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A 2021/2022. tanév nagy változást jelent a kompetenciamérésben, mert az 

eddigi papír alapú mérést felváltja a digitális mérés.

A következő diasorozat ismerteti, hogy a küszöbön álló digitális tesztekben 

milyen mérési területeket, tartalmi elemeket és gondolkodási műveleteket, milyen 

feladatformák és digitális elemek, eszközök alkalmazásával, milyen 

környezetben mérünk.

Mi támasztja alá a papíralapú mérések digitalizálását, hosszú távon milyen 

szervezési és legfőképpen pedagógiai előnyökkel járhat a váltás.



A nemzetközi mérések már digitálisak

• A digitális átállás előkészítése során támaszkodhatunk a nemzetközi mérések során szerzett 
számos tapasztalatra

Forrás: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/digitalis_orszmer/OKMtartalmikeret_Szovegertes_Matematika.pdf
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Az elektronikus mérés előnyei

• A tanulási-tanítási folyamatban is mind nagyobb szerepet játszanak a digitális eszközök és az 
egyre több területet behálózó internet.

• A számítógépes kitöltés révén a tanulói válaszokon kívül más adatok is elérhetővé és az 
elemzésekbe bevonhatóvá válnak: Mennyi ideig foglalkozik a tanuló egy feladattal? Hányszor 
lép/lapoz vissza ugyanoda?

• Ahogy a tanuló halad előre a feladatokkal, a mérési szoftverbe beépített algoritmus a gyermek 
válaszai alapján számításokat végez, és az így létrejött képességbecslésnek megfelelően a 
tanulói képességhez leginkább illeszkedő feladatot/blokkot osztja ki számára.

• Fontos előnye ennek a megoldásnak, hogy a tanulók számára motiválóbb egy olyan teszt 
megoldása, amelyben több, a képességüknek megfelelő feladattal találkoznak, mint egy 
hagyományos tesztben.

• Hosszútávon olcsóbb, könnyebben kezelhető, rövidebb átfutási idejű és egyszerűbb 
fenntartású, valamint környezetkímélőbb.



Matematikai eszköztudás

A kompetenciamérésben vizsgált matematikai eszköztudás magában foglalja:

• az egyénnek azt a képességét, amelynek segítségével megérti és elemzi a matematika 
szerepét a valós világban; 

• a matematikai eszköztár készségszintű használatát;

• az elsajátított matematikai tudás valós élethelyzetekben való alkalmazásának igényét és az 
erre való képességet; 

• a matematikai eszközök használatát a társadalmi kommunikációban és együttműködésben az 
egyén életkorának megfelelő szinten.



Matematikai eszköztudás

• A matematika az iskolai oktatás egyik alapköve.

• A társadalomban, a munka világában és a mindennapi életben való boldogulásban
jelentős szerepet játszik a matematika ismerete és alkalmazásának képessége.

• Hétköznapi matematikai problémák
• Milyen címletű bankjeggyel fizessünk a boltban?

• Mennyi festéket vásároljunk egy szoba kifestéséhez?

• Elég-e az autóban lévő benzin, hogy elérjük vele az úti célunkat?

• Adott feltételek alapján melyik terméket érdemes megvásárolni?

Forrás: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/digitalis_orszmer/OKMtartalmikeret_Szovegertes_Matematika.pdf
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Matematikai eszköztudás

Felmerül a kérdés, hogy a papíron, illetve digitális környezetben megjelenő problémák megoldása

vajon ugyanazon ismereteket, képességeket mozgósítják-e, vagy más jellegű készségeket (is)

igényelnek. Egy adott probléma mindkét környezetben ugyanazokra az adatokra, információkra

épül, de a digitális médium lehetőséget biztosít a feladatok interaktívvá tételére, például

táblázatban szereplő adatok rendezésére és/vagy szűrésére, térbeli alakzatok forgatására stb.

A matematikafeladatok besorolása továbbra is négy dimenzió mentén fog történni:

• tartalmi terület,

• gondolkodási művelet,

• feladatforma,

• nehézség.



Tartalmi területek

A kompetenciamérés matematikai tartalma nem a Nemzeti alaptantervre (NAT) épül, de
figyelembe veszi azt. Figyelmet fordítunk arra, hogy a vizsgált évfolyamokon ne kérjünk számon
olyan tudást, amivel a tanulók az iskolai oktatás során még nem találkozhattak. Mivel a
mindennapokban alkalmazható tudás mérése a cél, előfordulhat, hogy a tanterv egyes elemei
nem jelennek meg a kompetenciamérés feladataiban.

4 tartalmi terület

1. Mennyiségek, számok, műveletek (M)

2. Hozzárendelések, összefüggések (H)

3. Alakzatok, tájékozódás (A)

4. Statisztikai jellemzők, valószínűség (S)

Előfordulhat, hogy egy feladatnál több tartalmi terület is megjelenik. Az ilyen feladatok
besorolásakor arról döntünk, hogy melyik benne a dominánsan megjelenő terület.



Tartalmi területek

1. 

A mennyiségek, számok, 
műveletek

Forrás: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/digitalis_orszmer/OKMtartalmikeret_Szovegertes_Matematika.pdf
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Tartalmi területek

2.

Hozzárendelések, 

összefüggések
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Tartalmi területek

3. 

Alakzatok,

tájékozódás
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Tartalmi 
területek

4. 

Statisztikai 
jellemzők, 

valószínűség
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Gondolkodási műveletek

• A feladatok megoldásakor a tanulók először értelmezik a feladat szövegét, az adott helyzetet,
azt lefordítják a matematika nyelvére, azaz modellt alkotnak.

• A feladatok megoldásához különböző gondolkodási műveletekre: képességekre, készségekre 
van szükség (pl. értelmezés, érvelés, kommunikáció, ábrázolás, modellezés, formális 
nyelvhasználat, matematikai eszközhasználat stb.).

• A gondolkodási műveletek három csoportja a kompetenciamérésben:

• tényismeret és egyszerű műveletek (1)

• alkalmazás és integráció (2)

• komplex megoldások és értékelés (3)



Gondolkodási 
műveletek

Egy tartalmi területről 

származó, egy vagy több 

egyértelmű lépés végrehajtása

Az idetartozó feladatok 
alapvető ismeretek felidézését 
és alkalmazását várják el

1.

Tényismeret és 

egyszerű műveletek
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2.
Alkalmazás és 

integráció

Ismert módszerek vagy azok 

kombinációjának alkalmazása

Gondolkodási 
műveletek

Forrás: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/digitalis_orszmer/OKMtartalmikeret_Szovegertes_Matematika.pdf
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3.
Komplex megoldások

és  értékelés

Összetett problémák átlátása, 

értelmezése, értékelésének 

megfogalmazására való 

képesség, kreativitás, önállóság 

jellemző erre a 

műveletcsoportra

Gondolkodási
műveletek
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Hogyan változik a tesztek kitöltése?

https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/13815/kitoltes?feladat=1

https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/13815/kitoltes?feladat=1


Navigálás a teszten belül

Az a feladat, amelyen 
éppen dolgozik

Részben megválaszolt feladat

Megválaszolt feladat

Még nem megválaszolt feladat

A képernyő jobb felső sarkában láthatják, hogy a teszt hányadik feladatánál járnak, valamint itt jelenik 

meg a kitöltési időből hátralévő időt mutató visszaszámláló is.



Feladatformák

A zárt végű feladatoknál a tanulónak a felkínált válaszlehetőségek közül kell

kiválasztania a helyese(ke)t. A nyílt végű feladatok esetében a tanulóknak önállóan

kell megadniuk a rövidebb-hosszabb választ egy szövegdobozban.



Feladatformák
Egyszerű feleletválasztás

Vertikális elválasztás

Feladatlaptörzs

https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/13731
https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/13731


Feladatformák Többszörös feleletválasztás

https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/13734/kitoltes?feladat=0
https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/13734/kitoltes?feladat=0


Feladatformák Legördülő menüből választás

https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/13857/kitoltes?feladat=0
https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/13857/kitoltes?feladat=0


Feladatformák
Kategóriaválasztás

https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/13659/kitoltes?feladat=0
https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/13659/kitoltes?feladat=0


Feladatformák
„fogd és vidd”

https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/13736/kitoltes?feladat=0
https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/13736/kitoltes?feladat=0


Feladatformák
Rövid szöveges válasz

https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/13730/kitoltes?feladat=0
https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/13730/kitoltes?feladat=0


Feladatformák
Hosszabb szöveges válasz

https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/13732/kitoltes?feladat=0
https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/13732/kitoltes?feladat=0


Feladatformák
Összetett feladatok

https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/13735/kitoltes?feladat=0
https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/13735/kitoltes?feladat=0


Tesztmátrix

A tesztmátrixok biztosítják a tartalmi területek és a gondolkodási műveletek arányos megjelenését.

A 6. évfolyamon egy kicsit eltolva azon területek felé, melyből a tanulók szélesebb körű ismeretekkel

rendelkeznek.

Az adaptív rendszerben a tanuló eredményét a tesztprogram mérés közben számolja, így rendre a

képességeinek megfelelő feladatcsomagokat fog kapni, ekkor a tanulóhoz eljutott feladatokhoz rendelt

gondolkodási műveletek aránya már tanulónként is változni fog. Ennek az az oka, hogy ugyan a

feladat nehézsége és összetettsége nem mindig függ össze, ám általánosságban inkább jellemző,

hogy egy komplex feladatot nehezebb megoldani, így egy adaptív tesztben egy jobb képességű tanuló

várhatóan nagyobb arányban kap majd komplex feladatokat, míg egy gyengébb képességű olyanokat,

amelyekben egyszerű műveleteket kell végrehajtani.



A mérés vége

• A tanuló lezárja a tesztben szereplő utolsó feladatlapot, vagy lejárt a tesztre szánt idő, ekkor a 

rendszer automatikusan kilépteti a tanulót. 

• A mérés azonban nem feltétlenül ér véget a teszt befejezésével, hiszen tartalmaz a tanulók 

otthoni, iskolai hátterére, szokásaira, attitűdjére, véleményére vonatkozó tanulói vagy szülői 

kérdőívet is. Az erre adott válaszok fontos támpontokat nyújtanak az eredmények mélyebb 

elemzéséhez.

• Azokban a tesztekben, amelyek tartalmaznak nyílt végű, szakértői kódolást igénylő 

feladatokat, a mérési szoftver nem tud azonnali visszajelzést adni a kitöltőnek, hiszen        a 

feladatok egy részében szakértői értékelés szükséges.



Fejlesztés alatt az eszközpanel

• Számológép (beépített, minden tanuló azonos eszközt használ, esélyegyenlőség)

• Szimbólumkészlet (speciális matematikai kifejezések leírása)

• Jegyzettömb (az ide írt jegyzet másolható és beilleszthető a szöveges válaszmezőbe)

• Vonalzó (forgatható, mozgatható, távolságok mérésére alkalmas)

• Segédlet (előhívható szövegdoboz, amely a feladatmegoldáshoz szükséges               
kiegészítő információkat tartalmaz, mint például a képlettár)



Javaslatok a digitális mérés gyakorlására

1. Digitális OKM - Útmutató a matematika, szövegértés és természettudomány  példafeladatokhoz

https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/13815/kitoltes?feladat=0

2. Matematika    

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

3. Matematika kompetenciamérés 2006-2016-ig

https://www.ementor.hu/gyorsmenu

4. Kompetenciamérések feladatsorai ppt-n (Albert Andrea szaktanácsadó)

https://drive.google.com/drive/folders/1u77j78nPbcgKWvjKjsi7uD7VnI9mEUvl

5. Gyakorló feladatok a digitális kompetenciamérésre 1. feladatsor

https://app.teachermade.com/begin/ffbae1e1-a5f9-4394-86cb-a079dfc2d715

6. Gyakorló feladatok a digitális kompetenciamérésre 2. feladatsor

https://app.teachermade.com/begin/79e7b64d-e321-4469-81b8-740d67b5d074

7.Gyakorló feladatok a digitális kompetenciamérésre 3. feladatsor

https://app.teachermade.com/begin/250234ba-94b9-47bf-8a3b-3c1dc65d4383

https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/13815/kitoltes?feladat=0
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/peldafeladatok
https://www.ementor.hu/gyorsmenu
https://drive.google.com/drive/folders/1u77j78nPbcgKWvjKjsi7uD7VnI9mEUvl
https://app.teachermade.com/begin/ffbae1e1-a5f9-4394-86cb-a079dfc2d715
https://app.teachermade.com/begin/79e7b64d-e321-4469-81b8-740d67b5d074
https://app.teachermade.com/begin/250234ba-94b9-47bf-8a3b-3c1dc65d4383


Javaslatok a digitális mérés gyakorlására

1.Matematika kompetencia (HEFOP 3.1.1. projekt kompetencia alapú programcsomagok
kereszttantervi „A” moduljai, nem interaktívak, de összetett gondolkodást, és a most mérni kívánt
gondolkodási képességeket kívánják meg)

2. Kompetenciafejlesztő munkafüzet 5-6. Matematika

3. eDia felület

4. Redmenta felület

kompetencia 6.1 Direktcím:okm6.1                                          

Kompetencia 6.2 Direktcím: okm6.2

5. Református Tananyagtár  

http://www.kooperativ.hu/matematika_kompetencia
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/NT-80482
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/NT-80482
http://edia.hu/tanari-tesztek-modul/
http://edia.hu/tanari-tesztek-modul/
https://reftantar.e-studygroup.com/esg73bf1ef5ec2267ff8d02a8048adf3e79?fbclid=IwAR1N5gf6vkZ1ITWZJ8X4JFACvYcZQV1CLykeHYa1Hhsfe2YvhUuH7POf-yk
https://reftantar.e-studygroup.com/esg73bf1ef5ec2267ff8d02a8048adf3e79?fbclid=IwAR1N5gf6vkZ1ITWZJ8X4JFACvYcZQV1CLykeHYa1Hhsfe2YvhUuH7POf-yk


Köszönöm a figyelmet!


