
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉRÉSI ÚTMUTATÓ 
a Természettudományos gondolkodás műveletei teszt felvételéhez 

 

Kedves Kolléga!  

Az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport „Természettudományos gondolkodás vizsgálata” 
programjának második mérése a természettudományok tanulásához, a természettudományos feladatok, 
problémák megoldásához szükséges gondolkodási műveletek fejlettségének vizsgálata. Mintafeladato-
kat az útmutató végén talál. 

A teszt előtt a tanuló évfolyamát, nemét és születési dátumát azonosító diák szerepelnek (lásd az útmu-
tató végén). A tanuló csak akkor tud továbblépni, ha válaszol ezekre a kérdésekre. Ez azért szükséges, 
hogy a megfelelő feladatsort kapja a tanuló.  

Kérjük, a kitöltés megkezdése előtt olvassa végig ezt az útmutatót! 

A teszt kitöltéshez átlagosan 45 percre van szükség. Mivel az tanulók között jelentős különbségek 
lehetnek a mért gondolkodási műveletek fejlettségében, lehet olyan tanuló, akinek nehézséget okoz 
egy-egy feladat megoldása, nem ér a teszt végére, és lehetnek olyanok, akik rövidebb idő alatt végez-
nek a kitöltéssel. 

A teszt kitöltésének időszaka: 2017. február 16. – 2017. március 31. 

A mérés lebonyolítása során az Ön teendői: 

 A munka megkezdése előtt kérje meg a rendszergazdát, hogy ellenőrizze a proxy szerver mű-
ködését. A proxy szerver letölti a tesztet az iskola saját hálózatára, használata csökkenti az in-
ternet sebessége miatt esetlegesen fellépő technikai problémákat. További információkat az 
útmutató végén és a csatolt Útmutató a proxy szerver használatához fájlban talál. 

o FONTOS: minden gépen a PROXY SZERVEREN keresztül töltse be a kérdőívet!  
o A tesztet az alábbi linken éri el: edia.hu/szegedgond 
o Kérjük, készítse elő a tanulók mérési azonosítóit.  

 Ha megszakad a kitöltés folyamata, ismét töltse be a tesztet az edia.hu/szegedgond linken. A 
mérési azonosító begépelése után a tanuló ott folytathatja a kitöltést, ahol abbahagyta, amikor 
megszakadt a kapcsolat.  

 A tanulók munkája (azonosítás és a teszt megoldása) egyszerre indul. Az azonosító oldal után 
következő oldal a tanulóknak szóló információkat tartalmaz (lásd az útmutató végén), ezt köve-
tik a feladatok.  

 Kérjük, a kitöltés alatt – technikai segítség kivételével – más segítséget ne adjon a tanulóknak. 
Munka közben a tanulók papíron jegyzetelhetnek, számolhatnak. 

 A tanulók válaszait az eDia-rendszer egy adatbázisban rögzíti. A részletes, tanulókra lebontott 
eredmények az elemzésekkel együtt az adatfelvételi időszak lezárulta után lesznek elérhetőek 
az eDia rendszer visszajelentő felületén.  

 Kérjük, olvassa fel a tanulóknak a következő szöveget, aminek egy része megjelenik a kép-
ernyőn is. A mérési tapasztalat azonban azt mutatja, hogy szükség van szóbeli közlésre is. 

o Egy tudományos vizsgálatban vesztek részt. Ez a teszt a gondolkodásotokat vizsgálja. 
Ha figyelmesen tanulmányozzátok a feladatokat és gondolkodtok, sikeresen meg tudjá-
tok oldani azokat. Ha szükséges, egy papírlapon jegyzetelhettek, számolhattok. 

o A tesztbe csak akkor tudtok belépni, ha megadjátok, milyen évfolyamra jártok.  
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o A képernyő tetején narancssárga sáv mutatja, hogy hol tartotok a feladatsor megoldá-
sában. 

o Ha technikai probléma adódik (pl. nem tudtok továbblépni, a gép nem fogadja a kattin-
tást), kérjetek segítséget a felügyelő tanártól!  

o A számítógép elmenti a válaszaitokat. Ha megszakad az internetkapcsolat, a következő 
belépéskor ott folytathatjátok a munkát, ahol megszakadt a kapcsolat. 

FONTOS!  Egy azonosítóval csak egyszer lehet belépni a rendszerbe. Minden tanuló azonosítója 
csak EGYETLEN KITÖLTÉST TESZ LEHETŐVÉ. Kérjük, ne használja egyetlen 
tanuló azonosítóját sem a feladatok megtekintésére! Mintafeladatok az útmutató végén 
találhatók. 

Kérjük, javaslataival, észrevételeivel segítse további munkánkat! Írja meg nekünk, milyen kérdéseket 
tettek fel a tanulók a kitöltés alatt, illetve milyen nehézségekbe ütköztek az adatfelvétel során!   

Amennyiben a méréssel kapcsolatban technikai problémája, kérdése van, kérjük, keresse Kállai Istvánt 
a 06-62-343-068-as telefonszámon vagy a a termeszettudomany@edu.u-szeged.hucímen. 

 
 

Köszönjük, hogy munkájával támogatja a program megvalósítását! 

MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport  
munkatársai 

 
  

Azonosító oldal 

 

Információ a tanuló számára 

A teszt vége A tanuló eredménye 

 



MINTAFELADATOK 
 

 

 
 

AZONOSÍTÓ  KÉRDÉSEK 
 

 


