próbamérésben szerepelt, az alábbiakban 
ezekből mutatunk be néhányat. A Húsvét-sziget című 
szövegegyütteshez kapcsolódó feladatok a főmérésben 
szerepeltek, míg a Tehéntej és a Baromfifórum című 
szövegekhez kapcsolódó feladatok az egy évvel korábbi 
próbamérés részei voltak, de nem kerültek be a főmé-
résbe. Az alábbiakban minden bemutatott feladatnál 
megadtuk azokat a kategóriákat, amelyekbe a szöveg-
értés tartalmi keretének alapján a szövegeket és a hoz-
zájuk tartozó feladatokat besorolták. A következőkben 
vázlatosan ismertetjük ezeket a kategóriákat.2 

Gondolkodási műveletek
Függetlenül attól, hogy egy forrásból származó szöveg-
ről van-e szó, vagy az információk több szövegből integ-
rálódnak, az egyénnek a gondolkodási műveletek széles 
skáláját kell végrehajtania, amelyeket a 2018-as tartalmi 
keret részletesen ismertet3. A gondolkodási műveleteket 
három fő kategóriába sorolják: információ-visszakere-
sés, értelmezés, valamint értékelés és reflexió. 

Információ-visszakeresés
•	 Információhoz való hozzáférés és visszakeresés: 

néhány szóból, mondatból vagy numerikus értékből 
álló információ visszakeresése egyetlen szövegben.

•	 A  releváns szöveg visszakeresése és kiválasztása: 
az információ(k) visszakeresése több szövegből, a 
feladatban megfogalmazott kritérium alapján.

Értelmezés
•	 Kapcsolat azonosítása a szövegben explicit módon 

jelen lévő információk között: a mondatok vagy rövid 
szövegrészletek szó szerinti jelentésének megértése, 
kapcsolatok és összefüggések felismerése a szöveg-
ben és a kérdésben megjelenő információk alapján.

•	 Integrálás és következtetések levonása: a szó szerinti 
jelentésen túl az információk integrálása, a szöveg 
vagy szövegrészlet fő gondolatának megfogalmazása, 
cím létrehozása.

•	 Integrálás és következtetések levonása több forrásból 
származó szöveg esetében: két vagy több szövegben 
található információk integrálása.

1 OECD (2019a): PISA 2018 Results (Volume I): What students know and 
can do. PISA, OECD Publishing, Annex C, https://www.oecd.org/pisa

2 A szövegértés tartalmi keretét bemutató fejezetben (A PISA2018 
vizsgálat fő jellemzői) részletesen ismertettük ezeket a kategóriá-
kat, illetve azokat a szempontokat, amelyek a szövegválasztásban 
szerepet játszottak.

3 OECD (2019), PISA 2018 Assessment and Analytical Framework, PISA, 
OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b25efab8-en

Értékelés és reflexió
•	 A szöveg minőségének és hitelességének megítélése: 

annak megítélése, hogy a szövegben szereplő infor-
mációk érvényesek, naprakészek, pontosak, elfogu-
latlanok stb. A  forrás hitelességének megítélése, a 
szöv eg tartalmának és formájának (ahogyan a szerző 
bemutatja a szöveget) értékelése. 

•	 Reflektálás a tartalomra és a formára: a szöveg 
for mai jegyeinek értékelése annak definiálására, 
hogy a szerző hogyan fejezi ki célját. Az olvasó saját 
tapasztalatának, háttértudásának összehasonlítása, 
konfrontálása a szerző álláspontjával, különböző 
nézetek vagy perspektívák ütköztetése.

•	 Ellentmondás észlelése és kezelése: több forrású 
szövegegyüttes esetében annak meghatározása, hogy 
a szövegek támogatják-e egymást vagy ütköznek egy-
mással, utóbbi esetében az ellentmondás kezelése. 
Annak azonosítása, hogy a szerzők egyetértenek-e 
a vonatkozó kérdés álláspontjában, a szerzők egyes 
álláspontjának azonosítása. A források hitelességének 
értékelése, annak demonstrálása, hogy a megbízha-
tóbb forrás értékesebb, mint a kevésbé megbízható 
forrás.

A szövegek
A feladatok alapját képező szövegeket a tartalmi keret 
négy szempont: forrás, szervezeti és navigációs struk-
túra, formátum és típus szerint osztályozza. 

Forrás
•	 Egy forrásból származó – egyetlen szöveg, amelynek 

rend szerint egyetlen szerzője (vagy szerzőcsoportja) 
van, a megírásának ideje, a publikálás dátuma ismert.

•	 Több forrásból származó – több szövegből álló szöveg-
együttes, más a szerzőjük, eltérő a publikálási idejük, 
helyük.

Szövegszervezési és navigációs struktúra
•	 A  statikus szövegek egyszerű, gyakran lineáris  fel-

építésűek, és alacsony sűrűségű, egyszerű navigációs 
eszközöket használnak. 

•	 A  dinamikus szövegek bonyolultabb, nem lineáris 
felépítésűek, valamint összetettebb navigációs esz-
közökkel rendelkeznek.

Szövegformátum
•	 A  folyamatos szövegek bekezdésekbe szerveződő 

mondatokból állnak. Az olvasót számos szövegelem 
segíti a folyamatos szövegek szervezettségének 
felismerésében. A  szöveg bekezdésekre tagolódik, 
fejezetcímek jelezhetik az új szakasz kezdetét.
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•	 A  nem folyamatos szövegek listák kombinációinak 
tekinthetők. Idetartoznak a listák, táblázatok, grafiko-
nok, diagramok, hirdetések, időrendek, katalógusok, 
mutatók és űrlapok.

•	 A  kevert szövegek folyamatos és nem folyamatos 
elemet is tartalmaznak.

Szövegtípus
•	 Leírás – olyan szövegek, amelyek bemutató, ábrázoló, 

leíró jellegűek, és választ adnak a „mi” „milyen” kér-
dé sekre. Például helyszínleírás egy útikönyvben, egy 
folyamat leírása egy útmutató kézikönyvben.

•	 Elbeszélés – olyan szövegek, amelyek események idő-
beni láncolatát mutatják be, és választ adnak a „mi-
kor” vagy „milyen sorrendben” kérdésekre. Például 
egy riport/tudósítás, egy hír, egy regény, egy novella 
vagy egy színdarab.

•	 Ismertetés – olyan szövegek, amelyek ismertetik, ma gya-
rázzák, hogy a különféle elemek hogyan kapcso lód  nak 
egymáshoz, és válaszokat adnak a „hogyan” kérdésre. 
Például egy tudományos esszé, a népesség trendjeinek 
grafikonja vagy az online enciklopédia szócikke.

•	 Érvelés – olyan szövegek, amelyek fogalmak vagy 
állítások kapcsolatát mutatják be, és választ adnak 
a „miért” kérdésekre. Az érvelés típusba tartozó 
szövegek a meggyőző és véleményező szövegek fon-
tos alosztályát képezik, amelyek véleményekre és 
nézetekre utalnak. Például olvasói levél, hirdetés, 
online fórumon való hozzászólás, könyvkritika vagy 
filmkritika.

•	 Útmutató – olyan szövegek, amelyek utasításokat tar-
talmaznak. Például recept, szabályzat vagy használati 
útmutató.

•	 Szövegaktus – olyan szövegek, amelyek célja kérés, 
kapcsolatfelvétel és -fenntartás. Például levél, e-mail 
vagy szöveges üzenet.

Szituációk
Az olvasás során az olvasó egy adott célt kíván elérni, 
például információt keres az űrlap kitöltéséhez vagy egy 
adott témában gyűjt információkat annak érdekében, 
hogy részt vegyen a társaival folytatott megbeszélésben. 
Sok hagyományos szövegértési vizsgálatban a „cél” az, 
hogy a tanuló válaszoljon néhány egyszerű kérdésre egy 
általános témájú szöveggel kapcsolatban, majd lépjen 

tovább a következőre. A hagyományos olvasási vizsgá-
latokkal ellentétben a PISA2018 szövegértési vizsgálat 
feladatsorai szituációalapúak. Minden feladatsor egy 
kitalált szituáció bemutatásával kezdődik, amely leírja 
a szöveg vagy szövegek elolvasásának átfogó célját. Így 
az olvasó kap egy kontextust és egy olyan célt is, amely 
elősegíti az információk keresésének, megértésének és 
integrálásának módját.

A  szituációkat különböző helyzetek bemutatására 
fejlesztették ki. A  tartalmi keret a következő típusokat 
említi: 
•	 Személyes – az egyén személyes érdekeihez kapcso-

lódó szituációkhoz tartozó szövegek. Ilyenek például 
a személyes levelek, a fikció, az életrajz és az infor-
mációs szövegek, amelyeket személyes érdeklődésből 
vagy szabadidő-eltöltés céljából olvasnak, valamint 
a személyes e-mailek, azonnali üzenetek és blogok.

•	 Nyilvános – a tágabb társadalmi környezethez kapcso-
lódó szituációkhoz tartozó szövegek. Ilyenek például a 
hivatalos dokumentumok, a nyilvános eseményekkel 
kapcsolatos információk, üzenőfalak, hírportálok és 
nyilvános hirdetmények.

•	 Iskolai – oktatási célú szövegek, amelyeket gyakran 
az oktató, és nem a tanuló választ. Ilyenek például a 
nyomtatott vagy elektronikus tankönyvek és az inter-
aktív tanulási szoftverek.

•	 Munka – olyan szituációkhoz kapcsolódó szövegek, 
amelyek azonnali feladat elvégzésére fókuszálnak. 
Példaként említhetők a munkakereséshez használt 
szövegek, például nyomtatott hirdetések vagy állással 
kapcsolatos weboldalak.

Példafeladatok
A következő feladatok három különböző szövegegyüt-
teshez, szituációhoz kapcsolódnak. A  Húsvét-sziget 
című feladatsor a PISA2018 főmérésben szerepelt, 
de a következő ciklusokban már nem fog szerepelni. 
A Baromfifórum és a Tehéntej feladatsorok a PISA2018 
próbamérés részei voltak. 

Ezeket a feladatokat úgy válogattuk össze, hogy lehe-
tőleg minden képességszintet és gondolkodási műveletet 
lefedjenek. Minden feladatnál szerepel egy rövid leírás 
a szituációról, amelyben a szöveg(ek) megjelennek, 
illetve a gondolkodási művelet típusa, a feladattípus és 
a feladat nehézsége is.
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Húsvét-sziget .:. Szituáció UnIt CR551

A szituációleírás szerint egy tanuló előadást tart egy professzor terepmunkájáról a Húsvét-szigeten. A szituáció 
iskolai, mert a feladat háttérkutatás végzése a Húsvét-szigeten egy előadásra való felkészülés céljából.

A Húsvét-sziget több forrásból származó szövegegyüttes. Három szövegből áll: egy weboldal a professzor blogjá-
ból, egy könyvismertető és egy online tudományos folyóirat hírcikke. A blog többforrású szövegként van besorolva, 
dinamikus (a weboldal aktív linkeket tartalmaz a többi szöveghez), folyamatos és típusa szerint elbeszélés. A blog-
bejegyzés példa a többforrású szövegre, mivel a hozzászólások rész a szövegben különböző szerzőktől idéz. Mind 
a könyv, mind a hírcikk egyforrású szövegként van besorolva, statikus, folyamatos és érvelő.

Amikor a tanuló találkozik a feladatsorral, először csak a blogbejegyzést (Kutatóblog) látja. Több olyan feladat 
szerepel itt, amelyek csak a blog tartalmára összpontosítanak. Miután a tanuló válaszolt ezekre a kérdésekre, a 
második szöveg, a könyvismertető (Összeomlás) következik. A könyvismertető után egy kérdés áll, amely kizárólag 
ennek a tartalmára összpontosít. Ezután találkozik a tanuló a harmadik szöveggel, a cikkel. Először olyan kérdésekre 
kell válaszolnia, amelyek csak a cikkel kapcsolatosak. Végül azok a feladatok következnek, amelyek megkövetelik 
az összes forrásból származó információ integrálását.

Ezt a modellt az új tartalmi keretben a többforrású szövegekhez kapcsolódó feladatsorban alkalmazták. Azért 
választották ezt a megközelítést, mert lehetővé teszi, hogy először az egyetlen szöveggel kapcsolatos feladatokban 
bizonyíthassa jártasságát a tanuló, és ezt követően kell bizonyítania, hogy képes-e több szövegből származó infor-
mációk kezelésére. Ez nagyon lényeges szempont, mert lehet, hogy vannak olyan tanulók, akik sikeresen kezelik az 
információkat, ha egyetlen szöveghez kapcsolódnak, viszont nehézséget okoz számukra, ha több szöveg információi 
között kell kapcsolatot teremteniük. Így ez a felépítés lehetővé teszi, hogy a különböző szintű képességekkel ren-
delkező tanulók legalább a feladatsor egyes elemeinél bizonyíthassák szövegértési képességüket.

A  Húsvét-sziget feladatsor közepes vagy magas nehézségűnek számít. A  három szöveg nagyobb mennyiségű 
információ azonosítását igényli egy szövegegyüttesen belül, mint egy egyforrású szöveg. Ezenkívül a tanulónak meg 
kell vizsgálnia a szövegek egymáshoz való viszonyát, fel kell ismernie, hogy a különböző szövegek erősítik-e egymást, 
vagy álláspontjukban különböznek-e egymástól. Ez a fajta kognitív művelet a szövegegyüttesekkel várhatóan több 
erőfeszítést igényel, mint egy olyan feladatsor esetében, amely az összes információt egyetlen szövegben tartalmazza.

Megjegyzés: a digitális változatban minden tanulónak görgetnie kellett a teljes szöveg megtekintéséhez.
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Húsvét-sziget CR551Q06

Gondolkodási művelet: reflektálás a tartalomra és a formára 
Feladattípus: komplex feleletválasztós – gépi javítás 
Nehézség: 654 – 5. képességszint

Ehhez az itemhez az Összeomlás című könyvismertető kapcsolódik, amelyre a blogbejegyzésben hivatkoztak. A ta-
nulónak egy táblázatot kell kitöltenie úgy, hogy minden sorban a „Tény” vagy a „Vélemény” lehetőséget választja. 
A  feladat arra kéri a tanulót, hogy azonosítsa, vajon a könyvismertetőből származó állítás tény vagy vélemény. 
A tanulónak először meg kell értenie az egyes állítások szó szerinti jelentését, majd el kell döntenie, hogy a tartalom 
tényszerű volt-e, vagy az áttekintés szerzőjének álláspontját képviselte. Ilyen módon a tanulónak a tartalomra és 
annak megjelenésére kellett összpontosítania, nem csak a jelentésére. A teljes pontszám megszerzéséhez az összes 
állításra helyes választ kellett adnia. A részleges válaszhoz az 5 állításból 4-ről kellett helyesen megállapítani, hogy 
tény vagy vélemény. Ha kevesebb mint 4 sor volt helyes, akkor a tanuló nem kapott pontot. 

A helyes válaszok: Tény, Vélemény, Tény, Tény, Vélemény.
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Húsvét-sziget  CR551Q01

Gondolkodási művelet: információ visszakeresése egy szövegen belül 
Feladattípus: egyszerű feleletválasztós – gépi javítás 
Nehézség: 559 – 4. képességszint

Ennél a feladatnál a tanulónak azonosítania kell a helyes információkat a blogbejegyzésben. A feladat nehézsége 
abból adódik, hogy több – idővel kapcsolatos – információ található a blogban: a bejegyzés közzétételének dátuma 
és az az időszak, amelyben a moaik első rejtélyét megoldották (1990-es évek). 

A helyes válasz: (B) Kilenc hónapja. Tehéntej
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Tehéntej .:. Szituáció UnIt CR557

A szituációleírás szerint a helyszín egy kávézó, ahol három diák találkozik. Egy közlemény szerint az üzlet már nem 
szolgál fel tehéntejet, helyette szójatejet fog használni. A három tanulót érdekli a téma, ezért okostelefonjukon 
keresnek információt a tehéntejről, és megvitatják az eredményeket. A szituáció személyes.

A feladatsor szövege két weboldalból áll. Az első weboldal a Farmtól a Boltig Tejgazdaság céghez kapcsolódik, 
amely tejtermékeket, köztük tehéntejet árusít. A második weboldal egy egészségügyi témákkal foglalkozó webhely-
ről származik, és egy cikket mutat be: „Mondj nemet a tehéntejre!” A  szöveget az alábbiak szerint osztályozzák: 
többforrású szöveg statikus, folyamatos és érvelő.

A  tanuló először a Farmtól a Boltig Tejgazdaság weboldalával találkozik. Ehhez kapcsolódóan olyan feladatok 
szerepelnek, amelyek csak a weboldal tartalmára összpontosítanak. Ezután jön a második weboldal, majd az 
ezzel kapcsolatos kérdések. Ezután következnek azok a feladatok, amelyek megkövetelik az információk mindkét 
weboldalról történő integrálását.

A tanuló ebben a feladatsorban először az egyetlen szöveggel kapcsolatos feladatokban bizonyítja jártasságát, 
majd a több szövegből származó információkat kell kezelnie. Ez a felépítés lehetővé teszi, hogy a különböző szintű 
képességekkel rendelkező tanulók legalább a feladatsor egyes elemeinél bizonyíthassák szövegértési képességüket.

A Tehéntej feladatsor közepes nehézségű. A két weboldal nagyobb mennyiségű információ azonosítását igényli egy 
szövegegyüttesen belül, mint egy egyforrású szöveg esetében. Ezenkívül a tanulónak meg kell vizsgálnia a szövegek 
egymáshoz való viszonyát, fel kell ismernie, hogy a különböző szövegek erősítik-e egymást, vagy álláspontjukban 
különböznek egymástól. Ez a fajta kognitív művelet a szövegegyüttesekkel várhatóan több erőfeszítést igényel, mint 
egy olyan feladatsor, amely az összes információt egyetlen szövegben tartalmazza.
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Tehéntej CR557Q10

Gondolkodási művelet: kapcsolat azonosítása a szövegben explicit módon jelen lévő információk között 
Feladattípus: nyílt végű – kézi kódolás 
Nehézség: 498 – 3. képességszint

Ez a feladat arra kéri a tanulókat, hogy azonosítsák a cikkben ismertetett kutatási eredményeket az adott szempont 
alapján, és tüntessék fel az egyiket. Itt a tanulónak reprezentálnia kell az információ szó szerinti jelentését a cikkben 
az egyik megállapítás azonosításával és megadásával. A szöveg két „meglepő” kutatási eredményt mutatott be.

Teljes értékű válasz
1-es kód: Idéz vagy körülír egyet a következő kutatási eredmények közül a szövegből:
1. Azok a nők, akik rendszeres tejfogyasztók, többször szenvedtek csonttörést.
2. Mind a férfi, mind a női tejfogyasztók nagyobb valószínűséggel küzdöttek szívbetegségekkel és rákkal is.

Példaválaszok:
•	 A nőknek, akik tejet ittak, többször volt csonttörésük.
•	 A tejet fogyasztó embereknek többször volt szívbetegségük és rákjuk.
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Tehéntej CR557Q13

Gondolkodási művelet: ellentmondás észlelése és kezelése 
Feladattípus: egyszerű feleletválasztós – gépi kódolás 
Nehézség: 406 – 1a

Ebben a feladatban a tanulónak értelmeznie kell, hogy az egyes weboldalak hogyan mutatják be a tej szerepét a 
szokásos étrendben, és képesnek kell lennie arra, hogy meghatározza a fő pontot, amelyben nem értenek egyet. Ez 
egy „Ellentmondás észlelése és kezelése” típusú feladat, de a könnyebbek közé tartozik, mert már a feladatleírás 
tudatja a tanulóval, hogy a két forrás véleménye nem egyezik. (A feladat nehézségét fokozza, amikor a tanulónak 
először fel kell tárnia, van-e konfliktus, aztán meg kell határoznia, mi a konfliktus, majd kitalálnia, hogyan kezelje 
a konfliktust.) 

A helyes válasz: (A) A tej egészségre gyakorolt hatásában és az emberi táplálkozásban betöltött szerepében.
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Baromfifórum .:. Szituáció UnIt CR548

A szituációleírás szerint a tanuló olyan rokonoknál van látogatóban, akik egy farmra költöztek, és csirkéket nevelnek. 
A nagynéni bemutat egy internetes fórumot, amely a baromfik egészségével foglalkozik, és hasznos forrásnak 
bizonyult, amikor az egyik tyúkjának megsérült a lába. A szituáció személyes. 

A feladatsorban szereplő szöveg a nagynéni által használt webes fórumon található hozzászólásokból álló részlet. 
A következő típusba sorolható: több forrásból származó szövegegyüttes (a fórum bejegyzéseit különböző szerzők 
írják különböző időpontokban), statikus, folyamatos és szövegaktus.

A feladatsor többféle nehézségű feladatot tartalmaz. Rövidebb, de rendelkezik a többforrású szövegek komplexi-
tásával, ahol több szempontot kell figyelembe venni, és az egyes források megbízhatóságának értékelése érdekében 
értelmezni kell az egyes bejegyzések tartalmát. Mindazonáltal a cél az volt, hogy az alacsonyabb képességszintű 
tanulók is meg tudjanak birkózni a feladatokkal.

Megjegyzés: a digitális változatban minden tanulónak görgetnie kellett a teljes szöveg megtekintéséhez.
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Baromfifórum CR548Q07

Gondolkodási művelet: a szöveg minőségének és hitelességének megítélése 
Feladattípus: nyílt végű – kézi kódolás 
Nehézség: 409 – 2. képességszint

Ez a feladat arra kéri a tanulót, hogy értékelje a NellieB79, Móni, Ajánlat_szárnyastartóknak és Feri bejegyzéseinek 
a tartalmát és hitelességét. A  tanuló először értelmezi a hozzászólások tartalmát, majd értékeli azokat annak 
tükrében, hogy melyik számít megbízható forrásnak Iren_88 kérdésére. Ez egy nyílt végű feladat, a tanulónak a 
helyes válaszhoz ki kell választania egyet a hozzászólók közül (Ajánlat_szárnyastartóknak-ot nem választhatja), és 
indoklásában érvelnie kell, hogy miért megbízható az általa választott forrás. 

Teljes értékű válasz
1-es kód: NelliB79-et választja vagy válaszolja explicit vagy implicit módon, ÉS utal arra, hogy NelliB79 válasza 
tartalmazza, hogy Iren_88 kérje ki az orvos tanácsát, mielőtt gyógyszert ad a tyúkjának. 

•	 [NelliB79] Nelli azt mondta, hogy ő először kikéri az állatorvos tanácsát.
•	 [Nincs választás] NelliB79 nem mondta Iren_88-nak, hogy mit csináljon, de azt mondta, hogy ő először beszél 

az állatorvosával, mielőtt gyógyszert ad neki.
VAGY: Mónit választja vagy válaszolja explicit vagy implicit módon, ÉS utal arra, hogy Móni aszpirint adott a tyúkjának, 
és a tyúk felépült.  

•	 [Móni] Móni aszpirint adott a tyúkjának, és a tyúk jobban lett.
•	 [Móni] Móni tyúkja felépült, miután aszpirint adott neki.

VAGY: Ferit választja vagy válaszolja explicit vagy implicit módon, ÉS utal arra, hogy Feri állatorvos/madárspecialista, 
vagy tudja, hogyan kell madarakat gyógyítani.

•	 [Feri] Ő egy állatorvos.
•	 [Feri] Feri ért a madarakhoz.
•	 [Feri] Feri tudja a csirkéknek előírt adagolást.
•	 [Nincs választás] Feri egy madárgyógyítási könyvről beszél.
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Baromfifórum CR548Q04

Gondolkodási művelet: kapcsolat azonosítása a szövegben explicit módon jelen lévő információk között 
Feladattípus: egyszerű feleletválasztós – gépi kódolás 
Nehézség: 328 – 1b képességszint

Ennél a feladatnál a tanulónak meg kell értenie az Iren_88, NelliB79, Móni és Béla hozzászólásának szó szerin-
ti tartalmát. A tanuló értelmezi, hogy Iren_88 azt kérdezi, hogy adhat-e aszpirint a tyúknak, NelliB79 felhívja a 
figyelmét a gyógyszeradással kapcsolatban, Béla hozzászólása lényegtelen a kérdés szempontjából, Móni saját 
példáját hozza fel. 

A helyes válasz (C) Móni.
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Folyékony olvasás
A  PISA2018 az alacsonyabb képességszintű tanulók 
szövegértésének pontosabb értékelése és megértése 
érdekében bevezette a folyékony olvasási képesség 
(reading fluency) mérését. A PISA definíciója szerint a 
folyékony olvasás képessége (reading fluency) az a köny-
nyedség és hatékonyság, amellyel a tanuló el tud olvasni 
és meg tud érteni egy szöveget. Magában foglalja azt 
a képességet, hogy a szavakat és a szöveget pontosan 
és automatikusan olvassa, majd elemzi és feldolgozza 
a szöveg általános jelentésének megértése érdekében. 
Ha hatékonyan hajtják végre ezeket a gondolkodási mű-
veleteket, a tanulók kognitív erőforrásai rendelkezésre 
állnak a magasabb szintű szövegértési feladatokhoz, 
lehetővé téve számukra, hogy mélyebben kapcsolódjanak 
a szövegekhez.

A PISA2018 a folyékony olvasás képességét úgy vizs-
gálta, hogy a tanulók különféle mondatokat kaptak, és el 

kellett dönteniük, hogy a mondatoknak egyenként van-
e értelmük. Három percük volt, hogy annyi mondatról, 
amennyiről csak tudták, eldöntsék, hogy értelmesek-e, 
vagy sem (van-e értelmük, vagy nincs: IGEN, NEM). 
A mondatok számát tanulónként körülbelül 22 mondatra 
korlátozták, hogy a legtöbben képesek legyenek három 
perc alatt befejezni. A  tanulók semmiféle visszajelzést 
nem kaptak arról, hogy letelt a három perc, vagy nem 
teljesítették a feladatot. Azért döntöttek így, hogy a 
tanulók továbbra is motiváltak maradjanak a teszt ki-
töltésére.

Ezek a feladatok a PISA2018 szövegértési mérésének 
legegyszerűbb elemei. A  jelentés nem tartalmazza a 
rájuk vonatkozó nehézségi pontszámot, mert nem ele-
mezték őket. A feladatok az 1c és az 1b képességszintre 
estek, egyetlen feladat volt 1a szintű. Azok a mondatok, 
amelyeknek nem volt értelmük és „nem” választ igényel-
tek, nehezebbek voltak, mint azok, amelyek értelmesek 
voltak és „igen” választ igényeltek.
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