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Digitális országos mérések 2022-től 

 

 

A 2021/2022-es tanév valódi mérföldkő Magyarország pedagó-
giai mérési rendszerének történetében. Eddig az országos mé-
rések a szövegértési képességet, a matematikai eszköztudást, 
valamint az idegen-, illetve célnyelven nyújtott tanulói teljesít-
ményt vizsgálták – és mindezt papíralapú mérőeszközökkel. A 
változás két szempontból is jelentős. Mostantól a rendszer kie-
gészül a természettudomány kompetenciaterülettel, és a méré-
seket a tanulóknak online felületen kell teljesíteniük. 

Ha kíváncsi vagy, milyen feladattípusokkal fogsz találkozni, 
kattints az alábbi linkre:  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/peldafeladatok  

 

Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/
meresek_2022tol/  
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1. Forrás: https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/
feladatlapGyakorlo/13857/kitoltes?feladat=0 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/peldafeladatok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/meresek_2022tol/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/meresek_2022tol/


Középfokú felvételi eljárás időrendi áttekintése  
(január) 

 
Azon jelentkezők, akiknek a felvételi lapjait az általános isko-
la állítja elő az általános iskola által meghatározott formában 
és az általános iskola által megjelölt időpontig leadják a fel-
vételi lapok kitöltéséhez szükséges, a jelentkezési szándé-
kukra vonatkozó információkat az iskolában. 

Az egyéni jelentkezők január elejétől elkezdhetik a jelentke-
zések rögzítését a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer egyéni 
jelentkezők számára készített felületén, és ugyanitt előállít-
hatják a felvételi lapokat (jelentkezési lap(ok) és tanulói adat-
lap). 

Általános iskolák 

Január elejétől elkezdhetik a továbbtanulni szándékozó tanu-
lók jelentkezéseinek rögzítését a KIFIR felvételi lap kitöltő 
rendszer általános iskolák számára készített felületén, és 
ugyanitt előállíthatják a felvételi lapokat (jelentkezési  
lap(ok) és tanulói adatlap). 

Középiskolák 

Január 21-én az Arany János Tehetséggondozó Programban 
részt vevő intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel. 

2022. január 22., 10.00 – Központi írásbeli felvételi vizsgák a vizsgát megszervező közép-
fokú iskolákban. 

2022. január 27., 14.00 – Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a vizsgát megszervező 
középfokú iskolákban azon jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok 
miatt nem tudtak részt venni. 

2022. február 4., 14.00 – Második pótnap. Csak az a vizsgázó írhatja meg az írásbeli 
vizsgát, aki sem a január 22-ei vizsganapon, sem a január 27-ei pótnapon – önhibáján 
kívül eső elháríthatatlan ok miatt – nem tudott megjelenni. Ez utóbbi tényt a vizsgaszervező 
intézménybe benyújtott kérelmében igazolnia kell. 

A vizsgadolgozatok javításával kapcsolatos észrevételekhez kapcsolódó ügyintézési 
határidők: 

A központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények - az adott írásbeli vizsgát követő 
nyolc napon belül – lehetőséget biztosítanak a kijavított vizsgadolgozatok megtekintésére. 

A vizsgázó az értékeléssel kapcsolatban - kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól 
eltérő értékelés esetén - a megtekintést követő első munkanapon tizenhat óráig észrevé-
telt nyújthat be a vizsgaszervező intézménybe. (Az észrevétel benyújtására nyitva álló határ-
idő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási 
kérelem benyújtási határideje jogvesztő.) 

A vizsgaszervező intézmény a benyújtott észrevételt elbírálja, a bírálat eredményét három 
munkanapon belül határozat formájában, megfelelő indokolással, írásban közli az észrevé-
telt tevővel. 

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észre-
vételét, ezt három napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával, aki a fellebbezést 
az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási 
Hivatalnak. 

Az Oktatási Hivatal a fenntartott észrevételt nyolc napon belül érdemben elbírálja, és a bírá-
lat eredményét határozat formájában megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek. 

 
Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/beiskolazas_feladatok_idopontok   
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2. Forrás: unsplash 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/beiskolazas_feladatok_idopontok


Ne dőlj be a kamu nyereményjátékoknak! 

Gyakran csak egy lájk vagy megosztás, más esetekben név és e-mail cím magadása 
szükséges és tiéd a telefon vagy a repülőjegy. Bizonyára mindenki találkozott már a 
közösségi oldalakon nyereményjátékokkal, amikor egy csábító utazás vagy értékes 
tárgy reményében, adataink megadásával lehetünk részesei a sorsolásnak. Ezek való-
jában csak ál nyereményjátékok, a létrehozójának az a célja vele, hogy a gyanútlan fel-
használótól minél több adatot szerezzen meg. Te tudod, hogy ismerhető fel egy kamu 
nyereményjáték? 

2019-ben a Wizz Air nevében indítottak ál nyereményjátékot, melyek hatására a Facebook 
népe ontani kezdte a lájkokat és a megosztásokat. Szerencsére a cég gyorsan reagált, így az 
adatlopási kísérlet hamar véget ért. Sajnos a tapasztalat az, hogy a bűnözök időről időre újra 
próbálkoznak és egyre kifinomultabb módszereket alkalmaznak. 

 Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat az információkat, amely alapján könnyedén felismer-
heted a trükkös nyereményjátékokat. 

Meg kell, hogy győződj arról, hogy valós-e a cég, aki a nyereményjátékot szervezi! 

Amennyiben adószám meg lett adva, rá kell keresni Google-ban. 

Ha a nyereményjátékot szervező cég oldalára kattintva a hivatkozás más weboldalra mutat 
vagy egy érdeklődő FB üzenetre huzamosabb ideje nincs válasz, nagy valószínűséggel átve-
résről van szó.   

Le kell ellenőrizned, hogy arányos-e az adatkérés mértéke, és valóban szükséges-e 
megadni azokat! 

A játék-és adatkezelési szabályzatban rá kell keresned, hogy: 

• ki a szervező, 
• ki a lebonyolító, 
• ki az adatkezelő, 
• mire akarják használni az adatokat, 
• hogyan akarják kézbesíteni a nyereményt és el kell dönteni, hogy szükséges-e, 
• meddig és milyen céllal használhatják fel az adatokat, 
• hogyan lehet leiratkozni a játékról, 
• a megadott adatok hogyan törölhető.  
Amennyiben az alábbi adatokat kérik a játékban való részvételhez, gyanakodj! 

Soha nem kérhetnek ugyanis nyereményjáték során: 

• bankkártya adatokat, 
• PIN kódot, 
• jelszavakat, 
• lakcímet (csak házhozszállítás okán!).  

 

Tovább: https://futournet.hu/digilet/ne-dolj-be-a-kamu-nyeremenyjatekoknak 
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3. Forrás: freepik 

https://futournet.hu/digilet/ne-dolj-be-a-kamu-nyeremenyjatekoknak


 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/diakjogi_tudor 
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https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/diakjogi_tudor


 

Futás ősszel és télen 

Az őszi és téli hónapokban nehezebb futni: 
sötét van és hideg. Amikor hideg van, akkor 
az izmaid kevésbé hatékonyan tudnak mo-
zogni. Ilyenkor fontos, hogy hosszabb ideig 
melegíts be és végezz nyújtásokat. Ezeket a 
gyakorlatokat még házon belül, a melegben 
végezd el, a bemelegedett izmok segítenek a 
sérülések elkerülésében. 

Tervezz előre, de az időpont megválasztásában 
légy rugalmas! Ha tudod, hogy az időjárás romla-
ni fog, akkor inkább dönts úgy, hogy naposabb 
időben fogsz futni menni. A na-
gyon hideg napokon válassz más edzési lehető-
séget: fuss futópadon vagy ússz a szabadtéri 
futás helyett. 

Hidratáció 

Fontos, hogy a téli hónapokban is hidratált maradj. Valószínűleg ilyenkor jobban fogod kí-
vánni a meleg italokat, bátran igyál ilyeneket, azonban ezeket se túl forrón. Tartsd fent az 
egészséges egyensúlyt, biztosíts elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű folyadékot, 
hogy újra erőre kaphassanak az izmaid! Egyél sok friss gyümölcsöt és zöldséget, ez erősíti 
az immunrendszered védekező képességét, emellett segít a megfelelő hidratációban. 

Hogyan maradj biztonságban futás közben? 

 Próbálj meg csapatban vagy egy társsal futni, ez motiválni fog mindkettőtöket a hideg 
téli napokon! 

 Válassz jól megvilágított útvonalat, különösen akkor, ha sötétedés után futsz! 

 Ha lehetséges, akkor az útvonal tervezésekor először mérd fel a környéket gyalog vagy 
kocsival! Figyeld meg, hogy vannak-e mások is az úton, akik futnak! Ha igen, azt vedd jó 
jelnek! 

 Figyelj a környék útviszonyaira is! Mérd fel, hogy nincs-e sok kátyú az úton, és lehet-e 
ott másokkal együtt futni! 

 Otthon mindenképp mondd el, hogy futni mész, és azt is, hogy milyen útvonalon.  

 Fuss hétvégén, kora reggel! Ilyenkor kevés az autó, nincs sok ember az utcákon, és 
világos van. 

 Ha az utak mellett, forgalommal szemben sétálsz vagy futsz, akkor kerüld el azokat az út 
mellett parkoló autókat, amelyekben emberek ülnek! 

Mit viselj és mit vigyél magaddal futáskor? 

 Világos színű ruhában fuss! Keress olyat, amin fényvisszaverő csíkok vannak vagy 
szerezz be egy könnyű láthatósági mellényt! A lényeg, hogy olyan legyen a ruházatod, ami 
jól láthatóvá tesz téged. 

 A ruhád belső zsebébe vagy egy övtáskába pakold a szükséges dolgokat, amiket vinned 
kell magaddal! 

 Kerüld a kapucnis felsőt, vagy az olyan sapkát, ami korlátozhatja a látásodat! 
Vigyél magaddal mobilt! Ez lehetővé teszi, hogy ha baj van, segítséget hívj. Ha változott a 
terved, értesítsd az otthoniakat, így nem fognak aggódni érted! 

 

Tovább: https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/5308/oszi-teli-edzes  
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4. Forrás: freepik 

https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/5285/futas-vagy-uszas
https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/5308/oszi-teli-edzes
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Bábpályázat: Mutasd meg, Te milyen történetet  
mesélnél el  
a gubákkal! 

 
Az MTVA lehetőséget kínál arra, hogy a kis nézők saját történetüket is 
elmesélhessék, ezért „Az én Rozmaring kunyhóm” címmel bábpá-
lyázatot ír ki, amelyre óvodások és 1-5. évfolyamos általános iskolá-
sok, valamint a nyolcosztályos gimnáziumok esetén a 13. életévüket 
be nem töltött tanulók pályázhatnak Magyarországról és határon túlról 
egyaránt. 
 
A feladat egy saját bábelőadás megalkotása, a Rozmaring kunyhó gubáinak segítségével 
egy saját történet elmesélése bábtechnikával. Ehhez papír bábsablonokat a mediaklikk.hu/
rozmaringkunyho oldalon lehet találni, de saját kezűleg is készülhetnek a bábok. A videó for-
mában beküldendő legfeljebb 3 perces előadásban a pályázók feladata, hogy hétköznapi 
történeten keresztül saját élményt dolgozzanak fel, amely illeszkedve a Rozmaring kunyhó 
céljához, a közösségi értékek megőrzésének fontosságát hangsúlyozza, vagy egy olyan 
problémát dolgoz fel, állít középpontba, amely a gyerekek életében fontos szerepet játszik, 
megjelenik benne a tanulás és szórakozás is. 
 
A pályázat benyújtásának határideje 2021. december 5. A pályaműveket szakmai zsűri érté-
keli, a 10 legjobbat pedig Rozmaring kunyhós ajándékcsomaggal díjazza, amelyben a soro-
zat szereplőit megelevenítő egyedi ujjbábok is helyet kaptak, sőt az M2 Gyerekcsatorna a 
Hetedhét kaland című műsora be is mutatja. A beérkezett valamennyi pályamű megjelenik a 
Rozmaring kunyhó weboldalán. 
 
 

Tovább: https://mediaklikk.hu/rozmaringkunyho/cikk/az-en-rozmaring-kunyhom-babpalyazat-felhivas/  

*** 

Dalolni hívunk! - Kárpát-medencei ifjúsági népdalverseny 
 
 
A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány ifjúsági népdalversenyt hirdet az egész Kárpát-medencére 
kiterjedően. Valljuk, hogy kulturális örökségünket védenünk kell és tovább kell örökítenünk; 
ez az alapgondolat vezényelt minket a kezdeményezésünk elindításakor. Szeretnénk a kultú-
ránk ezen ágát minél szélesebb körben megismertetni, illetve a fiatalokat bátorítani az ének-
lésre. 

 
Minden nevezőnek egy három népdalból álló dalcsokrot kell küldenie, maximum 
2-3 perces, jó minőségű videófelvételen. 
 
A versenyre nevezni 2022. január 9-ig lehetséges. 
 
Nevezési korcsoportok: 
 
    1. általános iskola alsó tagozat 

2. általános iskola felső tagozat 
3. középiskola 
 

Az induló vagy hozzátartozója/zenetanára/az intézmény képviselője kitölti a  http://
www.fiatalokanemzetert.hu/nepdalverseny honlapon található jelentkezési űrlapot, majd az 
ott megadott e-mail címre elküldi az énelésről készült 2-3 perces, jó minőségű videót. 
 
Tovább: https://pafi.hu/palyazat/dalolni-hivunk-karpat-medencei-ifjusagi-nepdalverseny  
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5. Forrás: freepik 

6. Forrás: pixabay 

https://mediaklikk.hu/rozmaringkunyho/
https://mediaklikk.hu/rozmaringkunyho/
http://www.fiatalokanemzetert.hu/nepdalverseny
http://www.fiatalokanemzetert.hu/nepdalverseny
https://pafi.hu/palyazat/dalolni-hivunk-karpat-medencei-ifjusagi-nepdalverseny


 
 
 

Bűnmegelőzési ötletpályázat-  

Diákönkormányzatot támogató pedagógusok figyelmébe! 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkársága (Főosztály) „Bűnmegelőzési Ötletpályáza-
tot” hirdet, amelynek célja, hogy a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiával összhangban a leg-
jobbnak ítélt bűnmegelőzési gyakorlatokat vagy újszerű módszereket megismerje és 
támogassa. 

Bűnmegelőzési témájú projektötletet három kategóriában lehet benyújtani: 

I. Innovatív, újszerű módszerek, gyakorlatok, megoldások kifejlesztése, kipróbálása; pilot 
projekt megvalósítása 

II. Fenntarthatóság növelése az NBT által korábban már támogatott, sikeres, jól bevált 
program fejlesztése, fenntartása érdekében 

III. Dráma- és színházpedagógia eszközeinek alkalmazása bűnmegelőzési programokban 

A projektötletek beadási lehetősége és bírálata a meghirdetéstől kezdve folyamatos 
a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig vagy a végső beadási határidőig (2021. 
december 10. 12.00 óra). A projektek benyújtására kizárólag elektronikusan van lehetőség 
az EPER rendszeren keresztül. 

A Belügyminisztérium által üzemeltetett EPER rendszer pályázói elérése: https://bm.eper.hu/
eper/paly/palybelep.aspx 

Tovább:  https://bunmegelozes.info/hu/palyazatok/bunmegelozesi-otletpalyazat-3  
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7. Forrás: pixabay 

https://bm.eper.hu/eper/paly/palybelep.aspx
https://bm.eper.hu/eper/paly/palybelep.aspx


8. Forrás: https://palyazatok.org/netezz-biztonsagosan-es-legyel-te-is-az-internet-asza-videopalyazat/   
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8. Forrás: https://hatartalanul.net/hatartalanul-program-2021-evi-palyazati-kiirasok/  

https://palyazatok.org/netezz-biztonsagosan-es-legyel-te-is-az-internet-asza-videopalyazat/
https://hatartalanul.net/hatartalanul-program-2021-evi-palyazati-kiirasok/
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9. Forrás: https://www.tiszamozi.hu/Programjaink.aspx   

https://www.tiszamozi.hu/Programjaink.aspx
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10. Forrás: https://vfmk.hu/   

https://vfmk.hu/
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14. Forrás:  : http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/

adventi_kezmuves_vasar_873   

11. Forrás:  http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/

adventi_setak_890  

12. Forrás: pixabay 

13. Forrás: pixabay 

http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/adventi_kezmuves_vasar_873
http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/adventi_kezmuves_vasar_873
http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/adventi_setak_890
http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/adventi_setak_890


 

SZOLNOKI PEDAGÓGIAI 
OKTATÁSI KÖZPONT 
 
 

 
Cím: 5000 Szolnok, Mária út 19. 
Telefonszám: 96/613-401 
E-mail: InfoPOKSzolnok@oh.gov.hu 
 
Felelős szerkesztő:  
Szabó Róza főosztályvezető 
 
Szerkesztő:   
Orbázi Melinda 

 
 

15.  Forrás: pixabay 

 

Várjuk a Diákhírlevél tartalmával kapcsolatosan  megfogal-
mazott észrevételeiteket, ötleteiteket, javaslataitokat az alábbi 
elérhetőségeken.  

 

 

 

 

Orbazi.Melinda@oh.gov.hu 

 

 

 

 

Hasznos linkek: 

 

http://www.diakonkormanyzat.hu/ 

http://www.oktbiztos.hu 

https://www.oktatas.hu/ 
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