Tisztelt Szülők, kedves Diákok!
A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendeletnek megfelelően a 2022/2023. tanévben a digitális országos mérések két fő időszakban zajlanak. A bemeneti mérésekre 2022. szeptember 26. és november 30. között, a kimeneti mérésekre (5. és 12. osztályokon kívül mindenkinek)
2023. március 6. és június 9. között kerül sor.
A mérésen való részvétel (az egyéni munkarendben tanulók kivételével) minden érintett évfolyamon
tanuló diáknak kötelező.
A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás – művészeti és a testnevelési órák kivételével – a számukra
nem szervezhető. Ugyanakkor tanítási napnak akkor minősül egy nap, ha a foglalkozási órák száma eléri
a hármat.
Az alábbi táblázat a bemeneti mérések időpontjait tartalmazza.
A mérések reggel 8:00 órakor kezdődnek.

osztályok

10.ab, 9.c

mérés napja
2022. szeptember 26.
2022. szeptember 27.
2022. október 10.

8.ab
2022. október 11.
2022. október 27.

6.ab
2022. október 28.

5.ab

2022. november 16.

mérési területek

mérés időtartama

szövegértés

2 x 45 perc

matematika

2 x 45 perc

természettudomány

2 x 45 perc

szövegértés

2 x 45 perc

matematika

2 x 45 perc

természettudomány

2 x 45 perc

idegen nyelv

2 x 45 perc

szövegértés

2 x 45 perc

matematika

2 x 45 perc

természettudomány

2 x 45 perc

idegen nyelv

2 x 45 perc

szövegértés

2 x 30 perc

matematika

2 x 30 perc

Amennyiben a mérés a fenti napokon nem lenne lehetséges, pótnapokon kell sort keríteni rá.
Tanuló hiányzása esetén is a pótnapon kell teljesíteni a mérést.
A szövegértés, matematika, természettudomány mérés során minden tanuló segédeszközként csak számológépet használhat (telefont nem). Kérjük a tanulókat, hogy a mérések napjain hozzanak magukkal számológépet!

Mérési területek
SZÖVEGÉRTÉS
A 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.

MATEMATIKA
A 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.
TERMÉSZETTUDOMÁNY
A 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, 3 hanem fel kell használniuk és fel kell dolgozniuk a feladatban szereplő információkat, adatokat, adatábrázolásokat is.
IDEGEN NYELVI MÉRÉS
Az idegen nyelvi mérés a 6-8. évfolyamos tanulók angol és német nyelvtudását vizsgálja. A mérésben
az angolt vagy németet első idegen nyelvként tanuló diákok vesznek részt. A mérés azt vizsgálja, hogy
a tanulók elérik-e a tantervi követelményekben az egyes évfolyamok számára előírt Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti szinteket (6. és 7. évfolyam A1, 8. évfolyam: A2). Az idegen nyelvi mérés
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.
Bővebb tájékoztatók az oktatási hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés / Országos és nemzetközi mérések menüpontban kerültek elhelyezésre. Itt találhatók példafeladatok is.
Köszönjük az együttműködést!

