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Bevezetés 

Az elmúlt másfél évtized egyik legdinamikusabban fejlődő oktatási vonatkozású területe a pedagógiai 
mérés-értékelés. Az ezredforuló óta mind hazai, mind nemzetközi szinten kiépültek, és jelentős 
fejlesztésen, fejlődésen mentek keresztül a rendszerszintű és intézményszintű értékelést megvalósító 
értékelési rendszerek (pl.: OECD PISA, IEA PIRLS, NAEP, Kompetenciavizsgálat; R. Tóth, Molnár, Latour 
és Csapó, 2011). Az ezredforuló idején leginkább elfogadott és elterjedt papíralapú tesztekre épülő 
mérések a fejlesztések ellenére egyre több korlátba ütköztek, a papíralapú tesztekre alapozott fejlesztés 
lehetőségei mára teljesen kimerültek. 

A továbblépéshez, vagyis a 21. században jelentkező új mérés-értékelési igények kielégítéséhez 
alapvető, minőségi változtatásra van szükség (Scheuermann és Pereira, 2008). Ez a felismerés 
nemzetközi szinten kiemelkedő kutatás-fejlesztési projekteket indukált (pl.: ATCS21, Class of 2020 Action 
Plan; Griffin, McGaw és Care, 2012; SETDA, 2008), melyek, bár különböző oldalról közelítették meg a 
problémát, mégis közös eredményre jutottak, és egyöntetűen a számítógép-alapú tesztelésre való 
áttérésben jelölték meg a továbblépés irányát (Scheuermann és Björnsson, 2009; Molnár, 2010; Csapó, 
Ainley, Bennett, Latour és Law, 2012; Pearson, 2012). E kutatási eredmények hatása, a számítógép-alapú 
tesztelésre való átállás javaslata mára már érzékelhetően megjelenik a nemzetközi mérési rendszerekben, 
fokozatosan bevezetve, fokozatosan tesztelve a számítógép-alapú tesztelés megvalósíthatóságát, 
előnyeit, lehetőségeit, valamint a vizsgált konstruktumok esetleges változását. 

Az egyik prominens nemzetközi kutatásban, amelyben hazánk is részt vesz, az OECD PISA-
felmérésekben például fokozatosan egyre több területen és egyre több ország részvételével került 
bevezetésre a számítógép-alapú tesztelés – igaz, a fő területek vonatkozásában eddig még csak a 
papíralapú tesztekkel párhuzamosan. 2015-től azonban kizárólag számítógép-alapú teszteket oldanak 
majd meg a magyar diákok e nemzetközi kutatás keretein belül. 

Ha a jelen pillanatban világszínvonalú nemzeti értékelési rendszerünk, az Országos kompetenciamérés 
aktualitását és validitását érvényben szeretnénk tartani, változtatásra van szükség. A probléma 
aktualitását támasztja alá többek között az is, hogy ha a hazai kompetenciavizsgálat tartani szeretné az 
ezredfordulón kitűzött célokat, elkerülhetetlen a változtatás: 

„A kompetenciamérés azt vizsgálja, hogy a tanulók képesek-e a tudásukat alkalmazni, további 
ismeretszerzésre felhasználni, vagyis birtokában vannak-e annak az eszköztudásnak, amely 
nélkülözhetetlen további fejlődésükhöz. A felmérés tesztjei ezért – a korszerű nemzetközi mérésekhez 
hasonlóan – nem a tantervi követelmények teljesülését mérik elsősorban, hanem azt, hogy a tanulók 
képeseke ismereteiket felhasználva a mindennapi élethelyzetekhez kapcsolható problémákat megoldani.” 
Balázsi és mtsai, 2006. 9. o. 

Ha követni szeretnénk a trendeket, szinten tartani a kompetenciavizsgálat minőségét (Balázsi és mtsai, 
2010), valamint biztosítani a továbbfejlődés lehetőségét, szükséges, hogy (1) a technológiaalapú mérés-
értékelés fokozatos bevezetésével segítsük az iskolák mérési-értékelési kultúrájának továbbfejlődését, (2) 
megismertessük a pedagógusokkal a 21. század követelményeinek és elvárásainak nemzetközi szinten is 
megfelelő mérési eszközöket, (3) a korábbiaknál rövidebb visszacsatolási idő alatt biztosítsuk az iskolák 
számára azokat az adatokat és eljárásokat, amelyekkel intézményük helyi szintű objektív értékelését el 
tudják végezni; (4) minél rövidebb visszacsatolási idő alatt biztosítsuk az iskolafenntartók számára azokat 
az adatokat, amelyek segítségével a korábbi adatfelvételekhez hasonlóan saját intézményeik 
teljesítményét objektíven és megbízhatóan összehasonlíthatják az országos adatokkal. Az áttérés iskolai 
kontextusban – mint tapasztaljuk a PISA-mérések ez irányú változtatásai kapcsán – azonban csak 
fokozatosan lehetséges, minden lépésben gondosan ellenőrizve, és kiszűrve a nemkívánatos 
mellékhatásokat (Csapó, Molnár és R. Tóth, 2008). 

A jelen kutatás szervesen illeszkedik a fent vázolt tendenciába (l. NCEES, 2013; Jurecka és Hartig, 2007), 
ugyanis a nemzetközi szinten is ismert és elismert, eddig papíralapon zajló Országos kompetenciamérés 
elektronikus adatbegyűjtésre történő átállásának lehetőségeit, forgatókönyveit elemzi nemzetközi és hazai 
vonatkozó kutatási tapasztalatok alapján.  
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A kutatás céljai 

A kutatás fő célja az Országos kompetenciamérés (Balázsi, Lak, Szabó és Vadász, 2013) 

elektronikus adatbegyűjtésre való átállásának feltételei áttekintése. Ennek keretein belül sor kerül  

(1) a technológiaalapú tesztelés hazai és nemzetközi tendenciáinak, gyakorlati tapasztalatainak 

szintetizáló, több szempontú (pl.: előnyök, hátrányok, elfogadottság, gazdaságosság) összegzésére, 

(2) az elektronikus mérésekre való áttéréshez és teljeskörű kiterjesztéshez szükséges 

infrastrukturális, technológiai és személyi feltételek áttekintésére, 

(3) az áttérés okozta validitási kérdések és kutatási eredmények elemzésére, valamint 

(4) az elektronikus mérések teljeskörű hazai bevezetési lehetőségeinek felvázolására. 

Kutatási kérdések 

1) A nemzetközi és hazai nagymintás kutatási előzmények és gyakorlati tapasztalatok alapján milyen 

előnyök, hátrányok fogalmazhatóak meg a technológiai tesztelésre való átállás kapcsán (pl.: 

visszacsatolás, gazdaságosság, hatékonyság, 21. századi megfelelés)? 

2) Melyek a technológiaalapú tesztelés jelenlegi trendjei? 

3) A hazai és nemzetközi kutatási eredmények szerint az elektronikus mérések kidolgozásának és 

bevezetésének milyen személyi és tárgyi feltételei fogalmazhatóak meg? 

4) Milyen informatikai eszközparkkal, hálózati kapacitással rendelkeznek az általános és középiskolák, 

és ez milyen viszonyban áll az elektronikus mérések bevezetéséhez szükséges infrastruktúrával? 

5) A mérés közvetítő eszközének változása befolyásolja-e a tantárgyi eredményeket, hogyan hatna 

a tanulók eredményességére egy ilyen váltás, okoz-e esélyegyenlőségi problémákat? 

6) Pedagógusok és diákok körében mennyire elfogadott az elektronikus tesztkörnyezetben 

megoldott teszteredményeknek a papíralapú eredményekhez képest? Mely preferenciák 

fogalmazhatóak meg? 

7) Milyen módszerekkel elemezhetők a médiahatás validitási kérdései, milyen becslések 

fogalmazhatóak meg arra vonatkozóan, hogyan hatna a tanulók matematika- és olvasásteszteken 

nyújtott teljesítményére egy ilyen váltás? 

8) Az elektronikus tesztelésre való átállás okoz-e változást a feladatok szerkesztési alapelveiben? 

9) Az elektronikus mérés hazai bevezetésének kompetenciavizsgálatok kapcsán milyen 

forgatókönyvei, főbb irányai, megkülönböztető ismérvei vázolhatóak fel? 

A tanulmány a K1-K8 alapján modelleket készít arra vonatkozóan, hogy az egyes megoldásokat 

miképpen lehet kivitelezni, és a jelenlegi állapotból mely lépéseken keresztül lehet eljutni. E 

fejlesztési modellek egyenként szintetizálják, egységes keretbe foglalják a korábbi részekben kifejtett 

megoldási lehetőségeket 

.  
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1. A technológiai tesztelésre való átállás előnyei, hátrányai és 
kihívásai (K1) 

A technológia fejlődése és terjedése, általánossá válása, hozzáférhetősége rendkívüli lehetőségeket 

kínál a pedagógiai mérés-értékelés gyakorlatának fejlesztésére. Alkalmazásának segítségével 

pontosabb, változatosabb, lényegesen komplexebb képességeket vizsgáló tesztelési eljárásokat, 

életszerűbb, alkalmazásorientáltabb, természetesebb környezeteket, feladatokat alakíthatunk ki a 

korábbi papíralapú mérésekhez képest (Prensky, 2001; Bennett, 2002; Bridgeman, 2010; Farcot és 

Latour, 2009; Kikis, 2010; van Lent, 2010; Martin, 2010; Moe, 2010; Ripley, 2010; Christakoudis, 

Androulakis és Zagouras, 2011; Csapó, Ainley, Bennett, Latour és Law, 2012; Beller, 2013; Breiter, 

Groß és Stauke, 2013). Ebben a fejezetben részletesen kifejtjük, hogy a technológiaalapú mérésre 

való átállás milyen előnyökkel, illetve hátrányokkal bírhat. Hatékonysága, a hatékonyság növekedése 

bizonyos feltételek mellett a mérés-értékelés minden egyes szintjén kimutatható: 

1) a tesztelés gazdaságosságában (Farcot és Latour, 2008; Bennett, 2003, Choi és Tinkler, 2002; 

Peak, 2005; Rose, Hess, Hörhold, Brähler és Klapp, 1999; Wise és Plake, 1990); 

2) tesztszerkesztés változatosságában (Csapó és mtsai, 2012), a kiközvetítés és adatáramlás 

gyorsasága (Csapó, Lőrincz és Molnár, 2012), 

3) az azonnali, objektív, standardizált visszacsatolás biztosításának lehetőségében (Becker, 2004; 

hosszabb, írott szöveges válaszok értékelése kapcsán: Dikli,2006; Mitchell, Russel, Broomhead 

és Aldridge, 2002; Valenti, Neri  ésCucchiarelli, 2003), 

4) változik a diákok motivációja a tesztekkel kapcsolatosan(Meijer, 2010; Sim és Horton, 2005), 

5) innovatív feladatszerkesztési lehetőségek, multimédiás, dinamikus, interaktív itemek, második és 

harmadik generációs tesztek alkalmazása során (Strain- Seymour, Way és Dolan, 2009; Pachler 

és mtsai, 2010), amelyek korábban papíralapon nem voltak kivitelezhetőek (Molnár, 2010), 

6) elérhetővé válik az adaptív tesztalgoritmus; amelynek segítségével pontosabbá válik a tudás- 

és képességszintbecslés (Magyar és Molnár, 2013; Csapó, Molnár és R. Tóth, 2008; Frey, 

2007; Jodoin, Zenisky és Hambleton, 2006; Magyar, 2012, 2013); 

7) bővül a tesztelésbe bevonhatók köre (pl. meghallgathatóak a feladatok; Csapó, Molnár és 

R. Tóth, 2008), továbbá 

8) lehetővé válik a kontextuális adatok hatékony (pl. például mérhetjük az egyes itemek 

megoldásához szükséges időt, feltérképezhetjük hányszor javított a diák a megoldásán) 

rögzítése és elemzése is (Csapó, Lőrincz és Molnár, 2012; Bodmann és Robinson, 2004). Ennek 

következtében a papíralapú tesztelésnél megszokott egyedüli indikátor, a teszteredmény 

helyett gazdag és jól strukturált, a diák tesztelés alatt mutatott viselkedésének pontosabb 

követését lehetővé tevő adatbázis áll rendelkezésünkre (Molnár és Lőrincz, 2012),  

9) javulhatnak a tesztek jóságmutatói (Jurecka és Hartig, 2007; Ridgeway és McCusker, 2003; 

Csapó, Molnár és Nagy, 2014). 
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1.1. A tesztelés gazdaságossága, költségei 

A számítógépes adatfelvétel egyik leggyakrabban említett előnye a papír- és ceruzaalapú teszteléssel 

szemben a hosszú távú költséghatékonyság (pl. Bennett,2003). Annak ellenére, hogy a számítógépes 

tesztrendszer, valamint az adatfelvételhez szükséges infrastruktúra kiépítése költséges, a 

tesztrendszer üzembeállítása után annak rendszeres használatával a számítógépes mérésértékelés 

számos megtakarítási lehetőséget kínál a papíralapú teszteléssel szemben. Például a számítógépes 

adatfelvétel során nincs szükség a tesztek nyomtatására, fénymásolására, csomagolására, 

szállítására, válaszlapok készítésére, esetleg javításra, kódolásra, adatrögzítésre, ezáltal az 

adatfelvétel költsége jelentősen csökken (l. Choi és Tinkler, 2002; Paek, 2005; Rose, Hess, Hörhold, 

Brähler és Klapp, 1999; Csapó, és mtsai, 2008; Wise és Plake, 1990; Bennett, 2003; Valenti, Neri és 

Cucchiarelli, 2003; Christakoudis, Androulakis és Zagouras, 2011; Csapó, Lőrincz és Molnár, 2012; 

Wang, 2004). A dokumentációs költségek akár kétharmada spórolható meg Rose és munkatársai 

(1999) szerint számítógépalapú tesztek alkalmazásával, miközben a papírfogyasztás kizárásával – 

megfelelő számítógépek alkalmazása mellett – környezetkímélőbb technológiáról van szó, ahol nem 

kell gondoskodni az adatfelvétel után a tesztek tárolásáról sem. 

A költséghatékonyság mellett a számítógépes adatfelvétel kontrolláltabb környezetet biztosít (Horne, 

2007), mint a nyomtatott médiumon történő tesztelés. A papír-ceruza fix formátumú lineáris tesztek 

mellett, melyek megoldása során előre definiált a diákok által megoldandó itemek halmaza és 

sorrendje, a számítógépes adatfelvétel lehetőséget kínál az adaptív tesztelésre (Thompson és Weiss, 

2009), az itemalapú, vagy résztesztalapú adaptív tesztek kiközvetítésére (l. 9.3. és 9.4. fejezet). Ezen 

algoritmusok alkalmazásával a diákok gyorsan eljutnak olyan itemekhez, amelyek hatékonyan 

differenciálnak, így vagy jelentős mértékben nő a tesztelés során kinyert információ mennyisége – 

azaz gazdaságosabbá válik a tesztelés –, vagy ugyanannyi kinyert információ eléréséhez rövidebb idő 

is elegendő lesz – azaz lerövidül a mérés ideje (Horne, 2007). Gazdaságosságot növelő tényező, ha 

ugyanazon platform, esetleg ugyanazon itemek többször is alkalmazásra kerülnek. Az OKM esetében 

mindez biztosított, a platform mindegyik érintett évfolyamon történő évenkénti használata és 

ugyanazon CORE-teszt felvétele is. 

A számítógép-alapú tesztelés és a papíralapú tesztelés költségeinek összevetése jelentős 

mértékben függ a papíralapú tesztelés és a számítógép-alapú tesztelés technológiájától. A 

továbbiakban négy esetet különböztetünk meg (Farcot és Latour, 2009 alapján): 

1) papíralapú tesztelés (PP – paper-and-pencil) – az OKM jelenlegi rendszere: bár néhány fázisban 

a számítógép is szerepet kap, alapvetően azonban papíralapú a rendszer. 

2) számítógéppel segített tesztelés (CA – computer-aided): alapvetően papíralapú a tesztelés, az 

itemek fejlesztése azonban egy központi számítógépes rendszeren keresztül történik. 

3) számítógép-alapú tesztelés a tesztelés számára kidolgozott rendszerrel (TM – computer-based 

with taylor-made system): mind az itemek fejlesztése, mind kiközvetítése, mind a válaszadás 

számítógépen történik. Az itemek végső formáját nem az itemírók szerkesztik, hanem 

programozók, speciális IT-szakemberek (pl.: OECD PISA 2009 ERA bizonyos részei vagy a 

PISA számítógép-alapú természettudományos műveltségteszt egyes itemeinek dinamikus 

értékelése). 

4) számítógép-alapú tesztelés általános platform alkalmazásával (PF): az itemeket az előre 

kiképzett itemírók szerkesztik egy felhasználóbarát platformon keresztül (pl.: bizonyos részében 

az OECD PISA 2009 ERA felmérés vagy az SZTE OK Diagnosztikus mérések fejlesztése 

kutatások).  Az elemzések alapját adó modell struktúráját az 1.1. ábra mutatja. 
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1.1. ábra: A költségek modellezése (Forrás: Farcout és Latour, 2009. 112. o.) 

A négy fent felsorolt esetben az itemek komplexitásától és mennyiségétől függően eltérően alakul a 

rendszerben lévő feladatokért kifizetett összeg. Farcout és Latour (2009) modellezése értelmében 

(1.2. ábra) egyértelműen többe kerül a számítógép-alapú feladatok fejlesztési költsége. Azon belül 

hosszabb távon egyértelműen kedvezőbb az általános platformon feladatírók által szerkesztett 

feladatok használata (természetesen többkörös lektorálással egybekötve, melynek költségeit 

mindegyik modell esetében azonos mértékben vettük figyelembe), annak ellenére, hogy kezdetben 

jelentősen több képzésre van szükségük, amely képzés nemcsak a feladatírásról, hanem a platform 

használatáról is szól.  

1.2. ábra: Az itemfejlesztés költségei PP: papíralapú, CA: papíralapú, de számítógéppel segített, TM: számítógép-alapú IT-

szakemberek által programozott feladatok, PF: számítógép-alapú, feladatírók által szerkesztett feladatokka (Forrás: Farcout és 

Latour, 2009. 113. o.) 

Az itemírás szervezeti költségei jelentős mértékben függnek a használt technológiától. Papíralapú 

itemek esetén az itemírásért felelős csoport menedzsmentjének javadalmazása tartozik ide, amely 

független a készített itemek számától, de nem független a feladatok komplexitásától. Ezért 

összességében egy fix paraméterű változó a modellben. A CA-szcenárióban hasonló a helyzet, de az 

IT-vonatkozás miatt egy extra fix összeg hozzáadódik a PP-szcenárióban számolt költségekhez. A 

TM-szcenárióban a külön programozott elemek kapcsán a külső erőforrások igénybe vételéhez 

szükséges extra menedzselés többletköltséget jelent, míg a PF-szcenárió menedzselési költségei a 

CA-szcenárióval azonosak (1.3. ábra). 
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1.3. ábra Az itemírás szervezeti költségei (PP: papíralapú, CA: papíralapú, de számítógéppel segített, TM: számítógép-alapú 

IT-szakemberek által programozott feladatok, PF: számítógép-alapú, feladatírók által szerkesztett feladatokkal) (Forrás: 

Farcout és Latour, 2009. 113. o.) 

Az itemírás és tesztfejlesztés biztonsági kérdéseinek megoldása, és a titkosság biztosítása is 

különböző költségekkel jár a fent említett szcenáriók kapcsán. E tekintetben az itemek 

mennyiségének és komplexitásának növekedésével, a bonyolultabb logisztika miatt a PP-verzió 

kerül már rövidtávon is többe (kevés és egyszerű itemek alkalmazása esetén olcsó megoldásnak 

tűnik, de az OKM-re nem ez a jellemző). A számítógéppel ötvözött szcenáriók esetében a központi 

rendszer fizikális védelmének biztosítása független a rendszerben lévő itemek számától és 

komplexitásától. A PF esetén a magasabb költséget az jelenti, hogy több ember csatlakozhat a 

rendszerhez sok helyről, ezért az azonos szintű biztonság biztosítása többletköltséget jelent. Ha a 

csatlakozás helye jól definiált és centralizált, akkor a PF költségei azonosak a CA- és TM-modell 

esetén tapasztaltakkal (1.4. ábra). Mindezen költségekhez hozzájárul a különböző helyiségek bérleti 

joga és az adott szcenárió működtetéséhez, fenntartásához szükséges infrastruktúra. 

Összességében a PP-tesztelés kiinduló költségei bizonyultak a legalacsonyabbnak, de ez a féle 

tesztelési mód csak abban az esetben marad hosszú távon is versenyképes, ha nem kell sok itemet 

előállítani, és az előállított itemek alacsony komplexitásúak. Ahogy nő az előállítandó itemek száma, és 

nő az itemektől elvárt komplexitási szint, fokozatosan úgy válik a PP tesztelési mód a 

legköltségesebbé a 4 szcenárió között. A TM- és CA-szcenárió kezdeti költsége magasabb, mint a PP-

é, azonban ha az itemek komplexitása nem túlságosan jelentős, akkor már rövidtávon is 

gazdaságosabb az alkalmazásuk, mint a PP-tesztelésé. Végül, a PF-szcenárió alkalmazásának kezdeti 

költsége bizonyult a legmagasabbnak, azonban ha akár rövid, akár hosszabb távon sok item 

kidolgozása a cél, ahol az itemek komplexitási foka nem marad meg a minimális szinten, akkor ez a 

féle tesztelési mód lesz a leggazdaságosabb és a leginkább fenntartható a négy szcenárió közül.  

1.4. ábra Az itemírás biztonsági költségei (PP: papíralapú, CA: papíralapú, de számítógéppel segített, TM: számítógép-alapú 

IT-szakemberek által programozott feladatok, PF: számítógép-alapú, feladatírók által szerkesztett feladatokkal)  (Forrás: 

Farcout és Latour, 2009. 114. o.) 
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1.2. A kiközvetítés és adatáramlás gyorsasága, biztonsága 

A számítógép-alapú tesztek kiközvetítése számos módon valósulhat meg (9.1-9.4. fejezet). 

Mindegyik kiközvetítési mód esetén különös figyelmet kell fordítani a biztonságra és a lehetőség 

szerinti azonos feltételek biztosítására. A számítógép-alapú tesztelés biztonsági kérdéseit a 9. 

fejezetben tárgyaljuk. Bizonyos protokollok használatával akár növelhető is a PP-tesztelésnél 

tapasztalt biztonság. 

A számítógépes adatfelvétel (9.2., 9.3. és 9.4. ismertetett lehetőségek) során a diákok válaszait a 

tesztelő rendszer automatikusan menti (Bodmann és Robinson, 2004) a tesztelés típusától függően 

vagy egy pendrájvra vagy a kliens számítógépére vagy az iskolában/ vizsgaközpontban szerverként 

beállított számítógépre vagy közvetlenül a központi szerverre, így nincs szükség például 

adatrögzítőkre, mint a papír-ceruza tesztelésnél. Ebből adódóan az adatok megbízhatósága is 

növekedik, mert egy fontos hibalehetőség kikerül a folyamatból. A megbízhatóság mértéke akkor 

maximális, ha az adatok közvetítő eszköz nélkül kerülnek rögtön az adatbázisba, a szerverre, azaz 

nem például egy pendrájvon keresztül, aminek esetleges meghibásodása adatvesztéshez is vezethet. 

Az alkalmazott számítógép-alapú tesztelés és a használt mérés-értékelési rendszer típusától 

függően megvalósítható (9.3. és 9.4. fejezet esetén) a feladatok azonnali javítása (kivételt képeznek a 

rajzolást, vagy hosszabb szöveg írását kérő feladatok), azaz az adatáramlás gyorsasága jelentős 

mértékben megnő. A számítógépes tesztelés nyújtotta automatikus kiértékeléssel szemben a 

papír-ceruza-tesztelés során az item típusától függetlenül humán erősforrást igényel a válaszok 

javítása, rögzítése, ami jelentős mértékben lassítja az adatáramlás sebességét, és rontja annak 

minőségét (lásd pl. Butcher, 1987). 

A nemzetközi szakirodalomban találunk példát hosszabb, írott szöveges válaszok, esszék (pl.: Dikli, 

2006; Burstein, Chodorow és Leacock, 2004; Mitchell, Russel, Broomhead és Aldridge, 2002) illetve 

szóbeli feladatok (SpeechRaterTM – Bridgeman, Powers, Stone és Mollaun, 2012) automatikus 

kiértékelésére is. Az értékelések alapját általában felszíni jegyek (helyesírás, nyelvtan, szöveg 

felépítése stb.) és nem a tartalom értékelése képezi. Ennek ellenére azok a kutatások, amelyek az e 

típusú számítógépes értékelés eredményét vetik össze humán bírálók értékelésével, magas 

korrelációs együtthatókról számolnak be. Ezek az alkalmazások azonban többnyire angol nyelvre 

készültek, várhatóan belátható időn belül magyar nyelvű alkalmazásuk nem történik meg. 

A rendszer teljes működtetéséhez szükséges dokumentációs feladatokat automatizálva (Rose, Hess, 

Hörhold, Brähler és Klapp, 1999) lehetővé válik az eredmények azonnali visszacsatolása is (Choi és 

Tinkler, 2002; Noyes és Garland, 2008), nemcsak a diákok, hanem a tanárok, iskolaigazgatók, 

fenntartók számára (Thompson és Weiss, 2009). Ez jelentős mértékben gyorsíthatja az OKM esetében 

jelenleg meglévő 7 hónapos visszacsatolási időt. 

Az adatfelvételt és visszajelentést követően az elektronikusan rögzített adatok tárolása, illetve 

visszakeresése gazdaságosabb és könnyebben megvalósítható, nem igényel többletköltséget, mint 

a nagy mennyiségű papíralapú dokumentáció őrzése, szükség esetén visszakeresése. 

1.3. Azonnali, objektív, standardizált visszacsatolás – előnyök és kihívások 

Bármely mérés-értékelési folyamat, technika hatékonyságát jellemző tényező a visszacsatolás 

gyorsasága. Minél gyorsabb a visszajelzési idő, annál hatékonyabb a visszajelentés, annál gyorsabb 

beavatkozást tesz lehetővé. Minél kevesebb az adatfelvételtől a visszacsatolásig végzett munkában az 

emberi munka, az emberi tényező, annál pontosabbá válik a tesztelés, annál kisebb a hibák 

bekerülésének valószínűsége. 

A számítógépes rendszerre alapuló visszacsatolás előnye: 

1) a visszacsatolás típusától függetlenül kevesebb időt vesz igénybe elkészítése. Még folyószöveg 

típusú visszajelzés esetén is könnyebben alkalmazhatók a panelek, a korábban elkészített 

értékelések, melyek ismételt alkalmazása megvalósítható. 



Oldal 12 / 97 

2) Könnyen hozzáférhető mind a diákok, mind a pedagógusok, szülők számára (az OKM jelenlegi 

rendszere ezt ki is használja és biztosítja). 

3) A számítógép-alapú teszteléssel összekötött számítógép-alapú visszacsatolás jelentősen 

lerövidíti a visszajelentési időt, ami most az OKM esetében 7 hónap. Ez az alkalmazott itemek 

típusától függően (a javítás humánerőforrás-igényétől függően) változik. Ha automatikusan 

javítható itemeket tartalmaz a teszt, akkor a teszt megoldása után a diákok azonnal láthatják 

teljesítményüket. Természetesen az egész mintára vonatkozó elemzések, viszonyítási pontok 

rendszerben történő megjelenítése csak az egész minta tesztelése után valósulhat meg, 

esetlegesen a szakértői elemzések rendszerbe történő visszatöltése után. Erre azonban kész 

adatbázis esetén nem szükséges több hónap, sőt több hét sem. 

4) Előzetesen beépített panelek segítségével részletes visszajelzés adható, a panelek és a 

visszajelzés is könnyen módosítható, átalakítható, szerkeszthető. 

5) Az automatikus pontozás objektívebb, konzekvensebb értékelést valósít meg, biztosan 

mindenki ugyanazon értékrend, javítókulcs szerint értékelődik, függetlenül minden más egyéb 

tényezőtől (pl. az értékelő szigorúsága). 

6) Kihívás: a rendszer elkészítése, első alkalmazása, tesztelése jelentős mértékű többletmunkával jár, 

ugyanakkor a rendszer alapjainak lerakása már megtörtént az OKM visszajelző rendszere 

kidolgozása kapcsán. 

1.4. A tesztek jóságmutatóinak javulása 

A közvetítés módjától függetlenül a tesztek egyik jóságmutatója az objektivitás, ami mind a tesztek 

reliabilitásának, mind validitásának szükséges feltétele (Rost, 2004). A teszt objektivitása akkor 

biztosított, ha a diák teszten nyújtott teljesítménye csak a saját jellemzőitől, képességszintjétől függ, 

és független az adatfelvételt végző és a válaszokat kiértékelő személytől (Csíkos és B. Németh, 

2002). Az utóbbi két feltétel az adatfelvételi és a kiértékelési objektivitás kritériumát definiálja. 

Az adatfelvételi objektivitást papíralapú tesztelés kapcsán pontos adatfelvételre vonatkozó 

instrukciókkal érhetjük el, melyben meghatározzuk a tesztelést levezető személy által közölhető 

információk körét, és az adatfelvétel során alkalmazható segédeszközöket (Csíkos és B. Németh, 

2002), az adatfelvétel körülményeit, módját stb. Mindezek után azonban nem látunk bele az 

adatfelvétel folyamatába, a válaszok „születésének” menetébe, csak a tesztlapokon jelzett válaszok 

alapján következtethetünk vissza, mi történt, történhetett a tesztelés alatt. 

Számítógépes környezetben is szükséges az adatfelvétel módjának meghatározása, sőt a 

technológiai homogenitást biztosító változók megadása is, mint például a javasolt monitorfelbontás (l. 

8. fejezet), azonban a számítógép segítségével még objektívebb és nyomon követhetőbb (naplófájlok 

segítségével a tesztelés menete közel teljes mértékben rekonstruálható) környezet biztosítása 

érhető el (pl. időkorlátos teszteknél, mint az OKM is a tesztelésre fordítható idő mindenki esetében 

másodperce pontosan ugyanaz, mert a rendszer az idő lejártával lezárhatja a tesztet). 

Az adatfelvétel objektivitásának növelése mellett növelhetjük a teszt kiértékelésének objektivitását is 

az automatikus adatrögzítés és kiértékelés által (l. 1.3. pont). Az automatikus adatrögzítés 

segítségével kiküszöbölhetjük a figyelmetlenségből, elütésből származó rögzítési hibákat, továbbá a 

javító figyelmetlenségéből, szigorúságából, megítéléséből adódó eltéréseket, hibákat. A humán 

erőforrást igénylő feladatok javítása a számítógépes rendszerben történhet csoportosan is, azaz az 

azonos válaszok javítása egyszerre, azonos módon történik meg, azonos értékelést kapva. 

Összességében tehát az adatfelvételi és az értékelési objektivitás növekedését figyelhetjük meg a 

számítógépes tesztelésből származó adatokon (Csapó, Molnár és Tóth, 2008). 

Az OKM tesztjei esetén, amelyek a diákok alkalmazható tudásának mérésére fókuszáló feladatokat 

tartalmaznak, validitásbeli, konstruktum validitásbeli növekedés várható az életszerűség növelésével, 

és az életszerűség teszten belüli megjelenésével. A számítógépes környezet innovatív itemtípusok 

alkalmazásával (l. 1.5. pont) erre sokkal több lehetőséget kínál, mint a papíralapú tesztelés 

(Ridgeway és McCusker, 2003; Jurecka és Hartig, 2007; Strain-Seymour, Way és Dolan, 2009; 

Csapó, Molnár és Nagy, 2014).  
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1.5. Innovatív feladatszerkesztési lehetőségek 

A papíralapú tesztelésről a számítógép-alapú tesztelésre való áttérés első fázisában a meglévő 

papíralapú feladatok digitalizálásán túl jóval több lehetőség érhető el számítógépes mérés-értékelési 

platform alkalmazása során. A meglévő, papíralapú repertoárt kiegészíthetjük új típusú, papíralapon 

nem alkalmazható itemtípusokkal, ugyanakkor kihívást jelent néhány papíralapon bevált itemtípus 

számítógépen való megjelenítése (pl.: rajzolási feladatok). 

Ebből adódóan ugyanazon terület papíralapú és számítógép-alapú mérése más-más lehetőségeket 

teremt, az áttérés fázisában az összehasonlítás megalapozottságát jelentő konstruktumok egyezését 

statisztikai próbákkal (pl.: SEM – structural equation modeling) kell ellenőrizni, ha lehet 

szóegyezésről. Második lépésben – kihasználva a számítógép nyújtotta lehetőségeket – az OKM 

alkalmazástípusú feladatai esetében a nyomtatott tesztlapoknál gazdagabb ingereket tartalmazó 

mérőeszközöket lehet készíteni – ügyelve arra, hogy a diákok géphasználati képességei minél 

kevésbé befolyásolhassák például a matematikateszten nyújtott teljesítményüket, minél kevésbé 

sérüljön a mért konstruktum tisztasága. 

Az OKM két fő területén, a matematika és a szövegértés területén, de nemzetközi szinten is számos jó 

gyakorlattal találkozhatunk (Hartig és Jude, 2007), ahol a feladatok tartalmaznak már videót vagy flash 

animációt is, ezzel is növelve a feladatok autentikusságát, és fokozatosan eltávolodva a papíralapon is 

megjeleníthető itemformátumoktól. Ennek következtében fokozatosan változik a mért konstruktum is, és 

szövegértés kapcsán például egy új, 21. századi képesség, a digitális szövegértés (l. OECD, 2011) kerül 

egy idő után górcső alá. Ez tipikusan olyan mérési (rész)terület, melynek vizsgálata már a tesztelt személy 

és a mérőeszköz interakcióján alapul, ezért nyomtatott környezetben nem vizsgálható. 

Amellett, hogy az innovatív elemeket tartalmazó tesztek lényegesen realisztikusabb élményt okoznak 

megoldóiknak, az egyéb, vizuális vagy auditoros demonstrációs lehetőségeknek köszönhetően a 

tanulóknak kevesebb írott szöveget szükséges olvasniuk. Ezzel csökkentjük a lehetőségét annak, hogy 

egy gyengébb szövegértési képességgel rendelkező tanuló e hiányossága miatt egyéb képességterületen 

képességei alatt teljesítsen. Ha szükséges, a feladatok utasításait nemcsak elolvashatják, hanem meg is 

hallgathatják számítógép-alapú tesztelés során a gyerekek, így a tesztek a még olvasni nem tudó vagy 

olvasási nehézségekkel küzdő diákok körében is használhatók. A kiváló szemléltető lehetőségek, 

amelyeket a modern tesztitemek kínálnak, ezenfelül a munkamemória kapacitását is kevésbé terhelik, 

csökkentve ezzel a fáradtság okozta figyelemcsökkenés lehetőségét (Strain-Seymour, Way és Dolan, 

2009). 

A számítógép-alapú teszteket megoldó diákok – platformtól függően – válaszaikat változatos formában 

adhatják meg: kijelöléssel (szövegben szavak, mondatok kijelölése), kattintással (pl.: piros pöttyök 

rajzolása), kattintással átszínezéssel, objektumok mozgatásával, átrendezésével (drag-and-drop típusú 

feladatok), összekötéssel (nyilak, egyenesek rajzolása két objektum közé). A továbbiakban az SZTE OK 

keretei között fejlesztett eDia-rendszer által kezelt lehetőségekből egy válaszadási típus – a piros 

pöttyökkel történő válaszkijelölés – segítségével szemléltetjük a rendszerben lévő és lehető kreatív 

megoldásokat. Piros pöttyöket a diákok az egér jobb gombjával történő kattintással tudnak rajzolni, ezzel 

kijelölni a helyesnek vélt választ, válaszokat. A piros pötty törléséhez – ha egy feladaton belül 

engedélyezett a több piros pötty használata – a törlendő piros pöttyre kell kattintani. A pötty mérete a 

korosztályi és esetleges speciális minta sajátosságainak figyelembe vételével tetszőlegesen változtatható. 

A piros pötty segítségével történő válaszadás viselkedésének meghatározásakor a pötty méretén kívül a 

feladatírónak számos döntést meg kell hoznia, ami befolyásolja a feladat viselkedését. 

1) hányszor kattinthat egy feladaton belül (egyszer vagy akár többször is) 

2) hányszor kattinthat egy objektumon (képen) belül (egyszer vagy akár többször is) 

3) számít-e a kattintások sorrendje (1.5. ábra) 

4) egy vagy több helyes megoldása van-e a feladatnak, azaz a piros pöttyök milyen állapota felel meg 

helyes válasznak (1.6. ábra) 

5) itemenként (részpontok használatával) vagy feladatszinten, egyszerre történik a pontozás  
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1.5. ábr: Példafeladat – számít a kattintások sorrendje (a feladat felvihető a rendszerbe drag-and-drop feladatként is, ahol a 

képek mozgatásával adja meg a diák a választ) 

Minden egyes döntés nagy jelentőséggel bír, ugyanis a papíralapú feladatokkal ellentétben, ahol a 

feladatok javítása az adatfelvétel teljes lefutása után történt, sok esetben a végleges javítókulcs az 

első néhány száz teszt kijavítását követően került véglegesítésre, erre online, azonnali 

visszacsatolást biztosító környezetben nincs lehetőség. A feladatok viselkedése, a pontozási 

algoritmus előre rögzítendő. 

1.6. ábra: Példafeladat – több helyes megoldása is van a feladatnak (Forrás: DIFER teszt, Nagy, Józsa, Vidákovich és 

Fazekasné, 2004) 

1.6. Kontextuális adatok rögzítésének lehetősége 

A számítógépes (és bármely technológiaalapú) tesztelés lehetőséget biztosít arra, hogy információt 

gyűjtsünk a tanulók egyéni tesztmegoldási folyamatairól (Tóth, Rölke és Goldhammer, 2012), mivel a 

tesztelő szoftverek általában előzetes meghatározás szerint az adott technológiai eszközzel folytatott 

minden interakciót képesek rögzíteni. Ennek hatására a tesztelés végén nemcsak az az információ áll 

rendelkezésünkre, hogy az adott diák melyik kérdésre mit válaszolt, hanem az is, hogy összességben 

egy feladaton belül, a feladat megoldása során mely válasz(ok)at jelölte meg, mely esetekben 

változtatta meg válaszát, vagy mennyi időt töltött az adott feladat megoldásával, melyik feladatra tért 

vissza akár többször is, vagy – több oldalas tesztfeladatok esetén – mely tesztoldalon mennyi időt töltött 

(Tóth és Hódi, 2013). 

További eszközöket bevonva a tesztelésbe (pl. webkamera) egészen kifinomult elemzésekre is 

lehetőségünk nyílhat, szemmozgáselemző szoftverrel például nyomon követhetjük a tesztalanyok 

figyelmi fókuszának változását, arckifejezés-elemző szoftverek segítségével akár a tesztelés idején 

mutatott érzelmeiket is elemezhetjük, hozzájárulva ezzel a tesztek továbbfejlesztéséhez (Bodmann és 

Robinson, 2004; Csapó és mtsai, 2008; Molnár, 2010; Csapó, Lőrincz és Molnár, 2012; Molnár és 

Lőrincz, 2012). 

A kontextuális információk elemzése segítségével alaposabban térképezhetjük fel a tanulók 

tesztmegoldási tevékenységét. Például az OECD PISA digitális olvasás-szövegértés (OECD, 2011) 

vizsgálatában a tesztmegoldással töltött időt, webes keresőfelületeket reprezentáló feladatoknál pedig 

a megtekintett weboldalak száma, a feladat megoldásához szükséges információt tartalmazó 

(releváns) weboldalak megtekintésének számát, valamint a tanuló által megtekintett releváns oldalak 

számát mint változókat definiálták, és megvizsgálták a tanulói teljesítmények tekintetében. Egy 

komplex felépítésű tesztfeladat működéséről kaphatunk részletes információt aggregált tanulói 

interakciók segítségével (részletesebben l. Tóth és Hódi, 2013). Elemezhetjük, hogy a tanulók olyan 
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feladatokon, amelyek megoldása komoly kognitív kapacitást igényel, valóban hosszú időt töltöttek el, 

vagy csak továbbkattintottak. Azokat a tanulókat is könnyedén azonosíthatjuk, akik azonos időt 

töltöttek el a könnyű és nehéz kérdéseken, ezek a tesztalanyok ugyanis nagy valószínűséggel 

szintén nem fontolták meg a válaszadásukat (Bridgeman, 2010). A naplófájlok elemzése tehát a 

hitelesebb konklúziók levonásában is segíthet az eredmények közlésekor. 

1.7. Az adaptív tesztelés lehetősége 

Az adaptív tesztelés a tesztelés fix formátumú megvalósításához képest a teljesítmények sokkal finomabb 

felbontását, mérését teszi lehetővé. Adaptív tesztelés során a tesztet megoldó személy nem előre 

meghatározott feladatokat, előre meghatározott sorrendben old meg, hanem attól függően kapja a teszt 

egyes feladatait, hogy az előzőkön miképp teljesített. Feladatszintű adaptív teszt esetén, ha a tesztelt 

személy helyesen oldja meg a teszt egyik feladatát, következő feladatként egy nehezebbet kap, ha 

elrontja azt, akkor a teszt következő feladata számára egy könnyebb feladat lesz. Ezen eljárás 

következtében a tesztelés során személyre szabott tesztek dinamikus összeállítása valósul meg (Molnár, 

2013). Ezen algoritmus hatására adaptív tesztelés során a tesztelt személyek többségükben olyan 

feladatokat kapnak, amelyek a lehető legtöbb információt szolgáltatják képességszintükről, miután ezek a 

feladatok lehetőleg a legközelebb állnak a valós képességszintjükhöz. 

Adaptív tesztelés során a fix teszteknél tapasztalt mérési pontosság eléréséhez kevesebb feladatra, illetve 

rövidebb időre van szükség, vagy ugyanolyan mennyiségű feladat és idő mellett nagyobb mérési 

pontosság biztosított (Molnár, 2013; Frey, 2007). Az újabb és újabb itemek kiválasztása az előre 

meghatorzott adaptív algoritmus szabályrendszere függvényében addig tart, amíg (1) az előre 

meghatározott mennyiségű itemek megoldásra kerültek; (2) a személypáraméter becslési hibája a 

megengedett hibahatáron belül mozog; (3) eltelt a tesztelésre fordítható idő; (4) az itembankban előforduló 

összes item bemutatásra került (Csapó, Molnár és R. Tóth, 2008). Mindennek megvalósításában a Rasch-

modell a feladatok, résztesztek paraméterezésében játszik szerepet, ugyanis adaptív tesztelés esetén egy 

előzetesen paraméterezett, indexelt feladatbank áll a tesztelés hátterében. A feladatokat előzetesen a 

korábban említett horgonyzási technikák segítségével tesztekbe kell sorolni, hogy az előzetes adatfelvétel 

lehetővé tegye a feladatok empirikus mutatóinak (pl. nehézségi index, diszkriminációs index) 

meghatározását. Miután megtörtént az azonos konstruktumot mérő feladatok paraméterezése, és azokból 

összeállítottuk a feladatbankot, indulhat az adaptív tesztelés megvalósítása. Miután a tesztelés 

eredménye közös nehézségi skálán definiált itemekből összeállított feladatbankon alapul, az eredmények 

viszonyíthatóak egymáshoz. Ha a tanuló részt vett már korábbi tesztelésben, ahol a teszt az adott 

feladatbank feladataiból került összeállításra, akkor a korábbi teljesítménye összevethető az aktuális 

eredményével még akkor is, ha összességében minden egyes alkalommal más itemeket oldott meg. A 

tanuló eredménye összevethető a többi diák azonos mérésben megoldott teszteredményével és a 

feladatbank felépítésének alapját képező tudományosan kidolgozott standardokkal is. A számítógépes 

adaptív tesztelés megvalósítását összességében a valószínűségi tesztelmélet, illetve speciális objektivitás 

tulajdonsága miatt a Rasch-modell tette lehetővé. Adaptív tesztelés alkalmazásával kevesebb feladat, item 

használatával rövidebb idő alatt pontosabban meghatározható a tesztelt személyek képességszintje. 

Ugyanakkor a feladatszintű adaptív tesztelés egyik fő problémája, hogy az itemek paraméterei változnak 

annak függvényében, hogy az adott feladat a teszt melyik részén helyezkedik el (elején, közepén, végén), 

és milyen itemek veszik körül. Ez fix tesztelés esetén is jelentkező probléma, miszerint ugyanaz a feladat 

másként viselkedik attól függően, hogy a teszt melyik részén található. Ezen probléma megoldását kínálja 

a résztesztszintű adaptív tesztelés megvalósítása, ahol előre meghatározott, fix résztesztekkel történik 

ugyanezen algoritmus megvalósítása. A részteszt szintű adaptív tesztelés (multistage testing; Luecht és 

Nungester, 1998) során az itemszintű adaptív tesztelés kapcsán látott eljárás előre meghatározott, 

különböző nehézségű résztesztekkel valósul meg.  
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Az adaptív tesztelés hasonló elven működik, mint a szóbeli felelés, amikor is a tanár az előző válaszok 

függvényében teszi fel az újabb, könnyebb vagy nehezebb kérdéseket. A teszt is a megelőző itemeken 

vagy részteszteken nyújtott teljesítmény alapján generál újabb itemet vagy résztesztet, típusától függően. 

Szintén algoritmikusan meghatározott az is, hogy a tesztelés mely ponton, milyen teljesítményt mutatva ér 

véget (Molnár, 2010; Csapó, Lőrincz és Molnár, 2012; Magyar és Molnár, 2013). Következésképpen az 

adaptív tesztelés a hagyományos, rögzített teszteknél sokkal pontosabb képességbecslésre képes. 

Emellett, mivel az azonos nehézségű itemek generálása random módon történik az akár több ezer itemet 

tartalmazó itembankból, minden tesztalany eltérő tesztverziót tölt ki, így lecsökken a lehetősége a tanulók 

összedolgozásának, a másolásnak, súgásnak a tesztelés idején (Csapó és mtsai, 2008). 

1.8. A tanulói motiváció változása 

A számítógépes tesztelés lényegesen változatosabb, motiválóbb tesztkörnyezet kialakítását teszi 

lehetővé, amely sokkal inkább illeszkedik ahhoz az ingergazdag környezethez, amelyhez a mai 6., 8. és 

10. évfolyamos diákok hozzászoktak (Choi és Tinkler, 2002; Sim és Horton, 2005; van Lent, 2010; Meijer, 

2010; Csapó, Lőrincz és Molnár, 2012). A videó-, illetve online játékokon szocializálódott 

gyermektársadalom sokkal könnyebben motiválható olyan típusú tesztekkel, amelyek közelítenek a 

mindennapjaikban használt fórumokhoz, azaz színesek, dinamikusak, kevés szöveget, helyette sok képet, 

animációt tartalmaznak. A tanulók minden vonatkozó kutatásban kifejezték preferenciájukat a 

számítógépes mérésekkel kapcsolatban, és a papíralapú tesztekkel való összehasonlításban is 

érdekesebbnek, realisztikusabbnak tartják a számítógép-alapú teszteket, melyek saját bevallásuk szerint 

jobban lekötik őket (Martin, 2010). 

Motivációs szempontból a legkomolyabb potenciált az innovatív itemtípusok mutatják: a megkérdezett 

tanárok is ezekben az itemekben látják a számítógépes tesztelés tényleges jövőjét. A tanulók 

könnyebbségnek tartják, hogy kevesebbet kell olvasniuk a digitálisalapú feladatmegoldás során, hiszen a 

demonstrációk animációk segítségével történnek, amelyek egyértelműsítik a feladatot. Sokkal könnyebb 

megérteni például természettudományos kísérleteket videón megtekintve, mint pusztán egy leírás alapján, 

nem beszélve a feladaton belüli manipulálás lehetőségéről (Strain-Seymour, Way és Dolan, 2009). 

A számítógépes adaptív tesztelési eljárás továbbá, mivel illeszkedik az egyén képességszintjéhez, azaz a 

teszt algoritmusa nem válogat sem túl nehéz sem túl könnyű itemeket a teszt kitöltőjének, tökéletesen 

alkalmas az optimális mértékű kihívás biztosítására (Molnár, 2010). Az optimális mértékű kihívás rendkívül 

fontos, hiszen ha egy adott személy nem szembesül megfelelő mértékű kihívással, elveszíti érdeklődését, 

ha azonban túl nagy kihívással találja magát szemben, az könnyedén stresszt, frusztrációt válthat ki nála. 

A CAT (Computerized Adaptive Testing), mint a számítógépes pedagógiai értékelő tesztek talán 

legkorszerűbb típusa tehát a motiváció fenntartásának szempontjából is a lehető legjobb választást jelenti. 

1.9. Bővül a tesztelésbe bevonhatók köre 

Az inkluzív nevelés általános elterjedésével együtt az inkluzív mérések igénye is megjelent a pedagógiai 

gyakorlatban. A technológiaalapú mérések számos olyan lehetőséget kínálnak, amelyek egyenlő 

esélyeket teremtenek a többségi és a speciális nevelési igényű (SNI) gyermekeknek. Az olvasási, illetve 

látási nehézséggel küzdő tanulóknak lehetőségük van az instrukciók akár többszöri meghallgatására. Az 

írásproblémákkal küzdő tanulók nem szenvednek hátrányt nehezen olvasható kézírásuk miatt, hiszen 

válaszaikat nem leírniuk, hanem begépelniük kell. A vak és gyengénlátó tanulók számára ma már 

speciális billentyűzetek érhetőek el a válaszadás segítésére, a gyengénlátók szabályozhatják a megjelenő 

szöveg betűtípusának méretét, emellett számos mérőprogram beszédfelismerő funkcióval is rendelkezik, 

szolgálva ezzel a mozgásukban akadályozott tanulókat is. 

Ebben a fejezetben áttekintettük a technológiaalapú mérésekben rejlő többletlehetőségeket, előnyöket, 

hátrányokat, kihívásokat. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy az ilyen típusú mérésekre való átállás 

komoly előkészítést, körültekintést igényel. A következő fejezetben áttekintjük, hogy az elmúlt 

évtizedekben jellemzően milyen kutatási trendek alakultak ki az átállás zavartalanságának biztosítására, 

illetve hogy jelenleg melyek a számítógép-alapú mérési lehetőségek vizsgálatának legújabb irányzatai. 
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2. A technológiaalapú tesztelés jelenlegi trendjei (K2) 

2.1. Új igények a pedagógiai mérés-értékelési gyakorlatban 

Az elszámoltathatóság egyre fontosabb szerepet játszik, sőt a fejlett nyugati államok döntéshozatali 

folyamatában alapvető tényezővé vált. Az oktatási rendszer elszámoltathatóságának alapját 

képezhetik az intézményi szintű visszacsatolásra fókuszáló országos nagymintás mérések, különös 

tekintettel a longitudinális kutatásokra, mint az OKM. Mind a longitudinális, mind a nagymintás, mind a 

longitudinális nagymintás mérések esetén a technológiaalapú tesztelés jelenti a leghatékonyabb 

megoldást (l. pl.: költséghatékonyság: 1.1. fejezet, adatgyűjtési- és kezelési szempontok: 1.2., 1.3. 

fejezet; Csapó, Molnár, Pap-Szigeti és R. Tóth, 2009; Csapó, Lőrincz és Molnár, 2012; Redecker és 

Johannsen, 2013). 

Az elmúlt évtizedekben végbemenő, többek között a technológia gyors fejlődésének és tömeges 

elterjedésének köszönhető radikális gazdasági és társadalmi változások következtében új 

képességek, illetve a korábban értékesnek számító tudás változásának lehetünk tanúi. A rutinszerű 

munkahelyi feladatokat mindinkább elvégzik a technológiai eszközök, ezért a hangsúly az ismeretek 

alkalmazhatóságára, alkalmazására, az újszerű kihívások, váratlan problémaszituációk megoldására 

és mindennek csoportban történő elvégzésére kerül. 

Az alkalmazható tudás, illetve ennek mérése-értékelése a 21. században kiemelt szerepet kap és kapott 

– mind hazai, mind nemzetközi szinten – a technológiaalapú tesztelés, amely autentikusabb, 

alkalmazáscentrikusabb feladatkörnyezet kialakítását teszi lehetővé, alapvetően megváltoztatva a 

mérés-értékelés folyamatát és lehetőségeit. 

A technológiaalapú teszteléssel kapcsolatos kutatások már három évtizedes múlttal rendelkeznek. Az 

1990-es években még a technológián és a különböző eszközök mérés-értékelés vonatkozású 

lehetőségein volt a fókusz (Baker & Mayer, 1999). Egy évtizeddel később a nagymintás nemzetközi 

mérések elindultával (pl.: The National Assessment of Educational Progress (NAEP), Programme for 

International Student Assessment of the OECD (PISA)] a technológiaalapú tesztelés ismét fókuszba 

került, de már úgy, mint a korábbi, papíralapú tesztelés felváltásának, a továbblépésnek egy 

lehetséges alternatívája (Csapó, Ainley, Bennett, Latour, & Law, 2012; OECD, 2010; Bennett, 

Goodman, Hessinger, Kahn, Ligget, Marshall és Zack, 1999; Bennett, 2010). A kutatások legnagyobb 

része a papír- és a számítógép-alapú tesztelés eredményeinek összehasonlítását vette górcső alá 

(Kingston, 2009; Wang, Jiao, Young, Brooks, & Olson, 2008), és első generációs tesztet alkalmazott 

(Pachler, Daly, Mor, & Mellar, 2010). Ahogy a technológia jelenléte és kezelése egyre 

természetesebbé vált (Mayrath, Clarke-Midura & Robinson, 2012; Terzis és Economides, 2011), 

háttérbe szorultak a közvetítő eszköz teljesítménybefolyásoló hatására fókuszáló kutatások (Way, 

Davis & Fitzpatrick, 2006), és előtérbe kerültek a technológiai tesztelés korábban kihasználatlan 

lehetőségei, mint például új, tradicionális technikákkal nem vizsgálható képességterületek kutatása 
(pl: interaktív, dinamikus problémamegoldás), harmadik generációs tesztek alkalmazása (Greiff, 

Wüstenberg, & Funke, 2012; Bennett, Persky, Weiss és Jenkins, 2007; Koong és Wu, 2011; Molnár, 

Greiff, Wüstenberg és Fischer, 2014; Kuo és Wu, 2013). 

Végül a legújabb fejlesztések már túllépnek a diákok egyéni vizsgálatán, és előtérbe helyezik a 

csoportfolyamatok online mérési problémakörét (pl.: Assessment  and  Teaching  of  21st  Century  

Skills  (ATCS21),  OECD  PISA  – kollaboratív problémamegoldás, National Assessment & Testing), 

valamint a mindenki számára érthető és értelmezhető, tanulást segítő feedback (Van der Kleij, 

Eggen, Timmers és Veldkamp, 2012), intelligens tutor kerülnek a középpontba (Kettler, 2011; 

Redecker és Johannessen, 2013). Fokozatosan áttevődik a mérés- értékelés fókusza is, és a korábbi 

szummatív dominanciájú megközelítés mellett jelentős hangsúlyt kap a diagnosztika, az egyénre 

szabott, gyors, hatékony, tanulást segítő tesztelés (2.1. ábra). 
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2.1. ábra: A technológiaalapú tesztelés trendjei (forrás: Redecker és Johannessen, 2013) 

2.2. A számítógépes tesztelés különböző szintjei 

A papíralapú tesztelésről számítógép-alapú tesztelésre való átállás első lépcsőfoka lehet a tesztek 

minél kevesebb módosítással történő számítógépes adaptációja. (Az Egyesült Államokban a 

nagymintás mérések többsége a mai napig is elérhető papírés számítógép-alapon is, hiszen az 

iskolák nem egyformán felkészültek infrastruktúrájukban a technológiaalapú tesztelésre.) Az azonos 

tartalmú, de eltérő formátumú tesztek kapcsán felmerül a kérdés, hogy befolyásolja-e, és ha igen, 

mennyiben és milyen irányban a közvetítő eszköz a teszten nyújtott teljesítményeket. Az USA-ban 

bizonyos nagymintás nemzeti méréseknek elszámoltathatóság szempontjából komoly tétje van, így a 

mérési eredmények érvényességén meglehetősen sok múlik. Számos vizsgálat látott napvilágot ezért 

a két eltérő platform összehasonlíthatóságával kapcsolatban – gyakorta ellentmondó eredményekkel. 

Ezeket a 7. fejezetben részletesen ismertetjük (Bennett, 2003; Way, Davis és Fitzpatrick, 2006; 

Csapó, Molnár és R. Tóth, 2008; Wang, Jiao, Young, Brooks és Olson, 2008; Csapó, Molnár, Pap-

Szigeti és R. Tóth, 2009; Kingston, 2009; Molnár, 2010). 

A számítógépes tesztelésre való átállás további szintjein olyan innovatív itemek alkalmazására kerül 

sor, amelyek kizárólag digitális környezetben érhetőek el. Az összetettebb 21. századi képességek 

(beleértve a digitális szövegértést is) vizsgálatára ezek a típusú számítógépes tesztek lényegesen 

kifinomultabb, validabb lehetőséget kínálnak, bizonyos 21. századi képességek mérése pedig nem is 

kivitelezhető technológiaalapú tesztelés nélkül. Elképzelhetetlen lenne például a dinamikus 

problémamegoldó képesség vizsgálata statikus tesztkörnyezetben, a tesztváltozók manipulálásának 

lehetősége nélkül (Greiff, Wüstenberg, & Funke, 2012; Molnár, Greiff, Wüstenberg és Fischer, 2014). 

Éppen így nem lehetséges például a napjainkban eleminek számító digitális olvasás és értés 

képességének vizsgálata egy olyan tesztkörnyezetben, amely nem dinamikus, nem tartalmaz 

megnyitható hiperlinkeket a weboldalakhoz hasonlóan (Bennett, Goodman, Hessinger, Kahn, Ligget, 

Marshall és Zack, 1999; Bennett, Persky, Weiss és Jenkins, 2007; Koong és Wu, 2011; Kuo és Wu, 

2013; Tóth és Hódi, 2013). A kollaboratív képességek mérése számítógép-alapon szintén 

elképzelhetetlen lenne innovatív elemek, ez esetben a mérésbe épített chatfunkció biztosítása nélkül 

a kommunikációs mintázatok rögzítésére (Pásztor-Kovács, Magyar, Hülber, Pásztor és Tongori, 

2013). 
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1998-ban Bennett a számítógépes tesztelés három generációs fejlődését vetítette elő. Az első 

generációs tesztek dizánját erősen a papíralapú tesztekére épülőnek jósolta, a következő generációs 

tesztekben már multimédiás elemeket képzelt el, illetve az automatikus itemgenerálás és kiértékelés 

megvalósulását. Megnevezett végül egy „R”, Reinvention, azaz feltaláló generációt is, amely már 

komplex szimulációkat és intelligens tutorrendszert alkalmaz tesztjeiben. Bunderson, Inouye és Olsen 

1989-ben hasonlónak jövendölte a fejlődést, ők azonban négy generáció teszteljárásait írták le. Az első 

generáció a hagyományos teszteket számítógép-alapon regisztrálja, a második bevezeti a 

számítógépes adaptív tesztelést, a harmadik generáció már folytatólagosan vizsgálódik a tanulói 

teljesítmények nyomon követésére, a negyedik generáció végül intelligens méréseket alkalmaz, azaz 

olyan méréseket, amely személyre szabott visszajelzést, tanácsokat nyújt a jobb teljesítmény 

érdekében. 

A fejlett nyugati államokban az első két generáció már kifutóban van, ezek a típusú tesztek általánosan 

elterjedtek, a jövőt a fentiek értelmében a beágyazott mérések jelentik. Már most számos olyan 

tanítóprogram létezik, amely egyúttal tanulói teljesítményt is mér. Ezeknek a programoknak a 

továbbfejlesztésével a diákok eredményei folyamatosan követhetővé, monitorozhatóvá válnak, a 

visszacsatolás közvetlenül kapcsolódhat a tanulás folyamatához. 

2.3. Technológiaalapú mérési gyakorlat az USA-ban, Európában, hazánkban 

Felismerve a mérés-értékelés területén jelentkező új igényeket, illetve a technológiaalapú mérésben 

rejlő lehetőségeket, az elmúlt években jelentős előrelépés történt annak bevezetése kapcsán szerte a 

világon. Ebben az alfejezetünkben a számítógépes mérések elterjedésének, kihasználtságának 

amerikai, európai, illetve hazai mintázatait tekintjük át. 

Az ezredfordulón az Amerikai Egyesült Államokban a pedagógiai mérés-értékelés kultúra ugrásszerű 

fejlődésnek indult, többek között a No Child Left Behind törvénynek köszönhetően, amely előírta az 

alsófokú oktatásban a matematikai, szövegértési, majd természettudományos készségek éves 

mérését (Csapó, 2004). Tömegével indultak el a nagymintás mérések, ezzel együtt a 

technológiaalapú, elsősorban online tesztelés is egyre inkább elterjedt. A három legjelentősebb, 

számítógép-alapon is elérhető szummatív teszt az USA-ban az ún. MAP (Measures of Academic 

Progress), a SOL (Virginia Standards of Learning) és az OAKS (Oregon Assessment of Knowledge 

and Skills). A MAP számítógépes adaptív tesztsorozatot jelöl olvasás-szövegértésből, 

nyelvhasználatból, matematikából és szövegértésből, s teszteket kínál óvodáskortól egészen a 

középiskolás évekig. A SOL a három fő műveltségi terület mellett számos egyéb terület mérésére is 

alkalmas általános és középiskolában. A technológiaalapú mérés elterjedtségét jól jellemzi az az 

adat, miszerint a 2009-2010-es években a SOL-teszteknek 78%-a (2,1 millió teszt) online, és csak 

22%-a (600000 teszt) került papíralapon kitöltésre. Az OAKS a MAP-hez hasonlóan adaptív 

tesztsorozat, a három fő terület mellett társadalomtudományokból is kínál teszteket szintén általános 

és középiskolásoknak. Az OAKS esetében az online-versus papíralapú tesztfelvételi arány még 

jelentősebb, ugyanis a 2008-2009-ben mindössze 461 tanuló oldotta meg a papíralapú verziót, 

szemben a 650000 online tesztfelvétellel. Az OAKS és a SOL állami célokra, azaz a kormány által 

előírt éves mérésekre is szolgál, így adott esetben komoly téttel is bírhat mindkét tesztprogram, 

hiszen a tanulók érdemjegyeibe is beleszámíthat az eredmény, illetve amennyiben ez a 

kívánatosnál gyengébb, úgy intézményi szinten szankciókat is vonhat maga után az 

elszámoltathatóság jegyében. A három nagy tesztcsalád további közös sajátossága, hogy többszörös 

választáson alapuló itemekre épül (Molnár, 2010; Bennett, 2011). 

Európában a technológiaalapú pedagógiai mérések némileg később indultak el az Egyesült 

Államokhoz képest, mára azonban számos kutatás bontakozott ki a számítógép adta lehetőségek 

kihasználásának vizsgálatára. Az Európai Unió erőteljesen szorgalmazza az IKT-eszközök tanítási-

tanulási folyamatokba integrálását. Már a 2010-re megvalósítandó lisszaboni célok (Blanke és 

Kinnock, 2010) között is szerepelt a számítógép-alapú diagnosztikus mérések bevezetése az 

elszámoltathatóság fejlesztésének jegyében, illetve szummatív értékelés esetén olyan 

mérőrendszerek kidolgozása, amelyek gyors visszacsatolással biztosítják az oktatásfejlesztés 

hatékonyságát (Kozma, 2008). Az első olyan online mérési rendszert (TAO-Testing Assisté par 

Ordinateur, the French expression for Computer-Based Testing), amely akár egy teljes populáció 
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tesztelésére is képes egyidejűleg, illetve alkalmas az azonnali visszacsatolás nyújtására, a 

Luxembourgi Egyetem, illetve a Public Research Center Henri Tudor kutatóközpont munkatársai 

együttesen fejlesztették ki. A DIPF (Deutsches Institute für Internationale Pädagogisches Forschung) 

kutatói nagyszabású számítógép-alapú méréseket célzó projektjük keretein belül továbbfejlesztették, 

fejlesztik a TAO-rendszert, többek között azzal a céllal, hogy alapját képezhesse Németország 

nemzeti elektronikus értékelési rendszerének – leváltva az eddig működő, a berlini Humboldt Egyetem 

szakértői által kifejlesztett papíralapú méréseket. A TAO innovatív itemek előállítására is képes 

itemfejlesztő programmal is gazdagodott, ennek kapcsán alapját képezte az OECD digitális méréseinek 

is. 

Mindkét kontinensen, sőt világszerte megmozgatta az oktatáskutatókat a 2009-ben három 

technológiai világhatalom, a Cisco, az Intel és a Microsoft összefogásával (CIM, 2008) indított nagy 

volumenű projekt, az Assessment and Teaching of 21st Century Skills – a 21. századi készségek 

mérése és tanítása projekt. A projekt célja a 21. század releváns képességeinek feltérképezése, és 

azokra mérési eljárások kidolgozása. Számos – köztük magyar – szakértő vállalkozott arra a projekt 

keretein belül, hogy a technológiaalapú mérésekkel kapcsolatos eddigi kutatásokat feltérképezze, 

illetve kijelölje a papíralapú mérési hagyományok elektronikusra váltásához szükséges további 

szükséges kutatások irányvonalait. Mindezt értékes tanulmányokban foglalják össze (Cicso, Intel, 

Microsoft, 2008; Scheuermann és Björnsson, 2009; Molnár, 2010; Molnár, 2011; Binkley, Erstad, 

Herman, Raizen, Ripley, Miller-Ricci és Rumble, 2012). Továbbra is folynak emellett a 

technológiaalapú mérőeszköz-fejlesztések a projekt korábbi eredményei alapján azonosított 21. 

századi képességek (pl. kollaboratív problémamegoldó képesség) mérésére. 

Hazánkban az elmúlt években szintén progresszív, nemzetközi szinten is figyelemre méltó 

fejlődésnek indult a számítógép-alapú pedagógiai mérés-értékelés gyakorlata. A Szegedi 

Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja ugyanis ugyancsak nagyszabású, uniós 

finanszírozású projekt megvalósításába kezdett 2009-ben Diagnosztikus mérések fejlesztése 

címmel. A projekt első fázisában a TAO-rendszer adaptációja zajlott (Csapó, Molnár és R. Tóth, 

2009; Latour és Martin, 2007), a második fázisban azonban már saját online mérés-értékelési rendszer 

került kidolgozásra: az eDia- platform (elektronikus diagnosztikus mérési rendszer). Az eDia-

rendszer szintén számos innovatív itemszerkesztési lehetőséget kínál, alkalmas az azonnali 

visszacsatolást szolgáltatására, iskolai eléréséhez elegendő egy általános böngésző és 

internetkapcsolat. A három fő műveltségterület vizsgálatán kívül további területek (pl.: írás, 

informatikai műveltség, vizualitás, problémamegoldás, motiváció, szociális és zenei képességek) 

mérésére is felhasználható (Molnár és Csapó, 2013). A rendszer használatát egy egész évfolyam 

teljeskörű, egyidejű tesztelésére optimailzálták a fejlesztők. A rendszerről és a projektről 

részletesebben l. edia.hu. 

2.4. Technológiaalapú tesztelés a nemzetközi összehasonlító vizsgálatokban 

A számítógép-alapú tesztelésben rejlő előnyökkel a nemzetközi nagymintás vizsgálatok is egyre 

gyakrabban élnek. A legjelentősebb nemzetközi összehasonlító vizsgálatok az IEA (International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement) és az OECD (Organization for Economic 

Co-operation and Development) szervezetek nevéhez fűződnek. Az IEA TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) 1995 óta vizsgálja négy éves ciklusokban a negyedik 

és nyolcadik osztályos tanulók matematikai és természettudományos felkészültségét, a PIRLS 

(Progress in International Reading Literacy Study) ötévente negyedik osztályosok szövegértését 

vizsgálja (Mullis és mtsai, 2009). A két mérési program számítógépes alapra való áthelyezése régóta 

tervezett, ennek érdekében megkezdődtek a szükséges vizsgálatok. A PIRLS a következő, 2016-os 

mérési időpontjában a papíralapú tesztelés lehetősége mellett már a web-based reading – a 

webalapú olvasás vizsgálatának opcióját is fel fogja kínálni. 2013-ban az IEA először prezentálta 

ICILS (International Computer and Information Literacy) mérését, a vizsgált területtel összhangban 

ezúttal már számítógépes alapon. A vizsgálat fókuszában az állt, hogy a tanulók miként használják fel 

a számítógépet információszerzésre, kommunikációra stb., akár tanulási, akár hétköznapi célokra. 

Ennek tesztelésére hagyományos, többszörös választásos, illetve innovatív, például szimulációs 

itemeket is felhasználtak a szakemberek. Az ICILS eredményei 2014-re várhatóak (Fraillon, Ainley, 

Gebhart és Schulcz, 2013).  
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Az OECD által szervezett nemzetközi vizsgálatokban a számítógépalapú mérés már komoly 

hagyományokkal rendelkezik. A PISA-mérések (Programme for International Student Assessment) 

három éves ciklusokban vizsgálják 15 éves tanulók műveltségét matematika, szövegértés és 

természettudományos területeken, emellett 2003 óta egy minor terület is részét képezi a méréseknek. 

2006-ban jelent meg először a technológiaalapú mérés mint opció a természettudományos műveltség 

vizsgálatára (Sørensen és Andersen, 2009; Moe, 2008; OECD, 2009). Ekkor még csak 3 ország 

vállalkozott erre a méréstípusra, 2009-ben azonban, amikor is a digitális szövegértés mérési 

lehetősége felkínálásra került, már 16 ország vett részt a vizsgálatban. 2011-ben a PIAAC-mérés 

(Program for International Assessment of Adult Competencies, a felnőtt kompetenciák nemzetközi 

mérőprogramja) részét képezte a „problémamegoldás technológiailag gazdag környezetben” tárgykör, 

amelyet szintén számítógép-alapon vizsgáltak. A legutóbbi, 2012-es PISA-mérésben pedig mind a 

matematika, mind a szövegértés mérésére lehetőség nyílt számítógép-alapon a papír-ceruza teszt 

mellett, ezenfelül a kreatív problémamegoldás vizsgálatának alapjául is a technológia szolgált (Molnár, 

2010; Csapó és mtsai, 2012; Tóth és Hódi, 2013). 2015-ben a kollaboratív problémamegoldó 

képesség mint minor terület szintén technológiaalapon kerül majd vizsgálatra (OECD, 2013). 

Magyarország 2009-ben és 2012-ben is mindkét opcióval élt, azaz papír- és számítógép-alapon is 

kiközvetítette 2009-ben a szövegértés, 2012-ben pedig a szövegértés és a matematikateszteket is. 

2009-ben papíralapon az OECD átlagnak megfelelően teljesítettek a magyar diákok, a digitálisalapú 

teszten azonban ehhez képest számottevő alulteljesítés mutatkozott: 468 pontot értek el átlagosan a 

494 ponttal szemben. 2012-ben jelentős mértékben rontva a korábbi papíralapú teljesítményeken mind 

szövegértés, mind matematika műveltségterületen az OECD-átlag alatt teljesítettek diákjaink. Digitális 

teszteken nyújtott teljesítményük pedig közel a rangsor végére helyezte őket (2.2., 2.3. ábra). 

2.2. ábra: Az OECD PISA 2012 számítógépes matematika eredmények 

Matematikából 470 pontot értek el a 477-tel, szövegértésből pedig mindössze 450-et a 488 ponttal 

szemben (OECD, 2014). Ezek az eredmények arra is rávilágítanak, hogy hazánkban a számítógép-

alapú mérési kultúra széles körű kiterjesztése egyre fontosabb feladattá válik. 

2.3. ábra: Az OECD PISA 2012 digitális szövegolvasás eredmények 
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3. Az elektronikus mérések kidolgozásának és bevezetésének 
személyi és tárgyi feltételei (K3)  

Szükség van a változtatásra, miután mind a hazai, mind a nemzetközi kutatások szerint (Molnár, 

2010) jelentős mértékű változáson ment át a diákok technológiához való viszonya, technológiai 

jártassága, a technológia mindennapi életükben játszott szerepe. Ennek következtében a 90-as évek 

után született diákok már egyértelműen digitális környezetben nőnek fel (Tapscott, 2008), életükben 

nélkülözhetetlen a számítógépek és az internet használata (Jones, Ramanau, Cross és Healing, 

2010), a vizualitás szerepe nagyobb, mint az bármely korábbi generációk életében volt. Mindez 

jelentős hatást gyakorolt tanulási szokásaikra, az őket motiváló tevékenységekre is. Egyrészt ennek, 

másrészt a technológiaalapú mérésértékelésben lévő lehetőségek következtében a legjelentősebb 

mérés-értékeléssel foglalkozó intézetek, szervezetek is elkezdték a papíralapú értékelés 

technológiaalapú értékeléssel történő felváltását. 

Jelen fejezetben a számítógépes mérés bevezetésének személyi és tárgyi feltételeit tárgyaljuk a 

kilencedik fejezetben bemutatott négy forgatókönyv segítségével. Generálisan megfogalmazható 

kritérium a technológiaalapú tesztelés elterjesztéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása, valamint 

annak feltérképezése, hogy a számítógépalapú tesztelésben részt vevő diákoknak nem származik 

abból hátrányuk a tesztelés során, hogy ők számítógépen, nem pedig papíron oldják meg a tesztet, 

azaz gépkezelési ismereteik lehetővé teszik a teszteken belül történő navigálást, és a válaszok 

bevitelét. Mindezt egy, a 7. fejezetben is érintett tesztelés előtt közvetített tutorial program 

segítségével kompenzálni lehet – ami humán erőforrás tekintetében igényli a tutorialprogram 

kidolgozását, kontrollcsoportos hatékonyságvizsgálatát és a diákok számára előzetesen a hozzáférés 

biztosításának lehetőségét. 

A helyzet annál bonyolultabb lehet, minél nagyobb arányban fordulnak elő a teszten belül innovatív, 

multimédiás, extra kezelést igénylő itemek. A hazai és a nemzetközi vonatkozó kutatási eredmények 

konklúziója, hogy a diákok alapvetően felkészültek a számítógép-alapú tesztelésre, sőt már alsó 

tagozatos korukban sem jelent nekik plusz kihívást – ennek ellenére lényeges szempont az erről 

történő empirikus megbizonyosodás, kiemelten a hátrányosabb helyzetben lévő területeken tanuló 

diákok kapcsán. Nem a reprezentativitás biztosítása lenne a cél, hanem azoknak az intézményeknek, 

régióknak a kiszűrése, ahol a diákok teljesítményében a közvetítő eszközben történő váltás negatív 

tendenciát indukálna. A legelmaradotabb térségekben egy alapvető IT-készségeket fejlesztő program 

hatása más területekre is transzferálódna, nemcsak a kompetenciavizsgálat tesztjeinek 

megoldásában realizálódna. Egy alkalmas fejlesztőprogram biztosítása, ha a kutatási eredmények 

alapján szükséges, feladatírói költségekkel, IT-szakemberek munkabérével ját együtt. Természetesen 

szükséges az adott iskolák megfelelő informatikai felszereltségének, vagy ennek hiányában a 

vizsgaközpontokba való eljutás biztosítása, ahol megtörténhet a fejlesztés. Megfelelően kidolgozott 

platform alkalmazása mellett sem a fejlesztés, sem a tutoriálprogram, sem az éles tesztelés során nem 

adódhat extra IT-kapcsolatos feladata a felügyelő pedagógusnak, azaz ők extra képzést ezért nem 

igényelnek. A tesztelés bevezetése során alkalmazott szcenáriótól függ, hogy maguk a feladatírók 

viszik-e fel a rendszerbe a feladatokat egy felhasználóbarát program segítségével (részletesen l. 9. 

fejezet), vagy a feladatok számítógépes alapra helyezése külön informatikai szakembereket igényel. 

Utóbbi opció humánerőforrás igénye a plusz IT-szakemberek alkalmazása miatt magasabb, viszont 

kevesebb feladatírói képzés mellett is megvalósítható, míg előbbinél fordított a helyzet. Mindkét 

esetben szükséges a papíralapú tesztelés során is alkalmazott feladatírói tréning megvalósítása. 
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3.1. Részleges digitalizálás, a hagyományos papíralapú és a technológiaalapú vizsgáztatás 

ötvözésének lehetőségei 

Elsőként azokat a személyi és infrastrukturális igényeket tekintjük át, amelyek egy részleges átállás 

megvalósításához szükségesek. Ennek első lehetséges alternatívája a területenkénti bontás (pl.: 

matematikateszt papíralapú, a szövegértésteszt számítógép-alapú). A papíralapú tesztek kapcsán 

annyiban módosulhat az eddigi rutin, hogy a tesztfüzeteket ugyanazokra a teszthelyszínekre kell 

eljuttatni, ahol a számítógépes mérés is megvalósul, ez pedig – ha vizsgaközpontokat jelölünk ki – 

nem a telephely. A fejlesztés, értékelés egyéb feltételei nem változnak. A számítógéppel mért 

területegység fejlesztése, felvétele, értékelése már ebben az esetben is a fentebb már felsorolt 

kérdések függvénye, az ezzel felmerülő személyi és infrastrukturális igényekről lásd később. 

A második lehetőség a részleges digitalizálásra, ha egy területen belül a tesztnek vannak számítógépes 

és papíralapú elemei is. Ebben az esetben az alapvetően számítógép-alapú teszt mellett a diákok az 

érintett problémák esetén dolgozhatnak papíron is. Ezt a lehetőséget választva a megfelelő, a 

későbbiekkel egybecsengő személyi és infrastrukturális háttér biztosítása mellett, amelyet a 

számítógépes tesztelés megkíván, ha a papíralapú megoldások értékelése kézileg történik, ez 

további humán erőforrást igényel. Ha a diákok papíralapú megoldásaikat felviszik a rendszerbe, erre 

nincsen szükség, azonban a hibázás lehetősége hatványozottan fennáll. 

A harmadik eset az, ha az iskola vagy a diák választhat, hogy melyik közvetítő eszközt preferálja a mérés 

során. Ha ezt a forgatókönyvet választjuk, a feladatíró teamnek olyan feladatokat szükséges írnia, 

amelyek papírés számítógép-alapon is összehasonlíthatóan, ekvivalensen működnek, innovatív 

feladatok számítógépes alkalmazása ebben a forgatókönyvben nehezen járható út. Külön feladatok 

írására tehát nem szükséges plusz humán erőforrás, azok felvitelére azonban ismételten platformtól 

függően elképzelhető, hogy igen, ezen felül az összes, későbbiekben részletezett további feltétel 

szükséges. Az első eshetőség, azaz hogy az intézmény választja meg a platformot, várhatóan kisebb 

beruházást igényel, ugyanis feltételezhetően azok a telephelyek választják a számítógépes tesztelést, 

akiknek helyben biztosított a megfelelő méretű és minőségű számítógéppark. Amennyiben a diákok 

választhatják meg a platformot, elképzelhető, hogy egyes telephelyeken nem elegendő a 

számítógépek száma. Ez esetben – ahogy ezt a négyes és kilences fejezetben részletesen kifejtjük – 

a tanulók zsilipeltetése szükséges, a helyi számítógéppark bővítése, hogy minden egy évfolyam 

összes ezt igénylő tanulója egyszerre vizsgázhasson, vagy ha az előbbi két út nem járható, a tanulók 

vizsgaközpontba kell szállítani. 

A negyedik lehetőség végül, ha az OH jelöli ki, hogy ki írja papírés ki számítógép-alapon a tesztet. 

Ebben az esetben hasonló intézkedések szükségesek, mint az előző esetben. A telephelyek 

ellátottságától függően kell arról döntenünk, hogy hol és milyen módon folyjon a vizsgáztatás.  
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3.2. A technológiaalapú tesztelés internet kapcsolat nélkül, a feladatok cserélhető 

adathordozókon való eljuttatása és összegyűjtése, az utólagos értékelés lehetőségével 

Amennyiben ezt az eshetőséget választjuk, az elsődleges humánerőforrást igénylő feladat a szoftver 

kifejlesztése megfelelő mennyiségű programozó alkalmazásával. Az eddiginél több feladatíróra abban 

az esetben van szükség, ha kettőnél több tesztváltozatot, esetleg itembankot készítünk, ennek akkor 

van létjogosultsága, ha a diákokat nincs módunkban egy időben vizsgáztatni akár a telephelyen, akár 

vizsgaközpontokban (ez meglehetősen valószínű a legtöbb esetben). Az itemek számítógépre 

rögzítéséhez IT-szakemberek munkája kívánatos. Ezek a szakemberek felelnek adott esetben az 

itemek rögzítésén felül a szoftver zavartalan működéséért, a felmerülő problémák kezeléséért, illetve 

az adatvédelemért is. Feladatuk lehet továbbá a cserélhető adathordozók menedzselése, amelyeken 

a szoftvereket kiközvetítjük, és egy részletes protokoll összeállítása azzal kapcsolatban, hogy a 

telephelyen vagy vizsgaközpontban közreműködő kollégáknak miként kell eljárniuk a szoftver 

telepítésekor. 

Az adathordozók eljuttatása megegyező lehet a tesztfüzetek, kérdőívek eddig bevált kiszállítási 

módjával. Az eddigiektől eltérően azonban módosult személyi feltétel, hogy a felmérésvezetők 

mellett szükség van olyan személyre/személyekre – akár a telephelyeken, akár 

vizsgaközpontokban zajlik a mérés –, akik feltelepítik a programokat, felügyelik a mérést, kezelik az 

esetlegesen fellépő technikai problémákat, és összegyűjtik az adathordozókat a megfelelő módon. 

Ezek a személyek a telephelyeken lehetnek az intézmény saját rendszergazdái, esetleg 

informatikatanárai. Amennyiben adott telephelyen nincs ilyen kolléga, biztosítani kell egy megfelelő 

szakembert (negyedik fejezetünkben ismertetett adatfelvételünk eredményei azt mutatják, hogy az 

intézmények túlnyomó többsége rendelkezik ilyen munkatárssal). Az adatok külön felvitelére, 

rögzítésére, kódolására a szoftvernek köszönhetően nincsen szükség, az a humánerőforrás tehát, 

amit eddig erre a munkára fordítottunk, teljes mértékben kiküszöbölhető. 

Az infrastrukturális beruházás igénye, mértéke több tényezőtől függ, például attól, hogy a 

telephelyeken vagy vizsgaközpontokban zajlik-e a mérés. Nagyobb beruházást igényelhet a 

telephelyek számítógépparkjának bővítése, előnye azonban, hogy az iskola később bármilyen oktatási 

céllal fel tudja használni a kibővített infrastruktúrát. A számítógépek hardverigénye a fejlesztett itemek 

minőségétől függ, a komplexebb, innovatív itemek használata gyorsabb, erősebb gépeket igényel, a 

feladatok fejlesztésekor ezt az igényt figyelembe kell vennünk a rendelkezésünkre álló forrás 

függvényében (Csapó és mtsai, 2012). A mérést előkészítő és támogató helyi rendszergazda és tanár 

kollégáknak arról is világos utasításokat kell adni az IT-szakemberek által összeállított protokollban, 

hogy milyen további módosítások szükségesek a gépeken (pl.: frissítések, bővítmények letöltése, 

felbontás beállítása stb., The International Test Commission, 2006). Amennyiben helyi hálózatot 

alkalmazunk a mérés során, az akár helyi, akár kiszállított szervergép beállítása szintén a helyi 

számítógépes kollégák feladata a protokoll segítségével. Amennyiben kiszállított gépek használata 

mellett döntünk, azok eljuttatása némi plusz logisztikai feladat és költség. A cserélhető 

adathordozók (CD, pendrájv) nagytételű beszerzése szintén szükséges, bizonyos esetekben ezek 

azonban a későbbiekben is felhasználhatóak.  
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3.3. Internetalapú online tesztelés vizsgaközpontokban, utólagos vagy automatizált 

értékeléssel, fix tesztekkel vagy feladatbankra épülő adaptív teszteléssel 

Az online tesztelés kialakítása – amennyiben nem adaptálunk egy már létező online rendszert – 

először is komoly programozói munkát igényel a platform felépítésére. A rendszer ezen felül elegendő 

számú további IT-szakembert igényel a rendszergazda feladatok ellátására, az ellenőrzött 

működésre, a jelentkező problémák kiküszöbölésére. A feladatok rögzítésének két forgatókönyve 

lehetséges. Az első esetben, miután a feladatírók megalkották az itemeket, azokat az IT-szakemberek 

viszik fel a platformra, akárcsak az előző esetben. Amennyiben azonban a platform itemszerkesztője 

kellően felhasználóbarát, a feladatírók maguk is képesek lehetnek a feladatok rögzítésére. Ebben az 

esetben azonban megfelelő feladatírói képzést szükséges biztosítanunk a rendszer gördülékeny 

használatának elsajátíttatására, ami többletköltségként merül fel (Farcot és Latour, 2010). Ahogy azt 

fentebb megjegyeztük, attól függően, hogy a vizsgaközpontok egy időben hány tanuló befogadására 

képesek, több tesztváltozat is szükséges lehet, s ez nagyobb feladatírói kapacitást igényel. 

Amennyiben az USA-ban már általánosan elterjedt nagymintás tesztelési eljárás, az adaptív 

tesztelés mellett döntünk, ahoz a komplett itembank fejlesztése és az itemek parametrizálása is 

szükséges. Mindez újabb beruházást, azonban jelentős előrelépést is jelent a tesztelés minőségében 

és hosszútávú költséghatékonyságában (l. 1. fejezet). 

Bár az online adatfelvétel sok szempontból lényegesen egyszerűbb az előző pontban leírt 

adatgyűjtési eljárástípusoknál – hiszen nincs szükség külön szoftvertelepítésre, az adatok 

összegyűjtésére, a központi szerverről fut a tesztprogram, az adatok is ott kerülnek mentésre –, 

mindemellett az azonnali visszacsatolásra is lehetőség nyílik. Ez esetben sincs tehát szükség külön 

adatrögzítésre, kódolásra, értékelésre, azoban kiemelt figyelmet kell fordítani a megfelelő biztonsági 

intézkedések kivitelezésére és a gépek homogenitásának biztosításáa (akár külső adathordozóról való 

bootolással is). Vizsgaközpontok esetén ez az egységesítés némileg egyszerűbb lehet, mint iskolák 

esetén, hiszen kevesebb eltérő feltételt szükséges közös nevezőre hozni. Vizsgabiztosok jelenléte 

természetesen a vizsgaközpontokban is kívánatos, ahogy eddig is az volt a papíralapú méréseknél, 

szükséges számuk pedig az adott központ méretétől függ. 

A kliensoldali számítógépigények újfent a teszt minőségétől függenek. A teszt, azaz a benne 

szereplő itemek minősége határozza meg egyrészt azt, hogy milyen sávszélességű 

internetkapcsolattal jeleníthető meg a teszt zavartalanul, emellett az is befolyásolja az adatáramlás 

sebességét, hogy hány tanuló mérésére képes egy időben a vizsgaközpont. Fontos előre meghatározni 

a minimális sávszélesség igényét a vizsgaközpontoknak, amennyiben ezzel nem rendelkeznek, 

biztosítani kell a nagyobb sávszélességű internet elérésének lehetőségét. Alternatív lehetőség egy ún. 

proxyszerver telepítése a vizsgaközpont egy gépén, lecsökkentve ezzel a sávszélesség okozta 

problémák lehetőségét. Szerveroldalról rendkívül fontos a központi szerver, szerverpark olyan 

volumenű fejlesztése, hogy könnyedén kezelje egy időben akár több ezer teszt futását is (a 

vizsgaközpontok méretétől függően). Felmerül a kérdés, hogyan kerülhetnek kialakításra 

vizsgaközpontok. Kizárólag ebből a célból teljesen új létesítményeket felépíteni, felszerelni, főleg 

úgy, hogy azok más céllal nem használhatóak, rendkívül komoly és nem feltétlenül szükséges 

beruházás. A vizsgaközpontok kialakításának létezhet ezért olyan forgatókönyve, hogy kisebb 

térségek egy-egy nagyobb iskolája vállalja fel a vizsgaközponttá alakulás feladatát a 

kompetenciamérés idejére. Négyes fejezetünkben bemutatott kutatásunkból kiderül, hogy bár komoly 

szórás jelentkezik a telephelyek számítógépes felszereltségében, a középiskolák például átlagosan 117 

géppel rendelkeznek. 

Ha 20 fős osztályokkal kalkulálunk (az átlagos osztálylétszám általános iskolában 21, középiskolában 

26), egy időpontban szimultán 6 osztály tanulói tudnak levizsgázni egy ilyen intézményben. Ha a két 

terület 4-szer negyvenöt percet vesz igénybe, ahogyan eddig is, akkor egy tanítási napon hat osztály 

mérése valósítható meg 4 tanóra ideje alatt. Ez például 5 tanítási napra leosztva 30 osztályt jelent. 

Ha 3 osztályos évfolyamokkal kalkulálunk, az azt jelenti, hogy egy ilyen vizsgaközponthoz tartozó 

körzetben 5 általános iskola 15 hatodikos és 15 nyolcadikos osztálya képes levizsgázni, vagy például 

3 általános iskola 18 osztálya, és 4 középiskola 12 tizedikes osztálya. Ezen intézmények diákjai tehát 5 

nap alatt egységes körülmények között vizsgázhatnának le egy kijelölt, hozzájuk közel eső iskolában, 

amelyben külön vizsgabiztosok, informatikus szakemberek alkalmazására nem feltétlenül van 
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szükség, az iskola saját erőforrásait igénybe lehet venni, vagy a mérésben részt vevő iskolák kollégáit 

is be lehet vonni az előkészítő, felügyelő munkálatokba. 30 osztálynyi tanuló (ha 21-es 

osztálylétszámmal kalkulálunk) 630 főt jelent összesen. Ez a teljes populáció (kb. 3-szor 93000 fő) 

443ad része, ez azt jelenti, hogy 5 nap alatt ezekkel a paraméterekkel kb. 443 vizsgaközpont tudná 

szerte az országban felmérni a teljes populációt. 10 nap alatt ugyanerre a célra feleennyi, kb. 220 

vizsgaközpont is elegendő. Ez a modell természetesen akkor értelmezhető, ha továbbra is a 4 x 45 

perces mérési rendszernél maradunk. A vizsgaközpontok alkalmazása többleterőforrást igényel 

abból a szempontból, hogy a diákok szervezett utaztatására van szükség, ami járművek bérlését 

követeli meg adott esetben, illetve kísérőtanárnak is csatlakoznia kell az úthoz. 

3.4. Internetalapú online tesztelés az általános és középiskolákban, utólagos vagy automatizált 

értékeléssel, fix tesztekkel vagy feladatbankra épülő adaptív teszteléssel, a tesztelméletekre 

épülő skálázási modellekkel 

Az utolsó forgatókönyv sok szempontból átfedést mutat a harmadikkal, ezért azokat a különbségeket 

emeljük most ki, amelyek eltérő minőségű személyi vagy infrastrukturális igényeket támasztanak. 

Amennyiben a telephelyeken történő vizsgáztatás mellett döntünk, vannak ugyan intézmények, ahol 

a számítógépek mennyisége elegendő a teljes évfolyamok egyidejű vizsgáztatásához (az általunk 

vizsgált intézmények felében 50-nél több számítógép van átlagosan, kétosztályos évfolyamok esetében 

ez elegendő az évfolyam szimultán vizsgáztatásához, lásd negyedik fejezet), sok esetben azonban 

több mérése van szükség. Ha több turnusban történik a tanulók vizsgáztatása, ismételten igényként 

lép fel a tanulók zsilipeltetése, vagy a több tesztváltozat, sőt akár az adaptív tesztelés lehetősége, ez 

tehát több feladatírói erőforrást emészt fel. A számítógépek internetkapcsolata ez esetben is 

meghatározó, vagyis lényeges, hogy minden telephely megfelelő sávszélességű internettel 

rendelkezzen, ami várhatóan nagyobb beruházást jelent (bár kutatásunk adatai meglehetősen 

biztatóak az iskolák internetkapcsolatát illetően, lásd következő fejezet), amellett, hogy alternatív 

megoldásként ez esetben is él a proxyszerver telepítésének lehetősége. A teszt előkészítése a 

második forgatókönyvhöz hasonlóan kivitelezhető a telephely munkatársainak közreműködésével 

(rendszergazda, informatikatanár, pedagógus felügyelőtanárok), ha a telephely rendelkezik ilyen 

kollégákkal, ha nem, szükséges a segítség nyújtása még az egyszerűbb online eljárás esetében is a 

számítógépes beállítások alkalmazására. Amennyiben élünk az általunk javasolt, rendszer 

egységesítését szolgáló lehetőséggel, azaz hogy a helyi informatikai szakemberek segítségével külső 

adathordozóról indítunk el egy egységesen beállított Linux operációs rendszert, ezeknek az 

adathordozóknak szükséges az eljuttatása, ami történhet a tesztfüzetek kiközvetítéséhez hasonló 

módon. Fontos hangsúlyoznunk, hogy ez a megoldás vizsgaközpontok igénybevétele esetén is 

lehetséges, telephelyek esetében azonban fokozottan indokolt lehet.  
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4. Az általános és középiskolák infrastrukturális ellátottsága az 
elektronikus mérések bevezetéséhez szükséges infrastruktúra 
fényében (K4) 

Ez a fejezet áttekinti, milyen informatikai eszközparkkal, hálózati kapacitással, rendelkeznek az 

általános és középiskolák, milyen mértékben felkészültek a hazai közoktatási intézmények a 

számítógép-alapú tesztelésre. A rendelkezésre álló adatok alapján ismerteti a változás tendenciáit, 

valamint becslést ad arra vonatkozóan, milyen további fejlesztések válhatnak szükségessé az 

Országos kompetenciamérés különböző modellek szerint történő számítógépesítésének bevezetése 

kapcsán. 

A kérdéskör relevanciáját támasztja alá, hogy a nemzetközi előírások és indikátorok alapján 

elkerülhetetlen és szükséges az oktatás minőségét javító, elszámoltathatóságát segítő mérés-

értékelési folyamatokat (Kozma, 2008) lehetővé tevő megfelelő infrastruktúra kiépítése (Russell, Haney, 

Lynch és Lynch, 2000). Az ezredforuló óta jelentős fejlesztések zajlottak hazánkban a közoktatási 

intézmények infrastrukturális ellátottsága kapcsán. Az első jelentős program – a Sulinet program – 

már az ezredforduló előtt elindult. Célja az iskolák számítógépekkel történő felszerelése és 

internetre csatlakoztatása volt. Ezt követte 2005-ben a „Közoktatási informatikai fejlesztési 

program”, a digitális zsúrkocsi és bőrönd, továbbá az iskolák interaktív táblához juttatását megcélzó 

program. A programok maradék nélküli megvalósulása esetén – számolva az amortizáció mértékével 

is – már 2010-re a hazai osztályok felében interaktív táblának, projektornak és számítógépnek kellett 

volna lennie. Az Európai Bizottság 2000-es előírásának megfelelően 2010-ig kitűzött cél volt, hogy az 

általános iskolában minden nyolc, a középiskolában minden hat diákra jusson egy számítógép 

(Csapó, Molnár és R. Tóth, 2008). Ezek az indikátorszámok hazánkban, most 2014-ben kezdenek 

megvalósulni (nemzetközi és hazai kitekintést l. Scheuermann és Pedró, 2009; European Comission, 

2013; Hunya, 2013a, b; Hunya, Kőrösné dr. Mikis, Tartsayné és Tibor, 2010, 2011; Hunya, Dancsó és 

Tartsayné Németh, 2006; ITTK, 2007; Kárpáti és Horváth, 2009; Law, Pelgrum Plomp, 2008; OECD, 

2005, 2013; Tóth, Molnár és Csapó, 2011; UNESCO, 2002, 2005; Wastiau, Blamire, Kearney, 

Quittre, Van der Gaer és Monseur, 2013). 

A pályázat keretein belül végzett empirikus kutatás keretein belül igyekszünk pontos képet adni az 

iskolák insfrastrukturális helyzetéről. Az adatfelvételt lehetővé tevő kérdőív alapvetően két részre 

tagolódott: egyrészt a számítógéppel való ellátottságra vonatkozó információk (IKT-termek 

felszereltsége) begyűjtésére fókuszáló kérdéseket tartalmazott, másrészt a nem IKT-termek, 

tantermek felszereltségének feltérképezésérét állította középpontba. 

A kérdőívet 512 általános, illetve középiskolai telephely témában járatos pedagógusa, 

rendszergazdája, képviselője töltötte ki. Az iskolák 52%-a általános iskola (országban 4134 db 

általános iskolai telephely van, azaz a teljes minta 6,5%-át fedi le), 42%-a középiskola (a teljes minta 

8,5%-a) és 6%-a általános és középiskola is egyben (jelen esetben a középiskolához soroltuk ezeket 

az iskolákat). A kutatásban részt vevő intézmények 20%-a községben, 44%-uk városban (nem 

megyeszékhelyen vagy a fővárosban), 22%-uk megyeszékhelyen és 14%-uk a fővárosban található. Az 

általános iskolák kapcsán ez az arány: 37, 40, 14 és 9%, a középiskolák esetében: 2, 49, 30 és 19%, 

végül az integrált általános és középiskolák kapcsán: 0, 41, 41 és 18%. 

Az országos településszintű arányok függvényében a 4.1. és 4.2. ábra mutatja az általános iskolák 

és középiskolák elhelyezkedését. Mind az általános iskolák, mind a középiskolák vonatkozásában a 

községben lévő iskolák a mintában alulreprezentáltak, míg a városiak kicsit felülreprezentáltak. Az 

országos minta esetén mind a községi, mind a nagyközségi iskolákat idesoroltuk. 
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4.1. ábra: Az általános iskolák településtípus szerinti országos és mintabeli eloszlása 

4.2. ábra: A középiskolák településtípus szerinti országos és mintabeli eloszlása 

Az iskolák (telephelyek) között szerepelt 100 fő alatti, de szerepelt 1000 fő fölötti iskola is, 

eloszlásukat a 3.1. táblázat mutatja. Az iskolák, telephelyek 65%-a 100 és 500 fő, azaz 100-500 diák 

oktatását megvalósító iskola volt (l. 4.1. táblázat). A középiskolák vonatkozásában a vártnak 

megfelelően a nagyobb intézmények magasabb arányú előfordulása volt jellemző, az iskolák 70%-a 

300 és 700 diák oktatásáért felelős iskola. A telephelyen lévő osztályok számában is jelentős volt a 

szórás. A telephelyek 29%-ban 10 vagy 10-nél kevesebb osztály működik az intézményben. 

Legnagyobb arányban (44%) a 10 és 20 osztálynyi diákot tanító telephelyek szerepeltek a mintában, 

ugyanakkor elenyésző számban, de voltak 40 osztálynál is többet foglalkoztató telephelyek a 

mintában (4.2. táblázat). Az eredmények ismertetése során külön-külön kitérünk az általános és a 

középiskolák helyzetére is. A változásra vonatkozó elemzéseket általános iskolák kapcsán tudjuk 

megtenni egy hasonló, 2011-ben végzett kutatás eredményeinek összevetésével, amely kutatásban 

256 általános iskola vett részt. A 2011-es kutatás eredményeiről l. részletesebben Tóth, Molnár és 

Csapó (2011) tanulmányát. 
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4.1. táblázat: A mintában résztvevő iskolák méretük (tanított diák száma) szerinti eloszlása 

Iskola (telephely) 

mérete (diákok 

száma) 

Teljes minta 

(gyakoriság, %) 

Általános iskolák 

(gyakoriság, %) 

Középiskolák 

(gyakoriság, %) 

Ált. és középisk. 

(gyakoriság, %) 

100 fő alatti 8,6 11,6 5,0 8,3 

101-200 15,6 25,3 4,5 8,3 

201-300 13,5 17,3 10,0 4,2 

301-400 15,2 17,7 12,0 16,7 

401-500 15,4 11,6 19,5 16,7 

501-600 10,5 5,6 16,5 12,5 

601-700 7,8 5,6 9,5 16,7 

701-800 6,5 3,6 10,0 8,3 

801-900 3,2 1,2 6,0 - 

901-1000 0,8 0,4 1,0 4,2 

1000- 1,9 - 4,0 4,2 

Megj.: A középiskolák 2%-a nem szolgáltatott adatot. 

4.2. táblázat: A mintában résztvevő iskolák méretük (osztályok száma) szerinti eloszlása 

Iskola (telephely) 

mérete (osztályok 

száma szerint) 

Gyakoriság (%) 
Ált. isk. (gyakoriság, 

%) 

Középiskolák 

(gyakoriság, %) 

Ált. és középisk. 

(gyakoriság, %) 

10 és alatti 28,0 40,2 15,2 8,3 

11-20 41,1 40,6 41,9 37,5 

21-30 24,2 16,9 31,3 41,7 

31-40 3,8 1,6 6,1 8,3 

41-50 1,5 0,4 3,0 - 

51-60 0,2 - 0,5 - 

61-70 0,4 0,4 - 4,2 

Megj.: Az iskolák 0,8%-a nem szolgáltatott adatot.  

Az iskolákban iskolatípustól függetlenül átlagosan 80 számítógép található. A szórás viszont jelentős 

mértékű (4.3. ábra), annak ellenére, hogy vannak intézmények, ahol 10 számítógép sincs, az iskolák 

több mint 50%-ban 50-nél is több a számítógép, sőt az 50-nél több számítógéppel rendelkező 

iskolákban átlagosan 126 számítógép található, 27%-uknak pedig 200-nál is több számítógépe van. 

Az általános és középiskolák között jelentős mértékű különbség tapasztalható infrastrukturális 

ellátottságuk vonatkozásában. Az általános iskolákban átlagosan 49 (sd=54), a középiskolákban 117 

(sd=72), az általános és középiskolai funkciót is ellátó intézményekben 76 (sd=55) számítógép van. 

Az általános iskolák közel 30%-ában, a középiskolák több mint 80%-ában 50-nél több számítógép 

található átlagosan. 

Az iskolákban átlagosan egy gépre 9,0 diák jut (sd=6,3). Ez az arány általános iskolában 9,0 (sd=8), 

középiskolákban kicsit kedvezőbb, 6,0 diák/számítógép (sd=9) és az általános és középiskolai 

funkciót is ellátó intézményekben 9,3 (sd=6,3). Ezen a téren jelentős javulás történt 2011 óta, amikor 

ez az arány az általános iskolák vonatkozásában még 15 volt, sőt, ha akkor nem vettük bele a 

számolásba a 6 évnél idősebb számítógépeket, akkor 1:19 volt.  
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4.3. ábra: Az iskolákban lévő számítógépek számának eloszlása 

A fejlesztések és a fejlesztés szükségességének felmérése kapcsán elgondolkodtató, hogy a 

korábbi felmérésünk időpontjában végzett nemzetközi adatszolgáltatás alapján a nemzetközi 

dokumentumokban megjelenő adatok már akkor általános iskolai szinten 6-8, középiskolai szinten 6 

diák/ számítógép arányt jeleztek (European Comission, 2013), miközben ezeket az adatokat még 

nagyságrendi szinten sem erősítették meg empirikus adatfelvételeink eredményei. Ezen 

eredmények alapján most, 2014-ben állunk körülbelül azon a szinten, mint amit a 2011-es 

adatfelvételek nemzetközi szinten jeleztek. 

Az iskola mérete és a számítógépek száma között gyenge az együttjárás, azaz nem feltételnül igaz, 

hogy a nagyobb iskolákban arányaival több számítógép (r=0,30; p<0,01) vagy számítógépterem 

(r=0,38; p<0,01) van. A mintában szereplő iskolák 3%-ban nincs IKT-terem, míg a többi iskolában 

átlagosan 3 gépterem található. Általános iskolai szinten ez átlagosan 2,4 (sd=2,6), középiskolai szinten 

4,0 (sd=2,5), míg a kettős funkciót ellátó intézményekben 3,8 (sd=3,2) darab. 

A géptermek mérete alapvetően nem változik iskolatípusonként. Mind általános iskolában, mind 

középiskolában átlagosan 18-19 (18,85; sd=5,0) számítógép van egy IKT-teremben, és a kettős 

funkciójú intézményekben is 19 (19,01, sd=3,5; 18,5, sd=5,0) ez a szám (4.3., 4.4. táblázat). A létszám 

és osztályok száma alapján becsült átlagos iskolai osztálylétszám alapján megállapítható, hogy 

ezzel az elrendezéssel az általános iskolákban sokkal nagyobb valószínűség szerint ültethető le egy 

teremben egyszerre egy egész osztály, mint középiskolában. Általános iskolában az átlagos 

osztálylétszám 21 fő, középiskolában 26, míg a kettős funkciójú iskolákban 21. Ennek 

következtében, ha nem ragaszkodunk az osztályok egymástól való elkülönítéséhez, akkor 

általános iskolában még nagyobb a leületethető diákok aránya, átlagosan 2-3 osztály, míg 

középiskolában számolva az osztályok összevonásával átlagosan 3 osztály tesztelése bonyolítható 

le a jelenlegi infrastruktúrával. Természetesen a szórás jelentős mértéke miatt van olyan iskola, ahol ez 

jóval magasabb szám és van olyan, ahol egyszerre, egy időpontban csak egy fél osztály tesztelése 

bonyolítható le. 

Általános iskolában átlagosan 40 diák (sd=25) tanul 2 osztályban egy évfolyamon, középiskolában 

126 (sd=65) diák tanul 5 párhuzamos osztályban egy évfolyamon. Az iskolák egyes tulajdonságait is 

figyelmebe véve az általános iskolák 

50%-ban oszályösszevonás nélkül egyszerre megvalósítható egy teljes évfolyam egyidejű online 

tesztelése, esetleges osztályösszevonással kedvezőbb a helyzet. További 40%-ban 

osztályosszevonás nélkül, azaz az osztályok külön tesztelése mellett maximum két mérési időponttal 

lebonyolítható egy teljes évfolyam mérése. Az iskolák további 8%-ában már három mérési alkalomra 

van szükség, végül 

2%-ában már négyre. Ennek alapján megállapítható, hogy a jelenlegi infrasturktúra mellett az 

általános iskolai évfolyamokon alapvetően kisebb szervezés, a diákok zsilipeltetéses kezelése mellett 

megvalósítható a jelen felépítésű kompetenciavizsgálat kivitelezése (mindenki ugyanazt a tesztet kapja 

egy évfolyamon belül). 
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4.3. táblázat: Az általános iskolai géptermek felszereltsége 

 
Iskolák hány %-

ában van 

Gépek száma 

(átlag, szórás) 

Gépek életkora 

(skála szerint; 

átlag, szórás) 

Internet (%) Fülhallgató (%) 

Gépterem 1 98 18,9 (5,1) 2,9 99 56 

Gépterem 2 45 16,7 (4,5) 2,9 98 42 

Gépterem 3 21 18,0 (5,1) 2,8 89 26 

Gépterem 4 26 20,0 (3,8) 2,6 91 23 

Gépterem 5 13 19,2 (3,7) 2,7 100 20 

Megj: Gépek életkora: 1: 0-1 év, 2: 2-3 év, 3: 4-5 év, 4: 6 év vagy annál több 

Középiskolában (4.5. táblázat) az iskolák és osztályok mérete miatt kicsit kedvezőtlenebbül alakul ez 

a helyzet, és már csak az iskolák kb. ötöde tudja egy időpontban megoldani egy teljes évfolyam 

összes diákjának számítógép elé ültetését. További 35-35%-nak két, illetve három tesztelési 

időpontra van szüksége, valamint az iskolák 10%-ában ezt legalább négy időponttal tudják biztosítani. 

Ez a kompetenciavizsgálaton értintett 10. évfolyamos diákok vonatkozásában azt jelenti, hogy vagy 

ezen iskolákban erőteljesebb további infrasturktúrafejlesztésre van szükség, vagy a mérés 

szerkezetének átalakítására, hogy ne minden egyes diák pontosan ugyanazt a tesztet kapja a mérés 

során. 

4.5. táblázat: A középiskolában található géptermek felszereltége 

 
Iskolák hány %-

ában van 

Gépek száma 

(átlag, szórás) 

Gépek életkora 

(skála szerint; 

átlag, szórás) 

Internet (%) Fülhallgató (%) 

Gépterem 1 98 19,0 (3,5) 2,7 99 20 

Gépterem 2 90 18,1 (3,1) 2,9 99 15 

Gépterem 3 65 17,7 (4,1) 2,9 98 15 

Gépterem 4 45 17,4 (3,9) 2,9 97 10 

Gépterem 5 36 16,7 (4,8) 3,1 100 15 

Megj.: a gépek életkora: 1: 0-1 év, 2: 2-3 év, 3: 4-5 év, 4: 6 év vagy annál több 

A géptermek internetkapcsolata közel 100%-os, és elhanyagolható azon géptermek száma, ahol a 

számítógépek nem csatlakoznak a világhálóra. Fülhallgatók vonatkozásában már kedvezőtlenebb a 

helyet. E tekintetben az általános iskolák helyzete kedvezőbb, ahol az elsőnek nevezett gépterem 

esetén 56%-os, a másodiknak nevezettnél pedig 42%-os az ellátottsági arány. Ez jelentős 

mértékben romlik már középiskolában (20 és 15%). A probléma megoldására azt javasoljuk, hogy egy 

előzetes szervezés során a diákok kipróbálhassák saját fülhallgatóigat a számítógépen, melynek 

használatát higeiniai okokból is ajánlani lehet. 

Az iskolában lévő gépek átlagosan 4 évesek. Általános iskolában mindössze a gépek 1,6%-a került 

az elmúlt egy évben beszerzésre, középiskolában ez az arány 6%. Iskolatípusonkénti bontásban 31 

és 42% az 1-3 éves gépek aránya. Ezen gépek, azaz a gépek 33, illetve középiskolában 48%-a 

kerültek tipikusan az előző 2011-es adatfelvétel óta beszerzésre. Ezzel párhuzamosan sajnos 

mintegy a gépek negyede (26, ill. 22%) már elavultnak számít (tehát 6 éve, vagy azt megelőzően 

gyártott). Ha e gépeket kivesszük a megelőző statisztikai elemzésekből, akkor kedvezőtlenebbül 

alakul a helyet, és távolabb kerülünk az EU által előírt gép/diák aránytól. 
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Mindez arra utal, hogy valamilyen mértékig azért folyamatosak a beszerzések, az iskolák igyekeznek 

szinten tartani és teljes mértékben kihasználni a korábban beszerzett gépeket. Azonban ismerve azt, 

hogy a korábban beszerzett gépeken tipikusan Windows XP operációs rendszer található, melynek 

támogatottsága 2014 áprilisában megszűnt, a jövőben gyorsabb „amortizával” számolhatunk e gépek 

esetén, azaz nagyobb mértékben fog nőni a rendszerből kikerülő számítógépek aránya. 

Az iskolák internetkapcsolatának 52%-a ADSL, 27%-a Kábelnet, kb. 7%-a Optikai, 6% ADSL2+, 

ugyanakkor 0,6%-uk még mindig 56kbit/modemmel csatlakozik az internethez (4.6. táblázat). Ezek 

az arányok az általános iskolák vonatkozásában változtak 2011 óta, minek oka lehet a SuliNet 

program átalakulása. Az intézmények internet hozzáférése alapvetően szélessávú kapcsolaton alapul 

(4.6. táblázat). 

4.6. táblázat: Az intézményekben található internetkapcsolat típusa 

Internetkapcsolat 

típusa 

Gyakoriság (%) 

Ált isk. 2011 Ált. isk 2014 Középisk. 2014 
Kettős funk. 

ellátó int. 
Átlag 2014 

56k modem 1,8 1,3 - - 0,6 

ISDN 7,2 6,7 1,0 5,0 4,1 

ADSL 74,7 55,6 46,6 65,0 52,0 

ADSL2+ 1,4 5,0 6,3 5,0 5,6 

SDSL 0,2 0,4 0,5 - 0,4 

Kábelnet 12,6 22,2 33,0 15,0 26,7 

Optikai 2,1 5,0 8,3 10,0 6,7 

Egyéb  3,8 4,4 3,9 3,9 

Összességében megállapítható, hogy az általános iskolák felében mindenféle extra szervezés nélkül 

egyszerre megvalósítható egy teljes évfolyam egyidejű online tesztelése. További 40%-ban – 

osztályosszevonás, azaz külön szervezés nélkül – maximum két mérési időponttal lebonyolítható egy 

teljes évfolyam, a kompetenciamérés esetén a 6. vagy 8. évfolyam mérése. Az iskolák további 8%-

ban már három mérési alkalomra van szükség, végül 2%-ban már négyre. 

Középiskolában kicsit kedvezőtlenebbül alakul a helyzet. Az infrastruktura adta korlátok miatt az 

iskolák ötöde tudja megoldani az egy időpontban történő adatfelvételt. További 35-35%-nak két, 

illetve három tesztelési időpontra van szüksége, az iskolák 10%-ban pedig ezt legalább négy időpont 

kihasználásával tudják csak biztosítani. Ez a kompetenciavizsgálaton értintett 10. évfolyamos diákok 

vonatkozásában azt jelenti, hogy vagy ezen iskolákban erőteljesebb további infrasturktúra-

fejlesztésre van szükség, vagy a mérés szerkezetének átalakítására, hogy ne minden egyes diák 

pontosan ugyanazt a tesztet kapja a mérés során. 

A számítógép-alapú tesztelés kivitelezésének egységességét sokkal inkább meghatározza a 

monitorok felbontása, mint a gépek életkora. Az eredmények alapján a kutatásban részt vevő 

iskolák jelentős részében modernnek számító monitor található, és elhanyagolható az alacsony 

felbontású monitorok aránya. Középiskolában ez az arány még kedvezőbb: 1% azon gépteremek 

aránya, ahol alacsony felbontású monitorok lennének (4.7. és 4.8. táblázat). 



Oldal 33 / 97 

4.7. táblázat: Az általános iskolák géptermeiben lévő monitorok felbontása 

(%) 1024x768 1366x768 1280x1024 1280x800 800x600 

Gépterem 1 45,0 21,0 24,4 6,7 2,9 

Gépterem 2 37,2 22,3 26,6 9,6 4,3 

Gépterem 3 48,5 9,1 30,3 9,1 3,0 

Gépterem 4 45,0 20,0 20,0 15,0 - 

Gépterem 5 47,1 17,6 17,6 17,6 - 

4.8. táblázat: A középiskolák géptermeiben lévő monitorok felbontása 

(%) 1024x768 1366x768 1280x1024 1280x800 800x600 

Gépterem 1 33,5 29,5 25,5 10,5 1,0 

Gépterem 2 37,4 30,2 20,7 10,6 1,1 

Gépterem 3 42,5 23,6 22,8 11,0 - 

Gépterem 4 47,2 20,2 25,8 5,6 1,1 

Gépterem 5 42,9 24,3 25,7 7,1 - 

A számítógép-alapú mérések előkészítésében nagyobb szerepet játszó informatikatanárok aránya 

iskolatípusonként változó. Általános iskolában átlagosan 1-2 (1,6, sd=1,06) informatikatanár, 

középiskolában 3-4 (3,79, sd=2,48) informatikához magasabb szinten értő pedagógus van. Az 

intézmények legnagyobb részében (80-90%) nem az informatikatanár látja el a rendszergazdai 

teendőket, hanem ezért külön szakembert foglalkoztatnak. Általános iskolában jellemzően félállásban 

(0,7 fő/iskola), míg középiskolában teljes állásban (0,97 fő/iskola) foglalkoztatják a rendszergazdai 

teendőket ellátó szakértőt. Ennek következtében általános iskolában iskolánként kb. 2-3 ember, 

középiskolában 4-5 informatika orientáltságú ember is mozgósítható a mérések zavartalan technikai 

lebonyolításának biztosításához. 

A jelen pillanatban folyamatban lévő, informatikai eszközök megújítását és szaporítását lehetővé tevő 

projektek száma elenyésző, ami a jelenleg meglévő géppark gyors elévülését vonzza magával, ezért 

az amortizációval számolva, akár a jelenlegi helyzet fenntartása céljából is szükség lenne folyamatos 

pályázatokra, pályázási lehetőségre. Az általános iskolák 16,1, a középiskolák 12,4, a kettős 

funkciót ellátó intézmények 18,5%-ban van e célt teljesítő projekt folyamatban. 

Ha azt feltételezzük, hogy 4 év alatt elévül egy számítógép, akkor, a jelenlegi állapot fenntartásához 

minimum arra lenne szükség, hogy 4 év alatt teljes mértékben kicserélődjön a meglévő 

számítógépes infrastruktúra. Ez azt jelenti, hogy minimum az iskolák 25%-ban kellene ilyen jellegű 

projektnek futnia.  
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5. A közvetítő eszköz teljesítménybefolyásoló hatása: validitási és 
reliabilitási kérdések (K5) 

A papíralapú tesztelésről számítógépalapú tesztelésre való átállás teljesítménybefolyásoló hatásának 

kutatása az elmúlt 15 év egyik legfontosabb mérés-értékelési témája volt (Gallagher, Bridgeman és 

Cahalan, 2002; Bjerkestrand, 2009; Csapó, Ainley, Bennett, Latour és Law, 2012; Peak, 2005; Texas 

Education Agency, 2008). Ma már jól dokumentált kutatási területnek számít (l. 7. fejezet). 

Az összehasonlító kutatások a média megváltoztatása során fellépő hatásokat próbálják feltárni, és 

kideríteni, hogy az átállás során realizálódik-e teljesítménybeli különbség egyik vagy másik médium 

tekintetében. Erre egyrészt longitudinális, követéses vizsgálatok esetén van szükség, amikor a korábbi 

papíralapú teszteredményekkel biztosítani kell az összehasonlíthatóságot, másrészt pedig abban az 

esetben, amikor a kétféle médiumon való tesztelés alternatív módon párhuzamosan folyik. A hazai 

Országos kompetenciamérés esetén mindkét eset releváns lehet, ezért az összehasonlító kutatások 

kiemelt jelentőséget kapnak. 

Az összehasonlító kutatások fókuszában a tanulói teljesítények összehasonlítása áll, valamint annak 

a feltárása, hogy a közvetítő eszköz megváltoztatása milyen hatást fejt ki a tesztelési folyamatra. 

Például megvizsgálják, hogy a különböző számítógépes képességekkel rendelkező egyének teszten 

elért eredményét befolyásolja-e a médium megváltozása (l. 7.2. fejezet), s a különböző médiumokon 

való feladatmegoldás különböző stratégiákat kíván-e (Paek, 2005), a médium változtatása hogyan 
hat a különböző korú, nemű, szocioökonómiai státusszal rendelkező egyénekre (7.1. fejezet). Az 

eltérés különböző lehet az egyes képességterületeken (7.3. fejezet), valamint azon belül az egyes 

item és feladattípusok vonatkozásában is (7.4. fejezet). 

Napjainkra már egyre szélesebb körben elfogadottá vált a nézet, miszerint a technológia terjedésével 

egyre kevésbé kérdéses, hogy a diákok teljesítményét befolyásolja-e, hogy papíron vagy 

számítógépen oldják-e meg a feladatokat (Mayrath, Clarke-Midura és Robinson, 2012). Ennek 

ellenére téttel bíró tesztek, illetve longitudinális kutatások esetében, mint a hazai 

kompetenciavizsgálat is, a felelősségteljes áttérés, a korábbi eredményekkel való 

összehasonlíthatóság biztosításához pontosan ismerni kell a médium megváltozásának 

teszteredményekre gyakorolt hatását. 

Az American Psychological Association (APA) Guidelines for Computer-Based Tests and 

Interpretations (1986) is ezt hangsúlyozza. A hagyományos teszt számítógépalapúra való 

konvertálása során a tesztpontszámok ekvivalenciáját biztosítani kell. A Standards for Educational and 

Psychological Testing (AERA, 1999) a médium megváltoztatásánál szintén prioritásként kezeli a 

tesztpontszámok összehasonlíthatóságát. Más szóval ez azt jelenti, hogy a különböző médiumokon 

megoldott tesztek átlagának és szórásoknak hasonlóaknak kell lenniük. Másik fontos kritérium a 

tesztek validitásbeli megfelelősége. A különböző validitástípusok közül itt a konstruktvaliditás vagy 

szerkezeti validitás (construct validity) a legfontosabb, mely a teszt eredményei és a struktúrái közötti 

összefüggéseket mutatja (Lottridge és mtsai, 2010; Winter, 2010). 

A teszt relabilitását és validitását növelheti a nemzetközileg lefektetett online tesztelésre vonatkozó 

útmutatásoknak, irányelveknek megfelelő konvertálás. Az International Test Comission (2005) 

javaslatai között szerepel többek között, hogy a számítógépes tesztelés ne várjon el olyan 

számítógépes képességeket a tesztet kitöltőktől, melyek irrelevánsak; csak olyan itemek 

szerepeljenek a számítógépalapú változatban, melyek reliabilitása, validitása hasonló a 

papíralapúéhoz, a tesztek kitöltésének körülményei azonosak legyenek (pl. visszalépés, javítás 

lehetősége), az itemek képernyőn való megjelenítése hasonlítson a papíralapúéhoz. A Psychological 

Testing Centre (2006) felhívja a figyelmet, hogy a számítógépes változat minden esetben közölje az 

operációs rendszerrel szemben támasztott minimális elvárásokat, és amennyiben egy intézményben 

a számítógépes változat megvalósításának hardveres, szoftveres akadályai vannak, legyenek 

elérhetőek a papíralapú változatok. Továbbá fontos az egyenlő esély biztosítása minden 

megkülönböztetett bánásmódot kívánó tanuló számára (SNI, illetve fogyatékkal élők). A konstruktum-

validitási kérdések ((Nichols, 2007; Schroeders és Wilhelm, 2011; Society for Industrial, 



Oldal 35 / 97 

Organizational Psychology (US) és American Psychological Association. Division of Industrial-

Organizational Psychology, 2003; Huff és Sireci, 2001; Nichols és Williams, 2009; Chapelle, Enright 

és Jamieson, 2008; Dyehouse és Bennett, 2006; Shaw, Crisp és Johnson, 2012; OECD, 2013; 

Dolan, Burling, Harms, Strain-Seymour, Way és Rose, 2013; Blazek és Forbey, 2011; Martins, 

2010)), a téttel bíró tesztek, illetve longitudinális kutatások esetében, mint a hazai 

kompetenciavizsgálat is, a felelősségteljes áttérés, a korábbi eredményekkel való 

összehasonlíthatóság biztosítása miatt az átállás első fázisában jelentkeznek, amikor a papíralapú 

médiummal való megfeleltetés a cél, azaz megegyező feladatokkal ugyanazt mérjük számítógépen, 

mint papíralapon. A további szinteken, amikor a technológia adta lehetőségek (pl. multimédiás 

itemek, dinamikusan változó itemek) kihasználásra kerülnek, a megfeleltetés, a mérési invariancia 

kérdése nem vetődik, vetődhet fel, helyette a második és harmadik generációs teszteléssel 

kapcsolatos kérdések kerülnek a középpontba (Way, Davis és Fitzpatrick, 2006; Pearson Educational 

Measurement, 2003, 2013). 

A konstruktumvaliditási kérdések egyik fókusza annak vizsgálata, hogy a különböző médiumok 

ugyanazt a konstruktumot mérik-e, azaz a 9.1. fejezetben vázolt mérési lehetőségek kapcsán 

ugyanazt mérjük-e akár ugyanazokkal a feladatokkal papír- és számítógép-alapon. Melyek azok a 

befolyásoló tényezők, melyek pozitív vagy negatív irányban befolyásolhatják a teszt validitását (nem a 

teszten nyújtott teljesítményt, hanem a teszttel mért konstruktum azonosságát)? Ezen kérdések 

nem merülnek fel, ha új képességterület méréséről van szó, vagy a kutatásnak nem célja a korábbi 

papíralapú teszteredményekkel történő összevetés. (Ugyanezen kérdések felmerülnek azonos 

médumhasználat mellett is, ha akár ugyanazt a tesztet is, de különböző évfolyamon alkalmazzuk. 

Az OKM kapcsán, vajon ugyanazt mérjük-e ugyanazzal a CORE-teszttel a 6., mint a 10. évfolyamon.) 

A papíralapú tesztek rendszerint nem tették lehetővé több olyan képességterület mérését, mely a 21. 

már században esszenciális fontosságú (Dolan, 2013, Zenisky és Sireci, 2002), illetőleg ezek a 

tesztek a 20. században is lényeges képességterületek 21. századi formában történő 

megjelenésének mérésére sem alkalmasak (mint az OKM esetében a szövegértés, ahol ma már a 

fókusz a digitális szövegértésen van). 

A technika fejlődésével és terjedésével viszont lehetővé vált a számítógép-alapú tesztelés 

széleskörű alkalmazása, és ezzel párhuzamosan a feladatok kontextusának még realisztikusabb 

megjelenítése. Mindez egyrészt jobban illeszkedik az OKM eredeti céljához, az alkalmazható tudás 

mérésének megvalósításához, mint a hagyományos papíralapú tesztekkel kiközvetíthető feladatok 

megoldása, másrészt ezáltal az új technológia hozzájárul a mérés validitásának növeléséhez (Huff 

és Sireci, 2001). Az előnyök ellenére azonban a számítógépes tesztek negatív irányban is 

befolyásolhatják a teszt validitását, melyek közül a két leggyakrabban emlegetett hatás az 

alulreprezentált konstruktum és az irreleváns konstruktum variancia (Dolan és mtsai, 2013). 

Alulreprezentált konstruktumról akkor beszélünk, amikor a teszt a mérendő konstruktumnak csak egy 

részét méri. Ez gyakran előfordulhat a random, vagy adaptív itemkiosztással működő tesztek esetében, 

amikor a tesztelés folyamán a rendszer véletlenszerűen, illetve az itemek nehézségi indexeinek 

megfelelően közvetíti ki az itemeket, így könnyen előfordulhat, hogy a mérendő konstruktum bizonyos 

része kerül csak kiközvetítésre. Ezt kiküszöbölendő, a legtöbb tesztelési algoritmus tartalmaz bizonyos 

tartalmi és itemkiválasztási szabályzókat, melyek biztosítják, hogy a tesztelés folyamán a teljes 

konstruktum lefedésre kerüljön a kiközvetített itemek által (Huff és Sireci, 2001). 

Az irreleváns konstruktum variancia akkor jelentkezik, amikor a teszt nem teljesen azt a 

konstruktumot méri, ami a szándék volt, hanem ennél szélesebb spektrumot fed le (Dolan és mtsai, 

2013). Ez gyakran előfordul például szöveges matematikafeladatok esetén, amikor a 

matematikatudáson túl a tanulók szövegértési készségére is szükség van a feladat megoldásához. 

Másik, nagyon gyakran előforduló irrelevancia a számítógépes feladatok megoldásánál a magas 

szintű számítógépes jártasság feltételezése. Amennyiben egy számítógép-alapú teszt megoldása 

gyakorlott számítógép-kezelési ismereteket feltételez, ez negatív hatással lehet a kevésbé gyakorlott 

tanulók eredményére, ezáltal veszélyeztetve a teszt validitását. Ennek kivédésére a nagymintás 

tesztek tutoriálokkal indítanak, ahol a tesztelésben résztvevők begyakorolhatják a navigációt és a 

számítógép kezelését (l. 7. fejezet). 
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A tesztek konstruktumvaliditását a feladatok tartalmi jellemzői és különböző összetevői (e téren Dolan 

és munkatársai 11 összetevőt azonosítottak: szövegek, képek, audió, videófájlok, táblázatok, 

grafikonok, matematikai jelek, szimbólumok, animációk, különböző válaszlehetőségek – számozás, 

kattintás, objektumok húzása, sorbarendezés, kategóriákba rendezés, számok, szövegek begépelése, 

rajzolás –, linkek, hiperlinkek, szövegek, számok begépelése) mellett befolyásolhatja a tesztelési 

szituáció is. Ez történhet osztálytermi környezetben, az iskola infrastrukturális keretei között (9.4. 

fejezet), vagy akár tesztközpontban (9.3. fejezet). 

Hagyományos, papíralapú tesztelés esetén megfelelő útmutatót mellékelnek, számítógépes tesztelés 

esetén a lehetőségek szélesebbek, változatosabbak, online tutoriáltól a bemutató videóig. Útmutatók 

és segédletek nélkül a tanulóknak minden egyes új feladatnál újra és újra meg kell ismerkednie a 

felülettel, a navigációs lehetőségekkel, a válaszadás különböző módozataival. Ahhoz, hogy a tesztelés 

folyamata során ez elkerülhető legyen, célszerű az itemeket azonos dizájnt alkalmazó felületen 

tervezni, ahol a különböző elérhető eszközök azonos módon kerülnek elhelyezésre. 

A validitás biztosítása papíralapú tesztek számítógépes formátumra való konvertálása során kiemelt 

szerepet kap. A teszt validitását növelheti a nemzetközileg lefektetett online tesztelésre vonatkozó 

útmutatásoknak, irányelveknek megfelelő konvertálás. Az International Test Comission (2005) javaslatai 

között szerepel többek között, hogy a számítógépes tesztelés ne várjon el olyan számítógépes 

képességeket a tesztet kitöltőktől, melyek irrelevánsak, csak olyan itemek szerepeljenek a számítógép-

alapú változatban, melyek reliabilitása, validitása hasonló a papíralapúéhoz, a tesztek kitöltésének 

körülményei azonosak legyenek (pl. visszalépés, javítás lehetősége), az itemek képernyőn való 

megjelenítése hasonló a papíralapúéhoz. A Psychological Testing Centre (2006) felhívja a figyelmet, 

hogy a számítógépes változat minden esetben közölje a minimális operációs rendszer elvárásokat, és 

amennyiben egy intézményben a számítógépes változat megvalósításának hardveres, illetve 

szoftveres akadályai vannak, legyenek elérhetőek a papíralapú változatok. Továbbá fontos az egyenlő 

esély biztosítása minden megkülönböztetett bánásmódot kívánó tanuló számára (SNI, illetve 

fogyatékkal élők). 

A tesztek tartalmi egyezése azt jelenti, hogy mindkét teszt ugyanazokkal a teszt specifikációkkal 

rendelkezik, azaz hasonló itemeket tartalmaz, és az itemek megoldásához ugyanazok a készségek 

szükségesek. Számítógépes formátumra való konvertálás esetén elengedhetetlen némi változtatás 

az itemekben, azonban amennyiben lehetséges, az itemek hasonló megjelenését biztosítani kell; 

ugyanaz a font típus és méret használatával és lehetőleg azonos felbontású monitorokkal minél 

nagyobb mérvű tartalmi validitás érhető el (Higgins, Russel és Hoffman, 2005). Számítógépen 

megoldott tesztek elvárhatnak olyan egyéb készségeket a tesztelésbe bevont egyénektől, melyek 

nem kötődnek szorosan a mérendő konstruktumhoz. Ezeknek az egyéb irreleváns készségeknek a 

kiköszöbölése végett célszerű a tutorial használata (Higgins, Russel és Hoffman, 2005, Poggio és 

mtsai, 2005), az item visszalépés és javítás lehetőségének engedélyezése (Higgins, Russel és 

Hoffman, 2005, Poggio és mtsai, 2005), görgetés, vagy egész oldalas megjelenítés engedélyezése 

(Pommerlich, 2000; Higgins, Russel és Hoffman, 2005), valamint kiemelő eszközök használatának 

beépítése (Pommerlich, 2000; Higgins, Russel és Hoffman, 2005). 

Azt, hogy a papíralapú teszt számítógépre konvertált változata ugyanazt a konstruktumot méri-e, 

többféle módon vizsgálható. A konstruktum validitás mérése komplex és nehéz feladat, ezért 

gyakran helyette a pontszámok egyezését vizsgálják. Lottridge és mtsai (2010) számos kutatás 

metanalaízisét végezte el, és ezek alapján összegezte a számítógépes és papíralapú teszteken mért 

konstruktum validitások mérésének lehetséges módjait. 

A tesztkonstruktumok mérési egyezésének megbízható mutatója a különböző tesztváltozatok 

pontszámainak, és ebből következően klasszikus tesztelméleti mutatóinak egyezése. Az átlagok, 

szórások, gyakorisági eloszlások vizsgálata az egyik leggyakrabban használt módszer a tesztek 

ekvivalenciájának vizsgálatára (Way, Davis, és Fitzpatrick, 2006; Russell, 1999; Sandene és mtsai, 

2005; Russell és mtsai, 2000; Zhang és Lau, 2006; Pomplun & Custer, 2005; Pomplun és mtsai, 

2000; Poggio és mtsai, 2005). 
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A tesztek mérési pontosságának összehasonlítása történhet teszt szintjén vagy itemek szintjén. 

Tesztek szintjén a klasszikus tesztelméletre alapuló Cronbach alpha mutathatja a tesztek 

reliabilitását (Zhang és Lau, 2006), illetve teszt és itemszinten egyaránt a valószínűségi 

tesztelméletre épülő teszt/item információ (Poggio és mtsai, 2005). Minél magasabb a teszt/item 

információs függvény értéke egy bizonyos képességterületen, annál pontosabb mérési eredményt 

szolgáltat a teszt/item. 

A konstruktumok összehasonlítása is többféle módszerrel történhet. Amennyiben két teszt ugyanazt 

a konstruktumot méri, tartalmukban egyezniük kell, és a pontszámoknak ugyanazt a faktorstruktúrát 

kell mutatniuk. A faktorstruktúrák evkivalenciájának mérésére számos módszer létezik. Ma a leginkább 

elfogadott a strukturális egyenletekkel való modellezés (SEM) (Choi és Tinkler, 2005; Sandine és 

mtsai, 2005; Pommerlich, 2004; Poggio és mtsai, 2005; Jonhson és Green, 2006), és a konstruktum 

validitási azonosságvizsgálatok. 
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6. Az elektronikus tesztelés elfogadottsága a diákok és a 
pedagógusok körében (K6) 

Az elektronikus tesztelés Országos kompetenciamérés terén történő bevezetése és annak 

elfogadottsága mind a diákok, mind a pedagógusok körében egyrészt csak a korábbi tradicionális, 

papíralapú értékelési módszer, másrészt az IKT oktatási integrációjának elfogadottságának fényében 

(European Comission, 2013; OECD, 2005; R. Tóth és Molnár, 2009; UNESCO, 2002, 2005; 

Windham, 2005; Gerry, 2008) értelmezhető. Miután az Országos kompetenciamérés egy tanulói 

teljesítményméréseken alapuló elszámoltathatósági rendszer, lehetőségünk van általánosabb, 

hasonló rendszerekkel kapcsolatos nemzetközi kitekintésre is. Az OECD (2011) 35 oktatási 

rendszerre (29 OECD-tagállam) kiterjedő elemzése szerint 30 államban van rendszerszintű országos 

mérés, ami jellemzően az általános iskolák évfolyamait érinti, míg az Amerikai Egyesült Államokban 

már közel 30 éves múlttal rendelkeznek a tanulói teljesítményeken alapuló elszámoltathatósági 

rendszerek (Abrams, Pedulla és Madaus, 2003; Pedulla, 2003). Magyarországon a 2001-ben elindult 

rendszerszintű mérési-értékelési program 2008 óta kiterjed minden 6., 8. és 10. évfolyamon tanuló 

diákra, azok matematikai gondolkodását, olvasás-szövegértését méri, illetve a bevezetett mérési 

azonosító segítségével lehetséges a tanulók fejlődésének vizsgálata is. Az Országos 

kompetenciamérés része a 4. évfolyamosok alapkészségeit mérő Országos készség- és 

képességmérés. 

A kutatás keretein belül kivitelezett adatfelvétel célja annak feltérképezése volt, hogyan látják a 

pedagógusok és a diákok, milyen véleményt alakítottak ki eddigi tapasztalataik alapján a számítógép-

alapú tesztekről és az egyes évfolyamok és területek vonatkozásában milyen mértékű lenne az 

elfogadottsága az érvényben lévő Országos kompetenciavizsgálat számítógép-alapúvá 

alakításnak. Mind a tanári, mind a diákoknak szóló kérdőív kidolgozása során több nemzetközi, illetve 

hazai vizsgálatban alkalmazott kérdőívet is feldolgozunk: „Studie zu Auswirkungen des 

Bildungsmonitorings bei Lehrkräfte”, „International Project for the Study of Educational Accountability 

Systems”, „Pedagógusok nézetei a tanulóiteljesítmény-mérésekről” (Tóth, 2011). 

6.1. A pedagóguskutatás mintája 

A kutatás mintáját 1322 pedagógus (66-34% általános-középiskolai pedagógus; az országos 

megoszlás: 62-38%, l. ksh adatbázisok) alkotta. A pedagógusok 80%-a nő, ami megfelel az 

országos átlagnak (ksh, 2012/2013 adatai alapján: 81,6%; 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xtabla/kozokt/tablkozokt12_06.html). A kutatásban részt vevő 

pedagógusok nem, életkor, tanítási idő és szakvizsgával rendelkezés arányát iskolafokonkénti 

bontásban a 6.1. táblázat, életkor szerinti eloszlásukat iskolatípusonkénti bontásban pedig a 6.1. ábra 

mutatja. 

A pedagógusminta életkor szerinti eloszlása tükrözi az országban megfigyelhető tendenciát, miszerint 

a tanárok életkora fokozatosan kitolódik minden egyes iskolafokon, relatív kevesebb (általános 

iskolában 8% körüli) a fiatal, 30 év alatti pedagógus a pályán és legnagyobb arányban (általános 

iskolában 40%) 45-55 éves pedagógusok dolgoznak az iskolákban. A korfa tekintetében a 

középiskolákban a legkedvezőbb a helyzet, ahol a mintában részt vevő pedagógusok 35-35%-a 30-

40, illetve 40-50 év körüli. 
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6.1. ábra: A pedagógusok nem, életkor, tanított évek száma szerinti átlaga, szórása, illetve a szakvizsgával rendelkezés aránya 

szerint 

6.1. táblázat: A minta életkor szerinti eloszlása iskolafokonkénti bontásban 

 
Nem (nők aránya, 

%) 

Életkor (átlag, 

szórás) 

Tanítási idő (átlag, 

szórás) 

Szakvizsga (arány, 

%) 

Alsó tagozat (1-4. évf.) 98 45,4 (9,0) 22,7 (10,7) 20,0 

Felső tagozat (5-8. évf.) 82 45,2 (9,4) 20,9 (11,1) 24,0 

Középiskola (9-12. évf.) 58 43,9 (9,2) 17,5 (9,6) 26,0 

Össz. 80 44,8 (9,2) 20,3 (10,7) 23,3 

A válaszoló pedagógusok körülbelül ötöde tanít községi iskolában, 37%-uk városi (nem megyei jogú 

városi és nem fővárosi) iskolában, harmaduk megyeszék- helyen, illetve 13%-uk a fővárosban. Az 

általános iskolák harmada községben, harmada városban, ötöde megyeszékhelyen és 15%-a a 

fővárosban található. A középiskolák esetén ez az arány község vonatkozásában 0,2%, város és 

megye- székhely tekintetében közel 45-45%, míg az iskolák 10%-a fővárosi iskola (6.2. táblázat). 

6.2. táblázat: A pedagógusok iskolájának településtípus szerinti elhelyezkedése (%) 

 Község Város 
Megyeszék-hely (megyei 

jogú város) 
Főváros 

Alsó tagozat (1-4. évf.) 32,4 34,8 18,2 14,6 

Felső tagozat (5-8. évf.) 33,9 32,5 18,4 15,2 

Középisk. (9-12. évf.) 0,2 43,5 46,6 9,7 

Össz. 22,3 36,9 27,7 13,2 

A pedagógusok tanított tantárgy szerinti eloszlását mutatja a 6.3. táblázat iskolafokonkénti 

bontásban (ha egy pedagógus több tantárgyat is tanít, többször szerepel a táblázatban, ezért 

nagyobb a táblázatban szereplő pedagógusok számának összege, mint a teljes minta elemszáma). 
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6.3. táblázat: A pedagógusok tanított tantárgyak szerinti eloszlása (fő) 

Terület (tantárgy) Alsó tagozat (1-4) Felső tagozat (5-8) Középiskola (9-12) Össz. 

Matematika 216 101 71 388 

Magyar 251 88 35 413 

Természettudomány 205 144 90 439 

Történelem - 64 37 126 

Idegen nyelv 49 92 82 223 

Informatika 22 60 88 170 

Művészetek 

(készségtárgyak) 
299 127 61 487 

Egyéb - 38 60 98 

Pedagógusok száma 

összesen 
400 446 422 1268 

6.2. A diákkutatás mintája 

A kutatás mintáját 8614 diák alkotta, 62-38% az általános iskolás és középiskolás tanulók aránya, 52-

48% pedig a fiúk-lányok aránya a mintában. A számítógép-használat gyakorlottságára utalhat a diákok 

otthoni infrastrukturális ellátottsága, amit a 6.4. és 6.5. táblázat mutat évfolyamonkénti bontásban. 

Az előzetes hipotéziseinknek megfelelően a diákok otthoni számítógép-birtoklási aránya az életkor 

előrehaladtával nő, azaz arányaiban relatíve több középiskolás diák, a diákok 80%-a rendelkezik ma 

már saját számítógéppel, mint felső tagozatos diák, ahol szintén magas a saját számítógéppel 

rendelkezés aránya (70% feletti). Ennek következtében a ma felnövekvő diákoknak egyre 

természetesebb lesz a számítógép használata, s feltehetően a rendszeres használat következtében 

nem jelent nekik problémát az egér és billentyűzethasználat (amit kutatási eredmények is 

alátámasztanak, Molnár, Pluhár és Tongori, 2014), valamint egyre természetesebb lesz számukra a 

monitoron történő olvasás, egyre inkább elfogadottabb és igényeltebb lesz a számítógép-alapú 

tanulás, tesztelés is. 

6.4. táblázat: Az otthon lévő számítógépek aránya évfolyamonkénti bontásban 

Évf. Nincs otthon szg. Egy asztali gép Egy notebook v. tablet 
Több számítógépünk 

van 

5 6,5 36,3 14,6 42,7 

6 5,5 35,3 12,4 46,9 

7 3,6 31,2 10,9 54,3 

8 3,7 32,0 9,5 54,7 

9 3,1 31,2 9,2 56,6 

10 5,4 28,2 8,2 58,2 

11 2,9 33,4 8,4 55,3 

12 4,2 32,1 10,9 52,7 
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6.5. táblázat: A saját számítógép birtoklásának aránya évfolyamonkénti bontásban 

Évf. 
Van saját 

számítógépem 
Egy asztali gép 

Egy 

notebook 
Egy tablet 

Több számítógépem 

van 

5 63,1 29,1 9,7 14,2 10,1 

6 70,5 29,7 12,5 16,2 12,1 

7 74,0 32,7 15,8 10,9 14,6 

8 75,3 35,0 15,6 10,1 14,6 

9 81,8 36,7 22,1 8,3 14,6 

10 81,1 40,1 20,7 5,4 14,9 

11 81,8 44,6 23,1 3,5 10,7 

12 83,1 44,8 21,5 2,5 14,4 

A számítógép birtoklása természetesen nem jelenti annak rendszeres használatát is, ezért 

feltérképeztük az iskolán kívüli géphasználati szokásokat is. A számítógép előtt töltött idő 

mennyisége középiskolások esetében átlagosan naponta meghaladja a 2 órát. Kb. 8%-uk egyáltalán 

nem szokott internetezni, 18%-uk napi fél-egy órát, 27%-uk napi egy-két órát, 23%-uk napi két-három 

órát és 23%-uk napi három óránál többet tölt számítógépezéssel (6.6. táblázat). Mindezen időtöltésbe 

nem vettük bele a telefonon keresztül internetezéssel töltött időd. 

6.6. táblázat: Naponta számítógépezéssel töltött idő évfolyamonkénti bontásban (otthon) 

Évf. 
Nem szoktam 

számítógépezni 
Napi fél-egy órát Napi egy-két órát 

Napi két-három 
órát 

Napi három 
óránál többet 

5 11,9 35,2 27,9 10,7 14,3 

6 10,6 32,1 30,1 14,2 12,9 

7 7,4 22,3 30,4 16,6 23,1 

8 7,0 22,7 26,0 17,9 26,3 

9 8,0 19,1 28,7 22,1 22,1 

10 10,6 20,2 24,4 20,5 24,4 

11 6,5 16,5 28,8 25,1 23,1 

12 8,5 16,1 26,4 23,1 25,8 

6.3. Mérőeszközök 

A kutatásban alkalmazott tanárkérdőív négy fő részre bontható (1: A mérésekkel kapcsolatos személyes 

tapasztalatok (5 item); 2: A számítógép-alapú mérések elfogadottsága (22 item; Chronbach-α=0,90); 3: A 

számítógépes mérések elfogadottsága az Országos kompetenciavizsgálat kapcsán (15 item, Chronbach- 

α=0,85); 4: Háttérinformációk (11 item). Az első három részkérdőív 42 itemének reliabilitásmutatója 

α=0,93. 

A diákoknak kidolgozott kérdőív a háttérinformációk mellett feltérképezte számítógépes teszteléssel 

kapcsolatos eddigi tapasztalataikat, véleményüket, valamint mérések számítógépesítésével kapcsolatos 

attitűdjüket tantárgyankénti bontásban. A 26 itemes kérdőív (plusz háttéradatok) reliabilitásmutatója 

α=0,78. 

Mindkét kérdőív feleletválasztós kérdéseket tartalmazott. Az igen-nem megítélés mellett szerepeltek 5 

fokú gyakorisági skálán jellemezhető kérdések, valamint 5 fokú likert skálát alkalmazó állítások, ahol az 

egyetértés fokát kellett a pedagógusoknak, illetve diákoknak jelölni: 1: egyáltalán nem értek egyet, 2: 

inkább nem értek egyet, 3: részben egyetértek, részben nem, 4: inkább egyetértek, 5: teljes mértékben 

egyetértek. 
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6.4. Eredmények 

A pedagógusok mérésekkel kapcsolatos személyes tapasztalatai: 

A mintában részt vevő pedagógusok döntő többségének (80%) van már valamilyen tapasztalata 

számítógép-alapú kérdőív vagy teszt kitöltésében, ugyanakkor közel 40%-uk diákjai még nem vett 

részt iskolai keretek között zajló számítógép-alapú tesztelésben. 38%-uk esetében állításuk szerint 

erre még nem volt lehetőségük, míg 0,8-uk azért nem jelentkezett diákjaival számítógép-alapú 

mérésre, mert nem bízik az eredményeiben. Az adatfelvétel és eredmények oldaláról tekintve ezek a 

számok nagyon kedvezőek, miután áttekintést kaphatunk egyrészt arról, hogy milyen a tapasztalattal 

még nem rendelkező és a különböző mértékű tapasztalattal rendelkező pedagógusok vélekedése, 

másrészt a válaszok döntő többsége személyes tapasztalat alapján alakult ki, és nem fiktív 

elképzelés következtében. 

A pedagógusok számítógép-alapú teszteléssel kapcsolatos attitűdje inkább pozitívnak mutatkozott (l. 

6.7. táblázat). A számítógép-alapú tesztelésre vonatkozó véleményt nem befolyásolta szignifikánsan, 

hogy az adott pedagógus vett-e már részt számítógép-alapú teszt vagy kérdőív kitöltésében, az 

viszont befolyásolta, hogy diákjai vettek-e már részt számítógép-alapú tesztelésben. 

Azon pedagógusok, akiknek diákjai vettek már részt számítógép-alapú tesztek megoldásában, 

szignifikánsan pozitívabb attitűddel rendelkeztek erről a típusú tesztelésről. A tapasztalat mértéke is 

fontosnak bizonyult a megítélés során: a nagyobb tapasztalattal rendelkező pedagógusok véleménye 

szerint a számítógép-alapú tesztek pozitívabb hatással vannak, voltak a diákok teljesítményére (t=2,07, 

p<0,05), illetve motiválóbbnak tartották ezeket a teszteket (t=2,03, p<0,05) a hagyományos, 

papíralapú tesztekhez képest. A technikai és a diákok IKT-képességének fejlettségi szintjével 

kapcsolatos aggályok is jelentős mértékben csökkentek azon pedagógusok esetében, akik nagyobb 

tapasztalattal rendelkeztek e téren. A nemre és a számítógép előtt töltött időre vonatkozó állításokban 

ez a különbség nem volt kimutatható. A legnegatívabb és leginkább elutasító véleménye 

egyértelműen azoknak a pedagógusoknak volt, akiknek sem diákjai nem rendelkeztek 

tapasztalatokkal e téren, sem saját tapasztalatuk nem volt. A pedagógusok véleménykülönbségét 

ezen túl leginkább az az iskolafok határozta meg, ahol tanítanak (l. 6.8. táblázat). 

6.7. táblázat: A pedagógusok számítógép-alapú teszteléssel kapcsolatos attitűdje 

A számítógép-alapú tesztek… 
nem értek 
egyet (%) 

inkább nem 
értek egyet 

(%) 

részben 
egyetértek, 

részben nem 
(%) 

inkább 
egyetértek 

(%) 

egyetértek 
(%) 

átlag (szórás) 

pozitív hatással voltak a tanulók 
teljesítményére. 

5,4 11,8 49,0 28,0 5,8 3,17 (0,90) 

motiváló hatásúak voltak a 
tanulók számára. 

3,8 12,3 36,1 36,2 11,5 3,39 (0,97) 

megoldása során nem merültek 
fel technikai problémák. 

12,9 18,0 31,2 26,9 10,9 3,05 (1,18) 

megoldását nem befolyásolták 
a tanulók számítógépes 

ismeretei. 
9,7 14,0 26,6 30,5 19,2 3,36 (1,21) 

a fiúk véleményem szerint jobb 
eredmény értek el, mint a 

lányok. 
34,3 25,5 27,6 9,3 3,2 2,22 (1,11) 

a fiúk jobban élvezték, mint a 
lányok. 

33,3 26,2 24,6 13,8 2,0 2,25 (1,12) 

jobban ment azoknak, akik 
otthon sok időt töltenek a 

számítógép előtt. 
12,9 15,5 23,8 28,7 19,1 3,26 (1,29) 
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A tanárok többségének véleménye szerint a számítógépes teszteken nyújtott teljesítményeket nem 

befolyásolják a diákok számítógépes ismeretei, sőt az esetleges befolyásoló hatás az évfolyamok 

előrehaladtával jelentős mértékben csökken. Ennek ellenére átlagosan a pedagógusok fele úgy vélte, 

hogy jobban mennek a technológiaalapú tesztek azon diákoknak, akik sokat számítógépeznek 

otthon, bár utóbbi vélemény kevésbé markánsan fogalmazódott meg a középiskolában tanító 

pedagógusok körében. Mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalomban is megfogalmazódó 

hipotézis és kutatási eredmény, hogy miután egyre több időt töltenek a diákok számítógép előtt, 

tendenciálisan az évek előrehaladtával egyre kevésbé merül fel a papíron és a számítógépen 

közvetített teszteken elért eredmények közötti lehetséges különbség kérdése. 

Előzetes feltételezésünkkel ellentétben a pedagógusok véleményformálásában nem fogalmazódott 

meg a fiúk esetleges könnyebb helyzete a számítógépalapú tesztek megoldása közben (a hipotézis 

azon a sztereotípián alapult, miszerint a fiúk többet számítógépeznek, mint a lányok). A válaszok 

szerint a pedagógusok egy része ismeri csak a számítógép-alapú tesztelés adta új lehetőségeket, 

mint például az innovatív feladatok megjeleníthetőségét, vagy a teszteredményének pontosságának 

növekedését. E tekintetben a számítógépes teszteléssel kapcsolatos tapasztalat meghatározó 

véleményformáló háttéváltozónak bizonyult. 

A számítógép-alapú tesztelésre való átállás egy lényeges feltétele, hogy a pedagógusok bízzanak a 

teszteredményekben, azaz lehetőség szerint megítélésükben ne változzon a tesztek 

megbízhatósága. Ez a jelen kutatási eredmény szerint meglévő feltétel, miután véleményük szerint 

azzal nem fog változni a kompetenciamérés tesztjeinek megbízhatósága, ha azok számítógép-alapúak 

lesznek, illetve nem gondolják azt, hogy alapvetően megváltoznának diákjaik eredményei attól, hogy 

ők a teszteket nem papír-, hanem számítógép-alapon kapják. 

6.8. táblázat: A pedagógusok számítógép-alapú teszteléssel kapcsolatos attitűdje iskolatípusonkénti bontásban 

A számítógép-alapú 
tesztek… 

egyáltalán 
nem értek 
egyet (%) 

inkább nem 
értek egyet 

(%) 

részben 
egyetértek, 

részben nem 
(%) 

inkább 
egyetértek 

(%) 

teljes 
mértékben 
egyetértek 

(%) 
p 

Iskolatípus 
ált. 
isk. 

köz. 
isk. 

ált. 
isk. 

köz. 
isk. 

ált. 
isk. 

köz. 
isk. 

ált. 
isk. 

köz. 
isk. 

ált. 
isk. 

köz. 
isk. 

pozitív hatással voltak a tanulók 
teljesítményére. 

4,6 6,8 11,0 13,2 48,6 49,8 28,5 27,2 7,2 3,0 p<0,05 

motiváló hatásúak voltak a 
tanulók számára. 

2,8 5,7 11,2 14,4 35,1 38,0 36,3 36,1 14,6 5,7 p<0,01 

megoldása során nem merültek 
fel technikai problémák. 

15,1 8,9 19,6 15,1 31,0 31,7 24,8 30,9 9,6 13,5 p<0,01 

megoldását nem befolyásolták 
a tanulók számítógépes 
ismeretei. 

12,4 4,6 13,8 14,3 26,4 27,0 29,9 31,7 17,5 22,4 p<0,01 

a fiúk véleményem szerint jobb 
eredmény értek el, mint a 
lányok. 

34,1 34,6 27,6 21,7 26,8 29,1 8,2 11,4 3,2 3,1 n.s. 

a fiúk jobban élvezték, mint a 
lányok. 

33,9 32,1 27,8 23,3 23,1 27,5 12,1 17,2 3,1 - n.s. 

jobban ment azoknak, akik 
otthon sok időt töltenek a 
számítógép előtt. 

10,2 18,0 14,2 18,0 20,5 29,9 30,9 24,5 24,2 9,6 p<0,01 

új, innovatív feladatok 
szerkesztését teszik lehetővé. 

1,2 3,6 4,1 6,5 24,1 23,5 41,5 44,1 29,0 22,3 p<0,01 

a hagyományos papíralapú 
tesztekhez képest pontosabb 
eredményeket adnak a tanulók 
tudásáról. 

9,8 13,6 15,0 17,2 42,9 41,1 21,1 17,5 11,3 10,5 p<0,05 
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Első lépésben megnéztük a jelenlegi rendszer elfogadottságát, miután annak fényében értelmezhető a 

számítógépes OKM elfogadottsága. Az OKM jelenlegi rendszerét a pedagógusok 11%-a nem fogadja 

el, 35%-a semleges vele szemben, döntő többsége elfogadja (ötfokú skálán: átlag=3,61, 

szórás=1,03), 13%-a nem tartja hasznosnak, 38-a semleges a kérdésben, több mint 50%-a 

hasznosnak (ötfokú skálán: átlag=3,49, szórás=1,00) tartja. 

A rendszerszintű mérések számítógépesítésével kapcsolatos elfogadottság a pedagógusok által 

tanított évfolyam előrehaladtával folyamatosan növekedik: az 1-2. évfolyamon a pedagógusok 28%-

a, a 3-4. évfolyamon 55%-a, az 5-6. évfolyamon 86%-a, végül a 8-12. évfolyamon már 92%-a 

támogatja bevezetését. Hasonló növekedés tapasztalható a tesztelt diákok évfolyamának növekedése 

kapcsán: a 4. évfolyamon (ha ismételten lenne) 17% semleges, 79% támogató; a 6-8. évfolyamon:19% 

semleges, 76% támogató, a 10. évfolyamon: 18% semleges, 76% támogató. 

Ezek az arányok megváltoznak, amikor a konkrét műveltségi terület vonatkozásában kérdeztünk rá 

az OKM számítógépesítésének elfogadottságára, igaz ebben az esetben nem ötfokú skálán, hanem 

dichotómon kellett döntést hozniuk a pedagógusoknak (6.9. táblázat). A dichotóm skálán hasonlóan 

alakultak az évfolyamonkénti (terület nélküli) viszonyulások is (4. évf.: 79%, 6-8. évf.: 50%, 10. évf.: 

55%). 

Területenkénti bontásban a jelenlegi rendszer esetén 6. évfolyamon matematika esetében 69, illetve 

olvasás szövegértés kapcsán 63%-os a számítógépes átállás támogatottsága. A 10. évfolyamon ez az 

arány már 86, illetve 83%. 

A számítógépes tapasztalat nem befolyásolta a döntéshozatali eredményt: minden területen és 

évfolyamon tapasztalattól függetlenül ugyanúgy vélekedtek a pedagógusok (6.10. táblázat). A 

dichotóm skálán hozott döntéseik alapján is magasabb évfolyamokon egyre nagyobb a számítógép-

alapú tesztelés bevezetésének támogatottsága. Mindezen eredmények kiváló alapot nyújtanak az 

átálláshoz. 

6.9. táblázat: A számítógép-alapú OKM bevezetésének támogatottsága területenkénti és évfolyamonkénti bontásban (%) 

Terület Évfolyam Támogatottág (%) 

Matematika 

4. (ha lenne) 49 

6. 69 

8. 82 

10. 86 

Olvasás-szövegértés 

4. (ha lenne) 44 

6. 63 

8. 78 

10. 83 

6.10. táblázat: A számítógép-alapú OKM bevezetésének támogatottsága a korábbi számítógépes tapasztalat fényében (%) 

Terület (évfolyam) 
Diákok: soha (0) Diákok: 1-3-szor (1) Diákok: 4 felett (2) p 

Átlag Szórás Átlag szórás Átlag Szórás  

Matematika (4) 0,47 0,50 0,49 0,50 0,50 0,50 {0,1,2} 

Matematika (6) 0,68 0,47 0,68 0,47 0,73 0,44 {0,1,2} 

Matematika (8) 0,83 0,38 0,83 0,38 0,80 0,40 {0,1,2} 

Matematika (10) 0,85 0,35 0,88 0,33 0,84 0,37 {0,1,2} 

Olvasás-szövegértés (4) 0,43 0,50 0,46 0,50 0,41 0,49 {0,1,2} 

Olvasás-szövegértés (6) 0,63 0,48 0,62 0,49 0,65 0,48 {0,1,2} 

Olvasás-szövegértés (8) 0,79 0,41 0,77 0,42 0,77 0,42 {0,1,2} 

Olvasás-szövegértés (10) 0,83 0,37 0,85 0,36 0,82 0,39 {0,1,2} 
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Összességében a fent ismertetett empirikus kutatás során átfogó képet kaptunk a pedagógusok 

számítógép-alapú teszteléssel kapcsolatos attitűdjéről, elképzeléseiről, a számítógép-alapú tesztelés 

OKM kapcsán történő bevezetésének, alkalmazásának elfogadottságáról. Általánosan 

megállapítható, hogy minél nagyobb tapasztalattal rendelkeznek a pedagógusok, minél többször 

vettek részt diákjaik számítógép-alapú tesztelésben, annál inkább támogatják és igénylik a 

változtatást általánosságban, de ez nem érvényesül az OKM esetében, ahol együntetű a 

pedagógusok véleménye, tapasztalattól függetlenül. A továbbiakban áttekintjük mindezt a tanulók 

szemszögéből. 

A diákok mérésekkel kapcsolatos személyes tapasztalatai és attitűdje 

A diákok számítógépes teszteléssel kapcsolatos attitűdjét empirikus kutatás keretein belül 

térképeztük fel. A kutatás mintáját 8613 diák alkotta. Az adatfelvételben résztvevő diákok 38%-a 

(N=3237) középiskolás diák volt, illetve fele-fele arányban szerepeltek lányok és fiúk a mintában. 

Az általános iskolás diákok 32,4%-nak községben, 43,9%-nak városban, 14,9%-nak 

megyeszékhelyen, 8,8%-nak a fővárosban található az iskolája, a középiskolás diákok kapcsán ez az 

arány 3,4, 65,3, 20,1 és 11,2. Az általános iskolás diákok 37,4%-a, a középiskolások 40%-a jár 

tagozatra. A minta részletesebb összetételét a 6.11. táblázat, otthoni számítógéppel való ellátottságát, 

illetve otthoni saját számítógép birtoklásának arányát a 6.12. és a 6.13. táblázat mutatja 

évfolyamonkénti bontásban. 

6.11. táblázat: A minta összetétele évfolyamonkénti bontásban 

Évf. N Lány (%) 
Iskolatípus (ált. isk. 

/szakisk./szakköz./gimn.; %) 

Településtípus (község/ 

város/ megyesz./ főváros) 

Tanulmányi eredmény, átlag 

(sd) 

5 1411 48 97,7/ -/ -/ 2,3 38,4/ 40,4/ 15,3/ 5,9 3,72 (1,21) 

6 1544 49 98,2/ -/ -/ 1,8 28,9/ 47,5/ 15,5/ 8,1 3,65 (1,15) 

7 1278 47 95,7/ -/ -/ 4,3 29,9/ 44,1/ 14,9/ 11,1 3,46 (1,18) 

8 1143 50 92,7/-/-/7,3 32,2/ 43,1/ 14,2/ 10,5 3,52 (1,18) 

9 1537 53 0,1/ 4,6/ 49,2/ 46,2 3,7/ 59,6/ 25,0/ 11,6 3,06 (1,10) 

10 727 49 0,1/ 13,4/ 50,3/ 36,2 4,0/ 69,3/ 11,1/ 15,6 2,94 (1,07) 

11 640 46 -/ 4,5/ 48,2/ 47,3 2,4/ 71,7/ 19,1/ 6,8 2,98 (1,07) 

12 333 42 -/ 5,8/ 74,5/ 19,8 2,1/ 71,0/ 18,6/ 8,2 2,95 (0,95) 

Megj.: A tanulmányi eredmény skálája: 1: 1,5 és 2,5 közötti; 2: 2, 5 és3,4 közötti; 3: 3,5 és 4 közötti; 4: 4,1 és 4,5 közötti; 
5: 4,6 és 5 közötti 

6.12. táblázat: Az otthon lévő számítógépek aránya évfolyamonkénti bontásban 

Évf. Nincs otthon szg. Egy asztali gép Egy notebook v. 
tablet 

Több 
számítógépünk van 5 6,5 36,3 14,6 42,7 

6 5,5 35,3 12,4 46,9 

7 3,6 31,2 10,9 54,3 

8 3,7 32,0 9,5 54,7 

9 3,1 31,2 9,2 56,6 

10 5,4 28,2 8,2 58,2 

11 2,9 33,4 8,4 55,3 

12 4,2 32,1 10,9 52,7 
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6.13. táblázat: A saját számítógép birtoklásának aránya évfolyamonkénti bontásban 

Évf. Nincsen Egy asztali gép Egy notebook Egy tablet 
Több 

számítógépem van 

5 36,9 29,1 9,7 14,2 10,1 

6 29,5 29,7 12,5 16,2 12,1 

7 26,0 32,7 15,8 10,9 14,6 

8 24,7 35,0 15,6 10,1 14,6 

9 18,2 36,7 22,1 8,3 14,6 

10 18,9 40,1 20,7 5,4 14,9 

11 18,2 44,6 23,1 3,5 10,7 

12 16,9 44,8 21,5 2,5 14,4 

A mintában 5% alatt van azon diákok aránya, akinek otthonában nincs számítógép. A 

kompetenciavizsgálaton érintett 6. évfolyamon is már 60% feletti a saját számítógéppel rendelkező 

diákok aránya, ami 10. évfolyamra meghaladja a 80%-ot. Mindez gyakorlatilag egy korlátlan 

internehozzáféréssel párosul az esetek döntő többségében (6.14. táblázat). Ennek következtében a 

diákok több mint 90%-a rendszeresen, naponta hosszabb-rövidebb időn keresztül szokott 

számítógépezni (6.15. táblázat), azaz nem jelenthet számukra problémát egy teszt megoldásához 

szükséges egér, vagy billentyűzethasználat, vagy a monitoron megjelenő szöveg elolvasása csak 

azért, mert az a monitoron és nem papíron van. 

6.14. táblázat: Az otthoni internet-hozzáférés megléte és feltétele évfolyamonkénti bontásban 

Évf. Nincsen 
Van, de én nem 
használhatom 

Van, de csak 
felügyelettel 

használhatom 

Van, bármikor 
használhatom 

5 10,4 4,6 9,4 75,6 

6 7,1 2,9 7,5 82,5 

7 4,8 1,7 4,4 89,1 

8 4,9 1,7 3,1 90,2 

9 3,5 1,2 1,3 94,0 

10 6,7 1,4 1,1 90,8 

11 3,0 0,8 1,6 94,6 

12 6,2 0,6 1,2 92,0 

6.15. táblázat: Naponta számítógépezéssel töltött idő évfolyamonkénti bontásban (otthon) 

Évf. 
Nem szoktam 

számítógépezni 
Napi fél-egy órát Napi egy-két órát 

Napi két-három 
órát 

Napi három 
óránál többet 

5 11,9 35,2 27,9 10,7 14,3 

6 10,6 32,1 30,1 14,2 12,9 

7 7,4 22,3 30,4 16,6 23,1 

8 7,0 22,7 26,0 17,9 26,3 

9 8,0 19,1 28,7 22,1 22,1 

10 10,6 20,2 24,4 20,5 24,4 

11 6,5 16,5 28,8 25,1 23,1 

12 8,5 16,1 26,4 23,1 25,8 
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A gyakori számítógép-használat ellenére ötödük még egyáltalán nem oldott meg számítógép-alapú 

tesztet, azaz semmilyen tapasztalata nincs e területen, míg másik ötödük jelentősebb tapasztalattal 

rendelkezik már. Ennek megfelelően jövőre vonatkozó cél, hogy minden egyes diáknak adjuk meg a 

lehetőséget az iskolában arra, hogy megoldhasson, illetőleg hogy rendszeresen oldhasson meg 

számítógép-alapú teszteket, ezzel is támogatva őket abban, hogy ne a nemzetközi vagy a hazai téttel 

bíró teszteken találkozzanak első alkalommal számítógép-alapú tesztekkel. Erre mindenképp 

szükség van, elkerülhetetlen lépés a jövőben, ugyanis a mérések minőségi továbbfejlesztésének 

egyedüli útja azok számítógép-alapúvá alakítása. A papíralapú értékelés lehetőségei kimerültek, egy 

21. században hatékonynak, a gyorsan változó igényekhez megfelelő gyorsasággal 

alkalmazkodónak, rugalmasnak nevezhető rendszer kialakítása már csak számítógépen valósítható 

meg. 

6.16. táblázat: Számítógépes teszttel kapcsolatos tapasztalat évfolyamonkénti bontásban 

Évf. 

A dolgozatok 
többsége 

számítógép-
alapú 

igen, már 
többször 

igen, néhányszor igen, egyszer nem, még soha 

5 3,1 19,9 32,6 20,0 24,3 

6 3,0 20,7 38,1 13,8 24,3 

7 1,6 22,5 43,4 12,3 20,2 

8 1,5 19,2 43,5 14,0 21,7 

9 1,4 19,1 38,5 12,6 28,5 

10 1,5 21,2 39,2 12,4 25,7 

11 0,6 20,3 50,9 13,3 14,9 

12 5,5 26,8 37,5 13,4 16,8 

Azon diákok közül, akik saját bevallásuk szerint már találkoztak számítógépes teszttel, az általános 

iskolások 14%-ának, a középiskolások 10%-ának jelentett egyáltalán valamiféle problémát az adott 

teszt számítógépen történő megoldása, mintha azt az adott diák papíralapon kapta volna meg. Mind 

az általános, mind a középiskolás diákok több mint fele szívesebben fogott neki a számítógép-alapú 

tesztnek, mint a papíralapúnak (negyedük semleges volt e kérdés tekintetében). A nemeken belüli 

különbségek szignifikánsnak bizonyultak mind az általános, mind a középiskolás diákoknál, s 

mindkét esetben a fiúk nagyobb mértékben preferálták a számítógép-alapú teszteket, mint a lányok. 

Ezen eredményekkel egybecseng a teszten mutatott teljesítményre vonatkozó megítélésük is, miután 

a diákok negyede gondolta csak úgy, hogy a számítógép, mint közvetítő eszköz miatt – véleménye 

szerint – alacsonyabb eredményt ért el, mintha az adott tesztet papíralapon oldotta volna meg. A 

nemek szerinti preferenciák hasonlóan alakultak, azaz a fiúk pozitívabbnak ítélték a számítógép, mint 

közvetítő eszköz teljesítményre gyakorolt hatását. 

Saját megítélésük szerint az általános iskolások 51%-ának, a középiskolás diákok 40%-ának teszt 

előtti szorongása csökkent, mert az nem papír, hanem számítógépes formában került megíratásra. 

Az általános iskolások ötöde, a középiskolások negyede vélte úgy, hogy a közvetítő eszköz 

megváltoztatása nincs hatással szorongásuk mértékére. Mindösszesen az általános iskolások 20, a 

középiskolások 30%-nak jelentett a számítógépes környezet plusz stresszforrást. 

Aki szívesebben kezdett neki a számítógép-alapú tesztnek, mint a papíralapúnak, saját megítélése 

szerint jobban is tudott koncentrálni a számítógépen megjelenő feladatokra, mint a papíralapúra 

általában (r=0,55, p<0,01). Azon diákok, akik jobbnak ítélték számítógépes eredményüket, jellemzően 

kevésbé izgultak (r=0,60, p<0,01) ebben a környezetben, illetve jobban is tudtak koncentrálni 

(r=0,65, p<0,01), mint papíralapú tesztek esetén. Az előzetes stressz csökkenése jelentős mértékben 

együttjárt koncentrálásuk mértékének növekedésével (r=0,67, p<0,01), ami egyértelműen a 

számítógép-alapú tesztek pozitív hatásának mondható. Mindezen összefüggések az életkor 
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előrehaladtával fokozatosan erősödtek. 12 évfolyamon az előzetes stressz foka és a koncentrálási 

képesség megítélése közötti kapcsolat már r=0,75 (p<0,01), amivel párhuzamosan az eredmény 

pozitívabb megítélése és a koncentrálás magasabb foka közötti összefüggés is szignifikánsan 

jelentősebb (r=0,70, p<0,01). Mindezen – saját megítélésen alapuló – jellemezők egyrészt 

alapvetően nem, vagy csak gyenge összefüggést mutattak a korábban megoldott számítógépes 

tesztek számával, másrészt jellemzően a fiúk pozitívabb hozzáállását tükrözték e tesztek kapcsán. 

Az általános iskolás diákok 85%-ának, a középiskolások 90%-ának – saját megítélésük alapján – 

nem jelent problémát a számítógép-alapú tesztek megoldása, csak azért, mert a teszt számítógép-, 

nem pedig papíralapú volt (6.17. táblázat). Ez a megítélés nemtől függetlennek bizonyult. Mind a fiúk, 

mind a lányok úgy gondolták, hogy a fiúknak alapvetően könnyebb lesz egy teszt megoldása, ha azt 

számítógépen kapják, azonban ez a megítélés erősebbnek bizonyult fiúk esetében, azaz a fiúk saját 

magukról inkább gondolták azt, hogy nekik könnyebb egy számítógép-alapú teszt, mint egy 

papíralapú, mint ezt a lányok gondolták a fiúkról (t=12,4, p<0,01). 

6.17. táblázat: Általános és középiskolás diákok számítógépes tesztekkel kapcsolatos tapasztalata a papíralapú tesztek 

fényében (csak a már számítógépes tesztet megoldott diákok véleménye) 

Ha számítógépen oldunk 
meg egy tesztet az 

iskolában, 

egyáltalán 
nem igaz 

inkább nem 
igaz 

igaz is meg 
nem is 

inkább igaz 
teljes 

mértékben 
igaz 

ált. köz. ált. köz. ált. köz. ált. köz. ált. köz. 

nem okoz különösebb 
nehézséget, hogy nem 
papíron kell kitölteni. 

10,1 7,3 4,6 3,3 14,6 12,6 23,3 19,1 44,5 55,5 

szívesebben fokok neki, 
mint a papíralapú 

teszteknek. 
10,2 8,6 9,4 10,8 26,4 30,4 21,1 21,2 30,8 27,4 

jobban sikerül, mint a 
papíralapú tesztek általában 

szoktak. 
12,9 12,2 11,1 11,6 37,9 39,6 18,9 19,9 16,5 14,7 

kevésbé izgulok, mint a 
papíralapú tesztek esetében 

szoktam. 
16,2 18,5 9,0 10,8 19,6 25,6 23,1 20,7 29,5 22,1 

jobban tudok koncentrálni a 
feladatokra, mint a 

papíralapú feladatoknál. 
16,5 18,2 11,4 13,4 29,4 32,9 19,2 17,0 20,7 16,8 

A diákok alapvetően (80%-ban) úgy vélték, hogy könnyebb azon diákok számára egy számítógép-

alapú teszt megoldása, aki több időt tölt számítógép előtt. 

Ezzel az eredménnyel összecseng az a megállapításuk, miszerint hátrányban vannak azok a diákok, 

akiknek nincs otthon számítógépük. Ennek ellenére a diákok több mint háromnegyede preferálná, ha 

a teszteket főleg számítógép-alapon és nem papíralapon kellene megoldaniuk (6.18. táblázat), és e 

preferencia erősebb általános iskolában, mint középiskolában.  
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6.18. táblázat: Azoknak az általános és középiskolás diákoknak a számítógépes tesztekkel kapcsolatos véleménye, akik 

korábban már találkoztak számítógépes tesztekkel 

Véleményem szerint… 

egyáltalán nem 
értek egyet 

inkább nem 
értek egyet 

részben 
egyetértek, 

részben nem 

inkább 
egyetértek 

teljes 
mértékben 
egyetértek 

ált. köz. ált. köz. ált. köz. ált. köz. ált. köz. 

a számítógép-alapú 
tesztek nem okoznak a 

diákoknak nagyobb 
nehézséget, mint a 

papíralapúak. 

8,1 5,5 6,0 5,8 30,8 30,5 31,7 29,7 23,4 28,6 

a számítógép-alapú 
tesztek a fiúknak 

könnyebben mennek. 
25,1 28,7 14,9 15,9 30,5 28,5 17,9 16,6 11,6 10,2 

a számítógép-alapú 
tesztek könnyebbek 

azoknak, akik sok időt 
töltenek 

számítógépezéssel. 

10,1 9,1 10,4 8,9 24,3 28,3 27,2 27,7 28,0 26,0 

a számítógép alapú 
tesztek nehezebbek 

azoknak, akiknek nincs 
otthon számítógépük. 

9,9 7,7 10,7 9,3 25,4 27,3 26,8 29,3 20,6 26,4 

jobb lenne, ha a 
teszteket többnyire 

számítógépen oldanák 
meg 

a tanulók. 

10,0 11,3 11,2 11,8 30,0 36,8 23,0 21,8 25,8 18,3 

Általánosságban megfogalmazható, hogy azok a diákok, akik már többször részt vettek számítógép-

alapú tesztek megoldásában, szignifikánsan magasabb szinten preferálják a számítógép-alapú 

tesztekre való átállást. Mindez a különbség iskolatípusonkénti bontásban is realizálódik, azaz mind az 

általános iskolások, mind a középiskolások körében azok a diákok, akik már többször részt vettek 

számítógép-alapú tesztek megoldásában, inkább nyitottak, és el tudják képzelni, sőt jobbnak tartanák 

a számítógép alapú OKM bevezetését, mint akik eddig még nem, vagy csak 1-2-szer oldottak meg 

számítógép-alapú teszteket. Mindezen eredmények egybecsengnek a pedagógusoknál 

tapasztaltakkal. Minél nagyobb e téren a tapasztalatuk, annál nagyobb az igény a változtatásra, és 

annál jobban látják a számítógép-alapú tesztelés előnyeit.  
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7. A tanulók olvasási és matematika teszteken nyújtott 
teljesítményének esetleges változása, a médiahatás elemzésének 
módszertani eszközei (K7) 

7.1. A médiahatás vizsgálata kor, nem és szocioökonómiai státus alapján 

Az utóbbi években a legjelentősebb nemzetközi mérés-értékelési rendszereknél megfigyelhető trend, 

hogy nagymintás méréseiket papíralapú tesztelésről átállítják számítógép-alapú tesztelésre. A váltás 

során felmerülő kérdés, hogy mindez hogyan hat a tanulók teljesítményére, befolyásolja-e a hatás 

működését a tanulók életkora, neme és szocioökonómiai státusza, azaz bármelyik részcsoport 

vonatkozásában megfigyelhető-e a számítógépes tesztelés hátrányos vagy előnyt biztosító 

befolyásoló hatása. 

Az elemzések egyöntetűen rámutattak arra, hogy felső tagozaton a diákok életkora nem befolyásolta 

jelentősen a teljesítményeket, a diákok életkora esetleg kisikoláskorban bírt teljesítménybefolyásoló 

erővel (Oregon Department of Education, 2007; Choi és Tinkler, 2002). Ezt támasztotta alá Kingston 

(2009) általános és középiskolás tanulók körében végzett kutatása is, aki a kor befolyásoló erejére 

fókuszált kutatásaiban, és nem talált jelentős különbséget a számítógépes és papíralapú 

tesztváltozatokon nyújtott teljesítmény tekintetében. 

Számos kutatás kitért a matematika és/ vagy olvasás-szövegértés kapcsán a nem mint változó 

teljesítménybefolyásoló erejének vizsgálatára is (7.1. áblázat). 

7.1. táblázat: A nemek befolyásoló hatása a teszteredményekre 

Publikáció Minta Évfolyam Képességterület Kutatási elrendezés 
Nem befolyásoló 

hatása 

Gallagher és mtsai, 
2002 

N=773 nincs adat 
matematika 

olvasásszövegértés 
kevert elrendezés 

nők esetén 
jelentősebb 

Poggio és mtsai, 
2005 

N=2861 7. évfolyam matematika föggetlen minták nincs 

Bennett és mtsai, 
2008 

N=1970 8. évfolyam matematika független minták nincs 

Taylor, Kirsch, 
Eignor és Jamieson, 

1999 
N=90000 nincs adat olvasásszövegértés független minták csekély mértékű 

R. Tóth és Hódi, 
2011 

N=449 6. évfolyam olvasásszövegértés összetartozó nincs 

Moon, 2013 N=62953 2-8. évfolyam matematika független minták 
4. évfolyamon 
szignifikáns 

Gallagher és munkatársai (2002) öt nagymintás adatfelvétel, a Graduate Record Examination 

(GRE), a SAT I Reasoning Test, a Graduate Management Admissions Test (GMAT), a Test of 

English as a Foreign Language (TOEFL) és a Professional Assessment for Beginning Teachers 

(Praxis) kapcsán vizsgálták a különböző csoportok papíralapú és számítógépes környezetben elért 

teljesítményei közötti különbségeket. A vizsgálat során valós adatfelvételekből származó adatokat 

használtak, az átállás mindegyik esetben számítógépes adaptív tesztre történt. 

A SAT, GMAT és TOEFL tesztek esetén volt lehetőség a személyszintű összehasonlításra, a GRE és 

a Praxis vizsgák esetén mintaillesztés történt nyelv, származás, az anya végzettsége és a vizsgázó 

végzettsége szerint. A nők csoportjában a CBT esetén nagyobb hatásmértéket diagnosztizáltak mind 

a verbális tesztek, mind a matematika tesztek vonatkozásában. A különbségek mindegyik esetben 

szignifikánsak voltak, a minta kis méretéből adódóan azonban mégsem tekinthetőek jelentősnek. A 

kutatás további korlátja, hogy szemben a papíralapú lineáris tesztekkel, a számítógép-alapú teszt 

mindegyik esetben adaptív teszt volt, melynél a feladatok a tanulók képességszintjéhez 
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alkalmazkodtak. Papíralapú teszt esetén javítás céljából vissza lehetett térni megelőző feladatokhoz, 

vagy más feladatokat ki lehetett hagyni, amit viszont a számítógépes változat nem engedett. Mivel 

ezek a tényezők is befolyásolhatták az eredményeket, ezért nem lehet egyértelmű következtetéseket 

levonni a számítógépes formátum nemekre vonatkoztatott eredménybefolyásoló hatására 

vonatkozóan (Gallagher, Bridgeman és Cahalan, 2002). 

Poggio és munkatársai (2005) Kansas Államban 2861 7. évfolyamos tanulók körében matematika 

területen vizsgálták a számítógépés a papíralapú tesztek között fennálló médiahatást. A tesztelés 

során véletlenszerűen kapták a tanulók a számítógépes vagy papíralapú változatot. Az elemzések 

nem mutattak ki szignifikáns különbséget a fiúk és a lányok eredményei között. 

Bennett és munkatársai (2008) az amerikai NAEP-vizsga számítógép-alapúra való átállása kapcsán 

vizsgálták általános és középiskolás tanulók körében a matematika tesztek különböző médiumokon 

keresztüli megvalósulását. 129 iskola 

1016 8. évfolyamos tanulója vett részt az online tesztelésben, és 131 iskolából 954 tanuló oldotta meg 

a papíralapú változatot. Az eredmények elemzése a kétféle tesztváltozaton elért átlagok 

összehasonlításával, t-próbával történt. A fiúk és lányok teszten elért eredményeit tekintve nem 

mutatkozott szignifikáns különbség a nemek között. 

Taylor, Kirsch, Eignor, és Jamieson (1999) a TOEFL-vizsgával kapcsolatban végzett kutatásában 

talált némi különbséget a fiúk és lányok teljesítménye között, azonban a különbséget egyéb faktor, 

mint például a számítógépes jártasság is befolyásolta. A fiúk jártasabbak voltak a számítógépek 

alkalmazása terén, és ez lehetett a jobb eredmények oka. 

A nemzetközi kutatások mellett hazánkban az SZTE Oktatáselméleti kutatócsoportja is végzett 

pilotvizsgálatokat a közvetítő eszköz nemekre gyakorolt hatásával kapcsolatban (R. Tóth és Hódi, 

2011). A 449 6. évfolyamos tanulók bevonásával végzett vizsgálat a diákok szövegértési képességeit 

mérte számítógépes és papíralapú környezetben. A nemzetközi mérésekkel összhangban a 

papíralapú változaton a magyar tanulók is jobban teljesítettek. A nemek szerinti különbségeket 

szövegtípusonkénti bontásban is elemezték t-próbával, és sem a teszt szintjén, sem a különböző 

szövegtípusok szerint nem találtak szignifikáns különbséget a fiúk és lányok teljesítményei között. 

Az itt felsorolt kutatások között egyedül Moon (2013) talált szignifikáns különbséget a nemek közötti 

teljesítmény tekintetében. Kutatásában 2-8. évfolyamos diákok matematika teszten nyújtott 

teljesítményeit hasonlította össze nemek szerinti bontásban. Eredményei szerint a 4. évfolyamos fiúk 

szignifikánsan jobban teljesítettek online tesztkörnyezetben, mint a lányok, a többi évfolyamon nem volt 

jelentő eltérés a fiúk és lányok teljesítménye között. 

A szocioökonomiai státusz teljesítménybefolyásoló hatása is számos amerikai kutatásban megjelent. 

A Poggio és munkatársai (2005) által végzett kutatás kitért a szocioökonomiai státusz (SES) 

vizsgálatára is (az ingyenebéd kritériumát határozták meg), és nem találtak szignifikáns különbséget 

a különböző szocioökonómiai mutatókkal rendelkező csoportok voonatkozásában. Pomplun, Ritchie 

és Custer (2006) és Sandene, Horkay, Bennett, Allen, Braswell, Kaplan, és Oranje, (2005) is a 

médiahatás szocioökonómiai státusszal (SES) való vizsgálatát végezték el óvodáskorúak körében, és 

arra a következtetésre jutottak, hogy a különböző médiumokon elért eredményeket nem befolyásolta 

jelentősen a tanulók szocioökonómiai státusza. 

Összességében sem a nemzetközi, sem a hazai kutatások nem mutattak ki jelentős különbséget a 

nemek vonatkozásában a kétféle közvetítő eszközön, médiumon elért eredmények tekintetében. A 

tanulók korát tekinve a vonatkozó kutatások óvodáskorúaktól egyetemistákig vizsgálták a 

számítógépes tesztelés megvalósíthatóságát, és az eredmények biztatóak, bizonyos korlátozásokkal 

még a legfiatalabb korosztály tekintetében is megvalósítható a számítógép-alapú mérés. A 

médiahatás szocioökönomimai státusszal való kapcsolatának vizsgálata sem mutatott ki jelentős 

eltérést a kétféle médium vonatkozásában. 
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7.2. A médiahatás vizsgálata a számítógépes jártasság vonatkozásában 

A papír- és számítógép- alapú teszteredmények közötti esetleges eltérések egyik fő oka lehet a 

számítógépes jártasság (computer familiarity), és a számítógépes tapasztalat (computer experience). 

A számítógépes jártasság értelmezése eltérő a különböző szakirodalomban. Sandene és munkatársai 

(2005) meghatározása szerint a számítógépes jártasság három fő komponensből áll: számítógépes 

tapasztalat, beviteli pontosság (input accuracy) és a beviteli sebesség (input speed). Ezek az 

összetevők átfedik egymást, de el is különíthetőek egymástól. Egy személynek lehet több éve 

számítógépes tapasztalata anélkül, hogy pontosan vagy gyorsan tudna gépelni. Ugyanígy lehet 

valaki gyors, de pontatlan gépelő. Számítógépes feladatmegoldásnál mindhárom részkészség 

működése szükséges legalább minimális szinten. Így például akinek van némi számítógépes 

tapasztalata, gyorsabban átlátja a navigációs és beviteli lehetőségeket. Hasonlóan, a beviteli 

pontosság a helyes válaszadás elengedhetetlen feltétele, és mivel a tesztek általában időkorlátosak, 

bizonyos beviteli sebesség is szükséges a jó eredmény eléréséhez. Horkay és munkatársai (2006) a 

számítógépes jártasságot két fő komponensre bontották: számítógépes tapasztalat és gyakorlottság. 

A kettő szorosan összefügg, de szét is választható egymástól. Lehet például valaki tapasztalt 

számítógép-kezelő anélkül, hogy gépelni tudna, illetve a gépet hosszabb szövegek bevitelére 

használná. 

A számítógépes jártasság különböző értelmezéseiből adódóan a különböző kutatások eltérő 

módszereket alkalmaztak. A legtöbb kutatás önbevallós kérdőívek segítségével mérte fel a bevont 

tanulók előzetes számítógépes jártasságát, melyet aztán a teszteredményekkel kapcsolatban 

értelmeztek (Sandene és mtsai, 2005; Goldberg és Pendulla, 2002; Clariana és Wallace, 2002, 

2005; Horkay és mtsai, 2006; Bennett és mtsai, 2008) Clariana és Wallace kérdőívének (Distance 

Learning Profile – DLP) kérdései a tanulók napi számítógép, internet és e-mail használatára kérdeztek 

rá. Horkay és munkatársai (2006) kérdőíve a számítógép különböző felhasználási lehetőségei után 

érdeklődött, úgymint játék, szövegszerkesztés, email, chat, internet, valamint szövegszerkesztési 

ismeretek, úgymint vázlat és szövegek gépen való elkészítése, illetve különböző menühasználati 

tevékenységek (másolás, kivágás, beillesztés, helyesírás ellenőrzés, képbeillesztés) gyakorisága. 

Bennett és munkatársai 30 kérdésből álló kérdőíve a tanulók otthoni és iskolai számítógép és internet 

elérési lehetőségeire, és a számítógép különböző használati módjaira (játék, szövegszerkesztés, 

rajzolás, chat, e-mail) kérdezett rá. 

A kérdőívek nagyon gyakran online tutoriállal egészültek ki (Sandene és mtsai, 2005; Horkay és 

munkatársai, 2006; Bennett és mtsai, 2008). A Horkay és mtsai (2006) által alkalmazott tutoriál 

részletes útmutatót adott a tanulók számára a várható tesztről, és lehetőséget adott az egérés 

billentyűzetkezelés, továbbá egyéb navigálási műveletek begyakorlására. A gépelési gyakorlottság 

mérését öt feladatból álló gyakorlatsorral valósították meg, mely elsősorban szövegszerkesztési 

ismereteket mért: gépelés, beillesztés, törlés, javítás és mozgatás. Egy megadott szöveg hibátlan 

begépelése is a feladat része volt, melyre két perc állt a tanulók rendelkezésére. A Bennett (2008) 

által használt tutoriál egyrészt az egérműveletek begyakorlását és az oldalak közti navigálási 

műveleteket mutatta be, másrészt a tanulók számítógépes jártasságát mérte1. 

A kérdőíveken kapott adatokból többváltozós regresszióanalízissel, a legkisebb négyzetek 

módszerével vizsgálták (Sandene és mtsai, 2005; Bennett és mtsai, 2008), melyben független 

változóként szerepeltek a kérdőívre adott válaszok, a bemeneti pontosság, bemeneti sebesség, és a 

papíralapú teszten elért pontszám. Függő változóként a számítógépes teszt eredményei szolgáltak. 

Goldberg és Pendulla (2002) leíró statisztikai eljárásokat használt MANCOVA analízissel és a Cohen-

féle hatásmérték számítással kiegészítve. 

A kérdőívre adott válaszok alapján a tanulók jelentős része (80-90%) rendszeresen használja a 

számítógépet és internetet. Ez a szám az adatfelvétel óta eltelt idő és a bekövetkezett technológiai 

fejlődés miatt tovább nőtt. A gépelési gyakorlottságra vonatkozóan három változónak volt jelentős 

teljesítménybefolyásoló hatása: a gépelési sebesség, gépelési pontosság és a szerkesztési jártasság. 

A gépelési sebesség a tesztek időkorlátja miatt fontos, a pontosság a helyes válasz bevitele miatt, a 

szerkesztési jártasság pedig a szövegek kivágása, másolása, be-illesztése és egyéb funkciók 

alkalmazása miatt (Horkay és mtsai, 2006). 
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Az eredmények szerint a számítógépes jártasság jelentősen befolyásolta a tanulók számítógépes 

teszten elért eredményeit; minél jártasabb volt a tanuló a klaviatúra, illetve az egérműveletek 

terén, annál jobb eredményt ért el a számítógépes teszten (Sandene és  mtsai, 2005; Bennett és 

mtsai, 2008). Különösen kiugró ez a különbség a magas számítógépes jártasságú tanulók terén 

(Clariana és Wallace; 2002). 

Goldberg és Pendulla (2002) kutatási eredményei szerint is szignifikánsan befolyásolja a 

számítógépes teszten elért teljesítményt a számítógépes jártasság: a magasabb számítógépes 

jártasságú csoport szignifikánsan jobb eredményt ért el mindegyik szubteszten. Kutatásukban 

mindkét médiumon korlátozott idő állt a résztvevők rendelkezésére a teszt megoldására, így 

összehasonlíthatóvá vált a megoldási sebesség négy dimenzió mentén: az utolsó item 

megoldásának százalékos megoszlása, az itemek 75%-ának megoldása, azon itemek száma, 

amelyet a tanulók 80%-a megoldott, valamint a kihagyott itemek száma. Mindegyik esetben a 

papíralapú teszt került a legnagyobb arányban megoldásra, s különösen nagy volt a különbség 

az utolsó item százalékos megoszlását tekintve, ahol a papíralapú analitikus szubtesztettel a 

vizsgázók 77%-a végzett, míg a számítógép-alapú szerkesztési lehetőség esetén a résztvevők 

39%-a, szerkesztési lehetőség nélkül 31%-a tudott végezni a teszttel. E kutatási eredmények mai 

alkalmazásának korláta a kutatás óta eltelt idő és az azóta bekövetkeztett változás, a diákok 

géphasználati gyakorlottságának átlagos növekedése. Horkay és munkatársai (2006) is hasonló 

eredményre jutottak a NAEP olvasás és íráskészséget vizsgáló tesztjeivel kapcsolatban, a 

számítógépes gyakorlottság
1
 pozitívan befolyásolta az online íráskészség vizsgálaton nyújtott 

eredményeket. A kutatás érdekessége, hogy a tanulók 35%-a az iskolák számítógépén oldotta 

meg az online tesztet, 65%-nál pedig, ahol nem volt megfelelő az infrastrukturális kiépítettség, a 

mérés megvalósítói által biztosított laptopokat használtak a feladatmegoldás során. Az ANOVA -

analízis szerint nem volt jelentős eltérés a tanulók különböző médiumokon elért eredményei 

között. Az iskolák jelentős részében laptopokon oldották meg a tanulók a teszteket, melyek 

méretben és billentyűzet tekintetében is különböztek a tanulók által megszokott számítógépektől, 

ezért a kutatás során ezt is vizsgálták, az ANOVA-elemzés eredménye viszont nem mutatott ki 

jelentős eltérést, vagyis az eredményeket nem befolyásolta a használt számítógép típusa.  

A tanulók számítógépes jártassága mellett egyéb faktorok is befolyásolhatják az eredményeket. 

A képernyőn való navigálás és a válaszok beviteli módja jelentősen gyorsíthatja vagy 

lelassíthatja a megoldás sebességét. Különösen szembeszökő a különbség rövid, feleltválasztós 

itemek esetén, amikor csak kattintani kell az egérrel, és a hosszú válaszok bevitele esetén, 

amikor a tanulók gépelési készségei is meghatározzák a válaszadás gyorsaságát (Pomplun és 

Custer, 2005; Pomplun, Frey és Becker, 2002; Pomplun, Ritchie és Custer, 2006; Yu, 2010). 

Leeson (2006) a monitor méretét, felbontását, a betűk méretét, az alkalmazott betűtípust, a 

begépelendő szövegek hosszát, valamint a képernyőfelbontást is fontos tényezőnek tartja a 

számítógép-alapú teszten nyújtott eredmények tekintetében. 

A médiahatás vizsgálatára hazánkban is irányultak kutatások, melyek közül – matematika és 

olvasás tekintetében – a legjelentősebb Hülber és Molnár (2013), illetve R. Tóth és Hódi (2011) 

kutatása. Ez utóbbi 6. évfolyamos tanulók (n=449) körében vizsgálta az olvasás -szövegértés 

képességterületen a papír- és számítógépes alapon megoldott tesztek közötti különbségeket. A 

mérés a tanulók saját iskolájában, saját internethálózaton keresztül a TAO -platform 

alkalmazásával került megvalósításra. Mindegyik tanuló megoldotta mindkét médiumon a tesztet , 

így lehetőség volt a személyszintű összehasonlításra. A kétféle médiumon közvetített teszt 

ekvivalens volt egymással, vagyis ugyanazokat az instrukciókat tartalmazták, a feladattípusok és 

a megoldásukhoz szükséges műveletek azonosak voltak, és ugyanannyi (36) itemből álltak. Az 

alkalmazott mérőeszköz változtatás nélkül került digitalizálásra, a monitoron megjelenő szöveg 

sorai, valamint azon belül a betűk száma, a betűtípus, a szóközök száma, a sortávolság és a 

betűk színe mindkét tesztváltozaton megegyezett. Az egyedüli különbség az egyszerre 

                                                      

1
 http://nces.ed.gov/nationsreportcard/studies/tbatutorial.asp#mol 
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megjelenő feladatok számában mutatkozott: míg papíralapon linerárisan az összes feladat 

látható volt, a számítógépes tesztváltozat esetében egyszerre csak egy feladat jelent meg a 

képernyőn. Az egyéb változók (gépelési sebesség, hosszabb szövegek bevitele, billentyűzet 

használata) kiküszöbölése érdekében csak zárt feladatokat alkalmaztak mindkét változatban.  

A matematika területén végzett kutatási eredmények szerint (Hülber és Molnár, 2013) a grafikus 

elemeket, színes képeket tartalmazó feladatok megoldása számítógépen könnyebb, mint 

papíralapon. Ez feltételezhetően a diákok feladatmegoldó motivációjának növekedésével 

magyarázható. A színesebb, kontrasztosabb, ezért életszerűbb feladatokat szívesebben oldják 

meg, mint a hasonló, grafikus elemeket tartalmazó, de fekete-fehér, szürkébb feladatokat. Ez a 

jelenség abban az esetben is megfigyelhető volt, amikor a képnek a megoldás szempontjából 

nem volt szerepe, csak színesítette a feladatot. 

Ha a feladatra adandó válasz különböző szimbólumokat (például relációs jelek, zárójelek, 

százalékjel) is tartalmazott, azok billentyűzettel, illetve egér segítségével történő rögzítése 

problémát jelentett a diákoknak. Ennek oka, hogy ezek  bevitele különböző 

billentyűkombinációkkal lehetséges, amelyek ismerete és használata nem egyértelmű a 

gépelésben tapasztalatlan diákok számára. Ebben az esetben, meglátásunk szerint, megoldást 

jelenthet a szimbólumok bevitelét biztosító dedikált ikonok használata.  

Összességében a matematikára vonatkozó összehasonlító vizsgálatok eredményei alapján 

megállapítható, ha a tesztelés hasonlóan a korábbi papíralapú teszteléshez, változatos 

feladatformákat tartalmaz, akkor az egyes médiumokon elért teszteredményekben nem 

tapasztalható eltérés (vö. Kim és Huynh, 2007), viszont ha csak zárt, vagy csak nyitott, 

feleletalkotó feladatokat, vagy kizárólag egyszerű vagy csak bonyolult, magasabb rendű 

műveleteket kívánó feladatokat alkalmazunk számítógépen, akkor érdemes külön figyelmet 

fordítani a teljesítmények médiafüggő változására. A számítógéphez fűződő IKT-háttérváltozók 

(mióta használ számítógépet, milyen gyakran internetezik/számítógépezik, mennyire szeret 

számítógépezni, illetve mióta tanul számítástechnikát az iskolában) és a kétféle médiumon elért 

teljesítmény nem függött össze. Mindennek ellenére érdemes lehet a számítógépes 

gyakorlottságból eredő esetleges médiahatást csökkenteni egy, a tesztelést megelőző 

számítógépes környezettel kapcsolatos tanulást és gyakorlást biztosító tutorial program 

segítségével. A papíron jó teljesítményt elérők, feltételezhetően jó tanuló diákok kevésbé tudtak 

könnyedén alkalmazkodni a CB-tesztelés paramétereihez, úgymint a megváltozott megjelenítési, 

adatrögzítési módokhoz, hogy a feladatokat át lehet-e nézni, javítani stb. Számukra segítséget 

jelenthet az informatizálódó osztályterem, ha a magyar diákok is oldhatnak meg olyan 

feladatokat, amelyekhez számítógépet kell használniuk. Így megszokják a környezetet, nem 

alakul ki bennük szorongás a médium megváltozásának következtében.  

7.3. A médiahatás vizsgálata képességterület alapján 

A matematika, olvasás és természettudomány területe a három leggyakrabban vizsgált terület a 

médiahatást elemző szakirodalomban. A matematika területén végzett kutatások (Choi és Tinkler, 2002; 

Ito és Sykes, 2004; Sandene és mtsai, 2005; Zhang és Lau, 2006; Poggio és mtsai, 2005; Johnson és 

Green, 2006; Way, Davis, és Fitzpatrick, 2006; Puhan, Boughton és Kim, 2007) közel fele nehezebbnek 

ítélte meg a tesztet, ha az számítógépen került kiközvetítésre, míg az elemzések másik fele 

médiafüggetlennek tartotta a tesztek viselkedését. A 7.2. táblázat összefoglalja az elmúlt években e 

témában történt legfontosabb kutatásokat. 

A bemutatott kutatások egy kivételével (Johnson és Green, 2006) mind Amerikában, több száz, illetve 

több ezer fős minta bevonásával zajlottak. A minta kutatási elrendezését tekintve kétféle módszer 

alkalmazása történt, egyik esetben a mintába bevont összes tanuló megoldotta mindkét tesztet, a másik 

elrendezésben független volt a minták választása (a tanulók egy része a papíralapú, másik része a 

számítógép-alapú tesztet oldotta meg). 
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Összetartozó mintaelrendezést használtak Wang és mtsai (2004), valamint az Oregon Department of 

Edcation kutatás esetén. Az elrendezés előnye, hogy személyszintű összehasonlításra is lehetőséget 

adott. A kutatások során gyakrabban történt független mintaválsztásos elrendezés, amit az indokol, hogy 

nagymintás mérések esetén rendkívül nehéz biztosítani azt, hogy ugyanaz a személy mindkét 

tesztváltozatot megoldja. 

7.2. táblázat: Összehasonlító  vizsgálatok  a  matematika  műveltségterületen (Hülber és Molnár, 2013 

Ito és Sykes (2004) vegyesen alkalmazták a kétféle elrendezést. Mivel a kutatás során alkalmazott tesztek 

egyik fele számítógépen, a másik fele papíralapon került kiközvetítésre, a tanulók véletlenszerűen kapták 

a részteszteket. Így volt olyan tanuló, aki számítógép-alapú és papíralapú tesztet is megoldott, és voltak 

olyan tanulók, akik csak CBT- vagy csak papíralapú tesztet kaptak. Mivel a tanulók között jelentős korbeli 

eltérés volt, a tesztek öt különböző nehézségi szinten készültek el, és a különböző évfolyamú tanulók 

nekik megfelelő szintű teszteket kaptak. Mind az öt szinten körülbelül 1100 tanuló töltötte ki a teszteket, 

akikből végül 3980 tanuló válasza került bele a mintába. 

Poggio és munkatársai (2005) szintén kétféle elrendezést alkalmaztak. A vizsgálat 7. évfolyamos 

tanulók körében folyt, ahol 2244 tanuló vett részt a számítógép-alapú változat megírásában, és 617-

en oldották meg a papíralapú változatot. A négy változatban készült matematikateszt egy változata 

került számítógépes formátumra való konvertálásra, a másik hármat random elosztással oldották meg 

a tanulók papíralapon. A tesztek megoldása a mérésben részt vevő iskolák saját géptermében, saját 

internethálózatán történt (Ito és Sykes, 2004). Ahol nem állt rendelkezésre megfelelő infrastrukturális 

feltétel, ott a mérési programok szervezői által biztosított laptopokat használtak (Sandene és mtsai, 

2005) 

Az alkalmazott mintavétel módja nagyban befolyásolja az elemzéseknél használt eljárást. 

Leggyakrabban a klasszikus tesztelméleti elemzéseket alkalmazták, úgymint a szerzett nyerspontok 

összehasonlítása t-próbával, ANOVA-elemzéssel (Ito és Sykes, 2004; Zhang és Lau, 2006), illetve 
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valószínűségi tesztelméleti elmzésekkel vizsgálták a két médiumon elért eredmények 

különbözőségét (Choi és Tinkler, 2002; Ito és Sykes, 2004; Zhang és Lau, 2006; Poggio és mtsai, 

2005; Way, Davis és Fitzpatrick, 2006). A kvantitatív módszerek mellett Way és munkatársai (2006) 

kvalitatív módszereket is alkalmaztak. A kvalitatív elemzés interjú módszerrel történt, melynek során 

a tanulókat a megoldási stratégiákat illetően kérdezték meg. 

A tesztek legnagyobb része feleltválasztós itemeket tartalmazott, csak három kutatásnál használtak 

szövegalkotó feladatokat (Zhang és Lau, 2006; Way, Davis és Fitzpatrick, 2006; Sandene és mtsai, 

2005). 

Azokban az esetekben, ahol a számítógép-alapú teszt nehezebbnek bizonyult (Choi és Tinkler, 2002; 

Ito és Sykes, 2004; Sandene és mtsai, 2005; Zhang és Lau, 2006), a tanulók számítógépes 

jártassága befolyásolhatta az eredményt. A legtöbb vizsgálat általános iskolai korosztály körében 

történt, ahol az alsóbb korosztály tekintetében volt elsősorban kimutatható a médiahatás. Ennek oka 

valószínűleg a fiatalabb tanulók gyakorlatlansága az egér- és a navigációs műveletek terén. 

A tesztelésre fordított idő is hosszabb volt a számítógépes változat esetében. Ito és Sykes (2004) 

vizsgálatában évfolyamonként a tanulók 9-17%-a számára kevés volt a rendelkezésre álló idő. 

Különösen azok futottak ki az időból, akik mindkét résztesztnél számítógép-alapú változatot kaptak. 

Erre az lehet a magyarázat, hogy papíralapon az azonos típusú feladatok egy lapon jelentek meg, így 

a tanulóknak nem kellett újra és újra elolvasni az utasítást, hanem az első feladat mintájára oldották 

meg a többit. A webalapú teszteknél viszont egyszerre csak egy feladat jelent meg, így nem lehetett 

előre tudni, mikor változott a feladat típusa. Ezért a tanulóknak minden oldalon külön-külön újra kellett 

olvasniuk az utasításokat. Az alsóbb évfolyamokon ezen felül a tanulók gyakorlatlansága az 

egérhasználat és a képernyőn történő navigálás terén is szerepet játszhatott. A hosszabb tesztelési 

idő ellenére a tanulók jelentős hányada nyilatkozott úgy, hogy jobban élvezte a számítógép-alapú 

változatot. 

Sandene és mtsai (2005) megállapításai szerint átlagosan a számítógépes változat pontszámai 4 

ponttal voltak alacsonyabbak, mint a papíralapú teszteké, ami különbséget a t-próba is igazolt, így 

szignifikánsnak tekinthető. Itemszinten átlagosan 0,05-os volt a különbség, ami azt jelenti, hogy 

átlagosan a tanulók 5%-a válaszolt helyesen papíralapon, és helytelenül a CBT-változaton ugyanarra 

az itemre. A különbségek nagyobbak voltak a hosszú választ igénylő feladatoknál, és kisebbek a 

feleletválasztós teszteknél. Összességében a NAEP-feladatbank itemeinek 86%-a volt alkalmas az 

online formára való konvertálásra. A kimaradt itemek elsősorban geometriára (Applegate, 1993) és 

térszemléletre vonatkozó feladatok voltak. 

Összességében a teljesítménybeli különbségekre rámutató elemzések közös jellemzője, hogy az 

eltérések mértéke csekély, minden esetben 5% alatt marad (ami a minta nagysága miatt 

bizonyulhatott szignifikáns különbségnek). Nem ismerünk olyan matematikára vonatkozó, a fenti 

feltételeket teljesítő kutatást, amely a hagyományos papíralapú teszt megoldását vélte nehezebbnek 

a számítógépen megoldottal szemben. 

Az olvasás-szövegértés vonatkozásában erőteljesebb megkülönböztetés tapasztalható a papíralapú 

tesztek digitalizált változatának olvasása és a digitális szöveg olvasásának kutatásában. Előbbi 

továbbra is úgynevezett egyszálú lineáris olvasást kíván, míg utóbbi kihasználja az internet adta 

lehetőségeket azáltal, hogy az olvasnivaló szövegen belül linkek, hivatkozások találhatóak, azaz az 

olvasónak az oldalak között navigálva, több oldalt elolvasva kell egy kérdésre megtalálni a választ 

(OECD, 2009). Digitális szöveg alkalmazása esetén a közvetítő eszköznek nemcsak a tesztelési 

folyamatra van hatása, hanem a mérés tartalmi keretére is. E változások a következő pontokat 

érinthetik: (1) statikusság/dinamizmus és a szövegek befolyásolhatósága, (2) szövegformátum, (3) 

olvasási műveletek (Balázsi és Ostorics, 2011). Mivel az áttérés első fázisában a digitalizált olvasás-

szövegértésnek nem célja innovatív (hiperlinkek, menük stb.) tesztelési elemek tesztelési folyamatba 

történő beiktatása, ezért a tanulmány fókuszában a papíralapú és digitalizált szöveg olvasási 

képessége közötti különbségek szintetizálása a cél. 
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A nyomtatott szövegek legfőbb sajátosságai a stabilitás, a statikusság, a linearitás és az állandóság. 

Ezzel szemben a digitális szövegeknél a szöveg linearitása eltűnik a hiperlinkek megjelenésével. A 

statikusságot és stabilitást dinamizmus váltja fel, hiszen a tartalom és forma egy kattintással 

változtatható, szerkeszthető (Choi, Kim és Boo, 2003). 

Szövegformátumban és olvasási műveletben első megközelítésre nincs közöttük különbség, 

azonban már a szöveg fizikai megjelenése eltérő digitális és papíralapú szöveg esetén. Előbbi 

egyrészt nem álló, hanem fekvő formátumú, az egyre kisebb kijelzők elterjedésével (ipad, 

okostelefon) pedig jóval kisebbek a megjelenítő felületek, mint a nyomtatott szövegek esetében. 

Ezeken az olvasó mindig csak a szöveg egy bizonyos részét látja, és folyamatosan állítania kell a 

megjelenítendő szöveg méretét és helyzetét, hogy olvashatóvá váljon. Ennek az akadálynak a 

leküzdésére folyamatosan újabb és újabb technikai megoldások jelennek meg, és a digitális szövegek 

minősége is túlszárnyalja a nyomtatott verzióét (OECD, 2011; Higgins, Russel és Hoffmann, 2005). 

Az olvasási művelet tekintetében első megközelítésre nincs közöttük jelentős különbség, ugyanazokat 

a betűket, nyelvtant, szintaktikai és szemantikai elemeket használják. Jelentős különbség a kétféle 

szöveg szerveződése szempontjából, hogy a nyomtatott szövegek lineárisan épülnek fel, továbbá 

egy-egy egység fejezetbe, a fejezetek pedig kötetbe szerveződnek, és az oldalakhoz egyfajta 

lineárisan értelmezhető oldalszámozás társul. Az oldalak megjelenése gondosan tervezett, a lap 

mérete is a szöveghez alkalmazkodik. A digitális szövegek esetében ugyanaz a szöveg többféle 

médiumon megjelenhet, többféle méretben, ezért nem lehet előre megtervezni, hogy mekkora rész 

fér el egy lapra, így az oldalszámozás sem lehetséges. 

A digitális szövegek megértése más stratégiát kíván az olvasótól, mint a nyomtatott szöveg (Al-

Amri, 2008). Új lehetőségek jelentek meg, mint például az oldalakon futó és az oldalak közötti 

navigálás, ami már tipikusan 21. századi készség. Az ún. összetett, hiperlinkekkel ellátott szövegek 

esetében még összetettebb formában jelenik meg a különböző oldalak közötti navigálás lehetősége. 

A legelső navigáló segítség a menüsor, mely az oldalszámok hiányában segíti az oldalak 

megtalálását. Az olvasó nyilakra, ábrákra, ikonokra kattinthat bizonyos oldalak eléréséhez. Honlapok 

esetében a menük általában az oldalak tetején, vagy a képernyő bal oldalán találhatóak. A 

mobiltelefonok megjelenésével a navigálás lehetőségeinek rendkívül széles tárháza jelent meg a 

legújabb, szemmozgásra vagy beszédre reagáló menüig. 

A legjellemzőbb különbség a kétféle szövegtípus között a hiperlink, mely általában egy olyan szó 

vagy kifejezés, mely új lapra navigálja az olvasót (OECD, 2011). A hiperlinkek megjelenhetnek a 

szövegek végén vagy a szövegbe ágyazottan is. A szövegbe ágyazott hiperlinkek színekkel, illetve 

aláhúzással kerülnek kiemelésre. A hiperlinkekkel ellátott szövegek hálóstruktúrába szervezik a 

szövegeket. Az oldalak közötti hierarchia megszűnik, csak a szerző fantáziáján múlik, hogy milyen 

logikai rend szerint kapcsolja össze a weboldalalkat. A navigációt és eligazodást ezeken a 

hiperlinkekkel ellátott oldalakon az olvasóra bízza a szöveg, és a lineáris szövegnél megszokottól 

eltérően dinamikusan felépített értelmezést kíván. 

Az online felületek a digitális szövegek megjelenítésén kívül egyéb dinamikus elemek beépítését teszik 

lehetővé. A képekre, grafikonokra kattintva újabb oldalak nyílhatnak meg, a statikus képeket animációk, 

sőt videók váltják fel, a multimédiás elemek a valóság reprezentálását teszik lehetővé (OECD, 2011). 

Annak ellenére, hogy vannak olyan készségek, melyek működtetése mind a nyomtatott, mind a 

digitális szövegek olvasása során szükséges, a digitális szövegek olvasása még ennél is több készség 

és képesség működtetését igényli (pl. a kritikai gondolkodás soha nem látott mértékű szerepet kap). 

Ezt támasztja alá az a kutatási eredmény is, miszerint a papíralapú tankönyvekhez képest a 

dinamikus szövegek olvasása 25-40%-al lassabb is lehet (Robinson, 2011), ezért a számítógépes 

tesztek készítése során nagy hangsúlyt kell fektetni az olvashatóságra. 

A digitális szövegek olvasása során az olvasás bizonyos aspektusai lényeges különbséget mutatnak a 

nyomtatott szövegétől. Ekkor az olvasónak tisztában kell lennie a navigálás módozataival, tudnia kell a 

görgetősávot használni, tisztában kell lennie a különböző ablakok közötti váltás során megjelenő 

szerkezeti hierarchiával. 
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A PISA tartalmi kerete háromféle szövegformátumot különít el a digitális szövegek olvasásásra 

vonatkozóan: folyamatos (élményszerző), nem folyamatos (információszerző) és kevert szöveget 

(OECD, 2010). A kevert szövegben a folyamatos és nem folyamatos elemek (ábrák, címkék, képek 

által közvetített információ) felváltva jelennek meg. Ezek a formátumok mind hagyományos, mind 

digitális tesztkörnyezetben szerepelhetnek. A digitális tesztkörnyezetben a szövegformátum még egy 

kategóriával bővül: A többszörös formátumú szövegek, amelyek a „több, egymáshoz lazán 

kapcsolódó, asszociációs gondolkodási útvonalon, linkek segítségével elérhető szövegeket értjük” (R. 

Tóth és Hódi, 2011). A többszörös szövegek esetén a folyamatos, a nem folyamatos és a kevert 

formátumú szövegek értelmezésének integrálása szükséges. 

A papíralapú és a digitalizált olvasás során alkalmazott gondolkodási műveletek (információ 

visszakeresése, integrálás és értelmezés, reflexió és értékelés) működésére, valamint tartalmára is 

hatással volt a multimediális elemekkel, hipertextussal gyarapított dinamikus szövegek alkalmazása, 

mivel a szöveg értelmezése előtt az olvasónak hozzá kell férnie a kívánt információhoz, így a digitális 

szövegértés egy új gondolkodási művelettel, a hozzáféréssel egészült ki (R. Tóth és Hódi, 2011). A 

papíralapú tesztek megoldása esetén a rendelkezésre álló eszközök korlátozottsága miatt a 

hozzáférést az olvasó csak kismértékben befolyásolhatja, ezzel szemben a dinamikus környezetben 

az olvasó szabadon válogathatja ki és rendezheti el az információt (Balázsi és Ostorics, 2011). 

7.4. A médiahatás vizsgálata item és feladatjellemzők alapján 

Az Országos kompetenciamérés matematika témájú tesztjeiben szereplő feladatok formájuk szerint 

lehetnek (Balázsi és mtsai, 2006) feleletválasztós feladatok (60%) – beleértve az igaz-hamis típusú 

feladatokat is –, nyílt végű feladatok – vagyis rövid választ igénylő feladatok, ahol a kérdésekre adott 

válasz többnyire egyetlen szó, egyetlen szám, egy egyszerű ábrázolás (20%) –, illetve többlépéses 

számolást vagy hosszabb kifejtést igénylő feladatok (20%). 

Az Országos kompetenciamérés szövegértési feladatai a mindennapi életből vett szövegekben 

szereplő tények, összefüggések feltárását, problémák, helyzetek megoldását várják el a tanulóktól. 

Az OKM feladatlapjaiban két alapvető feladattípus szerepel e területen: feleletválasztós kérdéseket 

(60%), valamint nyílt végű, szöveges választ igénylő feladatok (ezen belül rövid szöveges választ 

(20%), illetve hosszabb szöveges választ igénylő feladatok (20%)). 

A tanulmányban e feladattípusokra koncentrálva tekintjük át a médiahatással kapcsolatos kutatási 

eredményeket, illetve mutatunk példát az átalakítás lehetőségeire. A papír- és számítógép-alapú 

tesztelés különbségvizsgálatainak egy jól körülhatárolható területe az itemek egyes tulajdonságainak 

jellemzőihez kapcsolódik, azonban kevés összehasonlító tanulmány koncentrál a különböző 

itemparaméterek befolyásoló erejére (Johnson és Green, 2006; MacCann, 2006). Ennek legfőbb oka, 

hogy a nemzetközi mérési intézetek jellemzően feleletválasztós (multiple choice) itemeket használnak 

idősebb diákok tesztelésére, ahol egyértelműen elhanyagolható a közvetítő eszköz 

teljesítménybefolyásoló hatása. 

Előzetes hipotézisek szerint a szövegalkotó feladatoknál lehet nagyobb médiahatással számolni, és a 

médiahatás mértéke nőhet az életkor csökkenésével. A nyílt végű feladatok megoldása során tér el 

leginkább a két médium feladatmegoldó tevékenysége. A kézírást felváltja a billentyűzethasználat, a 

szem nem a kéz körüli területre fókuszál, más a fej állása, eltérő a javító mechanizmus stb. A nyílt  

végű feladatok számítógép-alapon való alkalmazása azért is ritka, mert a legtöbb esetben elveszik a 

technológiai részvétel egyik legnagyobb előnye az automatizált javítás. A rövid egy szavas választ 

igénylő feladatoknál alkalmazható a számítógép általi javítás, de ebben az esetben is az elgépelésből 

eredő hibák megfelelő kezelése nehézséget, kihívást jelent. A hosszabb szövegek számítógép-alapú 

értékelése magyar nyelven még kezdetleges állapotban van, angol nyelven viszont ezen a téren is 

már vannak biztató eredmények. 

A magyarországi mérés-értékelési kultúrában azonban az alkalmazott feladattípusok változatosak, 

ezért a kérdés vizsgálata kiemelt jelentőséggel bír. A feleletalkotó válaszok más kognitív műveletek 

aktiválására alkalmasak, mint a zárt végű feladatok. 
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7.4.1. A feladatokhoz tartozó itemjellemzők rendszere 

A médiahatás szempontjából vizsgált itemparamétereket csoportosíthatjuk a feladatmegoldás komplex 

folyamatának egyes szakaszaihoz tartozó jellemzők mentén. Első lépésben a megoldó feldolgozza a 

feladatokhoz tartozó információkat, így vizsgálat tárgyát képezheti a feladathoz tartozó információ 

mennyisége, típusa és ezek elrendezési módja (7.3. táblázat). 

Második lépésben történik a feladat megoldása, ahol befolyásoló erőt jelenthet a feladat tartalmi 

besorolása, kontextusa és a feladatmegoldáshoz szükséges pszichikus struktúrák típusa (Csapó és 

Szendrei, 2011). Ha az Országos kompetenciamérés tartalmi keretéből (Balázsi és mtsai, 2006) 

indulunk ki, akkor a tartalom értelemszerűen a tartalmi kereteknek, a pszichikus struktúra a 

gondolkodási műveleteknek feleltethető meg, a kontextus nem jelenik meg külön paraméterként. 

A Csapó Benő és munkatársai által kidolgozott diagnosztikus mérésekhez tartozó tartalmi keretek a 

fenti paramétereket három dimenzióban (szaktudományi, alkalmazási, gondolkodási) értelmezi, 

amelyek a jelenleg vizsgált két műveltégi terület (matematika, szövegértés) esetében értelmezhetők, 

de az értelmezésük nem minden esetben azonos. 

7.3. táblázat: Az információ feldolgozásának folyamatához tartozó paraméterek (Hülber és Molnár, 2013) 

Az információfeldolgozás folyamata paraméterek 

az információ mennyisége 1-2 karakter, 1-2 szó, egy vagy több mondat 

az információ típusa 
szimbólumok számok betűk vegyes grafikus 

elemek táblázatok diagramok 

az információ elrendezési módja 
lineáris szöveg szövegdobozok szöveg + grafikus 

elemek 

A három dimenzió műveltségterületenkénti értelmezése: az olvasás területén a szaktudományi 

dimenzióhoz az olvasási készségek, a betűolvasás, szótagolvasás, szóolvasás, mondatolvasás 

készségei tartoznak. Az alkalmazási dimenzió jelenti tulajdonképpen a szövegértést. Ennek része az 

információ megszerzése, megértése, reflektálás, egyéni és társas célok elérése. Az ezt lehetővé tevő 

komponensek az olvasási készségek, képességek, olvasási motiváció, illetve az írásbeli 

kommunikációra vonatkozó implicit tudás használata különböző helyzetekben. A gondolkodási 

dimenzióhoz azok a gondolkodási műveletek tartoznak, melyeket a feladatok a szöveg alapján, 

képzelt és valóságos szituációkban értékelnek (Csapó és Csépe, 2012).  
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7.4. táblázat: A tartalom paraméterének értelmezése három dimenzióban (Csapó és Szendrei, 2011; Csapó és Csépe 2012) 

Terület Szaktudományi dimenzió Alkalmazási dimenzió Gondolkodási dimenzió 

Olvasás nem releváns 

1. élménykínáló 

1.1. élménykínáló folyamatos 

1.2. élménykínáló nem folyamatos 

2. információkínáló 

2.1. információkínáló folyamatos 

2.2. információkínáló nem folyamatos 

Matematika 

1. számok, műveletek, algebra 

1.1. számok 

1.2. műveletek 

1.3. algebra 

2. relációk, függvények 

2.1. sorozatok 

2.2. adatpárok, adathármasok 

2.3. ábrázolás Descartes-féle koordináta-rendszerben 

3. geometria 

3.1. konstruálások 

3.2. transzformációk 

3.3. tájékozódás 

3.4. mérések 

4. kombinatorika, valószínűségszámítás, statisztika 

4.1. kombinatorika 

4.2. valószínűségszámítás 

4.3. statisztika 

A matematika területén a diszciplína által kínált tantárgyi ismeretek meglétét vizsgáló feladatok 

sorolhatóak a szaktudományi dimenzió feladatai közé. Az alkalmazási dimenzió feladatainak központi 

eleme a tudás alkalmazhatóságának vizsgálata iskolai és mindennapi, képzelt és valóságos 

szituációkban. A gondolkodási dimenzió esetében a gondolkodási műveletek kerülnek górcső alá, 

amelyekben a feladatok tantárgyi ismeretekre építve, többnyire képzelt, ritkábban valóságos 

szituációkhoz kapcsolódnak (Csapó és Szendrei, 2011). 

A tartalom paraméter értelmezését mutatja a 7.4. táblázat a szegedi műhely értelmezésében olvasás, 

matematika illetve a 7.5. táblázat az Országos kompetenciamérés matematika tartalmi keretének 

tükrében. Ez utóbbi táblázat a tantervi tartalmakkal való kapcsolatot is kiemeli. Matematika területén 

elemezve a két táblázatot lényeges eltéréseket nem találunk, fedik egymást az elnevezések, a 

csoportosításban vannak különbségek. Olvasás-szövegértés területén azonban az Országos 

kompetenciamérés nem tartalmi területeket fogalmaz meg, hanem szövegtípusok mentén képez 

alcsoportokat: elbeszélő, magyarázó és dokumentum kategóriákat alkotva. 

Az elbeszélő szövegtípus az élménykínáló folyamatos szövegnek feleltethető meg, mivel összefüggő 

szöveg, amelynek célja egy történet elbeszélése vagy események, személyek, tárgyak, problémák 

leírása. A magyarázó típusú szövegek információkínáló folyamatos szövegek, amelyek tudományos, 

illetve ismeretterjesztő jellegűek, és elsődleges céljuk az ismeretközlés. A dokumentum típusú 

szövegek közé sorolhatóak a tipográfiai jeleket, képeket, rajzokat is tartalmazó szövegtípusok: listák, 

grafikonok, menetrendek, különféle táblázatok stb. Ezek információkínáló nem folyamatos szövegként 

jelennek meg az OKM rendszerében. Az élménykínáló nem folyamatos szövegtípus nem jelenik meg 

az OKM rendszerében. 
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7.5. táblázat: A kompetenciamérés tartalmi területei és a tantervi területek közötti összefüggés (Balázsi és mtsai, 2006) 

Terület A kompetenciamérés tartalmi területei Tantervi területek 

Matematika 

Mennyiségek és műveletek 
Számolás 

Mérés 

Hozzárendelések és összefüggések 

Algebra 

Függvények 

Sorozatok 

Halmazok 

Logika 

Alakzatok síkban és térben Geometria 

Események statisztikai jellemzői és valószínűsége 

Kombinatorika 

Valószínűség 

Leíró statisztika 

Gráfok 

7.6. táblázat: A kontextus paraméter értelmezése a három területen és a három dimenzióban (Csapó és Szendrei, 2011; 

Csapó és Csépe 2012) 

Terület Szaktudományi dimenzió Alkalmazási dimenzió Gond. dimenzió 

Olvasás nem releváns 

1. tapasztalatszerzés 
2. szórakozás 
3. társas tevékenység 
4. problémamegoldás 
5. tanulás 
6. a munka világa 

nem releváns 

Matematika 
1. rutinfeladat, nem szöveges 
2. rutinfeladat, szöveges 

1. realisztikus feladat, nem 
autentikus 

2. realisztikus feladat, autentikus 

A kontextus paraméter nem jelenik meg OKM rendszerében, a diagnosztikus mérésekben a 

feladatmegoldási szituációt jellemzi, pontosabban a feladat által megjelenített szituációt. A kontextus 

paraméter területenkénti és dimenziónkénti értelmezéseit a 7.6. táblázat tartalmazza. A pszichikus 

struktúra a feladatok megoldásához szükséges gondolkodási műveleteket, műveletsorokat jelöli. Ez 

felel meg az OKM gondolkodási műveletek elnevezésű kategóriájának. A pszichikus struktúra 

paraméter területenkénti és dimenziónkénti értelmezéseit a 7.7. táblázat foglalja össze. 

Matematika területén az OKM a gondolkodási műveletek három csoportját különbözteti meg: 

tényismeret és rutinműveletek; modellalkotás, integráció; komplex megoldások és kommunikáció. A 

tényismeret és rutinműveletek esetében a feladatok a korábban elsajátított alapvető ismeretek 

felidézését és alkalmazását várják el, ezért a szaktudományi és alkalmazási dimenzióban értelmezett 

ismeret (ráismerés, felidézés) paraméternek feleltethető meg. A modellalkotás és integráció alatt a 

diák számára szokatlan problémák matematikai modellezését; több matematikai terület, művelet 

összekapcsolását értik, ez a szaktudományi és alkalmazási dimenzióban értelmezett megértést 

(értelmezés, magyarázat) és alkalmazást (átalakítás, kivitelezés) jelenti. A komplex megoldások és 

kommunikációhoz sorolt feladatok a tanuló számára általában újszerű problémát vázolnak fel, ezért 

összetett matematikai modell felállítását, önálló megoldási stratégia kidolgozását igénylik; illetve 

komplex műveletek kombinációjával oldhatók meg. Ezek a jellemzők a magasabb szintű műveleteket 

(analízis, szintézis, értékelés) írják le a szaktudományi és alkalmazási dimenzióban. 
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Az OKM szövegértési tesztjeiben szereplő legfontosabb műveletek: (1) a szöveg információinak (pl. 

tényeinek, adatainak) azonosítása, visszakeresése, (2) a szövegben lévő logikai és tartalmi 

kapcsolatok, összefüggések felismerése, (3) a szöveg egészének, egy részének vagy konkrét tartalmi 

elemeinek, továbbá stiláris jellemzőinek és a szöveg üzenetének értelmezése. Ezek a kategóriák a 

diagnosztikus értékelések alkalmazási dimenziójában lévő műveletekre reflektálnak. Az egyes illetve 

kettes kategóriák egy az egyben megfeleltethetők egymásnak, az OKM harmadik kategóriája a 

szövegértelmezést és a reflektálást együttesen értelmezi. 

7.7. táblázat: A pszichikus struktúra paraméter értelmezése a három területen és a három dimenzióban (Csapó és Szendrei, 

2011; Csapó és Csépe 2012) 

Terület Szaktudományi dimenzió Alkalmazási dimenzió Gondolkodási dimenzió 

Olvasás 

1. betűolvasás 
2. szótagolvasás 
3. szóolvasás 

3.1. szótő 
3.2. toldalékos szó 
3.3. összetett szó 

4. mondatolvasás 
4.1. egyszerű mondat 
4.2.  összetett mondat 

1. információkeresés 
2. következtetés 
3. szövegértelmezés 
4. reflektálás 

1. rendszerező képesség 
1.1. besorolás, szelektálás 
1.2. halmazképzés 
1.3. felosztás 
1.4. osztályozás 
1.5. sorképzés 

2. kombinatív képesség 
2.1. permutálás 
2.2. variálás 
2.3. kombinálás 
2.4. összes részhalmaz képzése 
2.5. Descartes-szorzat képzése 

3. deduktív gondolkodás 
3.1. műveletek 

3.1.1. kapcsolás 
3.1.2. választás 
3.1.3. feltételképzés 

3.2. következtetések 
3.2.1. előrelépő következtetés 
3.2.2. visszalépő következtetés 
3.2.3. választó következtetés 
3.2.4. lánckövetkeztetés 

4. induktív gondolkodás 
4.1. kizárás 
4.2. átkódolás 
4.3. analógia képzése 
4.4. sorozat képzése 
4.5. szabály megfogalmazása 

Matematika 

1. ismeret (ráismerés, felidézés) 
2. megértés (értelmezés, magyarázat) 
3. alkalmazás (átalakítás, kivitelezés) 

4. magasabb szintű műveletek (analízis, szintézis, 

értékelés) 

A feladatmegoldó tevékenység során a feladat típusa meghatározó szerepet kap. A szövegalkotó 

feladatoknál a szöveg típusa, mennyisége illetve a feladatmegoldáshoz használt eszköz jellegét, 

dominanciáját (billentyűzet vagy egér) érdemes megkülönböztetni (7.8. táblázat). 

7.8. táblázat. A feladatmegoldó tevékenység folyamatához tartozó paraméterek (Hülber és Molnár, 2013) 

Feladatmegoldó 
tevékenység 

feladattípus zárt végű feladatok nyílt végű feladatok 

a válasz jellemzői (szövegalkotó feladatoknál) a válasz hossza, a válasz típusa 

eszközhasználat 
csak egérhasználat egérés 
billentyűzethasználat 
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A feladattípust az OKM rendszere is értelmezi, érdemes ennek a további altípusait tárgyalni, a két 

rendszert összehasonlítani. A feladattípus paraméter a feladat formai jellemzőire utal. Nem függ sem 

a területtől, sem a dimenziótól, minden esetben ugyanazokat a feladattípusokat alkalmazhatjuk. A 

feladatot zárt végűnek tekintjük, ha a feladat szövege minden, a megoldás során felhasználandó 

tartalmi elemet megad. A feladatot nyílt végűnek tekintjük, ha a szöveg nem minden, a megoldás 

során felhasználandó tartalmi elemet ad meg, a megoldóknak önállóan kell feleletet alkotniuk. 

A diagnosztikus méréseknél használt feladattípus kategorizációt a 7.9. táblázat mutatja meg, ezzel 

szemben az OKM rendszere leegyszerűsítve csak zárt végű feleletválasztós, nyílt végű, rövid választ 

igénylő feladatokat illetve nyílt végű, hosszabb kifejtést igénylő feladatokat különböztet meg. Az OKM 

és diagnosztikus mérések tartalmi keretéről elmondható, hogy a Csapó Benő és munkatársai által 

kidolgozott rendszer bővebb értelmezési kategóriákat tartalmaz, több dimenzió mentén többféle 

itemparamétert sorol be az összehasonlító elemzések teljesebbkörű vizsgálatához. 

7.9. táblázat: A feladattípus paraméter értelmezése két területen a három dimenzióban (Csapó és Szendrei, 2011; Csapó és 

Csépe, 2012) 

Terület Szaktudományi dimenzió Alkalmazási dimenzió Gondolkodási dimenzió 

Olvasás 

1. zárt 

1.1. választás 

1.1.1. alternatív választás 

1.1.2. feleletválasztás 

1.1.3. szelektálás 

1.2. hozzárendelés 

1.2.1. párosítás 

1.2.2. halmazba sorolás 

1.3. rendezés 

1.3.1. relációválasztás 

1.3.2. sorba rendezés 

1.4. permutáció, adott lehetőségekkel 

2. nyílt 

2.1. kiegészítés 

2.1.1. kép-kép 

2.1.2. szöveg-szöveg 

2.1.3. szám-szám 

2.1.4. kép-szöveg, szöveg-kép 

2.1.5. szöveg-szám, szám-szöveg 

2.2. teljes válasz 

2.2.1. kép 

2.2.2. szöveg 

2.2.3. szám 

2.2.4. kép és szöveg 

2.2.5. szöveg és szám 

Matematika 
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7.4.2. Matematika és olvasás-szövegértés területén végzett papír- és számítógép-alapú tesztelés 
összehasonlító elemzések hazai eredményei 

A következőkben matematika és olvasás-szövegértés területén végzett magyarországi médiahatást 

vizsgáló kutatások eredményeit ismertetjük. Jelen részben nemzetközi eredményekre nem támaszkodunk 

– kiindulva az összehasonlító elemzések azon konklúziójából, miszerint a kutatási eredmények 

sokféleségének egyik oka, hogy azok különböző feltételek mellett, eltérő tulajdonságú mintákon és 

különböző mérőeszközökkel valósultak meg, ami jelentős részben nehezíti egy közös következtetés 

kialakítását (Wang és Shin, 2009). Björnsson (2008) rávilágít, hogy a médiahatás kultúrafüggő tényezőktől 

is függhet. Ezért e fejezet keretein belül olyan tanulmányok szintetizálására került sor, ahol részletekbe 

menően ismertetett a kutatás háttere, magyarországi nagymintás adatfelvételek eredményeire alapul, és 

nem elavultak, azaz a jelenlegi helyzetet tükrözi. 

7.4.2.1. Matematika 

Hülber és Molnár (2013) kutatásában a diagnosztikus mérésekhez használt paraméterrendszert 

felhasználva végzett összehasonlító elemzést 1–6. évfolyamon. Papíralapon országosan reprezentatív 

minta (n=40571), számítógép-alapon, évfolyamonként legalább 3000 diák összesen 22 715 diák adata állt 

rendelkezésre. Számítógép- és papíralapon eltérő tesztváltozatok kerültek felhasználására, de minden 

számítógépen felvett item papíralapon is bemérésre került. A számítógépalapon készített tesztváltozatok 

kialakításának elsődleges irányelvét jelentette, hogy a fenti paraméterrendszer minden egyes 

alcsoportjában legyen elegendő darabszámú item, a médiahatást eredményező itemparaméterek biztos 

azonosításához. Számítógép-alapon a feladattípusok szerinti eloszlást a 7.10. táblázat mutatja. 

7.10. táblázat: A tesztváltozatok feladattípusonkénti elemszáma számítógép-alapon 

Zárt végű itemek Nyílt végű itemek 

Altípusok N Altípusok N 

Választás 314 
Kiegészítés 167 

Hozzárendelés 62 

Rendezés 48 Teljes válasz 288 

Összesen 424 Összesen 455 

Az itemek tipikus médiahatás-független és médiahatás-függő tulajdonságainak azonosításához a papír- 

és a számítógép-alapon szignifikánsan különböző itemnehézségi indexszel rendelkező (N=195) itemek 

tulajdonságai a médiahatást nem mutató itemek (N=685) jellemzőivel kerültek összehasonlításra. Az 

egyes itemjellemzők előfordulásának százalékos gyakoriságának különbségeiből alakult ki a tipikusan 

azonosan, illetve eltérően viselkedő itemek profilja. Első és második évfolyamon azon feladatok, 

amelyekre e tulajdonságok közül legalább egy illett – kombinatorikai tartalmú (26%), magasabb szintű 

műveleteket tartalmazó (33%), permutálást (27%) igénylő, teljes válasz (34%) –, papíralapon 

szignifikánsan könnyebbnek bizonyultak. A grafikus elemeket tartalmazó (43%) és/vagy alternatív típusú 

(38%) feladatok számítógépes környezetben nem jelentettek akkora nehézséget a diákok számára, mint 

papíralapon. Harmadiktól hatodik osztályig a jelentősebb médiahatást mutató feladatok között algebra 

tartalmú (28%), ismeretet számon kérő (29%), szimbólumokkal dolgozó (47%) és/vagy rutinfeladatok 

(42%) szerepeltek, melyek megoldása papíralapon könnyebb volt a diákoknak, mint számítógépen. 

Leginkább médiumfüggetlennek a kiegészítés típusú (1%) feladatok mutatkoztak. 

A feladatokhoz tartozó karakterek számának médiahatást okozó hatása évfolyamról évfolyamra csökkent. 

Első évfolyamon még közepes erősségű összefüggés figyelhető meg mind papír-, mind számítógép-

alapon a feladatban szereplő karakterszám mennyisége és a feladat nehézsége között, majd ez 

fokozatosan csökken, és negyedik évfolyamtól már egyik közvetítő eszköz esetén sem mutatható ki 

összefüggés a feladat nehézségi szintje és a feladatban található szöveg hossza között. Hasonló jelenség 

figyelhető meg a feladatokra adandó válaszok hossza és az itemnehézségi paraméterek összefüggése 

között. Az évfolyamon belüli összefüggések erőssége minden évfolyamon azonos volt, azaz a hipotézissel 
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ellentétben számítógép-alapon nem számítanak nehezebbnek a több szöveget és/vagy hosszabb választ 

igénylő feladatok. 

A grafikus elemek teljesítménybefolyásoló hatása kizárólagosan első évfolyamon volt kimutatható, ott 

könnyebbnek bizonyultak (|t|=2,01, p<0,05) a grafikus elemeket tartalmazó számítógép-alapú 

feladatok, mint a hasonló tulajdonságokkal bíró papíralapúak. Magasabb évfolyamon a grafikus elem 

használatának nehézségi indexre gyakorolt hatása azonosnak bizonyult a két tesztkörnyezetben. A 

táblázatokat tartalmazó feladatok viselkedése mind átlagosan, mind évfolyamonkénti bontásban 

médiafüggetlen volt. 

A feladatok kontextusa és a feladat megoldásához szükséges pszichikus struktúra mindkét közvetítő 

eszköz esetében azonos mértékben befolyásolta a feladatok nehézségét. A többszempontos 

varianciaanalízis csoportosító változói az altípusok és az évfolyam voltak (Fkontextus=1,07, p=0,38; 

Fpszi.str.=1,73, p=0,19). Az első öt évfolyamon a feladatok matematikai tartalom szerinti 

csoportosításban is azonosan viselkedtek papír- és számítógép-alapon (Ftartalom=2,44 p=0,23), 

azonban a hatodik évfolyamon belépő statisztikai tartalmú feladatok megoldása már nehezebbnek 

bizonyult számítógépes környezetben, mint papíron (|t|=2,06, p<0,05). 

A feladatokra adandó válasz típusa médiahatás szempontjából meghatározó tényezőnek bizonyult. 

Az alternatív választást kívánó feladatokat az első három évfolyamon átlagosan könnyebben oldották 

meg a diákok számítógépen (|tévf1|=4,16, p<0,001; |tévf3|=4,16, p<0,001; második évfolyamon 

kevesebb item állt rendelkezésre Nalt.vál=9), felsőbb évfolyamokon nem volt kimutatható médiahatás 

(tévf4=-0,64, p=0,52; tévf5=0,19, p=0,85; tévf6=1,15, p=0,26). 

Az előzetes hipotézissel ellentétben a feleletalkotó feladatokban egyik évfolyamon sem kerültek 

hátrányba a diákok a számítógépes gyakorlottságból eredő különbségek miatt. A nyílt végű, 

szövegalkotó választ kívánó feladatok viselkedésének elemzéséhez a szerzők azokat tovább 

csoportosították az adandó válasz típusa (szöveg, szám, szimbólum) szerint. A szöveg és a szám 

válaszként történő bevitele egyik évfolyamon sem jelentett gondot a diákok számára, ám a harmadik 

évfolyamon belépő szimbólumok használata már igen. Szignifikánsan magasabban teljesítettek a 

harmadik évfolyamos diákok papíralapon az ilyen típusú feladatokon, mint számítógépen (|t|=5,15, 

p<0,01). A különbség negyedik évfolyamon már nem volt detektálható. A feladatra adandó válaszok 

hossza (karakterszám) szerinti kategorizáció nem bizonyult médiahatást generáló faktornak. 

Évfolyamonkénti bontásban különböző mértékben befolyásolta a feladat nehézségét (alsóbb 

évfolyamokon a hosszabb választ igénylő feladatok tipikusan nehezebbnek bizonyultak, mint felsőbb 

évfolyamokon, majd ötödik évfolyamtól kezdve semmilyen mértékben nem befolyásolta a feladat 

nehézségét), de ez a befolyásoló erő azonos volt papír- és számítógép-alapon. 

Az eszközhasználat tekintetében (csak egérhasználatot igényel a válaszolás vagy billentyűzet 

dominanciájú) az első évfolyamon átlagosan könnyebbek voltak azok a feladatok, ahol a diákoknak 

elegendő volt egeret használni a feladat megoldáshoz (|t|=3,17, p<0,01). Magasabb évfolyamokon 

már nem jelentkezett az eszközhasználat ilyen típusú befolyásoló hatása. Azonban az eredmények 

alaposabb elemzése – a korrelációs (r=0,88) és a parciális korrelációs együtthatók (r=0,65, p<0,01) 

összevetése – rávilágított arra, hogy ez a hatás a feladattípus befolyásoló hatása, miután tipikusan az 

alternatív válaszlehetőségeket felkínáló feladatban elegendő a csak egér használata, azaz a 

válaszadáshoz szükséges eszközhasználat tekintetében sem mutatható ki különbség a papír- és a 

számítógép-alapú eredmények között. 

A feleletválasztós feladatokon számítógépes környezetben magasabb teljesítményt értek el az 

alacsonyabb évfolyamos diákok, mint papíralapon. Ennek oka lehet, hogy ebben az életkorban még 

eltérő megoldási stratégiákat alkalmaznak a diákok a két környezetben. 

A feladatok üresen, válaszolatlanul hagyása papíralapon gyakoribb, mint számítógépen, ahol inkább 

tippelnek, mint válasz nélkül mennek tovább (Johnson és Green, 2006). A nagyobb válaszadási 

hajlandóság más-más stratégiák alkalmazására utal. A papíralapú környezetet erősebben kötik a 

téttel bíró iskolai tesztekhez, ezért a kevésbé tudatos kognitív folyamatok a korábbi iskolai 

tapasztalatok miatt papíralapú környezetben (Wiliam, 1999) más stratégiák követését idézik elő. 
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A nyílt végű, feleletalkotó feladatok számítógépes megjelenítése, a válaszok billentyűzet segítségével 

történő bevitele sem okozott szignifikáns teljesítménycsökkenést előidéző különbséget a már 

megszokott papíralapon ceruzával, tollal történő válaszadáshoz képest. A jelentkező médiahatást nem 

a beviteli eszköz kezelésének problémája, hanem a feladat megoldásához szükséges műveletek 

komplexitása okozta. A bonyolultabb, több jegyzetelést, köztes lépések felvázolását kívánó 

kombinatorikai tartalmú, magasabb szintű műveleteket és/vagy permutálást igénylő feleletalkotó 

feladatok ezért papíralapon könnyebbnek, számítógépen nehezebbnek bizonyultak. Ennek oka, hogy 

számítógépen a diákok több műveletet próbálnak fejben elvégezni, hiába áll esetleg rendelkezésükre 

jegyzeteléshez papír (Johnson és Green, 2006). Az ilyen viselkedésmintázat okozhatta a fent 

jellemzett típusú feladatoknál a kutatásban tapasztalt teljesítménybeli különbségeket. 

7.4.2.2. Olvasás-szövegértés 

Az OECD PISA a technológiai változásokat követve az olvasás-szövegértés mérési területnél 

megkülönbözteti a digitalizált és a digitális szövegek értését. A digitális szövegek esetén az olvasó 

aktívan befolyásolhatja a szöveg tartalmát pl. levelek, blogok, chatszobák, fórumok és internetes 

űrlapok. Ezeket a kommunikációs eszközként is működő szövegeket a PISA szerzői alapú szövegnek 

nevezi. 

Papír- és számítógép-alapú tesztelés olvasás-szövegértés területére vonatkozó összehasonlításánál 

csak a digitalizált szöveg esetét lehet vizsgálni a papíralapú médium statikus természeténél fogva. A 

legprominensebb nemzetközi vonatkozó kutatás (OECD, 2010) háromféle szövegformátumot különít 

el egymástól: a folyamatos (élményszerző), a nem folyamatos (információszerző) és a kevert 

szöveget. A kevert szövegek esetében a folyamatos szövegrészek segítik az olvasót a nem 

folyamatos elemek pl.: ábrák, címkék, képek által közvetített információ megértésében. Ezek a 

szövegformátumok rendre az elbeszélő-élménykínáló folyamatos, dokumentum-információkínáló nem 

folyamatos és a magyarázó–információkínáló folyamatos korábban tárgyalt kategóriáknak 

feletethetők meg. 

A digitalizált szövegértés során alkalmazott gondolkodási műveletek esetében információ 

visszakeresése, integrálás és értelmezés, reflexió és értékelés kategóriák kerültek megállapításra. 

Ezek az OKM kategóriáival – eltérő elnevezéssel – esnek egybe, és a korábban leírtaknak 

megfelelően feletethetők meg a diagnosztikus mérések tartalmi keretével. 

Az összehasonlító vizsgálat mintáját hatodik évfolyamos diákok (N=449) alkották. Minden diák egy 

papír- és egy számítógépes formátumú olvasás-szövegértés tesztet oldott meg. Egyes diákok előbb a 

számítógépes tesztváltozatot, majd a nyomtatott tesztet, a diákok egy másik csoportja először a 

papíralapú változatot, majd az online tesztet oldotta meg. 

A tesztek a nemzetközi olvasásvizsgálatok módszertanára támaszkodtak. Mind a papír-ceruza, mind 

a számítógépes teszt két résztesztből áll, melyek szövegtipológiai paraméterei mentén a két 

mérőeszköz szövegtípusok szintjén ekvivalens (7.11. táblázat). 

Az első részteszt nem folyamatos szövegeket tartalmazott, mellyel három különböző 

dokumentumtípus (táblázat, térkép, diagram) formájában megjelenített információk megértése került 

feltérképezésre. Az adott részteszt első feladata táblázatba szervezett információk, utána két térkép 

adatainak összevetése, diagram adatainak leolvasása, és képi tartalmak megértésére irányultak. A 

második résztesztben egy folyamatos szöveg segítségével mérték a tanulók digitalizált olvasási 

képességét. Papíralapon és online formában is a közvetített folyamatos szöveg két részre 

tagolódott, hét bekezdésből és 16 mondatból állt, a papíron található szöveg 282, a monitoron 

megjelenített 281 szót tartalmazott. Az online szöveg mondatai átlagosan 6,4, míg a papíralapú 

szöveg mondatai 5,9 szó hosszúak voltak. 
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7.11. táblázat: A PP és CB olvasás-szövegértés teszt szövegtipológiai paraméterei 

Szövegparaméterek 1. részteszt 2. részteszt 

Forma Nem folyamatos Folyamatos 

Szövegfajta Dokumentum Leíró 

Közléshelyzet olvasási szituáció Tanulási célú Személyes célú 

Megjelenítés tekintetében a szövegeket eltérő módon kellett reprezentálni. Változtatás nélkül ugyanis 

számítógép-alapú mérés esetében a diáknak használniuk kellett volna mind a horizontális, mind a 

vertikális görgetősávot. Ezért papíralapon a diákok egyidejűleg láthatták a teljes tesztlapot, addig 

számítógép-alapú környezetben a szövegek felosztása kerültek és egyszerre csak egy item jelent 

meg. A tesztváltozatok kizárólag zárt feladatokat tartalmaztak. 

Az eredmények alapján a nem folyamatos és a folyamatos szövegeket is papír-ceruza környezetben 

szignifikánsabban könnyebben dolgozzák fel a diákok, mint monitoron. A folyamatos szövegeken 

elért teljesítmények esetében nagyobb volt a tapasztalható különbség. 

A nem folyamatos dokumentumtípuson belül a tanulói szintű teljesítményeket összevetve a 

legjelentősebb különbség (t=10,78) a diagramleolvasási feladatoknál mutatkozott. Szignifikáns volt 

(t=4,74, p<0,01) a médiahatás mértéke a két térképen található információk összevetését célzó 

feladaton is. A táblázatos formában prezentált szöveg megértésében a papír-ceruza és a 

számítógépes formátumban elért teljesítmények ekvivalensnek bizonyultak. 

A folyamatos, leíró szövegek értelmezése szintén jelentősen nehezebbnek bizonyult számítógépen, 

mint papír-ceruza formában. A teljesítménykülönbségeket a szerzők azzal magyarázzák, hogy 

(mindkét szövegtípus esetén) a tanulók online környezetben nem alkalmazhatják az úgynevezett 

támogató vagy funkcionális olvasási stratégiákat. Papíralapon a tanulóknak lehetősége van 

kiemeléssel, aláhúzással, jegyzeteléssel, esetleg kezük végigvezetésével a szöveg megértését 

segíteni, vagy a szövegrészleteket összevetni (pl. diagram oszlopainak összehasonlításakor). 

Számítógépen, monitort használva ezek a stratégiák nem alkalmazhatók. 

A mintára vonatkozó elemzések során, a folyamatos és a nem folyamatos szövegtípuson is a 

következő figyelhető meg: az alacsonyabb teljesítményűek számára előnyös a számítógépes 

tesztelés bevezetése, míg a jobb képességűeknek a hagyományos tesztelés járul hozzá a jobb 

olvasásteljesítményhez. 

A számítógépes háttérváltozók: mióta használ számítógépet, milyen gyakran 

internetezik/számítógépezik, mennyire szeret számítógépezni, illetve mióta tanul számítástechnikát 

az iskolában bevonásával végzett regresszió-elemzés nem igazolt kapcsolatot az IKT-változók és a 

médiahatás mértéke között. 

A kutatási eredményeket összességében a heterogenitás jellemzi, melynek egyik fő oka, hogy a 

közvetítő eszköz teljesítménybefolyásoló hatására fókuszáló kutatások különböző feltételek mellett, 

különböző tulajdonságú mintákon és különböző mérőeszközökkel valósultak meg. Ennek ellenére 

mára már egyre szélesebb körben elfogadott az a nézet, miszerint a technológia terjedésével egyre 

kevésbé kérdéses, hogy a diákok teljesítményét befolyásolja-e az, hogy papíron vagy számítógépen 

oldják-e meg a feladatokat (Mayrath, Clarke-Midura és Robinson,2012). 
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8. A hagyományos PP-feladatok szerkesztésének megtartása, vagy 
esetleges újragondolásának kérdései (K8) 

Az átállás egy kritikus lépése a korábbi PP-feladatok CB-környezetben való azonos megjelenítése, ami 

alapvető feltétele az azonos feladatviselkedésnek. Ha most eltekintünk a feladat típusától, és csak 

annak hosszára fókuszálunk (Ling és van Schai, 2005; Dyson és Haselgrove, 2001), akkor ez a 

lépés számos, tipikusan a rövidebb feladatok esetében nem jelent problémát, miután azok változtatás 

nélkül könnyedén megjeleníthetőek akár 1 monitorképen. A probléma azonban ott jelentkezik, 

amikor a korábbi PP-alapú feladat azonos kinézetű felviteléhez, annak hosszúsága miatt, már 

görgetni kell a diákoknak (Bridgeman, Lennon és Jackenthal, 2001; Sancez és Wiley, 2009; Higgins, 

Russel és Hoffmann, 2005; Pommerich, 2004; Choi és Tinkler, 2002; Kingston, 2009). Ennek oka, 

hogy amíg PP-alapon keskenyebb, de magasabb, addig CB-alapon szélesebb, de alacsonyabb terület 

áll rendelkezésünkre (8.1. ábra). 
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8.1. ábra: A papíralapú szöveg vs. monitoron megjelenített szöveg 

A tanulmány e fejezetében áttekintjük a feladatok megjelenítési módjának fontosságát, mint például a 

digitalizálás során megjelenő görgetés jelentőségét, teljesítménybefolyásoló hatását, a vertikálisan és 

horizontálisan kettévágott feladatmegjelenítés lehetséges módjait, a képernyőfelbontás 

megjelenítésében és ezzel összefüggésben a teljesítményben játszott szerepét, majd példák 

segítségével javaslatot teszünk a feladatmegjelenítés módjára és a megjelenítés egységesítésére – 

mind az olvasás, mind a matematika területén. 

Az olvasás-szövegértésre vonatkozó vizsgálat eredményei igazolják a korábbi kutatások eredményeit 

(pl.: Bennett és mtsai, 2008), miszerint az itemek különböző médiumon való eltérő reprezentációja 

szignifikáns teljesítménykülönbségeket eredményez. Ezért ahol cél az eredmények összehasonlítása, 

olyan feladatokat érdemes kiválasztani, ahol biztosítható az azonos megjelenítés. 

A variábilis tesztkonstruktumok nagyszámú változórendszert aktiválnak. A nem kívánt 

teljesítménybefolyásoló hatás megfelelő keretek között tartható a számítógép-alapú tesztelésre 

vonatkozó standardok, áltanos irányelvek, ajánlások követésével (Lent, 2009). Az elmúlt évtizedben 

több számítógép-alapú tesztelésre vonatkozó ajánlás is született, ezek közül kiemelkedik az 

International Test Commission 2005-ben elkészített „International guidelines on computer-based and 

internet delivered testing” című dokumentuma. Az előírások kitérnek hardware, software jellemzőkre; 

megbízhatósági kérdésekre és az ehhez kapcsolódó vizsgálatokra; a mintára, az egyéni 
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különbségekből eredő hatások kezelésére valamint a biztonsági kérdésekre és egyéb kontextuális 

paraméterekre (pl.: megvilágítás) is. Ezen dokumentum is kiemeli, hogy az egyik legfontosabb 

alapelv, hogy a számítógép-alapú mérés minden arra alkalmas paraméterében igyekezzen a 

papíralapú tesztelés jellemzőit szimulálni, ha az összehasonlíthatóság a cél. 

A számítógépen megjelenő feladatok olvashatósága nagyban függ a használt monitormérettől és 

képernyőfelbontástól. Annak ellenére, hogy a kisebb méretű monitorok ugyanannyi információt 

közvetítenek, mint a nagyméretűek, a betűk kisebb mérete miatt egyeseknek nehezebben 

olvashatóak, ezáltal befolyásolhatják a teszten nyújtott teljesítményüket (Bridgeman, Lennon és 

Jackenhal, 2003). A technológia fejlődésével a monitorok alakja is változik, a régebbi 4:3 

képernyőarányt egyre inkább felváltják a 16:9 arányú képernyők (Schleicher, 2012; 8.2. ábra). Ennek 

következtében a vízszintes irányban jelentősen megnő az írható és felhasználható terület nagysága. 

 

8.2. ábra: 4:3 és 16:9 arányú képernyők (Schleicher, 2012 

A képarány mellett a képernyőfelbontás szintén befolyásoló tényező lehet, mivel a nagyobb 

képernyőfelbontás esetén több karakter jeleníthető meg (Bennet, 

2002). Bridgeman, Lennon és Jackenhal (2003) végzett kutatást a monitorméret és 

képernyőfelbontás teljesítménybefolyásoló hatására vonatkozóan. Eredményeik értelmében a 

matematikateszten nyújtott teljesítményt nem befolyásolta sem a monitorméret, sem a képernyő 

felbontása, viszont a szövegértési feladatoknál nagyobb felbontású képernyők előtt dolgozó tanulók 

jobb eredményeket értek el. Ennek következtében javasolt egy előre meghatározott 

képernyőfelbontás megadása valamilyen szinten téttel bíró teszt esetén. A PISA-mérés során 

például az 1024x768-as felbontás a javasolt (Schleicher, 2012). 

Az eredetileg papíralapú feladatok képernyőre való konvertálásakor több probléma merülhet fel. A 

rövid, egy képernyőn megjeleníthető szövegek esetén nem érzékelhető médiahatás, azonban a 

hosszabb szövegeknél, ahol görgetés szükséges, jelentős teljesítménybefolyásoló hatással kell 

számolni (Bridgeman, Lennon és Jackethal, 2001; Sances és Wiley, 2009, Pommerlich, 2004; 

Peak, 2005). Ez elsősorban a hosszabb, olvasásértési feladatoknál (Pommerlich, 2004), valamint a 

navigációs műveletek terén gyakorlatlanabb fiatalabb korosztály körében (Choi és Tinkler, 2002) 

okozhat nehézséget. A szövegértési feladatoknál a görgetés egyrészt azért jelenthet problémát, mert 

papíron a szöveg fix helyen marad, és sok tanuló ezáltal jegyzi meg az információ forrását, másrészt 

azok a tanulók, akik kevésbé járatosak az egérműveletek és az internet világában, hátrányba 

kerülnek a gyakorlott internetezőkkel szemben. Higgins, Russel és Hoffmann (2005) 4. évfolyamos 

tanulók részére háromféle formátumban közvetítettek ki szövegértési tesztet: papíralapon, 

számítógépes görgetéssel, számítógépes, fix részekre bontott szöveggel. A papíralapon megoldó 

tanulók értek el a legjobb eredményt, ezt követte a számítógépes, fix részekre bontott szöveget 

megoldók, és a görgetés funkciót használók teljesítettek a leggyengébben. 
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Amennyiben olvasás-szövegértés tekintetében hosszabb szöveg digitalizálására van szükség, kétféle 

megoldás lehet: (a) egyben digitalizálás, mely során a tanulóknak használniuk kell a görgetés funkciót, 

mely teljesítményromláshoz vezethet (8.3. ábra), (b) a szöveg több részre felosztásával a tanulók a 

navigációs gombok használatával váltanak a szövegrészek között (8.4. ábra; R. Tóth és Hódi, 2011; 

Higgins, Russel és Hoffmann, 2005). Mindkét megoldás választásánál figyelembe kell venni az 

egyszerre megjelenő információ hatását, mely nem jelentős, ha a kérdésre vonatkozó összes 

információ megjelenik (Bridgeman és mtsai, 2003), viszont befolyásolhatja a teljesítményt, ha a 

tanulóknak navigálniuk, illetve görgetniük kell a monitoron a kérdések megválaszolásához 

(Pommerlich, 2004).  

8.3. ábra: Egyben digitalizálás görgetéssel (Higgins, Russel és Hoffmann, 2005) 

8.4. ábra: Részenkénti digitalizálás navigálással (Higgins, Russel és Hoffmann, 2005) 

Monitoron, a papíralapú tesztektől eltérően a feladatok megjelenítése is különböző formátumokban 

történhet. Lehetőség van az összes feladat, vagy feladatcsoportok egy oldalon való megjelenítésére, 

illetve az itemek különböző oldalakon való prezentálására. Amennyiben az összes feladat egyben, 

azaz egy oldalon jelenik meg, az eredményezheti, hogy a tanulók jobban sietnek, és esetleg 

felületesebben oldják meg a feladatokat, mint papíralapon, ugyanakkor az itemek egyenkénti 

megjelentetése is növeli a hibalehetőséget és sietséget okozhat (Leeson, 2006). 
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A szövegek monitoron való megjelenítésében fontos szerepet játszik az alkalmazott betűtípus, 

betűméret, a betűszín, a szóköz, sorköz nagysága, a sorok hossza (Ling és van Schaik, 2005; 

Kingery és Furuta, 1997). Miután a betűtípusok jelentős részét eredetileg nyomtatásra tervezték, így 

monitoron kevésbé jól olvashatóak. A serif (talpas) betűfont a betűk alján és tetején megjelenő kis 

kiegészítő vonalak miatt jobban felismerhetőek, jobban vezetik az olvasó szemét, így nagyobb 

blokkokat tartalmazó szövegeknél megkönnyítik az olvasást. Ezzel szemben a sans serif (talp nélküli) 

betűfontok letisztultabbak, mindenféle kiegészítő nélkül záródnak, így modernebbek és feltűnőbbek. 

Ezért elsősorban címsorok, figyelemfelhívó részek kiemelésére ajánlottak. Az egyéb (ornate fonts) 

típusok (díszes, kézírást imitáló betűk) elsősorban egy-egy szó vagy rövid szöveg kiemelésére 

használhatók, hosszabb szövegeknél zavaró alkalmazásuk (Leeson, 2006). A webes és elektromikus 

felületeken a leggyakrabban használt betűtípus a serif Times New Roman font, és a sans serif Arial. 

Eredetileg ezeket a betűtípusokat nagy felbontású nyomtatásra tervezték, népszerűségüket 

elsősorban a nyomtatott sajtóban elterjedt széles körű felhasználásuknak köszönhetik. Kis felbontású 

képernyőn elterjedt további fonttípusok a Verdana, Tahoma és a Georgia. Ezeket a betűtípusokat már 

kifejezetten képernyőn való megjelentetésre tervezték, ezért nagyon jól olvasható kis méretekben is 

(ennek okai: nagy x-magasság, széles méretek, laza betűtáv és kiemelt különbségek a hasonló betűk 

között). Szintén gyakran használt serif font a Schoolbook. Ez a betűtípus könnyen felismehető 

betűkből áll, és ma is gyakran használatos tankönyvekben. A Courier betűtípust írógépekre tervezték, 

és gyakran használják gépelt szövegekben. A sans serif fontok közül a Comic Sans a gyerekek 

körében az egyik legkedveltebb betűtípus. Bernard, Mills, Peterson, és Storrer (2002) az előbb 

bemutatott nyolc betűtípust hasonlította össze képernyőn való olvashatóság szempontjából (8.5. 

táblázat). 

8.5. táblázat: Bernard, Mills, Peterson, and Storrer (2002) által összehasonlított betűtípusok 

Serif Fontok Sans Serif Fontok 

Century Schoolbook Courier New (Courier) Georgia 
Times New Roman 

Arial Comic Sans MS Tahoma Verdana 

Olvasási sebesség szempontjából a Times New Roman és az Arial bizonyultak a legjobbnak, a 

Courier, volt a leglassabban olvasható. Annak ellenére, hogy a Verdana és a Georgia kifejezetten 

képernyőn való olvasásra készültek, egyik sem segítette az olvasási sebesség növekedését 

jelentősen. 

Általában a 12 pontos méretű betűk könnyebben olvashatóak, mint a 10 pontosak, azonban az 

olvashatóság szempontjából a betűméret szoros kapcsolatban áll a betűtípussal. Ebből a 

szempontból a 10 pontos Tahoma jelentősen jobban olvasható, mint a 10 pontos Georgia vagy a 12 

pontos Courier. A legnehezebben felismerhető a 14 és 10-es Comic Sans, valamint a 10-es 

Schoolbook (Bernard, Mills, Peterson, and Storrer 2002). Ennél nagyobb betűméret nem járt 

teljesítménynövekedéssel (Dyson, 2004). 

A sor hossza szintén lényeges elem a képernyőn való megjelenítés során. Az ideális sorhossz a szem 

látószögéhez igazodik, mely hozzávetőlegesen nyolc centiméteres területet jelent átlagos olvasási 

távolság esetén (Leeson, 2006). Ez körülbelül nyolc szónak, illetve 70 karakternek felel meg. Ezt több 

kutatás is igazolja, és nyomtatásban maximum 70 karakterből álló sorok javasoltak (Leeson, 2006). 

Ezzel szemben monitoron 75-100 karakter sem befolyásolja jelentősen az olvasási sebességet (Dyson, 

2004), aminek oka a képernyőnek a papíralapútól eltérő elrendezése lehet (8.5. ábra), illetve a 

képernyőn való olvasási stratégia különbözősége. A képernyőn való olvasásnál az egyének távolabb 

helyezkednek el a képernyőtől, mint amikor papírról olvasnak, és ezáltal megnő a szem 

látószögének mérete (Dyson, 2004). 

Amennyiben információkeresés a cél, a hosszabb sorokon gyorsabban fut végig a szem, azonban az 

értő olvasáshoz a rövidebb sorok (50 karakter) megfelelőbbek (Dyson, 2004). Felnőttek és gyerekek 

körében Bernard, Fernandez és Hull (2002) vizsgálták a hosszabb és rövidebb sorok közötti 

preferenciákat. A felnőttek a közepes (76 karakter) hosszúságú sorokat részesítették előnyben, míg a 

gyerekek a rövidebb (45 karakter) sorokat. 
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A sorköz nagysága is szerepet játszik az olvasási folyamat során, mivel az üres hely segíti a soron 

végigvezetni a szemet. Amennyiben kicsi a sorköz, megnő az olvasásra fordított idő, mivel nehéz a 

szemnek a soron való navigálás; amennyiben pedig nagy a sorköz, nehéz a következő sort betájolni 

(Dyson, 2004). Ennek alapján a betűméreten felül plusz 2 pontos sorköz ajánlott, vagyis 12 pontos 

betűméret esetén 14 pontos sorköz (Leeson, 2006). 

A monitoron nemcsak szöveg, hanem képek, ábrák, grafikonok és egyéb objektumok jelenhetnek meg. 

Ezek minősége és elrendezése is nagyban segítheti, illetve akadályozhatja a megoldást. A 

megjelenő üres területeknek is szerepük van. Az üres részek nemcsak kiemelik az alkalmazott 

objektumokat, hanem segítik a szemet a fontos részekre koncentrálni. Ezért érdemes kerülni a 

túlzsúfolt képernyőmegjelenítést (Dyson, 2004). 

A vertikálisan vagy horizontálisan kettévágott képernyőfelosztás nagyban segítheti a tanulók számára az 

oldalon való eligazodást. A túl hosszú sorok elkerülése végett a PISA-mérésekben a függőlegesen 

osztott képernyőt preferálják (Schleicher, 2012; 8.5. ábra). 

Ez esetben a szöveg a képernyő jobb oldalán helyezkedik el, az utasítások és maga a feladat pedig a 

bal oldali mezőben. Az, hogy melyik oldalra mi kerüljön, a feladat jellege dönti el. Mivel Európában 

balról jobbra olvasunk, amennyiben az a cél, hogy a tanuló először az utasítást olvassa el, és azután 

lásson hozzá a szöveghez, akkor a bemutatott elrendezés az előnyösebb, viszont ha az a cél, hogy a 

szöveg elolvasása után kezdjen hozzá a feladathoz, akkor a fordított elrendezés lehet célszerűbb. A 

tanuló figyelme azáltal is irányítható, hogy az oldalra való belépésnél csak az egyik panel jelenik meg, 

majd kattintásra tűnik elő a másik. Az elrendezés további előnye, hogy ezzel a módszerrel a két 

panel arányában megközelíti a papíralapú arányokat, segítve a monitorhoz kevésbé szokott tanulókat. 

8.5. ábra: Vertikálisan kettévágott feladatmegjelenítés a PISA-mérésben (Schleicher, 2012) 
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A 8.6. ábra horizontálisan kettévágott képernyőfelosztást mutat be, melynek hátránya, hogy a 

tanulóknak frekventáltan kell a görgetés funkciót alkalmazniuk. Azt, hogy mikor melyik 

képernyőelrendezést célszerű használni, a feladat jellege dönti el. A 8.7. ábra ugyanazon item 

horizontális és vertikális feladatmegjelenítésére mutat példát. 

8.6. ábra:Horizontálisan kettévágott feladatmegjelenítés szövegértés képességterületen a PISA-mérésben (Schleicher, 2012) 

8.7. ábra: Horizontálisan, illetve vertikálisan kettévágott feladatmegjelenítés matematika képességterületen a PISA-mérésben 

(Schleicher, 2012) 
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A szakérdői csoportok döntése alapján a PISA 2015-ös mérésében a vertikálisan kettévágott 

feladatmegjelenítés az ajánlott a következő indokok alapján: 

1) A vertikális megjelenítés közelebb áll a papír-ceruza tesztek oldalmegjelenéséhez, ezért a 

kevésbé gyakorlott számítógéphasználók számára is ismerősebb. 

2) Az eredetileg papíralapú feladatok könnyebben konvertálhatóak erre az elrendezésre. 

3) A rövidebb sorhossz növeli az olvasás sebességét. 

4) Az egyre elterjedtebb 16:9 arányú monitorokhoz jobban alkalmazkodik ez az elrendezés 

(Schleicher, 2012). 

A feladatok hossza, a feladatokhoz tartozó karakterek számának médiahatást generáló ereje 

évfolyamról évfolyamra csökkent. Ennek egyik oka lehet, hogy alsóbb évfolyamokon még problémát 

jelenthet, ha a feladat teljes egészében nem fér rá egy képernyőképre, hanem görgetést igényel. 

Ennek jelentősége egyrészt a technológiai jártasság miatt évfolyamról évfolyamra csökken, másrészt 

feltételezhetjük, hogy az alacsonyabb évfolyamokon a rövid távú memória jelentősebb (OECD, 2012) 

teljesítménybefolyásoló erővel bír, mint magasabb évfolyamokon, mert azt még a kevésbé 

automatizált olvasás nyelvi elemei foglalhatják le. Ezért érdemes alsóbb évfolyamokon a görgetést 

igénylő feladatokat mellőzni. 

A különböző feladattípusok számítógép-alapú alkalmazásában a rajzolást igénylő feladatok 

jelenthetnek kiesést, de nem minden esetben. Ezen típusnál egyértelműen a ceruza, toll és papír 

alkalmazása szükséges. A nyílt/teljes válasz/kép altípusnál bonyolultabb ábrák, jelölések megadása 

esetén megoldást jelenthet, a digitális ceruza alkalmazása, amely során a diákok számára a változás 

fel sem tűnhet, mivel vezetéknélküli kapcsolat segítségével digitalizálja a számítógép a papíron 

történt rajzolást. Az eszköz azonban költséges, továbbá bonyolult algoritmusokat is igényelhet a 

rajzolást igénylő feladatok automatizált kiértékelése. 

A nyílt/kiegészítés/kép-kép altípusnál, amikor képet kell kiegészíteni rajzzal, a feladatok egyrészt zárt 

végűvé tehetőek több válaszopció jelölésével (7.1., 7.2. ábra), másrészt a példa esetében a vonal 

helyének megadásával is megoldható (Jelöld meg kattintással az üveg azon részét, ahol a folyadék 

….) a számítógépesítés. Ilyen módon kiküszöbölhető, hogy a diáknak ténylegesen rajzolnia kelljen, a 

méréseknek alapvetően nem is célja a rajzolási készség értékelése. A feladat módosításakor az 

Országos kompetenciamérés 2013 Feladatok és jellemzőik dokumentumban található tipikus rossz 

megoldások kerültek felhasználásra. 
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7.1. ábra: Eredeti feladat 

7.2. ábra: Zárt végűvé alakított feladat (Csilla 0,5 liter málnaszörpöt töltött egy olyan üvegbe, amelybe pontosan 1 liter folyadék 

fér. A szürke rész jelzi az üvegben lévő folyadékot. Hol lesz a folyadék szintje, ha az üveget megfordítja! Satírozd be a helyes 

válasz betűjelét!) 

Főként matematikatesztek esetén fordulhat elő, hogy a tanulók külön lapon oldják meg a feladatokat. 

A különböző médiumok közötti váltás egyes esetekben okozhat elírási problémákat (Johnson és 

Green, 2006), azonban javasolt, mert főként a számolási műveletek elvégézésében segíti a tanulókat. 

Annak érdekében, hogy a tanulók minél pontosabb tájékoztatást kapjanak a feladatok megoldásának 

módjáról, ajánlott a számítógépes tesztelést tutoriállal indítani, mely kétféle lehet. A passzív tutoriál 

lehet a számítógépes felület használati útmutatója, melyet a tanulók elolvasnak vagy meghallgatnak, 

illetve animáció, mely bemutatja a különböző funkciókat. Aktív tutoriál során a tanulók ki is próbálhatják 

a különböző egér-, illetve navigációs műveleteket (Higgins, Russel és Hoffmann, 2005). 

A NAEP (National Assessment of Educational Progress) mind a matematika, mind az íráskészség 

vizsgához kapcsolódóan alkalmaz online tutoriált.
2
 A vizsga feleletválasztós és hosszabb választ 

igénylő feladatokból áll, ahol a tanulóknak tisztában kell lenniük a navigálási műveletekkel, az 

egérhasználattal, valamint a különböző beviteli lehetőségekkel. A tíz perces interaktív tutoriál 

tartalmaz különböző egér- és navigálási műveletek gyakoroltatására alkalmas feladatokat, gépelési 

feladatokat, és bemutatja az alkalmazott feladatmegjelenítés módokat. A matematikához kapcsolódik 

egy második tutoriál, ami az online számológép használatának elsajátításában segíti a tanulókat. 

  

                                                      

2
 http://nces.ed.gov/nationsreportcard/studies/tbatutorial.asp#mol 
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A papíralapú tesztek lehetővé tesznek olyan lehetőségeket, melyek számítógépes teszteknél 

korlátozhatóak. Az áttérés során megfontolandó, hogy milyen mértékben engedje a program a 

tanulók számára ezeket a műveleteket. Ezek a visszalépés, item kihagyása, feladatok tetszőleges 

sorrendben való megoldása és a javítás lehetősége. A visszalépés a kutatások szerint nincs jelentős 

hatással a tanulók teljesítményére, viszont a tanulók előnyben részesítik (Leeson, 2006). Vispoel 

(2000) szerint ezek a lehetőségek növelik a tesztek validitását, mivel utólag végignézve a feladatokat 

a tanulók javíthatják az elírásokat, a gépelési hibákat, és a többi válasz fényében újrastrukturálhatják 

megoldásaikat. 

A számítógép-alapú tesztek olyan lehetőségeket kínálnak, melyek papír-ceruza alapon nem, vagy 

csak nehezen voltak megvalósíthatóak. Ilyen a különböző egérműveletek használatával megoldható 

interaktív feladatok (pl. objektumra való kattintás, drag-and-drop funkció), valamint a különböző 

multimédiás elemek beépítése. Mivel az interaktív feladatok magasabb szintű egérhasználatot 

követelnek, alkalmazásuk megfontolandó az alacsony számítógépes jártasságú tanulóknak készülő 

tesztek esetén.  
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9. A kompetenciavizsgálatok kapcsán az elektronikus mérés hazai 
bevezetésének forgatókönyvei (K9) 

Az elektronikus mérés bevezetésének számos útja lehet, melyek különböző szinteken és különböző 

mértékben involválják a hagyományos papíralapú tesztelés folyamatába a technológia adta 

lehetőségeket: 

a) részleges digitalizálás, a hagyományos papíralapú és a technológiaalapú vizsgáztatás 

ötvözésének lehetőségei; 

b) technológiaalapú tesztelés internetkapcsolat nélkül, a feladatok cserélhető adathordozókon való 

eljuttatása és összegyűjtése, az utólagos értékelés lehetőségével; 

c) internetalapú online tesztelés vizsgaközpontokban, utólagos vagy automatizált értékeléssel, fix 

tesztekkel vagy feladatbankra épülő adaptív teszteléssel; 

d) internetalapú online tesztelés az általános és középiskolákban, utólagos vagy automatizált 

értékeléssel, fix tesztekkel vagy feladatbankra épülő adaptív teszteléssel, a tesztelméletekre 

épülő skálázási modellekkel. 

A fejezet keretein belül ezek megvalósítási módjának kifejtésére kerül sor (Csapó, Molnár, Pap-

Szigeti és R. Tóth, 2009; Hülber, 2012; Magyar és Molnár, 2013; Magyar, 2012, 2013; Molnár, 

2007, 2008, 2010, 2011; Molnár és Kárpáti, 2012; R. Tóth és Molnár, 2009; R. Tóth, Molnár, Latour 

és Csapó, 2011; Tóth, Molnár és Csapó, 2011; Tóth, 2011). 

9.1. Részleges digitalizálás, a hagyományos papíralapú és a technológiaalapú vizsgáztatás 

ötvözésének lehetőségei 

A technológiaalapú mérés magába foglalja az összes olyan mérési-értékelési rendszer alkalmazását, 

ahol az adatgyűjtésre valamilyen információs-kommunikációs technológiai eszközt használunk. Ez az 

eszköz általában a számítógép, de a technológia rapid fejlődése miatt néhány év múlva a közvetítő 

eszköz nem feltétlen a számítógép (a hagyományos értelemben vett számítógép), hanem tablet, 

mobiltelefon, esetleg ma még nem is ismert eszköz lesz. Miután a technológiaalapú mérésen belül a 

legtöbb lehetőséget a számítógép-alapú értékelés kínálja, illetve ennek alkalmazása ma a 

legelterjedtebb, ezért a továbbiakban a számítógép-alapú mérés-értékelésen, a számítógép-alapú 

mérés-értékelésre való átállás lehetőségein lesz a hangsúly. 

Az OKM-feladatokat és a teszteket – legyen szó akár megírásukról, bemérésükről, kiközvetítésükről – 

a közvetítés médiumától (bármilyen technológia, esetleg online) függetlenül ugyanolyan titkossággal, 

ugyanolyan körültekintően kell kezelni, mint amikor kizárólagosan papíralapon zajlik az adatfelvétel. 

Biztosítani kell, hogy ezekhez az adatokhoz kizárólag az illetékes személyek férhessenek hozzá. 

Technológiaalapú tesztelés esetén a feladatok és tesztek digitális megjelenítéséhez javasolt egy, az 

OKM adatfelvételt futtató szervergéptől (ha 9.3. vagy 9.4. pontot tekintjük) független, jelentős fizikai 

és hálózati védelemmel ellátott gépet alkalmazni, a 9.1. és 9.2. pont esetében a védelem növelése 

érdekében esetleg internettől elzárt számítógépet használni. 

A részleges digitalizálás, a hagyományos papíralapú és a technológiaalapú vizsgáztatás 

ötvözésének lehetőségei kérdésköre több oldalról is megközelíthető. Történhet 1) területenkénti 

bontásban (pl: matematikateszt papíralapú, a szövegértés teszt számítógép-alapú), 2) egy területen 

belül a tesztnek vannak számítógépes és papíralapú elemei is, 3) az iskola/diák választhat, hogy 

melyik közvetítő eszközt preferálja a mérés során, 4) egy átmeneti időszakban a korábbi 

eredményekkel való összehasonlíthatóság miatt az OH jelöli ki, hogy ki írja papíralapon, ki számítógép-

alapon a tesztet. 

Mindegyik eset indokolható, és az adott szituációban releváns. A területenkénti bontást azok a 

kutatási eredmények indokolják, melyek eredménye szerint természetes szituációban tipikusan 

matematikai problémák kapcsán a diákok elsődlegesen papírt ragadnak, és nem technológiai eszköz 

segítségével próbálják azt megoldani, illetve ha a technológiát segítségül is hívják, az idő legnagyobb 

részét papír előtt töltik (Bennett, Braswell, Oranje, Sandene, Kaplan, & Yan, 2008). A számítógépes 
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tesztelés e területen való alkalmazásakor ezért olyan problémakörök feladása javasolt, ahol 

természetesebb a technológia használata, és ahol a diákok nem kerülnek azért hátrányba, mert nem 

papír-, hanem számítógép-alapon dolgoznak. 

Ezt kiküszöbölve alkalmazható a második eljárás, amikor az alapvetően számítógép-alapú teszt 

mellett a diákok az érintett problémák esetén dolgozhatnak papíron is, mely begyűjtésre és a 

papíralapú tesztekhez hasonlóan értékelésre kerül, vagy melynek eredményét rögzíteniük kell a 

számítógépes rendszerben (itt fennáll a másolás során elkövetett hibázási lehetőség), ezért a papírok 

begyűjtésre és értékelésre nem kerülnek. 

A harmadik esetben az iskola vagy a diák választhatja meg, hogy az adott tesztet melyik médiumon 

szeretné megírni, melyik médium természetesebb neki, melyiken szokott dolgozni. Ez a lehetőség 

tipikusan olyan területek mérése során merülhet fel, mint például az írás, ahol vannak emberek, akik 

közel kizárólag számítógépen írnak, számukra már nem lenne természetes egy papíralapú teszt 

megoldása, illetve vannak emberek, akik IKT-képességük alacsony szintje miatt jelentős hátrányba 

kerülnének, ha gépelniük kellene a teszt megoldása során (Horkay, Bennett, Allen, Kaplan, & Yan, 

2006). Ebben az esetben vagy azt nézzük, hogyan teljesít mindenki a hagyományos módon (jelenleg 

ez a rendszer van érvényben), vagy kizárólagosan technológiai környezetben (ha nincs választási 

lehetőség és a két médium ötvözése sem megoldható), vagy ténylegesen abban a környezetben 

vizsgáljuk e képességüket, ahol rutinszerűen mozognak. 

A negyedik lehetőség, amikor az OH munkatársai véletlenszerűen jelölik ki, hogy ki az, aki papírés ki 

az, aki számítógép-alapon írja az OKM tesztjeit. Ebben az esetben nem lehet a két részminta 

tulajdonságai között nagy eltérés, ezért az eredmények összehasonlíthatóak, és pontos képet adnak 

a két médium feladatok működésére gyakorolt hatásáról, amíg meg nem történik a teljes átállás, és 

azon feladatok meghatározása, amelyek megfelelő horgonyként viselkednek a két médiumon nyújtott 

teljesítményskálák között. 

9.2. A technológiaalapú tesztelés internetkapcsolat nélkül, a feladatok cserélhető 

adathordozókon való eljuttatása és összegyűjtése, az utólagos értékelés lehetőségével 

A technológiaalapú tesztelés e fázisában már teljes mértékben kizárásra kerül a papíralapú 

feladatokkal, tesztlapokkal való ötvözés, mind a feladatok kiközvetítése, mind a válaszok begyűjtése 

teljes mértékben technológiaalapú. A számítógép-alapú mérés-értékelés során az alkalmazott teszt a 

számítógép monitorján jelenik meg (on-screen presentation), a tesztelt személy pedig szintén a 

számítógép segítségével (billentyűzet, egér stb.) adja meg válaszát. A válaszok rögtön elektronikusan 

rögzítésre kerülnek. A számítógép-alapú tesztelésbe beletartozik annak mind hálózati, mind interneten 

keresztül történő alkalmazása (l. későbbi pontok). Ha semmilyen hálózatot (helyi hálózat, internet) nem 

vonunk be a tesztelés lefolytatásába, akkor a tesztelést végző programot, feladatokat minden egyes 

számítógépre installálni kell, vagy külön adathordozóról (pl.: pendrájv) futtatni. Az esetleges 

változtatásokat minden egyes számítógépen külön regisztrálni kell, majd az adatokat esetlegesen 

minden egyes számítógépről be kell gyűjteni. 

A pendrájvok biztonsági kezelése során ajánlott a jelenlegi papíralapú tesztek kezelési protokollját 

alkalmazni, továbbá érdemes számolni az esetleges technikai problémákkal is. Bármelyik, akár a 

későbbiekben említett technológia alkalmazására is kerül sor, ajánlott olyan tesztpendrájvok, teszt 

CD-k gyártása is, amelyek segítségével előzetesen ellenőrizhető, hogy az OKM-re kiadott, kiszállított 

eszköz, technológia az adott (vizsgaközpontban, vagy iskolában lévő) gépeken megfelelően fog-e az 

adatfelvétel időpontjában működni. 

Az adatfelvételkor alkalmazott pendrájvok installálását körültekintően kell elvégezni. Linux-rendszert 

érdemes a pendrájvróll futtatni, ami tartalmazza a teszteléshez szükséges adatbázist is, valamit 

képes az egyes állapotok mentésére, hogy egy esetleges váratlan eszközeltávolítás esetén se 

vesszen el adat. Biztonsági okok miatt ajánlott egyszer használatosra beállítani ezeket az 

eszközöket, hogy ne lehessen előre megtekinteni a tartalmukat. 
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Ha e tesztelési mód bevezetésekor nem biztosított, hogy egy adott évfolyam összes diákja egyszerre 

számítógép elé tudjon ülni, akkor gondoskodni kell 1) a diákok zsilipeltetéséről, hogy tesztet még 

nem megoldott diákhoz ne juthasson el információ a tesztről, vagy 2) több teszt alkalmazásáról, amit 

továbbra is egyszer használatos pendrájvokon előre meghatározott arányban készítenek el az 

iskola számára, vagy 3) „névre szóló” mérési azonosítóval ellátott pendrájvok kerüljenek ki az 

iskolába, amelyeken különböző, de a horgonyzást lehetővé tevő itemeket alkalmazó tesztek futnak – 

ebben az esetben is érdemes a diákok zsilipeltetéséről gondoskodni. Ekkor a kompetenciavizsgálat 

jelenlegi felépítését (CORE-teszttel történő linkelés) megtartva nem feltétlen elegendő egy 

horgonyozható éles teszt kidolgozása. Ha biztosítható, hogy egy évfolyam összes diákja egy adott 

időpontban, vagy két, szorosan egymás után lévő időpontban tesztelésre kerüljön, akkor az OKM 

jelenlegi struktúráját megtartva kivitelezhető a mérés számítógép alapon. 

E csoportba sorolható azon tesztelési eljárás is, amikor a tesztközpontot – adott esetben az iskola 

hálózatát – használjuk ki az adatfelvétel során anélkül, hogy az internethez csatlakoznának. Ez a 

féle adatfelvétel a számítógépes tesztelés egy olyan alkalmazását jelenti, amikor a teszt, a feladatok, a 

tesztelést végző program egy adott számítógépes hálózaton belül érhető csak el, a tesztelést az iskolán 

belül egy külön számítógépről irányítják, ahová az adatok összegyűjtése is történik. E gép telepítése 

történhet helyben (külön erre a célra kiszállított CD-ről – l. 9.3. pont), vagy a központból kiszállított 

gép kerül központi gépként beállításra. 

A tesztelés előtt minden egyes adatfelvételben részt vevő gépre felinstallálják a teszteléshez szükséges 

szoftvert. A központi gép adatbázisa tartalmazza azt az információt is, hogy 1) melyik mérési 

azonosítóval melyik tesztet kapja a diák, vagy 2) melyik időpontban belépő diák melyik tesztet kapja 

a tesztelés során. Utóbbi esetén gondoskodni kell arról, hogy a gép órája vagy internetről frissítse 

magát, vagy ha kiszállított gépről van szó, órája ne legyen átállítható, azaz ne lehessen csalni az 

adatfelvétel kapcsán. Az adatokat ebben az esetben az adatfelvétel helyén (iskolában, 

vizsgaközpontban) központi szervernek nevezett gépről kell begyűjteni, majd a kiértékelés biztonsági 

okok miatt nem a helyi számítógépen, hanem az adatok összegyűjtése után a központi szerveren 

történik. 

E típusú számítógép-alapú adatfelvétel során bár kihasználható a számítógépalapú tesztelés számos 

előnye, mint például innovatív feladatadás és válaszadási lehetőségek alkalmazása, motiváló 

tesztkörnyezet létrehozása, ugyanakkor a megfelelő szintű biztonság biztosítása miatt nem 

használható az azonnali visszacsatolás lehetősége. 

9.3. Internetalapú online tesztelés vizsgaközpontokban, utólagos vagy automatizált 

értékeléssel, fix tesztekkel vagy feladatbankra épülő adaptív teszteléssel 

Az internetalapú tesztelés során az adatfelvétel kizárólagosan az interneten keresztül történik, ebből 

adódóan mind a 9.3., mind a 9.4. pontban ismertetett áttérési lehetőség esetében nagy hangsúlyt kell 

fektetni mind a szerver, mind a kliens oldali általános biztonságra, továbbá a kliens-szerver 

adatbiztonságra is (beleértve az azonosítást, a terhelhetőséget, valamint a feladatok, tesztek 

felvitelének biztonsági kérdéseit). A 9.3. esetben, miután a tesztelés vizsgaközpontokban történik, 

egyszerűbb az infrastukturális homogenitás (pl.: azonos monitorfelbontás és monitorméret) és a 

tesztelési feltételek hasonlóságának biztosítása, ugyanakkor külön megoldandó feladat a diákok 

vizsgaközpontba történő juttatása, és a tesztelések megszervezése. 

A vizsgaközpontokban lévő számítógépek száma és az oda tartozó iskolák adott évfolyamaira járó 

diákok számának aránya határozza meg, hogy fix tesztekkel történő tesztelés esetén hány teszt 

összeállítása szükséges. Ha a vizsgaközpontokban (esetlegesen átmenetileg vizsgaközpontnak 

kijelölt iskolákban) lévő gépek száma lefedi az egy évfolyamon tanuló diákok számát, akkor az OKM 

jelenlegi szerkezetében teljes mértékben számítógépesíthető és felvehető évfolyamonként egy éles 

teszt (és CORE-teszt) alkalmazásával. Ha ez nem biztosított, akkor fix tesztek alkalmazásakor az 

összehasonlíthatóság biztosítása miatt átgondolandó a jelenlegi rendszer kiterjesztése, ami a mátrix 

dizájnnal vagy fat anchor alkalmazásával érhető el (részletesen l. Molnár, 2013). 
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Utóbbit tipikusan nagymintás, sztenderdekre épülő tesztelés esetére dolgozta ki Ridgway. A fat anchor 

egy egyszerűsített változatát alkalmazza jelenleg is az OKM modelljében. Az eredeti modell abban 

különbözik a jelenleg alkalmazott CORE-teszttől, hogy a Ridgway-féle modellben nincs olyan diák, aki 

a fat anchor összes feladatát megoldaná, miután az nagyobb, robosztusabb annál, ugyanakkor minden 

egyes diák old meg feladatot a fat anchorból. Az OKM esetében egy darab magteszt van, és annak 

viselkedése az éles teszt viselkedésével együtt a teljes minta egy reprezentatív részmintáján kerül 

adatfelvételre, majd skálázásra. A minta többi tagjának eredménye pedig az itt kialakított 

paraméterek fényében kerül meghatározásra. 

A diákok teszteltetése kapcsán kevesebb szervezést, azonban az előkészületek a feladatok készítése, 

paraméterezése során jóval nagyobb, de előremutatóbb munkát jelent a feladatbank-alapú, 

esetlegesen adaptív tesztelés megvalósítása. Adaptív tesztelési technika alkalmazása során a teszt 

feladatai nem előre meghatározott fix sorrendben követik egymást, hanem egy feladatbankból 

kerülnek kiválasztásra a tesztelésben résztvevők előző feladatokon nyújtott teljesítménye alapján 

(Magyar és Molnár, 2013, Magyar, 2014). Amennyiben a tanuló helyes válaszokat ad a tesztben, 

egyre nehezebb feladatokat kap, ha nem, akkor könnyebbet. Az adaptív teszteknek számos előnyük 

van a fix tesztehez képest. Mivel a tanulók különböző feladatokat kapnak, nincs lehetőség a 

szomszédról való lesésre, ezáltal növekszik a tesztbiztonság. Miután sok feladatról van szó, csökken 

a tesztfeladatok nyilvánosságra kerülésének, valamint az ebből adódóan a csalásra való lehetőségből 

származó problémák köre. Mivel mindenki saját szintjének megfelelő feladatokat kap, kiküszöbölhető, 

hogy unalmassá váljon a magasabb képességszintű diákok számára a teszt, a gyengébbeknél 

viszont csökken a frusztráció lehetősége. Az ilyen típusú tesztelési eljárás továbbra is biztosítja a 

diákok teljesítményének  összehasonlíthatóságát mind keresztmetszetileg, mind longitudinálisan, 

ugyanakkor a diákok képességszintjéhez illesztett tesztelés komoly motiváló erővel bír a diákok 

számára, továbbá ami a mérés eredményének megbízhatósága szempontjából a leglényegesebb: az 

adatfelvétel során kinyert információ nagysága jelentős mértékben nő (Molnár, 2013; Magyar és 

Molnár, 2013). Ebből adódóan a skálázott, központi szerverről futó feladatbankok létrehozása annak 

ellenére, hogy előzetes felkészültséget tekintve a fix tesztekhez képest kezdetben jelentősen több 

munkát, alaposabb előkészítést igényel, mégis számos előnnyel bírnak. 

Mint bármely online tesztelés kapcsán, ez esetben is az automatikusan javítható feladatok kapcsán 

megvalósítható az azonnali visszacsatolás (nincs szükség kódolásra, adatrögzítésre és javításra). A 

központi szerverről futó rendszer alapvetően flexibilis, könnyen javítható és korrigálható (pl.: nem 

fordulhat elő nyomdai hiba, a digitális feladatok javítása könnyű, és teljeskörűen jelentkezik hatása), 

valamint keresztmetszetileg és longitudinálisan is tág intervallumot átfedő feladatbank nemcsak az 

összehasonlíthatóságot biztosítja, de az azonos konstruktum mérését is. Mindennek biztonságos 

működtetéséhez egy több száz feladatból álló feladatbankra és a korábban, illetve a továbbiakban is 

taglalt biztonsági intézkedésekre van szükség. 

Az internetalapú tesztelést lebonyolító szerver, szerverpark megfelelő fizikai biztonságát, illetve a 

szerveren tárolt adatok elérhetőségének folyamatosságát és a mentések tárolását, azok 

visszakereshetőségét biztosítani kell. Mindez megoldható például egy online tükörkép szerverrel, 

amelyen az adatbázisban és a fájlrendszeren történő módosítások minimális késleltetéssel 

megjelennek, tovább a szerveren lévő adatokról naponta mentés készítéssel, ami alapján az utolsó, 

a mentési beállítások során meghatározott számú nap bármelyik állapota helyreállítható. A 

szerverhez való külső hozzáférés biztonsága is lényeges tényező, amihez hozzátartozik a szerverre 

történő betörés lehetőségének minimalizálása (pl. egyéb funkciót nem láthat el a szerver, a 

rendszergazdákon kívül más felhasználó nem jelentkezhet rá fel – kódolhatóak akár az adatbázison 

belül a kérdésekre, feladatokra adandó helyes válaszok is, így egy esetleges hozzáférés esetén sem 

lehet azokat visszafejteni –, folyamatos tűzfalellenőrzés szűri és automatikusan kizárja a gyanúsan 

viselkedő IP-című gépeket a további hálózati forgalomból). 

A kliensoldalon a vizsgaközpontokban nem szabad engedni a gépek közötti hálózati kommunikációt, 

a gépen tárolt bármilyen egyéb adathoz, információhoz való hozzáférést (ami csalásra adhat 

lehetőséget), illetve az internet más célokra történő elérését. Az egyedüli lehetőség, ha a gépen futó 

aktuális rendszer csak a böngésző egy példányban való futtatását engedélyezné, amely böngésző 

kizárólag csak az online tesztelést lebonyolító rendszer szerveréhez, azon belül is az éppen aktuális 
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teszhez, tesztekhez kapcsolódó URL-eket engedélyezné. Ha a vizsgaközpont internetkapcsolata 

gyenge, fel kell készülni annak kiküszöbölésére, ami egy proxy szerver programmal megoldható. A 

minél nagyobb biztonság érdekében lényeges, hogy a szerverprogram futtatásához szükséges adatok 

a szerveroldalon tárolódjanak, azok ne menjenek át a hálózaton, a kliensek azokat ne 

befolyásolhassák. A kérdésekre adott válaszok (ha releváns) ne menjenek át, azaz ne lehessenek 

megtekinthetőek akár forrásfile segítségével sem a kliens gépeken. 

Kliensenként lényeges annak nyilvántartása, hogy hol tart a vizsgázó a teszt megoldásában, amitől a 

vizsgázók (pl.: az URL megváltoztatásával) eltérni ne tudjanak. A szervergépre történő folyamatos 

mentés biztosítsa, hogy a kliens gép bármilyen hibája vagy áramszünet esetén se vesszen el adat, 

válasz az adatfelvétel menete során, sőt szükség esetén a teszt megoldását újrakezdve a tesztelt 

személy ott folytathassa a teszt megoldását, ahol a fellépett probléma miatt korábban abbahagyta. A 

felállított biztonsági rendszerrel, ha szükséges, a feladatok javítása végezhető bárhonnan, ha a 

hálózaton átmenő adatokon van egy extra kódolás (a HTTPS-en kívül), akkor a rendszergazdák sem 

tudják már módosítani a válaszokat. 

Az adatfelvétel kezdetekor a diákok azonosítási procedúráit végre kell hajtani, majd a számítógépes 

azonosításhoz a minden törvényi feltételnek eleget tevő mérési azonosítót javasoljuk. (Ehhez 

szükséges egy hiteles, az iskolát és osztályt is tartalmazó mérési azonosítókat tartalmazó adatbázis, 

amelyet a tesztelést vezérlő szerverre a vizsga előtt fel kell tölteni. A szerver más azonosítást nem 

fogadhat el). A tesztbe történő belépés során ellenőrizni kell, hogy a vizsgázó a saját mérési 

azonosítójával lép-e be, vagy a felügyelő tanárnak kell azt a mérési azonosítót megadnia 

bejelentkezéskor. A tesztelés során pedig biztosítani kell, hogy a kliensoldalon kizárólag azok a 

funkciók működjenek a számítógépen, amelyek a vizsga letételéhez szükségesek, más nem. 

Összességében az adatfelvételben részt vevő személynek az érintett vizsgaközpontban a személyi 

azonosítás után csak egy előre beállított internetkapcsolatra (pl.: csak a tesztelést végző szerverhez 

tud kapcsolódni) és internetes böngészőre (pl.: nem futtatható több ablak) van szüksége a 

tesztelésben való részvételhez, minden más funkció tiltása ajánlott. Mindez vizsgaközpontok 

kialakításával könnyen megoldható és felügyelhető. Miután online történik az adatfelvétel, nincs 

szükség arra, hogy a helyi számítógépen fusson a tesztelő program. A vizsgázó azonosítójával be 

tud lépni a rendszerbe, ahol csatlakozik a tesztelő szoftverhez, ami a szerverrel kommunikálva 

választja ki a diák számára a megoldandó feladatokat. Mind a feladatok, itemek, mind a szoftver a 

szerveren és nem lokálisan a számítógépen van. A válaszok, adatok tárolását és kiértékelését is a 

központi szerver végzi. Továbbá, ha a szoftver külső gépen fut, nem kell minden vizsgaközpontnak saját 

szoftverrel rendelkeznie. Az eseleges sávszélességi problémák proxyszerver alkalmazásával 

küszöbölhetőek ki. 
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9.4. Internetalapú online tesztelés az általános és középiskolákban, utólagos vagy automatizált 

értékeléssel, fix tesztekkel vagy feladatbankra épülő adaptív teszteléssel, a tesztelméletekre 

épülő skálázási modellekkel 

A technológiaalapú tesztelés bevezetésének negyedik opciója az internetalapú online tesztelés, 

ami az iskolák infrastrukturális keretei között valósul meg automatizált értékeléssel, fix tesztekkel 

vagy feladatbankra épülő adaptív teszteléssel, valamint tesztelméletekre épülő skálázási 

modellekkel. E típusú tesztelés abban különbözik a 9.3. pontban ismertetekkel, hogy maga az 

adatfelvétel nem vizsgaközpontokban, hanem az iskola infrastrukturális keretei között valósul meg. 

Ebből adódóan kiemelt feladat az iskolai infrastruktúrából adódó esetleges eltérések (beleértve az 

internetet is) kiegyenlítése, amit a 9.3. esetén az azonosan felépített vizsgaközpontok biztosítanak. Az 

internetalapú online tesztelés iskolákban történő kivitelezésének szerver és kliens oldali biztonsága, 

valamint szerver-kliens adatbiztonság tekintetében mindazon feltételek biztosítása szükséges, amit a 

9.3. pontban a vizsgaközpontok létrehozása kapcsán is részleteztünk. Ebben az esetben azonban 

nehezebb biztosítani az iskolában lévő gépek azonos telepítési beállítását. 

E lényeges tényező megvalósítására teszünk egy javaslatot. Ha CD-meghajtóról vagy pendrájvról 

indítjuk az operációs rendszert a gépeken, amelyek ezek után a merevlemezes egységükön tárolt 

tartalomtól függetlenül egy előre meghatározott beállításokkal jellemezhető Linuxot futtatnak, 

megvalósítható az azonos környezet létrehozása. A futó Linux disztribució kizárólag az online 

teszteléshez szükséges funkciókat engedné meg a felhasználóknak, mint például – ha böngészőalapú 

a rendszer – az adott böngésző egy példányban való futtatását, amely böngésző program csak a 

rendszer szerveréhez, azon belül is az éppen aktuális OKM-teszthez kapcsolódó URL-eket 

engedélyezné. A CD/pendrájv kialakítható úgy, hogy a szerver ellenőrizni tudja annak tartalmát a 

felhasználótól függetlenül is, és bármiféle módosítás esetén az teszthez való vizsgához való 

hozzáférést letiltsa. E technológia alkalmazása előtt is érdemes, sőt szükséges olyan teszt 

pendrájvok, teszt CD-k előzetes kiosztása, amivel az adatfelvétel előtt az iskola infrastrukturális 

keretei között ellenőrizhető a választott adatfelvételi technológia helyes működése (l. 9.2. és 9.3. 

pontban részletezett eljárások). 

Jelen pillanatban az iskolák egy részének internetkapcsolata még gyenge. Ez egy előzetes célzott 

infrastrukturális fejlesztéssel, vagy esetleg még azt is kiegészítve proxy szerver program 

alkalmazásával orvosolható. Utóbbi esetben a proxy egy helyi számítógépre telepíti a vizsgakérdések 

statikus tartalmát, ahonnan azok kiszolgálhatóvá válnak. Megfelelő biztonság mellett hasonló proxy 

szerver telepíhető a korábbiakban ismertetett CD-re, pendrájvra, ami egyrészt megoldja az internet-

sávszélesség problémáját, valamint nem vet fel újabb biztonsági problémákat sem. 

Az iskolákban történő adatfelvétel másik sarkallatos pontja a monitorok mérete, azok felbontása. 

Miután a teljes egységesítés nehezen kivitelezhető, a PISA-vizsgálatoknál is az alkalmazott eljárást 

ajánljuk, azaz egy ajánlott felbontás meghatározását. Ahogy a 8. fejezetben is utaltunk rá a PISA-

mérés során javasolt felbontás: 1024x768 (Schleicher, 2012). Ilyen típusú monitorokra optimalizáltak 

a feladatok, azaz ennél alacsonyabb felbontás mellett többet kell görgetni a diákoknak, nem ugyanaz 

jelenik meg egy oldalon, mint a többi diák esetén, ami jelentős mértékben befolyásolja a teszten 

nyújtott teljesítményeket (a plusz görgetés miatt általában negatív irányban). Ennél nagyobb felbontás 

esetén pedig a betűk méretének megjelenítése lesz relatív kisebb, ami szintén nem szerencsés, 

ezért a nagyobb felbontásra képes monitoroknál javasolt az alacsonyabb (javasolt) felbontás beállítása. 

Az iskolákban történő adatfelvétel előnye, hogy a diákokat nem kell más intézménybe 

(vizsgaközpontba) szállítani a teszteléshez, a diákok számára ismerős körülmények között történik az 

adatfelvétel, valamint az iskolai infrastukturális fejlesztések előnyeit az iskola egész évben tudja 

használni és kamatoztatni. 
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