
 

Országos idegen nyelvi és kompetencia mérés 2018 

A felmérések célja, általános ismertetése: 

 Az idegen nyelvi mérés az általános iskolás tanulók angol nyelvtudását 

vizsgálja. A mérésben minden, első idegen nyelvként angol nyelvet választó 

6. és 8. évfolyamos tanuló részt vesz. A mérés a hallott szöveg értése, illetve 

az olvasott szöveg értése alapkészségekre terjed ki, azt vizsgálja, hogy a 

tanulók elérik-e a tantervi követelményekben az egyes évfolyamok számára 

előírt Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti szinteket. 

A felmérés  időpontja: 

2018.05.16.szerda                                                                                                                                  

6.o  -reggel    8-10 óra 

8.o- délelőtt   10-12 óra 

Mit kell hozni? 

A 6.- 8. évfolyamon tollra lesz szükség. 

A tanulók a mérés megírása után hazamehetnek, több órájuk nem lesz. 

Kompetencia mérés 

A mérések 6., 8.  évfolyamon a matematikai eszköztudás és a 

szövegértési képesség felmérésére terjednek ki. Az ország összes 

iskolájának minden telephelyén, minden 6., 8. évfolyamos tanuló 

azonos időpontban és azonos körülmények között írja meg a tesztet. 

A felmérés  időpontja: 

 2018.05.23. szerda, a kezdési időpont: 8 óra. A mérés napja tanítási 

napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való 

részvétellel teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozás 

számukra nem szervezhető. A mérés kb. 12 órára befejeződik. 

A  felmérés  menete: 

A 6.,8.évfolyam tesztjei olyan matematikai és szövegértési 

eszköztudást mérő feladatokból állnak, amelyek elsősorban nem az 

iskolai tanterv konkrét megvalósulását mérik, hanem a tanulóknak azt 

a képességét,  hogy a tanultakat hogyan tudják alkalmazni valódi 

problémák, helyzetek megoldásában. Ezen évfolyamok esetében 



kétféle – „A” és „B” – tesztfüzet készült, amelyeken belül négy, 

egyenként 45 perces egységbe rendezve találhatók a matematika- és a 

szövegértési feladatok.  

Mit kell hozni? 

A 6., 8. évfolyamon a megoldáshoz vonalzóra, számológépre, és 

tollra lesz szükségük a tanulóknak. Tablet és telefon használata 

tilos. Tízórait ajánlott hozni! 

A tanulói kérdőív: 

A felmérés része egy tanulói kérdőív, melyet a 6. és 8. évfolyamon 

minden tanuló kap. A kérdőívet a tanuló a szüleivel együtt, otthon 

töltse ki, majd legkésőbb a teszt megírását követő napon hozza vissza 

az iskolába! A kérdőív kitöltése önkéntes! 

A felmérésben felhasznált tesztekről: 

A 6., 8. évfolyamon minden tanuló tesztfüzetét vissza kell küldeni, 

javításuk központilag történik. A biztonságos adatkezelés érdekében a 

beküldendő tesztfüzeteket tanulói mérési azonosítóval látjuk el, 

melyeket a tanulók a saját névjegykártyájukon hazavisznek. Kérjük a 

szülőket, hogy ezeket őrizzék meg, mert gyermekük tesztfüzetét a 

központi javítás után (2019. február 27-től 

a https://www.kir.hu/okmfit honlapon a Tanulói jelentés menüpont 

alatt megtekinthetik. 
 

https://www.kir.hu/okmfit

