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Szülői tájékoztató a 2022. évi Országos kompetenciamérésről 

 

Az emberi erőforrás minisztere a20/2021 (VI. 8.) EMMI rendelet alapján kötelező jelleggel Országos 

kompetenciamérést rendelt el a 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók számára.  

A mérés 6., 8. és 10. évfolyamon matematikai és szövegértési eszköztudást, természettudományos 

műveltséget, továbbá a 6. és 8. évfolyamon idegennyelvi szintet is mérő feladatokból áll.  

A feladatok (tesztek) elsősorban nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását mérik, hanem a tanulóknak 

azt a képességét, hogy a tanultakat hogyan tudják alkalmazni valódi problémák, helyzetek megoldásában. Az 

ország összes iskolájának minden telephelyén, minden 6., és 8. évfolyamos tanuló azonos körülmények között, 

online felületen teljesíti a teszteket. A mérés során a tanulók egy számukra egyedileg meghatározott, 

véletlenszerűen kiosztott tesztverziót kapnak.  

A rendelet alapján a teszt megírása kötelező, amennyiben a tanuló az osztálya számára kijelölt napon 

hiányzik, akkor amikor visszatér az iskolába, másik csoporttal, vagy a pót időpontban kell pótolnia a 

tesztek megírását.  

Fontos, hogy a mérés napján a tanuló ne késsen, mert késés esetén nem vehet részt az aznapi mérési 

eseményen! A mérés napján legkésőbb 7.45-ig érkezzenek meg a diákok az iskolába! 

 

 

Mit hozzon a diák? 

A 6., 8., 10. évfolyamon a szövegértés, matematika, természettudomány mérés megoldáshoz minden 

tanulónak szüksége lesz saját zsebszámológépre, illetve a számítások elvégzéséhez használhatnak 

jegyzetpapírt, melyet az iskola biztosít. Legyen a tanulóknál saját íróeszköz. Más segédeszközt, telefont vagy 

a számítógépen elérhető számológépet nem használhatnak. A számítógépet teljes képernyős módban és 

kizárólag a válaszok megadására használhatják a tanulók a mérés ideje alatt. 

Tízórait, innivalót mindenki hozzon magával! 

 

 

Háttérkérdőív  

A digitális tesztek megírása mellett a tanulók és szüleik hozzáférést kapnak egy online háttér-kérdőívhez 

is, amely a mérési rendszer egyik fontos eleme. Ennek kitöltése önkéntes. A diákok otthon, szüleikkel együtt 

válaszolhatnak a szociokulturális hátterükre vonatkozó kérdésekre.  

A háttérkérdőív célja, hogy országosan és iskolai szinten egyaránt elemezni lehessen a tanulók 

szociokulturális hátterének és mért teljesítményének összefüggését. A kérdőív kitöltéséhez a tanuló mérési 

azonosítóját tartalmazó belépési jelszó szükséges. Az első belépés után a jelszót meg kell változtatni, a 

későbbiekben a kérdőív lezárása előtt csak az új jelszóval lehet visszalépni a kérdőívbe. A jelszó megadásával 

biztosítható, hogy a megadott válaszokat ne ismerhesse meg olyan személy, aki - az eredeti jelszó 

ismeretében – össze tudja kötni a felhasználó személyét a mérési azonosítóval. 

Az Oktatási Hivatalhoz eljutó adatsor csak a tanuló mérési azonosítóját tartalmazza, így a Hivatal nem tudja 

összekapcsolni a tanuló mérési azonosítóját és a tanuló személyazonosságát. Az iskola nem fér hozzá a 

háttérkérdőívben megadott válaszokhoz, de a mérés lebonyolítását támogató informatikai rendszerben 

nyomon tudja követni, hogy melyik mérési azonosítójú tanuló hátkérdőíve került már kitöltésre.  

A háttérkérdőív kitöltéséhez szükséges információkat tartalmazó mérési azonosító kártyát május 2-án, 

kapják meg a tanulók osztályfőnökeiktől, hogy hazavihessék a szüleiknek. A háttérkérdőív a mérési időszak 

végéig, május 31-ig lesz kitölthető. A szülői háttérkérdőív kitöltését asztali számítógépen, laptopon, esetleg 

tableten javasoljuk. A telefon használatát nem ajánljuk, mert bizonyos kijelzőméretnél a válaszlehetőségek 

tördelése szétcsúszhat. 

 



 Simándy József  Ál ta lános  Isko la   
   és  Alapfokú Művészet i  Iskola  

 

2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. 
telefon: 28/470-390; 06-30/295-2997 

                    e-mail: titkarsag@kistarcsa-simandy.hu 

  

 

A mérés időpontjai: 

A mérést május 4-én kezdi a 8. évfolyam. Az időpontok a tájékoztató végén található táblázatban olvashatók.  

A mérés napján a diákoknak más tanórájuk nem lesz, utána hazamehetnek. (12-12.30 között) Az érintett 

tanulók számára a tanulószobát változatlanul biztosítjuk a mérés napján.  

 

Az eredményekről  

A célnyelvi és idegen nyelvi mérések százalékos eredményét (gyorsjelentés) az OH várhatóan 2022. június 

végéig nyilvánosságra hozza. A szövegértés, matematika, természettudomány és nyelvi területen fenntartói, 

intézményi és feladatellátási helyi szintű részletes elemzések várhatóan 2023. február végén lesznek elérhetők 

(a https://www.kir.hu/okmfit/ oldalon a Tanulói jelentés menüpontot választva). A mérési azonosító 

segítségével az iskola és a szülő is ekkor tekintheti meg a tanuló eredményeit. 

Kérjük Önöket, hogy szíveskedjenek a kérdőívet kitölteni, illetve motiválják gyermekeiket a 

kompetenciamérés komolyan vételére, hiszen közös érdekünk, hogy a gyermekeik által elért 

eredmények pozitív képet adjanak közös munkánkról, minél jobb és reálisabb eredmények szülessenek, 

elősegítve iskolánk pozitív értékelését, a rangsorokba való besorolását. 

 

Siposné Varga Edit megbízásából 

 

Üdvözlettel: 

 

Kistarcsa, 2022.04.27.    Kovácsné Kóti Henriette  

       intézményvezető-helyettes 

 

 

 

Digitális kompetenciamérés időpontjai a 8. évfolyam számára 

 
 

 

Osztály Dátum Terem Mérési terület

8.a 2022.05.04 szerda E/7 matematika, szövegértés

8.b 2022.05.04 szerda T/7 matematika, szövegértés

8.c 2022.05.05 csütörtök T/7 matematika, szövegértés

8.d 2022.05.05 csütörtök E/7 matematika, szövegértés

8.e 2022.05.06 péntek T/7 matematika, szövegértés

8.a 2022.05.06 péntek E/7 természettudomány, idegen nyelv

8.b 2022.05.10 kedd T/7 természettudomány, idegen nyelv

8.c 2022.05.10 kedd E/7 természettudomány, idegen nyelv

8.d 2022.05.11 szerda E/7 természettudomány, idegen nyelv

8.e 2022.05.11 szerda T/7 természettudomány, idegen nyelv

Pótlás 2022.05.13 péntek

Pótlás 2022.05.16 hétfő

A rendes mérésen hiányzó tanulók 

számára


