
 

Tisztelt Szülő! 

Tájékoztatom, hogy a 2022-2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII.29.) BM rendelet szerint az digitális 

Országos mérések időszaka a következő: 

Bemeneti mérés: 2022 október 22-november 30. - Az őszi időszakban 4., 5., 6. és 8. évfolyamon lezajlott. 

Kimeneti mérés időszaka: 2023. március 6 – június 9.     (A 7. évfolyam is vesz részt.) 

Az Oktatási Hivatal az évfolyamok mérési időszakát a következő képpen határozta meg: 

7. évfolyam: 2023.március 20 – április 5. 

8. évfolyam: 2023.április 6 - április 27. 

6. évfolyam: 2023. április 28 – május 22. 

A teszt kitöltése 2 napot vesz igénybe. 1. alkalom: szövegértés (2x45 perc)– matematika (2x45perc), 2. 

alkalom: természettudomány (2x45perc) – idegen nyelv (angol) (2x45perc) Minden 45 perces egység után 

szünet lesz. 

4-5. évfolyam: 2023. május 23 – június 6. 

A teszt kitöltése 1 napot vesz igénybe. 1. alkalom: szövegértés (2x30 perc) – matematika (2x30perc). 

Minden 30 perces egység után szünet lesz. 

Gyakorlófeladat a következő linken érhető el: 

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

A mérés minden nap 8:00 órakor kezdődik, az iskolába érkezés legkésőbb 7:45. Aki elkésik, a pótló napon 

kell teljesítenie a tesztet. A mérés helyszíne: 101. és/vagy 202. terem. A tanulók a mérésben az előre 

elkészített beosztás szerint vesznek részt. A feladatokat számítógépen oldják meg. 

A mérés minden tanuló számára kötelező, ezért hiányzás esetén ezt pótolni kell! 

A tanulók egyedi mérési azonosítót kapnak. A teszt kiértékelését az Oktatási Hivatal végzi, de a tanuló 

személyes adatait nem látja, nem tudja összekötni a kitöltő személyét a teszttel. Gyermeke teljesítményét 

Ön az egyedi mérési azonosító segítségével tudja majd lekérdezni a kiértékelést követően. 

A szövegértés, a matematika és a természettudomány mérés során számológép használata engedélyezett a 

6., 7. és 8. évfolyamon. A mérés napján gyermeke hozzon magával tollat és számológépet. (A mobiltelefon 

vagy a számítógép számológép alkalmazás NEM használható!) Az idegen nyelv hallás utáni szövegértés 

részénél az iskola biztosítja a fejhallgatót. 

Továbbá tájékoztatom, hogy a kimeneti méréshez kapcsolódik egy Háttérkérdőív, ami 2023. február 22-

től elérhető. A kitöltése legfeljebb 30 percet vesz igénybe. A legszerencsésebb, ha a kérdőívet a tanuló a 

szülővel együtt, közösen tölti ki. A háttérkérdőív csak online módon érhető el, egyedi azonosító kóddal, 

amit az iskola kiküld Önnek. Számítunk az együttműködésére, mert az anonim kérdőív kitöltésével 

elősegíti, hogy az iskola pedagógiai munkája mérhető legyen, és az iskolák teljesítménye 

összehasonlíthatóvá váljon. 

 

Budapest, 2023. március 03. 

 

Puksa Beáta s.k. 
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