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Célja:

A jogszabályokban rögzített idegen nyelvi és célnyelvi
mérések azt vizsgálják, hogy

• a tanuló teljesíti-e a kerettantervben meghatározott KER
szerinti szinteket (6. évfolyamon A1, 8. évfolyamon A2,
célnyelvi mérésnél A2, illetve B1).

A mérés hosszú távú célja, hogy a mért idegen nyelvi
kompetencia esetleges hiányosságainak feltárásával

• segítse az idegen nyelvi készségek fejlesztését, és
hozzájáruljon az iskolai nyelvoktatás és -tanulás
hatékonyságának növeléséhez.

A továbbfejlesztett mérés megőrzi a jelenlegi mérések
célkitűzéseit, azaz a mérés fő célja továbbra is a
funkcionális nyelvhasználatra való képesség mérése
autentikus szövegekre épülő motiváló feladatok
segítségével.



Változások:

• a mérés továbbra is a receptív készségekre 
fókuszál, és elsősorban olvasott és hallott 
szövegértési feladatokat tartalmaz, amelyeket a 
produktív készségek közvetett mérésére 
alkalmas feladatok egészítenek ki

• a nyílt szövegalkotási feladatokat zárt feladatok 
váltják ki

• az idegen nyelvi mérések és a célnyelvi mérések 
csak a feladatok KER szintjében térnek el

• „a későbbiekben” majd adaptív lesz a mérés

Lényegében ugyanolyan típusú feladatok lesznek, 
mint eddig, csak digitalizálva – járulékos 
veszteséggel számolhatunk.



• a megoldások gyors és objektív szoftveres kiértékelése

• a tanulók nagyobb kedvvel töltik ki a számítógépalapú teszteket (?)

• a tanulói válaszokon kívül más adatok is elérhetőkké és az 
elemzésekbe bevonhatókká válnak (pl.: Mennyi ideig foglalkozott a 
tanuló egy feladattal? Hányszor hallgatott meg egy hangfelvételt?)

• hosszú távon olcsóbb, könnyebben kezelhető, rövidebb átfutási 
idejű és egyszerűbb fenntartású, környezetkímélőbb 

• a tanulói válaszokat nem kell az iskolákban rögzíteni, és a 
feladatsorok javítása és kiértékelése sem a szaktanárok feladata

• a válasz jóval könnyebben visszavonható és javítható, mint a 
tesztfüzetekben

Előnyei:



Hátrányai:

• Az iskola részéről eszközigényes (+a nyelvi méréshez 
fülhallgató).

• A zárt végű elemekkel bizonyos nyelvi tevékenységek mérése 
nehéz vagy lehetetlen, használatuk nem teszi lehetővé a teljes 
idegen nyelvi képesség mérését.

• „A digitális nyelvi mérés célja, hogy nyelvi tevékenységek minél 
szélesebb körén keresztül mérje a tanulók idegen nyelvi 
képességét, illetve annak összetevőit” – DE! a célt a mérés 
keretei korlátozzák: csak írásbeli és azon belül főként zárt végű 
feladatok használatát teszik lehetővé – tehát elsősorban a 
recepciót méri (jobbára csak azt).

• A tanulók nem motiváltak – nem kapnak osztályzatot a 
munkájukra.



A feladatok nehézségi skáláját a KER szintjei
szerint osztják tartományokra és a 2022-es
méréshez az előírt KER szint teljes nehézségi
spektrumát lefedő feladatokat válogatnak. Így
a mérés feladatsoraiba kerülő feladatok
megbízhatóan az adott szintet mérik, és azon
belül változatos nehézségűek.

A mérés eredményeként megállapítható, hogy
az adott szintű feladatsort kitöltő tanuló
képes-e a szinthez tartozó feladatok
többségének megoldására.

Nehézségi 

szintek



Feladattípusok

A példafeladatokból látható, hogy ez 

csak nagyon áttételesen valósul meg.



Az olvasott szövegértési feladatok azt mérik,
hogy a tanuló képes-e autentikus, illetve
szemi autentikus szövegek önálló
elolvasására és az olvasási célnak megfelelő
mélységű megértésére. A szövegértést a
feladatok közvetlenül az olvasott szöveg
tartalmára történő rákérdezéssel mérik.

• a szelektív értést mérő feladatok egy-két részinformációra 
kérdeznek rá

• a részletes értést mérő feladatok esetében az opciók szinte
teljesen lefedik a szöveg tartalmát 

• a globális értést mérő feladatok pedig az átfogó megértést 
mérik például úgy, hogy címet kell választani a 
szöveghez.

Olvasott szöveg 

értése



Szelektív értést mérő feladat 

– német A2



Részletes értést mérő  feladat – A2



Globális értést mérő feladat – német B2



A hallott szövegértési feladatok 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 szöveg tartalmára rákérdező írott
feladatok (az olvasott szövegértési
képesség is befolyásolja)

• képes vagy rövid szöveges opciókat
tartalmazó feladatok: szelektív vagy
globális értést mérnek



Globális 

értést 

mérő 

feladat -

német A2



Szövegalkotási feladatok

Azt mérik, hogy a tanuló képes-e különböző kommunikációs helyzeteknek és a beszélő-
vagy olvasóközösség normáinak megfelelő beszélt vagy írott idegen nyelvi produktum
létrehozására. Ehhez ismernie és használnia kell a kommunikáció gördülékeny
lebonyolításához szükséges 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
feladatok olyan zárt kérdéseket tartalmaznak, amelyek valamennyire lehetővé teszik a
kommunikatív kompetencia produktív és interaktív elemeinek mérését, azaz:

• szókincs

• mondattan

• kohézió

• pragmatikai ismeretek



Szókincs ismeretét kontextusban mérő feladat



Szövegalkotási feladat – német B2



Szövegalkotási 

feladat – német 

A1



A feladatsor

•Egy olvasott szövegértés/szövegalkotás és egy hallott 
szövegértés részből állnak. Mindkét rész megoldására 45-
45 perc áll a tanulók rendelkezésére, közben egy 10 perces 
szünettel. A feladatsorok megoldásához semmilyen 
segédeszköz nem használható.

•Egy oldalon egy feladat található. A tanuló minden 
feladatnál új témával találkozik. A kontextus 
megteremtését magyar nyelvű cím és gyakran illusztráció is 
segíti. Az utasítások magyar nyelvűek, rövidek és 
visszatérő elemeket tartalmaznak, így a megértésük nem 
igényel sok energiát. 

•A feladathoz tartozó szöveg és a hozzá kapcsolódó 
kérdés idegen nyelvű. A feladatokhoz tartozó szöveg 
hosszúsága a feladat által mért KER-szinthez igazodik.



Hallott szöveg

•párbeszéd, bemutatkozás,

•beszámoló gyerekblogban

•utasítás, útbaigazítás,

•hirdetés, időjárás-jelentés,

•menetrendi információ

•hangüzenet,

•iskolai hír, áruházi hír(bejelentés)

•programismertetés (osztálykirándulás)

•hír, történet,

•útleírás, használati útmutató,

•recept

•műsorismertetés

Olvasott szöveg

• e-mail, képeslap, meghívó,

• feljegyzés/beszámoló, utasítás, felirat

• hirdetés, információs tábla, plakát, szórólap 

brosúra, menetrendi információk

• étlap, műsorleírás, útleírás

• hozzászólás, interjú, újságcikk

• levél, útbaigazítás

• blog/naplóbejegyzés

• rövid, eseményleíró újságcikk

• recept

• hír, ismeretterjesztő cikk, tanácsok

• történet, könyvismertető

Szövegalkotás

• párbeszéd,

• leírás (saját magáról, foglalkozásáról, lakóhelyéről 

• képeslap,

• szállodai bejelentőlap

• írásos üzenet,

• magánjellegű SMS,

• e-mail
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- egyszerű választás: az igaz állítást vagy egy
kérdéshez tartozó helyes választ kell
kiválasztani, a válaszlehetőségek között egy
helyes van, ezért a szoftver csak egyet enged
kiválasztani

- legördülő menüből választás: lényegében lyukas
szöveget kell kiegészíteni, ha a szövegbe ágyazva
egy legördülő menü szerepel, akkor 3 vagy 4, ha
több, akkor egyenként 2 vagy 3 opcióból

- többszörös választás: a válaszlehetőségek között
több helyes van, és a tanulónak az összeset meg
kell találnia; a szoftver több választ is enged
kiválasztani (a lehetőségek száma 4, 5 vagy 6 és
mindig van köztük helytelen)

Feladatformák:



Kategóriaválasztás: az a szöveg alapján egymástól
független állításokról kell eldönteni, hogy kire
vagy mire igazak. Soronként csak egy jó válasz
van.

Fogd és vidd: az elemek mozgatásával a
tanulónak az összetartozó elemeket kell
összepárosítani. Egy célelemhez egyetlen
forráselem tartozik, a források közül nem kell
az összeset felhasználni – lehet kép vagy lyukas
szöveg is.

Numerikus választ igénylő feladat: az egyetlen nyílt
végű feladatforma. A szövegre vonatkozó
kérdésre egy számmal kell válaszolni.



- első kör: a helyesen megoldott feladatok százalékos aránya

- 2023. február: a tanulók képességpontjainak közlése

- azon tanulók esetében, akiknek a képességpontjaik jelentősen 
eltérnek az adott KER szinttől, csak becsülni lehet a 
képességpontok értékét

- az adaptív mérésnél már minden tanuló képességszintje pontosan 
mérhető lesz

Az eredmények 

értelmezése



Példafeladatok 

elérhetősége

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos
_meresek/peldafeladatok



Gyakorló 

feladatok

https://bfu.goethe.de/a2_mod_2
MX5/hoeren.php

- Interaktív 

internetes oldalak

Goethe Institut

lingua.com/de

https://lingua.com/de/deutsch/lesen/

https://deutschlernerblog.de/tag/hoerverstehen-deutsch-a2/

Sokat kell tekerni, nagyon 

sok a reklám

https://www.youtube.com/pla
ylist?list=PLsoAwWtvF3L0rEBL
C33J2jIlNjwfsXg88

German Listening Practice



https://app.teachermade.com/begin/fb5ab45a-c892-446c-a19b-b470584c96cd

Példafeladatok 

elérhetősége

https://app.teachermade.com/begin/5fbe12c4-94e9-45b2-9145-

eb8048d147c5

https://app.teachermade.com/begin/fa19e978-859b-43c4-ad83-

ea41862ac6a8

https://app.teachermade.com/begin/fb5ab45a-c892-446c-a19b-

b470584c96cd

https://app.teachermade.com/begin/c1f35fa2-4356-42c2-8696-

2e6f25cd07a1

https://app.teachermade.com/begin/f665e160-677c-4821-a9c1-

3166a3d49f5a

https://app.teachermade.com/begin/10727970-ff09-4719-b709-

b245dd2d8667

https://app.teachermade.com/begin/bbaaf4d4-04cd-4342-8525-

5fb21c651594

https://app.teachermade.com/begin/13e433ad-c749-44e8-ac14-

8aef96f97123

https://app.teachermade.com/begin/68f9da60-cb78-4d9d-848e-

71403701058d

https://app.teachermade.com/begin/aa56f9de-d025-4739-b364-

6b4205693175



Köszönöm a 
figyelmet!



Készült az Oktatási Hivatal Megújuló nyelvi mérések digitális felületen c. kiadványa alapján: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/digitalis_orszmer/OKMtartalmik

eret_Nyelvi.pdf?fbclid=IwAR1fWJf8CeCNM5rIBNjYZXiZ13B2aXlHV86iy7unyYxFWx_Ki-

U79fQgfFM

A példafeladatok forrása: https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo

Képek forrása: Pixabay

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/digitalis_orszmer/OKMtartalmikeret_Nyelvi.pdf?fbclid=IwAR1fWJf8CeCNM5rIBNjYZXiZ13B2aXlHV86iy7unyYxFWx_Ki-U79fQgfFM

