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Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola 

031054 

A mérések rendje a 2022-2023. tanévben 

 

Mérés megnevezése Érintett 

évfolyam 

Mérés/vizsgálati 

terület, 

kompetencia, 

tantárgy 

Lebonyolítás 

időszaka 

Előkészítéshez 

szükséges 

adatok 

megküldése 

az OH részére 

Lezáráshoz 

szükséges 

adatok 

megküldése 

az OH 

részére 

Mérési 

napok 

száma 

Felelős 

bemeneti mérés 5.évfolyam Olvasásképesség 

 

2022. 

szeptember 

- - - humán 

munkaközösség - 

vezető 

kritériumorientált 

mérés - értékelés 

1.évfolyam Tanulói 

képességmérés 

2022. 

szeptember 

 

- - - mérés – értékelés 

rendszergazdák 

kritériumorientált 

mérés - értékelés 

3.évfolyam Műveleti sebesség, 

íráskészség, 

szókészlet, olvasási 

készség 

2022. 

szeptember 

- - - mérés – értékelés 

rendszergazdák 

kritériumorientált 

mérés - értékelés 

5.évfolyam Tanulási stílus, 

tanulási motiváció 

2022. 

szeptember 

- - - mérés – értékelés 

rendszergazdák 

bemeneti mérés 6., 8. 

évfolyam 

szövegértés, 

matematika és 

természettudomány 

2022. 

szeptember 

26 - 2022. 

november 30. 

2022. 

szeptember 23. 

2022. 

december 9. 

2 felsős 

intézményvezető - 

helyettes 

kimeneti mérés 6-8. 

évfolyam 

szövegértés, 

matematika és 

természettudomány 

2023. 

március 6 - 

2023. június 

9 

2022. 

november 30. 

2023. június 

15. 

2 felsős 

intézményvezető - 

helyettes 

bemeneti mérés 6., 8. célnyelv 6. 2022. 2022. 2022. 2+1 felsős 



évfolyam 

angol vagy 

német első 

idegen nyelv 

évfolyam A1 szint 

8. évfolyam A2 

szint 

szeptember 

26 - 2022. 

november 30. 

szeptember 23. december 9. intézményvezető - 

helyettes 

kimeneti mérés 6-8. 

évfolyam 7. 

évfolyam is! 

angol vagy 

német első 

idegen nyelv 

célnyelv 6-7. 

évfolyam A1 szint 

8. évfolyam A2 

szint 

2023. 

március 6 - 

2023. június 

9. 

2022. 

november 30. 

2023. június 

15. 

2+1 felsős 

intézményvezető - 

helyettes 

kísérleti bemeneti 

mérés 

4–5. 

évfolyam 

szövegértési és 

matematikai 

2022. 

szeptember 

26 - 2022. 

november 30. 

2022. 

szeptember 23. 

2022. 

december 9. 

1 alsós és felsős 

intézményvezető - 

helyettes 

kísérleti kimeneti 

mérés 

4–5. 

évfolyam 

szövegértési és 

matematikai 

2023. 

március 6 - 

2023. június 

9. 

2022. 

november 30. 

2023. június 

15. 

1 alsós és felsős 

intézményvezető - 

helyettes 

DIFER mérés 1. évfolyam elemi készségek 

diagnosztikus 

értékelése 

2023. június 

15. 

 

2022. október 

28. 

- - alsós 

intézményvezető - 

helyettes 

Pályaválasztási 

kompetenciamérés 

8. évfolyam a pályaválasztást 

megalapozó 

kompetenciák 

vizsgálata 

2022. 

szeptember 

19 - 2022. 

október 10. 

2022. október 

17. 

 

- - felsős 

intézményvezető - 

helyettes 

kritériumorientált 

mérés - értékelés 

3 – 8. 

évfolyam 

Műveleti sebesség 

mérése 

2022. 

december 

- - - mérés – értékelés 

rendszergazdák 

központi írásbeli 

felvételi vizsga 

8.évfolyam Matematika, 

anyanyelv 

2023. január 

22. 

- - 1 intézményvezető, 

osztályfőnökök 

emelt szintű csoport 

szervezése a 

pedagógiai program 

szerint az 5. 

évfolyamra 

matematikából 

4.évfolyam matematika, 

anyanyelv 

2023. május - - - alsós 

intézményvezető – 

helyettes 

emelt szintű csoport 

szervezése idegen 

6.évfolyam angol nyelv/német 

nyelv 

2023. május - - - idegen nyelvi 

munkaközösség – 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A piros színnel jelölt mérések a 2022/2023-as tanévtől kerülnek bevezetésre. 

A kék színnel jelölt mérések belső mérések. 

A zöld színnel jelölt mérések a Kritériumorientált, diagnosztikus mérés – értékelések. 

A fekete színnel jelölt mérések oszágos mérések. 

Kritériumorientált, diagnosztikus mérési - értékelési rendszer az individuális- és differenciált csoportos fejlesztéshez a 2021-2022. 

tanévben 

 1. 

o. 

2. 

o. 

3. 

o. 

4. o. 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 

Szeptember         

Október 

Tan. 

kép. 

 Ms., Ik. 

Szi., 

Ok. 

 Ts., 

Tm., 

Im. 

   

November         

December   Ms. Ms. Ms. Ms. Ms. Ms. 

Január         

Február         

Március 
 Tan. 

kép. 

      

Április 

  Ms., Ik. 

Szi., 

Ok. 

KKKM Ms., 

Ik. 

Szi., 

Ok. 

KKKM Ms., 

Ik. 

Szi., 

Ok. 

Ms., 

Ik. 

Szi., 

Ok. 

Május      OKM  OKM 

 

nyelvből a pedagógiai 

program szerint a 7. 

évfolyamra 

vezető 

kimeneti mérés 6.és 8. 

évfolyam 

Olvasásképesség 

 

2023. május - - - humán 

munkaközösség – 

vezető 

NETFIT mérés 5 – 8. 

évfolyam 

tanulók fizikai 

állapotának és 

edzettségének 

vizsgálata 

2023. január 

9 – 2023. 

május 12 

- 2023. június 

15. 

- testnevelő tanárok 


