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Nyelvi mérések 2015-2021

 Papíralapú

 A tanuló teljesíti-e a kerettantervben meghatározott KER szerinti szinteket (6.

évfolyamon A1, 8. évfolyamon A2).

 Közvetlen célja: egyéni, csoport- és iskolai szinten visszajelzést adjanak a mért

nyelvi képességekről, illetve hogy képet adjanak ezek országos szintjéről. A

helyi visszajelzéshez a tanulók százalékos eredménye állt az iskolák
rendelkezésére.

 Az egyéni visszajelzés és az iskolai eredmények közzététele az iskola feladata.

 A nyelvi mérések országos eredményeinek elemzését és közzétételét az

Oktatási Hivatal végezte.

 Két készség: olvasott és hallott szöveg értésének mérése zárt végű itemekkel.

 Bizonyos nyelvi tevékenységek mérése nehéz vagy lehetetlen a zárt végű

itemekkel, mert használatuk nem teszi lehetővé a teljes idegen nyelvi képesség
mérését.



Az eddigi mérések hiányosságai

 Remélt hosszú távú hatás: egy eredménycentrikusabb és nyelvhasználatra 

fókuszáló iskolai nyelvoktatás.

 DE! Itemek = nyelvi képességek mérése, a válaszok százalékos kiértékelése 

azonban ismeretek visszajelzése

 Próbamérés nem volt

 Statisztikai módszertan hiánya

 Csak egy KER szintet mértek

A kép forrása: https://www.cambridge.org/elt/blog/2020/02/07/understanding-lack-vs-a-lack-of/



DIGITÁLIS MÉRÉSEK 

2022

A kép forrása: https://www.flickr.com/photos/marthaenpiet/98359850



DIGITÁLIS MÉRÉSEK 2022-től

 Egyelőre egy adott nyelvi szintet mérnek, de 2023-tól adaptívvá 
válnak.

 A tanuló mérési eredménye első körben a helyesen megoldott 
feladatok százalékos aránya, ami megmutatja, hogy a tanuló nyelvi 
képessége eléri-e az adott szintet. 

 2023-tól a tanulók képességpontját is közlik. (A képességpont 
azoknak a tanulóknak az esetében lesz viszonylag pontos, akiknek a 
nyelvi képessége nagyjából megfelel a tanuló által kitöltött 
feladatsor KER szintjének. Amennyiben jelentős az eltérés a mért KER 
szinttől, csak becslést tudnak adni.)

 Ha adaptív lesz a mérés, pontosabban meghatározható lesz minden 
tanuló nyelvi képességpontja.

 A digitális mérés előnye, hogy a helyes válaszra kattintást igénylő 
feladatok kezelése egyszerűbbé válik azáltal, hogy a válasz jóval 
könnyebben visszavonható és javítható, mint a tesztfüzetekben.

 Hátránya, hogy a feladatokat csak a megadott sorrendben lehet 
megoldani



FELADATTÍPUSOK – olvasott szövegértés

 Korlátozott keretek: csak írásbeli, főként zárt végű itemek

 Nyelvi tevékenység: recepció – olvasott és hallott szöveg értését mérő 

feladatok; a produkció és az interakciót a szövegalkotást közvetetten mérő 

feladatokkal valósítják meg.

 Cél: annak mérése, hogy a tanuló mennyire képes olvasott, illetve hallott 
idegen nyelvi szövegek megértésére és használatára abból a célból, hogy 

sikerrel informálódjon vagy vegyen részt mindennapi kommunikációs 

helyzetekben.

 Olvasott szövegértési itemek: 

 autentikus, illetve szemi autentikus szövegek tartalmára történő rákérdezés; 

 szelektív értést mérő itemek egy-két részinformációra kérdeznek rá;

 a részletes értést mérő itemek esetében az opciók szinte teljesen lefedik a szöveg 

tartalmát;

 a globális értést mérő itemek pedig az átfogó megértést mérik.



FELADATTÍPUSOK – hallott szövegértés

 A hallott szövegértési itemek azt mérik, hogy:

 a tanuló képes-e megérteni és feldolgozni autentikus vagy szemi autentikus 

szövegek alapján készült hangfelvételeket, 

 megvalósul-e az adathordozóról elhangzó szöveg megfelelő mértékű 

recepciója. 

 A hallott szöveg megértését többnyire a szöveg tartalmára rákérdező írott 

feladatok mérik, tehát ezen feladatok megoldását az olvasott szövegértési 

képesség is befolyásolja.

Kép forrása: pixabay.com



FELADATTÍPUSOK - szövegalkotás
 A szövegalkotási itemek azt mérik, hogy:

 a tanuló képes-e különböző kommunikációs helyzeteknek és a beszélő-
vagy olvasóközösség normáinak megfelelő beszélt vagy írott idegen nyelvi 
produktum létrehozására. 

 Ismerniük és használniuk kell az általános (pl. egy történet felépítése) vagy 
interakciós sémákat (pl. üdvözlés), strukturált cselekvéssorokat és azok 
nyelvi megnyilvánulási formáit (pl. bemutatkozási formulák), szövegfajtákat 
és szövegtípusokat, szövegrendező (koherencia) és -összetartó (kohézió) 
elemeket, illetve különböző kontextusokban használt stílusrétegeket
(társalgási vagy hivatalos stílus).

 A mérésben szereplő szövegalkotási itemek olyan zárt itemek, amelyek 
valamennyire lehetővé teszik a kommunikatív kompetencia produktív és 
interaktív elemeinek mérését. 

 Ezekben a feladatokban lyukas szövegeket kell kiegészíteni megadott 
lehetőségek közül választva. 

Kép forrása: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fountain_pen_writing_(literacy).jpg



A feladattípusok és a nyelvi 

tevékenységek kapcsolata



FELADATSOROK

 Egy olvasott szövegértés/szövegalkotás és egy hallott szövegértés részből 

állnak.

 A megoldáshoz 45-45 perc áll a tanulók rendelkezésére 10 perces szünettel

 Semmilyen segédeszköz nem használható. 

 Egy oldalon egy feladat található, amely egy itemet tartalmaz.

 Minden feladatnál új téma

 Segítség: magyar nyelvű cím és utasítás, valamint gyakran illusztráció

 A feladathoz tartozó szöveg és a hozzá kapcsolódó kérdés idegen 

nyelvűek.

 Szöveghosszúság:
KER-szint Szószám/item

A1 20-50

A2 30-70

B1 40-80



INPUT SZÖVEGEK MŰFAJA

 HALLOTT SZÖVEGÉRTÉS A2 (A1-en felül):

hír, történet, útleírás, használati útmutató, recept,
műsorismertetés

 OLVASOTT SZÖVEGÉRTÉS A2 (A1-en felül):

levél, útbaigazítás, blog/naplóbejegyzés, rövid,
eseményleíró újságcikk, recept, hír, ismeretterjesztő
cikk, tanácsok, történet, könyvismertető

SZÖVEGALKOTÁS A2 (A1-en felül)

írásos üzenet, magánjellegű SMS, e-mail



FELADATFORMÁK
 Egyszerű választás (3-4 választási lehetőségközül egy a helyes)

 Legördülő menüből való választás (szövegbe ágyazva egy legördülő 

menü, 3 vagy 4, ha több, akkor egyenként 2 vagy 3 opció tartozik)

 Többszörös választás (a 4-6 válaszlehetőségek között több helyes van, és a 

tanulónak az összeset meg kell találnia).

 Kategóriaválasztás (a szöveg alapján egymástól független állításokról kell 

eldönteni, hogy kire vagy mire igazak)

 „Fogd és vidd” (az összetartozó elemeket kell összepárosítani)

 Lyukas szöveg (A forráselemek egy külön keretben a lyukas szöveg fölött 

vagy mellett találhatóak. Egy célelemhez egy forráselem tartozik, a források 

közül nem kell az összeset felhasználni.)

 Numerikus válasz (egy számmal kell válaszolni – egyetlen nyílt végű 

feladatforma)





Olvasott szöveg értése –

egyszerű választás



Hallott szöveg értése –

egyszerű választás



Hallott szöveg értése –

többszörös választás



Szövegalkotás –

legördülő menüből választás



Olvasott szövegértés –

„Fogd és vidd” 

Városnéző séta Londonban



Szövegalkotás –

lyukas szöveg



Olvasott szöveg értése –

kategóriaválasztás

B1!



Próbafeladatok - KER A2

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

https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo

https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo
https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo


Gyakorló feladatsor a reftantar.hu oldalon

 https://reftantar.e-

studygroup.com/esgeea8870139b7780b13870d4299006da2

 https://reftantar.e-

studygroup.com/esge6b5c4f9b23ce25d8722f4f8f395db85

https://reftantar.e-studygroup.com/esgeea8870139b7780b13870d4299006da2
https://reftantar.e-studygroup.com/esge6b5c4f9b23ce25d8722f4f8f395db85


Hasznos weboldalak

 British Council

 https://learnenglish.britishcouncil.org/

 https://learnenglishteens.britishcouncil.org/

 Református Tananyagtár és feladatkészítő 

 https://reftantar.hu/ (regisztráció szükséges a feladatkészítéshez)

 Régi idegen nyelvi mérés feladatsorai

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/idegen_nyelvi_meres/feladatsorok

 Cambridge English 

 https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/?skill=listening

 Oxford University Press 

 https://elt.oup.com/general_content/hu/segedanyagok/nyelvimeres?cc=us&selLanguage=en
(papír alapú méréshez!)

 https://test-english.com/reading/a2/

 https://test-english.com/listening/a2/

https://learnenglish.britishcouncil.org/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://reftantar.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/idegen_nyelvi_meres/feladatsorok
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/?skill=listening
https://elt.oup.com/general_content/hu/segedanyagok/nyelvimeres?cc=us&selLanguage=en
https://test-english.com/reading/a2/
https://test-english.com/listening/a2/


Jó tanácsok
 Hívjuk fel a tanulók figyelmét a feladatok pontos értelmezésére, 

végrehajtására.

 Listening esetén törekedjenek a kétszeri meghallgatásra. Csak nagyon 

indokolt esetben hallgassák meg többször a hanganyagot.

 Alaposan nézzék meg az illusztrációt és a feladatot tartalmazó képeket.

 Mielőtt továbblépnek, nézzék át a megoldásukat.

Kép forrása: https://www.pikrepo.com/fbaoz/tips-pressed-showing-hints-guidance-and-advice



SIKERES FELKÉSZÜLÉST ÉS 

EREDMÉNYES MÉRÉST KÍVÁNOK!

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


