
Szülői tájékoztató a 2015/2016-os tanév idegen nyelvi mérésével kapcsolatban 

 

Tisztelt Szülők!  

Jelen útmutató a 2015/2016. tanév idegen nyelvi mérésével kapcsolatos tudnivalókat foglalja össze az Önök 

számára. 

Az idegen nyelvi mérést az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán az angol vagy német nyelvet első idegen 

nyelvként tanulók körében kell lefolytatni, a célnyelvi mérésben részt vevő (két tanítási nyelvű nevelés-oktatásban 

részesülő) tanulók kivételével (tanév rendje 9. § (7)). Az ország összes iskolájának minden feladatellátási helyén a 

mérésben érintett 6. illetve 8. évfolyamos tanulók azonos időpontban és azonos körülmények között írják meg a 

mérést. 

Az idegen nyelvi mérés azt méri, hogy a tanulók nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményekben előírt KER 

szerinti szinteknek (http://www.nyak.hu/nyat/doc/ker_2002.asp), azaz 6. évfolyamon az A1-es, 8. évfolyamon az A2- 

es szintnek. A mérésen annak a tanulónak a nyelvtudása felel meg az adott KER szerinti szintnek, aki eléri a 

feladatlapon elérhető maximális pontszám 60%-át. A mérés a tanulók nyelvtudását két alapkészségen, az olvasott 

szöveg értésén és a hallott szöveg értésén keresztül méri a Tartalmi keretben meghatározottak szerint. A 

feladatlapokat szakmai bizottságok állítják össze a KER szintleírásai alapján, kitöltésükre a szüneteket nem számítva 

hatvan perc áll a tanulók rendelkezésére. 

A feladatok megoldása során semmilyen segédeszköz (pl. szótár) nem használható. A tanév rendje szerint az idegen 

nyelvi mérés napja: 2016. május 18. szerda. Az idegen nyelvi mérést ezen a napon az ország egész területén 

egységesen írják meg a tanulók. A 6. évfolyamos tanulók számára az idegen nyelvi mérés 8 órakor, a 8. évfolyamos 

tanulók számára 10 órakor kezdődik (ettől az intézmény vezetője a későbbiekben megadott szempontok figyelembe 

vételével eltérhet). 

A mérés napjának megszervezésekor a következőket vesszük figyelembe:  

• A mérésben részt vevő tanulók adott napi órarendjét úgy szervezzük, hogy a tanulók a nyelvi mérésen optimálisan 

tudjanak teljesíteni.  

• A korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerint azokon a tanítási napokon, amikor a tanuló a tanév rendjében szereplő 

mérésen vesz részt, csak művészeti és testnevelési órákon való részvételre kötelezhető. 

 • Ugyanakkor az Nkt. 4. §-a szerint tanítási napnak akkor tekinthető az adott nap, ha a tanulók számára 

megszervezett foglalkozási órák száma eléri a három órát. Ha a tanuló nem vesz részt mérési feladatok 

végrehajtásában, úgy rá ez az előírás nem vonatkozik, az iskola által a számára meghatározott tanórákon kell részt 

vennie. 

Minden-a mérésben részt vevő- tanuló feltétlenül hozzon magával tolltartót, enni- és innivalót.  

 

Tisztelettel:  

 

dr. Markovszkyné Sindler Ágnes 

intézményvezető   

 


