
Tisztelt Szülő! 
 

Tájékoztatjuk, hogy 6. és/vagy 8. évfolyamos gyermeke digitális országos méréseken vesz 

részt a számára kijelölt időszakban.  

- 2022. május 4. – május 17.: mérési időszak a 8. évfolyamon 

- 2022. május 18. – május 31.: mérési időszak a 6. évfolyamon  

A mérések lebonyolítása tanítási napokon, kötelező tanórai foglalkozások keretében történik, diákonként két 

tanítási napot vesz igénybe, csoportbeosztásban.  

 

Az évfolyam minden tanulójának részt kell vennie a számára előírt méréseken.  
A kijelölt napokról mindenkit értestünk az osztályfőnökön és a MozaNaplón keresztül. 

 
 Mérési nap 

felépítése 

Mérési területek Mérési évfolyam Mérés időtartama 

Egyik mérési 

nap 

1. rész  szövegértés 6., 8. évfolyam 2 x 45 perc + szünetek 

2. rész  matematika 6., 8. évfolyam 2 x 45 perc + szünetek 

Másik mérési 

nap 

1. rész  természettudomány 6., 8. évfolyam 2 x 45 perc + szünetek 

2. rész idegen nyelv 6., 8. évfolyam 2 x 45 perc + szünetek 

 

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

szerepelnek olyan példafeladatok, rövid feladatsorok, amelyekhez hasonlóak fognak szerepelni a digitális 

mérésekben.  

 

Ápr. 7-én 14 órától, 8-án a 6. órában (8. évfolyamosok), illetve ápr. 12-én 14 órától (6. évfolyamosok) a diákok 

az iskolában kipróbálják a felületet országos próbamérés keretében. 

 

A szövegértés, matematika, természettudomány mérés során a tanulók csak zsebszámológépet 

használhatnak, telefont vagy a számítógépen elérhető számológépet nem. Az idegen nyelvi mérés során 

kizárólag fejhallgató használható, ezt hozniuk kell, mivel az iskolában korlátozott számban áll rendelkezésre. 

 

A tanulók és szüleik hozzáférést kapnak egy online háttérkérdőívhez is. A diákok otthon, szüleikkel együtt 

válaszolhatnak a szociokulturális hátterükre vonatkozó kérdésekre. A háttérkérdőív kitölthető 2022. április 

20. és május 31. között. 

A háttérkérdőív célja, hogy elemezni lehessen a tanulók szociokulturális hátterének és mért teljesítményének 

összefüggését. Az iskola nem fér hozzá a háttérkérdőívben megadott válaszokhoz, de azt nyomon tudja 

követni, hogy melyik mérési azonosítójú tanuló háttérkérdőíve került már kitöltésre. Kérjük, az eredmények 

pontossága érdekében legyenek szívesek kitölteni a kérdőívet! 

A Mérési azonosító kártyát, amely tartalmazza  

- a háttérkérdőív online elérhetőségét,  

- az intézmény és a tanuló alapadatait,  

- a mérési azonosítót,  

- a háttérkérdőív indításához szükséges kódot és azonosítót.  

az osztályfőnöktől kapják majd meg. Az első belépés után a jelszót meg kell változtatni! 

A szülői háttérkérdőív kitöltését asztali számítógépen, laptopon, esetleg tableten javasolják. A telefon 

használatát nem ajánlják, mert bizonyos kijelzőméretnél a válaszlehetőségek tördelése szétcsúszhat. 

 

Kérdés esetén forduljanak bizalommal Horváth Miklósné intézményvezető-helyetteshez (emailben: 

horvath.miklosne@szenterzsebetiskola.eu, vagy a MozaNaplón keresztül üzenetben). 

Szentes, 2022. április 5.  

 

 

Köszönettel: 

 

Horváth Miklósné  

intézményvezető-helyettes 
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