
 

Tisztelt Szülő! 

 Ezúton tájékoztatjuk Önt az idegen nyelvi és a matematika, szövegértés kompetenciamérés részleteiről. 

  

Idegen nyelvi mérés 

 Idegen nyelvi mérésre az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán az angol vagy a német nyelvet első 

idegen nyelvként tanulók körében kerül sor. Az idegen nyelvi mérés időtartama 2x30 perc. A mérés a 

következő részekből áll: olvasott szöveg értése és hallott szöveg értése. Az idegen nyelvi mérés napja 

2021. május 19. szerda. A 6. évfolyamos tanulók számára az idegen nyelvi mérés 8 órakor kezdődik. A 

tanulóknak a szokásos időben kell az iskolába érkezni. Az idegen nyelvi mérés 9 óra 30 perckor ér véget. 

A mérés után a megszokott órarend szerint folytatódnak a foglalkozások. Más tantárgyból ezen a napon 

felmérések, számonkérések nem lesznek.  

A 8. évfolyamos tanulók számára az idegen nyelvi mérés 10 órakor kezdődik. A tanulóknak 930 - ra kell 

az iskolába érkezni. A felmérés 1130 - ig tart, utána a tanulók hazamehetnek. 

 A feladatlapok kitöltéséhez csak toll használható, más segédeszköz nem.  

Az intézmény az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján teszi közzé 

2021. június 11-ig. 

 

 

Matematika, szövegértés kompetenciamérés 

A felmérés ideje: május 26. szerda 800 -1200. Ezen a napon a 6. és 8. évfolyamon órarend szerinti tanítás 

nem lesz, minden tanuló a felmérésen vesz részt. A felmérés időtartama 4-szer 45 perc. 

A 6. és 8. osztályosoknak szükségük lesz vonalzóra és számológépre. Mobiltelefon és/vagy tablet a fel-

mérés ideje alatt nem használható még számológép helyett sem. A 6. és 8. évfolyamon a diákok kap-

nak egy „Tanulói kérdőívet”, melyet otthon a szülővel közösen javasolunk kitölteni. A kérdőív megvála-

szolása önkéntes, de beleszámít az iskola és a tanuló értékelésébe, ezért kérjük, szíveskedjen kitölteni. 

Nevet a kérdőívre nem szabad ráírni. A kérdőívet legkésőbb május 28-ig vissza kell hozni, és leadni az 

osztályfőnöknek. A kérdőív tartalmát az iskolában nem nézzük meg, az lezárt borítékban is visszaküld-

hető. 

A tanulók saját nevükre szóló névkártyát kapnak, amelyen szerepel a tanuló mérési azonosítója. A mé-

rési azonosító segítségével tudják megtekinteni a tanuló mérésben elért eredményéről készülő egyéni 

jelentést. Az eredmények 2022. február 28-tól elérhetőek lesznek a https://www.kir.hu/okmfit honlapon 

Kérjük a névkártyát megőrizni.  

Együttműködését köszönjük! 

 

Kaposmérő, 2021. május 13. 

  

 Miovecz János 

 igazgató 

 

 

 

 


