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Tájékoztató a kimeneti mérések lebonyolításáról 

A mérés időszaka és tartalmi jellemzői az alábbi jogszabályokban rögzítettek 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 

 A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. 

rendelet 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet  

A digitális országos kimeneti mérés lebonyolítása 

 A tanulók a mérésben mérési azonosító használatával vesznek részt. A mérési azonosító tanulóval való 

összekapcsolására csak az iskola és a szülő jogosult. 

 A méréseket – helyi felmérésvezetői felügyelet mellett – az iskolákban biztosított számítógépeken kell 

lebonyolítani. 

 A tanulók egy számukra egyedileg meghatározott, véletlenszerűen kiosztott tesztváltozatot kapnak. 

 A meghatározott időszak alatt az évfolyam minden tanulójának részt kell vennie a számára előírt 

méréseken, így a hiányzók számára az adott időszakon belül pótló mérési időpont kerül kijelölésre. 

Háttérkérdőív 

 A mérési rendszer egyik fontos eleme a Háttérkérdőív, melynek célja, hogy országosan és iskolai 

szinten egyaránt elemezni lehessen a tanulók szociokulturális hátterének és mért teljesítményének 

összefüggését, azonban kitöltése önkéntes. A diákok otthon, szüleikkel együtt válaszolhatnak a 

szociokulturális hátterükre vonatkozó kérdésekre. 

 A Háttérkérdőív kitöltéséhez szükséges azonosítót a tanulók már megkapták a tanulók. 

A Háttérkérdőív csak olyan időszakokban érhető el, amikor iskolai mérések nem zajlanak. 

 2023. február 22-től március 17-ig 8:00-22:00 óra között. 

 2023. március 20-tól június 6-ig munkanapokon, 18:00-22:00 óra között. 

 2023. április 6-án és április 11-én 8:00-22:00 óra között. 

 2023. június 7-től június 15-ig 8:00-22:00 óra között. 

Mérési területek iskolánkban 

Szövegértés 

A 4-11. évfolyamos tanulók szövegértési képességét vizsgálja. A tesztek a mindennapi életből vett 

szövegekben szereplő tények, összefüggések feltárását, problémák, helyzetek megoldását várják el a 

tanulóktól, elbeszéléseket, regényrészleteket, ismeretterjesztő szövegeket, újságcikkeket, hirdetéseket és 

szokványos táblázatokat tartalmaznak.  

A tanulóknak a különböző információhordozókhoz kapcsolódó kérdések megválaszolásakor a szövegek 

átfogó értelmezésén túl különböző műveleteket kell végrehajtaniuk. Ezek közé egészen egyszerű és komplex 

műveletek is tartoznak a konkrét információ visszakeresésétől az egyes szövegelemek funkciójának 

meghatározásán át a szöveg megformáltságára való reflektálásig. 

A tesztek főként feleletválasztós kérdésekből állnak, néhány feladatnál egy-egy számot kell begépelniük a 

tanulóknak. A tanulói teljesítmények értékelése központilag történik. 



2 

 

Matematika 

A 4-11. évfolyamos tanulók matematikai eszköztudását vizsgálja, azt, hogy mennyire képesek az iskolai 

oktatás során elsajátított matematikai ismereteiket valós helyzetekben, életszerű kontextusokban alkalmazni. 

A felmérés ugyan figyelembe veszi a matematika tanterveket, de nem csak azon ismeretek mozgósítását várja 

el, amelyeket éppen az adott évfolyamon kellett elsajátítani. 

A tesztek főként feleletválasztós kérdésekből állnak, néhány feladatnál egy-egy számot kell begépelniük a 

tanulóknak. A tanulói teljesítmények értékelése központilag történik. 

A matematikateszt megoldásához a tanulóknak szükségük lesz számológépre, ezért ezt hozzák magukkal a 

mérés napján. Mobiltelefon és/vagy tablet a felmérés ideje alatt nem használható még számológép helyett 

sem. 

Természettudomány 

A 6-11. évfolyamos tanulók természettudományos műveltségét vizsgáló mérésben a  természettudomány 

kérdéseivel, a műszaki, technikai problémákkal valóságos, vagy valószerűen megkonstruált kontextusban 

találkoznak a diákok. A kérdések megválaszolásához nem kizárólag és nem elsősorban az előzetes tudásukra 

van szükségük a diákoknak, hanem fel kell használniuk és fel kell dolgozniuk a feladatban szereplő 

információkat, adatokat, adatábrázolásokat is. 

A tesztek főként feleletválasztós kérdésekből állnak, néhány feladatnál egy-egy számot kell begépelniük a 

tanulóknak. A tanulói teljesítmények értékelése központilag történik. 

Célnyelv (kínai nyelv) 

A célnyelvi mérés a 6-8. évfolyamos, két tanítási nyelvű oktatásban részt vevő tanulók nyelvtudását vizsgálja. 

Azt méri, hogy a két tanítási nyelvű iskolák tanulóinak nyelvtudása az európai nyelvek esetében megfelel-e a 

tantervi követelményekben az egyes évfolyamok számára előírt KER (Közös Európai Referenciakeret) 

szerinti, a kínai nyelv esetében a HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) szerinti szinteknek (6. és 7. évfolyam 

A2/HSK2, 8. évfolyam: B1/HSK3). A célnyelvi mérés az idegen nyelvihez hasonlóan mindkét évfolyamon 

három készséget érint, a mérés egyik része az olvasott szöveg értését és a szövegalkotást, a másik része a 

hallott szöveg értését vizsgáló feladatokból áll. 

A tesztek főként feleletválasztós kérdésekből állnak, néhány feladatnál egy-egy számot kell begépelniük a 

tanulóknak. A tanulói teljesítmények értékelése központilag történik. 

Próbafeladatok 

Az alábbi linkre kattintva érhetőek el: 

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

A mérések időtartama 

mérési napok felépítése mérési területek mérés időtartama 

1. mérési nap 

1. rész szövegértés 
4., 5. évfolyam: 2 x 30 perc 

6., 7., 8., 9., 10., 11. évfolyamok: 2 x 45 perc 

2. rész matematika 
4., 5. évfolyam: 2 x 30 perc 

6., 7., 8., 9., 10., 11. évfolyamok: 2 x 45 perc 

2. mérési nap 
1. rész természettudomány 6., 7., 8., 9., 10., 11. évfolyamok: 2 x 45 perc 

2. rész célnyelv (kínai nyelv) 6., 7., 8. évfolyamok: 2 x 45 perc 

 

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

