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1. PROBLÉMAFELVETÉS 

1.1. A témaválasztás motivációja 

Jelen dolgozat megírásának alapvető motivációja a pedagógiai mérés-

értékelés témakörében összegyűlt ismeretekhez történő újító hozzájárulás annak a 

konkrét kérdésnek a vizsgálatával, hogy a feleletválasztós tesztek során 

alkalmazható pontozási rendszerek paraméterei hogyan befolyásolhatják a 

tanulók válaszait. A téma iránti érdeklődés elsősorban a személyes kíváncsiságon 

alapul, azonban az elköteleződés fontos fázisa volt, amikor néhány évvel korábban 

az Egyetem egyik FSA-pályázata keretében TÖRÖK Judit és VÁSÁRHELYI Éva (2015) 

tanárnők által kidolgozott, a TTK matematika kritériumtesztjeire szánt felelet-

választós kérdések gyűjteményéhez kapcsolódóan az online tesztkörnyezet 

kialakítási lehetőségeinek vizsgálatában volt alkalmam részt venni. 

Általánosságban elmondható, hogy a magyarországi normál tantervi 

matematikatanítás hagyományai között nem szerepel jelentős súllyal a 

feleletválasztós teszt alkalmazása semmilyen pedagógiai funkcióban. Ugyanakkor 

az egyik ismert és népszerű matematikaverseny (a „Zrínyi”), más országok 

(pl. USA) gyakorlata, illetve a magyar felsőoktatás változatos területei 

hangsúlyosan szerepeltetik a feleletválasztós teszteket. A dolgozat elméleti 

részében igyekszem áttekintést adni a módszer matematika tantárgyban való 

alkalmazhatóságának körülményeiről és érvelni a szélesebb körben való elterjedés 

kívánatossága mellett is. 

Ugyanakkor a konkrét vizsgálat kifejezetten a feleletválasztós teszt mint 

univerzális értékelési forma során megfigyelhető tanulói válaszok és stratégiák 

vizsgálatára kíván fókuszálni. A felmérés más tantárgyakon belül is lebonyolítható 

volna, az esetleges tantárgy-specifikus jelenségek vizsgálata további új eredmény 

lenne. A matematika tantárgy kulisszáira eső választás abból a szempontból 

érdemelhet különös figyelmet, hogy a pontozási rendszerek esetében most 

releváns "várható érték fogalma ennek a tárgynak a követelményrendszerében 

szerepel – még ha csak emelt szinten is. 
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1.2. Cél, célcsoport, hasznosság 

A dolgozat célja elsősorban az önálló kutatási folyamat bemutatása, továbbá 

az eredmények elhelyezése a tesztelmélet és a feleletválasztós tesztekkel 

kapcsolatos alapvető ismeretek vonatkozásában. A munka elkészítését alapvetően 

vezette az a meggyőződés, hogy az értékelés minden szinten és funkcióban akkor 

lehet a legeredményesebb, ha változatos formákat használ, illetve a napi gyakorlat 

támaszkodhat a kutatási eredményekre az értékelő személyes tapasztalatán és 

szubjekítv-intuitív ráérzésén felül. Az értékeléssel szembeni alapvető elvárás a 

minél nagyobb objektivitás, amelyhez a feleletválasztós (zárt végű) feladatok 

alkalmazása mindenképpen alkalmas; és egyszerűen, gyorsan, olcsón 

kiértékelhető választásnak tűnik. Szükséges ugyanakkor minden helyzetben 

tekintettel lenni arra is, a tanulók tudásának mérése milyen limitációkat, elvi 

megfontolásokat feltételez, s ezek figyelembevételével lehetséges más vagy új 

értékelési módszereket az eszköztárban elhelyezni. 

A pedagógiai kutatás végső célcsoportja a napi tanító-nevelő munkát végző 

tanárok közössége, azonban a jelen dolgozat eredményei – bár lehetőség szerint 

„tantermi” és nem „laboratóriumi” szituációból igyekeztem őket gyűjteni – a 

közvetlen alkalmazhatóság előtt további információkat igényelhetnek a tantárgy, a 

tanítási egység és a tesztnek a tanulási folyamatban betöltött szerepe 

szempontjából is. Ugyanakkor a dolgozat hasznossága alapvető reményeim 

szerint ebben is áll: a tesztelmélet és a teszteléses tanulás dinamikusan bővülő 

irodalmában – különösen pedig, ahol a feleletválasztós tesztelés hagyományai 

erősebbek, a nemzetközi irodalomban – elérhetőe releváns eredmények, azonban 

kifejezetten magyar adatokat elvétve találni a vizsgálni kívánt kérdésben. 

Amennyiben a kutatás számottevő és meggyőző összefüggéseket tár fel, úgy 

a témakör alaposabb megismerése és célzott gyakorlati vizsgálata; konkrét 

tananyagok és feladatsorok részletes kipróbálása épülhet a leírtakra. 
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. Iskolai tudás 

Az iskola – hagyományos szerepe szerint – az a hely, ahol a tanulók a 

világról, továbbá annak működéséről szóló ismereteik jelentős részére szert 

tesznek a tanárok által koordinált tanulási folyamat során. Természetesen a diákok 

számos más forrásból is ismeretekhez jutnak, képességeik, attitűdjeik változása 

ezekre a hatásokra is reagál. Mindezek együtt azt eredményezik, hogy szükséges 

rögzíteni, mit jelent maga a tudás, s ezzel kapcsolatban mi az, ami az iskola 

hozzájárulása ennek a tudásnak a felépítéséhez. 

CSAPÓ (1998a) nyomán iskolai tudásnak az a sajátos konstrukció nevezhető, 

ami a tanulókban az iskolai oktatás során kialakul – ideértve mindazokat a 

tapasztalatokat is, amelyekre nem a szigorúan vett iskolai tanulási tevékeny-

ségeiken keresztül tesznek szert. Az iskola kitűzött céljai között szerepel a 

gondolkodás, megismerés általános képességeinek fejlesztése annak érdekében, 

hogy a tanulók az életük során szerzett információkat minél hatékonyabban 

hasznosíthassák, képesek legyenek azokat elemezni, majd következtetéseket 

levonva döntéseket hozni. Közvetít továbbá az iskola jelentős mennyiségű 

tényszerű ismeretet – ezek egy része a tanulók közvetlen életvitelét, gyakorlati 

tevékenységeit hivatott segíteni, míg mások a természeti és társadalmi jelenségek 

mélyebb megértését támogatják. S nem utolsó sorban az iskola mint intézmény a 

tanulók szocializációjának is színtere; bevezetést nyújt a tudományokba, felkészít 

valamilyen szakma, hivatás betöltésére. 

Az iskola céljai és a diákok teljesítményében, attitűdjeiben megjelenő konkrét 

eredmények közötti összhang megteremtése kiemelten fontos, ennek 

monitorozása és a lehető legjobb módszerek keresése általában véve az oktatással 

kapcsolatos pedagógiai, pszichológiai kutatások központi hajtóereje. Az egyes 

tantárgyak didaktikai kutatásai igyekeznek az egyes tanórák és az ott alkalmazott 

konkrét eszközök és módszerek optimális hozzájárulását leírni. 

Az iskolában végzett munka eredményességének meghatározása végső 

soron akkor lehetséges, ha rendelkezésre állnak a tanulókban kialakult tudás 

jellemzésének és mérésének technikái. 



10 

BLOOM (1956) taxonómiája a tudás egymásra épülő szintjeinek leírására 

szolgáló alapvető rendszer. A kategóriák pontos megfogalmazása az elmúlt 

évtizedekben számos ráépülő munkában változott kisebb mértékben; finomodott, 

illetve speciálisabb helyzetekhez igazodott, azonban a jelen dolgozat céljainak az 

eredeti struktúra áttekintése teljes mértékben megfelel. 

 Az ismeretek (knowledge; felismerés) szintjén a tanuló képes 

emlékezetéből felidézni, vagy utasításra maga rekonstruálni tényeket: 

neveket, dátumokat, mennyiségeket; definíciókat, törvényeket és 

szabályokat. 

 A megértés (comprehension; értelmezés) szintjén saját szavaival 

fogalmazhatja meg a konkrét ismeretet, képes összefoglalni a tudását; 

példát ad vagy lerajzol konkrét dolgokat. 

 Az alkalmazás (application; felhasználás) szintjén képes utasításokat 

végrehajtva megoldást keresni egy problémára – akár már ismert, akár 

új szituációban is. 

 Az analízis (analysis; elemzés) szintjén a magasabb rendű műveletek 

kezdődnek. Ekkor a tanuló képes a tudását részleteire bontani és úgy 

bemutatni, különbségeket, egyszerű bizonyításokat megfogalmazni. 

 A szintézis (synthesis; egybefoglalás) az eredetileg külön-külön 

megismert részletek összeillesztését, közös felhasználásának 

képességét is jelenti; tervezés, új megoldás vagy csoportosítás 

történhet. 

 Az értékelés (evaluation) az eddigiek betetőzése, ekkor a tanuló saját 

véleményt képes alkotni a megismert dolgokról, mennyiségi és 

minőségi ítéleteket fogalmaz meg, kiszűri a felesleges vagy 

ellentmondó adatokat és képes eldönteni, hogy megoldása megfelel-e 

az előre megadott feltételeknek. 

A felsorolt szinteket szemléletesen egy piramis formájában szokás ábrázolni, 

ezzel is hangsúlyozva, hogy az elmélet értelmében a tudásnak az egyre magasabb 

rendű szintjeit az alapok stabil rendelkezésre állása esetén lehet elérni. Az elmélet 

egyik revideált változatában a „csúcsot” az alkotás szintje fejezi ki. 
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A tanulás-tanítás célja, hogy a fent bemutatott szintek közül a tanulókat 

minél magasabbra juttassa. Az információk, összefüggések tanulásának folyamatát 

a memória működéséről szóló elméletek képesek magyarázni. A klasszikus 

elméletek alapvetően közösek abban, hogy a megtanulandó információ a kódolás és 

tárolás folyamatain keresztül rögzül a memóriában, ahonnan később az előhívható 

marad. Az előhívás tehát ilyenkor nem része a szigorún vett „tanulási” 

folyamatnak – a számonkéréskor van rá szükség. 

Arra vonatkozó eredmények, hogy a tanulási folyamat során bekövetkező 

tesztelés – előhívási kényszer – elősegíti a tudás hosszabb távú megmaradását, a 

XX. század folyamán több kísérletben is adódtak. A teszteléses vagy előhívásos 

tanulás folyamatának alaposabb vizsgálata, a legjelentősebb eredmények azonban 

a közelmúltból származnak. Roediger és Karpicke kísérlete (idézi BERECZKY-

ZÁMBÓ, MUZSNAY & SZEIBERT; 2019) szemléletesen jeleníti meg a tesztelési hatást: 

kontrollcsoportjuk a vizsgálat során négyszer olvashatta el a szöveget, míg a 

kísérleti csoport tagjai egyetlen olvasást követően már csak teszteket kaptak. A 

négy olvasás, illetve egy olvasás és három tanulási tesztelés után sorra kerülő első 

mérés során, nem meglepő módon, a kontrollcsoport szerepelt jobban (82% – 

70%). Azonban egy hét elteltével ugyanazt az információt újratesztelve az arány 

megfordult: a csak olvasva tanuló csoport eredményei jelentősen romlottak (40%); 

eközben a kísérleti csoport, akik tanulás céljából is háromszor tesztelve voltak, 

stabilabban (63%) emlékezett a megtanultakra. 

A tesztelési hatás előnyeit, a teszteléses tanulás hasznait Roediger és 

munkatársai (idézi RACSMÁNY; 2021) a következőkben foglalták össze: 

 az előhívás segíti a hosszú távú megtartást; 

 a tesztelés segíti a tudással kapcsolatos hiányosságok felismerését; 

 a tesztelés növeli a tanulás tervezettségét, a tanulók később 

tudatosabban sajátítják el a problémás részeket; 

 a teszt facilitálja azoknak a tudáselemeknek az elérhetőségét is, 

amelyeket közvetlenül nem teszteltek; 

 a teszt javítja a metakognitív ellenőrzési folyamatokat; továbbá 

 hatékonyan védi a tudást az új tananyag interferáló hatásától is. 
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Mindezeken túl a tesztelés természetesen jelentős visszacsatolás a tanár felé 

is, aki ezáltal folyamatosan képet kaphat a diákok előrehaladásáról is – ez az 

aspektus, a tudás mérésének szükségessége és konkrét megvalósítási módjai a 

következő két szakaszban részletesebben is kifejtésre kerülnek. A tesztelési hatás 

előnyei mellett szükséges megvizsgálni a tanulás folyamata során bekövetkező 

tévedések, hibák esetleges torzító, a tudás végső minőségét rontó hatásait is. 

VAUGHN és RAWSON (2012) összefoglalják a klasszikus paradigmát, mely 

szerint a tanulási folyamat során minimalizálni kell a tanuló által elkövethető 

hibák számát, hiszen a hibák és rossz válaszok egyaránt „megtanulhatók”, s 

amennyiben rögzülnek, úgy képesek rontani a későbbi teljesítményt is. 

A kérdés alaposabb vizsgálata feltárta a konkrét tanulási folyamatot 

megelőző, ennélfogva szükségképpen a tanuló bizonyos „találgatásait” 

megjelenítő, a diagnosztikus értékeléshez hasonló helyzetben végzett előzetes 

tesztelés (pretesting effect) pozitív hatásait is. Amennyiben a megfelelő 

körülmények biztosítottak, és az előzetes – gyakran sikertelen – tesztelés 

elidegenítő hatását sikerül elkerülni, például a helyzetre vonatkozó részletes 

tanári magyarázat, illetve a helyes válaszok ismertetése folytán, úgy a hosszú távú 

tudásmegtartást a módszer elősegítheti. (RICHLAND, KORNELL & KAO; 2009) Az 

elidegenítő hatáshoz hasonlítható, megforduló tesztelési effektusról is számoltak 

be kutatások; a legfrissebb eredmények (RACSMÁNY, SZŐLLŐSI & MARIÁN; 2020) 

azonban megerősítik a módszer előnyeit azokban az esetekben, ahol a tesztelési 

fázisok sikeressége nem kiugróan alacsony. 

Ahogy egyetlen módszertől általában, úgy önmagában a tesztelés, illetve az 

előzetes találgatás hatásától sem várható „varázsütésre” és minden körülmények 

között a tanulási folyamat sikerességének ugrásszerű javulása. Az előzőekben 

bemutatott eredmények mellett fontos látni, hogy a megengedetten hibás 

találgatás eredményessége más kísérletekben (VAUGHN & RAWSON; 2012) függött a 

tanulási ciklus ütemezésétől is. Arra azonban, hogy a tényadatok tanulására 

jelentős negatív hatást viszont nem gyakorol még a téves próbálkozás sem, 

további, rangos kutatócsoport (KANG ET AL.; 2011) által bemutatott eredmények is 

utalnak. 
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A tanulók „iskolai” tudásának különleges aspektusa az, ahogyan ennek a 

tudásnak az intézmény keretein belül történő sajátos minősítésére sor kerül. A 

tesztekről és a tesztelés módszertanáról a dolgozat céljai érdekében önálló 

fejezetek részletesebb elvi megfontolásokat is be kell, hogy mutassanak – azonban 

a hagyományos osztályozás gyakorlata és eredményeinek felhasználhatósága 

jelentős mértékben eltér a tesztekkel szemben megfogalmazott elvárásoktól. 

„A jegyekkel való osztályozás gyakorlata nem elégíti ki az értékeléssel 

szemben támasztható követelményeket.” (CSAPÓ; 1998b, p.79) Sérül mind az 

érvényesség, mind az objektivitás, mind pedig a megbízhatóság követelménye. A 

legnagyobb horderejű kritika minden bizonnyal az, hogy a tipikus napi iskolai 

gyakorlatban az osztályozás többségében a konkrét tananyag reprodukálását 

honorálja, kevéssé érzékeny a gondolkodás minőségének, illetve a megtanultak 

változatos helyzetben való (kreatív) alkalmazásának árnyalataira. Nyilvánvalóan 

nem is objektív, hiszen ugyanazt a tudást különböző tanárok óhatatlanul is 

szubjektíven, más-más osztályzattal értékelhetik; közismert vélekedés, hogy egy 

„erős” iskola közepes tanulója többet és megbízhatóbban tudhat egy „gyenge” 

iskola kiválóságánál. Végezetül a legtöbb osztályozási gyakorlat nem is megbízható: 

különösen a szóbeli felelés esetén igen nagyszámú faktor befolyásolja a tanuló 

osztályzatát. A jellemző limitációk és problémák természetesen nem jelentik azt, 

hogy minden iskola, minden tanulócsoport és minden tanár egyforma mértékben 

érintett – s természetesen azt sem, hogy teljes mértékben, mérlegelés nélkül 

elvetendők volnának az osztálytermi értékelés hagyományosnak mondott formái. 

CSAPÓ (1998b) konklúziója az értékelés minél változatosabb formáinak 

célszerűen elkülönülő alkalmazását propagálja. Más eszköz – és más elvárások – 

illenek a formatív-segítő értékeléshez (bár a fentebb bemutatott eredmények a 

teszteknek itt is egyre nagyobb teret jeleznek), és más – objektívabb – megoldások 

illeszkednek az oktatási rendszer szelektív-minősítő funkciójának lehető 

legigazságosabb betöltéséhez. Mindezen változásoknak a sikeres megvalósítása 

pedig egyszerre igényli az oktatás rendszerében fennálló makro- és 

mikroproblémák tervszerű megközelítését; a helyi, konkrét, illetve az iskolák 

tágabb környezetére vonatkozó összehangolt változtatások végrehajtását. 
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2.2. A tesztelmélet alapvetései 

A pszichológiai és pedagógiai kutatásokban használt tesztek elméleti 

alapvetései a XX. század második felében kerültek kidolgozásra. Az elméletek 

közös vonása, hogy statisztikai módszerek alkalmazásával adnak információkat az 

egyes felmért jelenségekről, illetve a tesztek és azok kisebb egységeinek 

megbízhatóságáról, alkalmazásuk helyességéről. 

A teszt ebben a konkrét értelemben pedagógiai vagy pszichológiai 

mérőeszközt jelent, amely „a pszichikus tulajdonságokat megfelelő skálán méri.” 

(CSAPÓ; 1996, p.279) A teszt szubtesztekre és feladatokra bontható; elenged-

hetetlen azonban a legkisebb, önállóan már csak helyes/helytelen kategóriák men-

tén értékelhető egységekre, itemekre bontani, melyek szükség szerint súlyozhatók. 

A klasszikus tesztelmélet alapfeltevése a következő: minden vizsgált személy 

rendelkezik a mérni kívánt tulajdonság valamilyen valóságos értékével (V), melyet 

a teszten szerzett pontszám (T) valamekkora hibával (ε) képes megmérni. 

𝑇 = 𝑉 + 𝜀 

Kiemelendő aspektusa a klasszikus elméletnek továbbá (ESPINOSA & 

GARDEAZABAL; 2010), hogy a hiba várható értékét és a tulajdonság valódi értékével 

vett korrelációját egyaránt nullának tekinti; továbbá a diákok nem hibáznak (amit 

tudnak, arra jól válaszolnak) és tudásuk bináris – a jó választ vagy teljes 

bizonyossággal tudják, vagy egyáltalán nem. 

A teszt megbízhatóságát a fenti összefüggésben szereplő T és V mennyiségek 

közötti – gyakorlatban meg nem határozható – korreláció jelenti. Az egyes tesztek 

jellemzése (többek között) ennek a korrelációnak a statisztikai eljárásokkal történő 

becslését foglalja magában. A reliabilitásmutatókra vonatkozó formulák alsó 

becslést adnak az elméleti megbízhatóságra, és az adott teszt esetén rendelkezésre 

álló adatoktól függően többféle eljárás közül lehetséges választani. 

Széles körben használt a Cronbach-féle alfa-koefficiens, mely a teszt 

itemszámának (n), illetve az egyes itemek, valamint a teszt összpontszámának 

varianciája függvényében jellemzi a reliabilitást: 

𝛼 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝑠𝑖
2𝑛

𝑖=1

𝑠𝑡
2 ) 
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További módszereket például a Sperman–Brown, illetve a Kuder–Richardson 20 

formulák kínálnak. (CSAPÓ; 1996, p.310) 

A klasszikus tesztelmélet alkalmazhatóságának korlátait jelenthetik a 

pedagógiai és pszichológiai kutatások közötti bizonyos elvi megfontolások 

eltérései, illetve a tudásszintmérés kritériumorientáltságának speciális hatásai. 

A kihívások hatására továbbfejlesztett valószínűségi (probabilisztikus) 

tesztelméletek közös vonása, hogy a korábbi korrekciós elképzelésekkel – úgymint 

Guttman perfekt skálája vagy Lazersfeld látensstruktúra-analízise, ahol bizonyos 

szintek megoldottságát / jelöltségét minden alacsonyabb szint „betöltöttségével” 

egyenértékűnek kívántak meghatározni (idézi HORVÁTH; 1985) – ellentétben az 

egyes itemek megoldottságát nem determinisztikusan kezelik, hanem a tanulók 

tudásszintjének (vö. klasszikus egyenlet V paramétere) függvényében bizonyos 

valószínűségi értékkel jellemzik. 

 
1. ábra: Egy item karakterisztikája a klasszikus (piros) és a probabilisztikus (kék) 

tesztelmélet alapvetései szerint 
A vízszintes tengely a tanuló tudásszintjét; 

a függőleges tengely a helyes válasz valószínűségét ábrázolja a [0; 1] intervallumban. 
(saját ábrázolás CSAPÓ; 1996 alapján) 

Az előbb látható ábra mutatja be az egyes itemek karakterisztikáját. A 

valószínűségi tesztelméletben az item helyes megoldásának valószínűsége a 

tanuló tudásának emelkedésével aszimptotikusan közelíti a biztos eseményt. A 

klasszikus elméletnek teljesen megfelelő, éles differenciáló képességű item nem 

létezik, de a görbe „felfutó” szakaszának meredeksége kívánatos, hogy minél 
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nagyobb legyen. Az item nehézsége úgy jelenik meg, hogy a fenti ábra kék görbéje 

a vízszintes tengely mentén eltolódik – minél inkább jobbra, annál nagyobb 

tudású tanulók között tesz különbséget. (CSAPÓ; 1996) 

A valószínűségi tesztelméletben használt karakterisztikus görbék jellemzése 

Rasch és Birnbaum (idézi ANDRÀ & MAGNANO; 2011, pp.239-240) hatvanas 

évekbeli munkáiban megtalálható. Az itemkarakterisztikát egy szigmoid 

(ún. logisztikus) görbe jellemzi, melynek paraméterezése jellemzően három-

féleképpen történhet. 

𝑝1(𝜗, 𝛽𝑖) =
1

1 + 𝑒(𝛽𝑖−𝜗) 

A fenti, egyparaméteres (1PL) modellben a helyes válasz valószínűsége (p) a 

tanuló tudásszintjének (𝜗) és az egyes itemek egyedi nehézségének (𝛽𝑖) a 

függvénye. Az alábbi, kétparaméteres (2PL) modellben itemenként önállóan kerül 

meghatározásra a differenciáló erőt meghatározó (𝛼𝑖) paraméter. 

𝑝2(𝜗, 𝛼𝑖 , 𝛽𝑖) =
1

1 + 𝑒𝛼𝑖(𝛽𝑖−𝜗)
 

A figyelembe vehető harmadik paraméter egy konstans, mely a valószínűség 

minimumértékét nulláról megemelheti – ennek a következőkben tárgyalandó 

feleletválasztós itemek esetén van kiemelt jelentősége. 

2.3. Tudásszintmérő tesztek 

A pedagógiai gyakorlatban alkalmazott tudásszintmérő tesztek specifikus 

tulajdonságaik, továbbá az őket alkalmazó mérések céljai szerint önállóan is 

csoportosíthatók. Ezen tulajdonságok valamelyest árnyalják is a tesztelmélet 

általános megállapításainak konkrét alkalmazását. A tanítás idealizált 

eredményeképpen minden diák eljuthatna arra a tudásszintre, ahol az őket 

felmérő teszten hibátlan eredményt képesek nyújtani. Ebben az esetben a 

klasszikus elmélet (varianciára épülő) reliabilitásmutatói értelmüket veszítenék 

(CSAPÓ; 1996, p.281) – mégsem adható fel sem a „tökéletes” tudás kialakításának 

ideája, sem a klasszikus módszerek alkalmazása. 

A tesztelmélet eredendően a pszichológiai vizsgálatok matematikai hátterét 

volt hivatott megteremteni, azonban míg ott a vizsgált tulajdonságok (közel) 

normális eloszlása a populációban feltételezhető és kívánatos is – példaként 
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említve az intelligencia skáláit –, ugyanez a pedagógiai mérések esetében jelentős 

mértékben függ a konkrét szituációtól. Az értékelés ugyanis célja és funkciója 

szerint jellemzően három kategóriába sorolható. (VIDÁKOVICH; 1990, p.32) 

A szummatív–formatív–diagnosztikus felosztás Bloom és munkatársai 

nyomán, míg a norma–kritérium–hibaorientált fogalomcsalád Küffner írásaiból 

terjedt el a szakirodalomban. VIDÁKOVICH (1990) a diagnosztikus értékelésről szóló 

munkájában a két csoportosítás között párhuzamot von, így a szummatív funkció 

normaorientált megvalósulást jelent, ezáltal a legtöbb bejáratott tesztelméleti 

formula és ellenőrzés lehetőségét fenntartja. A kritériumorientált formatív 

értékelés esetén Csapóval összhangban a körültekintő tesztszerkesztés (részletes 

tananyagelemzés, az egyes kérdések konkrét elsajátítandó tudáselemhez 

rendelése) fontosságát hangsúlyozza, megjegyezve, hogy az ilyen értékelésekhez 

szükséges specifikus matematikai háttér további fejlesztést igényel. 

A diagnosztikus értékelési funkció megvalósítása (az iskolai gyakorlatban) 

részben átfed az előző kategóriával – a tanítási egységek elején megvalósuló, 

curriculumra irányuló felmérések révén –, azonban kifejezetten hibaorientált teszt 

is szerkeszthető, melynek egyértelműen diagnosztikus célú felhasználása indokolt. 

Ekkor a tanulók által elkövetett hibák alapján az egyes disztraktorok előfordulási 

gyakoriságai, hibatípusonként a kritikus (már nem elfogadható) elkövetési 

gyakoriság, illetve a típushibák alapján a tanulók kategorizálása történhet 

(VIDÁKOVICH; 1990, p.43) – akár célzott fejlesztés, differenciálás igényével. 

2.3.1. Feladattípusok áttekintése 

A tudásszintmérő tesztek hagyományosan papír-ceruza (paper & pencil; PP) 

körülmények között kerültek és kerülnek megvalósításra. Az ilyen tesztelés során 

széles körben alkalmazott feladattípusok alapvető csoportosítási szempontja a 

nyílt-, illetve zárt végű itemek megkülönböztetése. (CSAPÓ; 1996) 

A nyílt végű (feleletalkotó) feladatok a tanuló tudásának önálló 

megfogalmazására ösztönöznek; kreativitás, illetve a Bloom-féle taxonómia 

magasabb szintjein elhelyezkedő tudás vizsgálatára is kifejezetten alkalmasnak 

tartják őket. Viszonylag könnyen megszerkeszthető feladatok, azonban javításuk, 

kódolásuk igen körülményes lehet, még alternatív elemekre bontással is sok 
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esetben nehezen automatizálható. A kiegészítés, rövid és hosszú válaszok, 

esszéjellegű feladatok tartoznak ebbe a kategóriába; előfordulásuk a tantárgyak 

többségében jellemző, gyakran szolgálnak ismeret-jellegű tudáselemek mérésére 

is. 

A zárt végű (feleletválasztó) feladatok jellemzői számos ponton fordítottnak 

tekinthetők: legnagyobb előnyükként a gyors javíthatóságuk; automatizált, 

számítógépes (online) formában is széleskörű alkalmazhatóságuk kiemelkedő. 

Hagyományosan kevéssé alkalmasnak tartják őket magasabb rendű tudáselemek 

mérésére, mivel ráismeréssel, vagy egyenesen találgatással (vaktalálat) nem 

elhanyagolható esély mutatkozik a helyes válaszra. Alternatív (igaz/hamis) 

választások, több opció közül egy vagy több helyes válasz megjelölése, illetve 

párosítás (válaszillesztés) jellemző típusai a különböző tantárgyak esetében igen 

nagy eltérésekkel jelenhetnek meg az órai feladatokban, illetve különféle 

vizsgaszituációkban. (CSAPÓ; 1996) 

A zárt végű feladatok automatizálhatóságának előnyét képes kihasználni a 

számítógépes adaptív tesztelés (CAT), melynek lényege, hogy a tanuló 

képességszintjének precízebb meghatározása érdekében a soron következő itemek 

kiadása a korábbi helyes válaszainak függvényében történik. Amennyiben a 

feladatbankban rendelkezésre álló itemek nehézsége előzetesen bemérésre került, 

úgy egyszerű algoritmussal leírható az adaptív eljárás: minden helyes válasz után 

nehezebb, minden tévesztés után könnyebb, az utoljára sikeresen megválaszolt 

item szintje feletti kérdést kap a tanuló. (CSAPÓ, MOLNÁR & R. TÓTH; 2008) 

Az ilyen módon megvalósított tesztelés szimulált kutatási eredmények 

szerint és empirikus adatokkal is alátámasztva azt mutatja, hogy a szükséges 

itemszám és időráfordítás csökkenése mellett a tudásszint meghatározása 

pontosabb lesz, az információs nyereség a képességskála szélei felé haladva 

növekszik. Ennek oka elsősorban az, hogy a szokásos PP tesztelés során, 

amennyiben széles képességtartomány átfogása a cél, úgy a tesztet kitöltők 

számára az itemek jelentős része túl könnyű vagy túl nehéz lesz, melyek valójában 

kevés információt szolgáltatnak a tudásukról. Az itemparaméterek részteszt-

szintű adaptivitás esetén még precízebben állíthatók. (MAGYAR & MOLNÁR; 2013) 
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2.3.2. Feleletválasztós tesztek 

A feleletválasztós tesztek kategóriáján belül is fennáll a formai változatosság 

lehetősége. Akár a pszichológiában (ebből következően az iskolai gyakorlatban is 

megjelenő attitűdvizsgálatok során) alkalmazott Likert-skálás itemektől a digitális 

tananyagszerkesztésben választható különféle rendezési-csoportosítási feladatokig 

terjedhet a spektrum. A dolgozat keretei között feleletválasztós tesztkérdésen a 

magyar nyelvű szóhasználatban alternatív, illetve egyszeres vagy többszörös 

választásként (angolul egységesen multiple choice, MC) meghatározott kérdéstípus 

szerepel. 

Ebben az esetben a tanuló a kérdéshez kapcsolódó, jellemzően 2-5 

válaszopció közül kell, hogy a helyes(ek)et megjelölje. A feladat – és az értékelés –

komplexitása jelentősen növekszik a több megjelölendő válasz esetén: lehetőség 

van kizárólag a teljesen hibátlan jelölést helyes megoldásként elfogadni, de a 

feladat ilyenkor tekinthető a válaszopciók számának megfelelő számú önálló 

alternatív (igaz/hamis) item összességének is. A kutatás fókuszában az egyetlen 

helyes választ és disztraktorokat tartalmazó, tipikusnak mondható itemtípus áll. 

A feladattípus megítélése legalábbis ellentmondásosnak, akár szélsőségesnek 

is nevezhető, mivel a zárt végű feladatok tipikus előnyei és korlátai mind szemmel 

láthatóak rajta; s ez a megítélési kettősség az időben meglehetősen állandónak 

mutatkozik. KÁDÁRNÉ Fülöp Judit (1973) a hatvanas-hetvenes évek fordulójáról 

csokorba gyűjtötte a ráismerés-megnevezés elkülönítése alapján a feleletválasztós 

tesztekről megfogalmazott negatív álláspontokat, bár az értékelés egyszerűsége 

miatt angolszász országokban, és különösen a felsőoktatásban akkor is 

elterjedtnek írták le. SZÉPLAKI Györgyné (1999) a feleletválasztós tesztek esetleges 

elterjedésében a matematikatanítás meglévő magas színvonalának romlását 

kockázatként jelöli meg. S bár ezek a történeti információk (akár töredékességük 

folytán) különösebben nem támasztják alá; modern nézőpontból (SINKA; 2016) 

mégis a „korábban elterjedt, de mára meghaladott” kategóriában jelenhet meg a 

feleletválasztós tesztkérdés. Eközben néhány évtizeddel korábban még a haladó, 

az iskola klasszikusan túlzott verbalitása (Szokolszky; 1965, idézi KÁDÁRNÉ; 1973) 

ellenében újító (CSÍKOS & B. NÉMETH; 1998) megoldásként írhatták le. 
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A zárt végű feladatok en bloc kritikája akár abban a formában is kifejezhető, 

hogy – tendenciózus használat esetén – „leszoktatnak az önálló megfogalmazások 

használatáról” (KRISKA & KARKUS; 2015, p.127); a dolgozat kutatási részének 

fókuszában azonban kifejezetten a véletlen találgatással is elérhető részleges siker 

(vaktalálat) megítélése és a korrekció szükségszerűségének kérdése szerepel. 

A nemzetközi szakirodalomban a tippelés korrekciójának (correction for guessing) 

nevezett módszer esetében az alábbi összefüggés adható meg. (KÁDÁRNÉ; 1973, p.22) 

𝑇𝑐 = 𝐻 −
𝑅

𝐿 − 1
 

A teszten szerzett korrigált pontszám (Tc) a helyes válaszok (H) számához 

képest az elrontott feladatok (R) bizonyos hányada – az eredetileg adott 

válaszlehetőségek (L) száma – alapján pontlevonást alkalmaz úgy, hogy a tippelés 

várható értéke éppen zérus legyen. Mivel a levonás ténye önmagában 

ellentmondásos üzenetet hordozhat, így létezik a kihagyásokra (K) jutalmazó, 

lényegében ekvivalens formula. (EBEL & FRISBIE; 1991, p.212) 

𝑇𝑐
′ = 𝐻 +

𝐾

𝐿
 

A két metódus (bár az utóbbi alkalmazása gyakorlatilag nem számottevő) 

egymással lineárisan összefüggő pontszámokhoz vezet, így adott tanuló-

csoportban kitöltött tesztek esetén a kialakuló sorrendet nem változtatja. A fenti 

képletek alkalmazása esetén problematikus lehet a teszt utasításainak ellentmon-

dásmentes megfogalmazása is. (BUDESCU & BAR-HILLEL; 1993) Magyarországi 

gyakorlatban az alábbi, a jelen kutatásban is alkalmazott szóhasználat terjedt el: 

„helyes válasz: +𝑋 pont, rossz válasz: −𝑌 pont” (𝑋 ≥ 𝑌). 

Ez utóbbi forma az eltérő szóhasználaton kívül megnyitja a lehetőséget – a 

tesztkészítő tudatosságától és egyéni preferenciáitól függően – különböző, nem-

nulla várható értékű pontozási rendszerek alkalmazása előtt. Hosszú távon, 

matematikailag: pozitív várható érték esetén a tanuló optimális stratégiája 

mindenkor a következetes tippelés, negatív várható érték esetén pedig a találgatás 

minimalizálása. Ugyanakkor a valószínűségi tesztelmélet jegyében nem életszerű 

a bináris tudás klasszikus feltevése, így a diákok valós stratégiája és az optimális 

pontozás vizsgálat tárgyát képezheti. (ESPINOSA & GARDEAZABAL; 2010) 
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A pontszámok változatos korrekciós metódusaitól eltekintve, az egyes 

feleletválasztós itemek karakterisztikáját alapfeltevésként a háromparaméteres 

logisztikus modell volna hivatott maximális pontossággal becsülni. Ebben az 

esetben akár posztulálható is, hogy a megoldási valószínűség alsó korlátja 
1

𝐿
 (az 

előző jelöléssel), azonban a gyakorlati tapasztalat (ANDRÀ & MAGNANO; 2011) 

ennek ellentmond. Sőt, már korábbi vizsgálatokban (CHOPPIN; 1982) az item-

karakterisztikák szigorú monotonitásának sérülése is megfigyelhető volt. 

A posztulátum hátterében egyértelműen a valószínűségi elméletben is 

megjelenő klasszikus feltevés köszön vissza, miszerint a minimálishoz közelítő 

tudásszinten a tanuló – jobb híján – „vaktában” tippel, ha az itemet nem hagyta ki. 

Amennyiben a diák részleges – bár esetleg téves – ismeretei alapján elkezdi kizárni 

az opciók némelyikét (educated guess), úgy esélye a helyes válaszra elméletileg csak 

növekedhetne, ezért is különleges a nem-monoton karakterisztikus görbe 

előfordulása, hiszen a magabiztos tévedés felismerésének lehetőségét nyújtja. 

A jelenség vizsgálatához eszközt nyújthat a korábban bemutatott 2PL modell 

továbbfejlesztett változata, melyben a helyes megoldás valószínűsége két 

logisztikusan közelített hatás eredőjeként értelmezhető. (CHOPPIN; 1982, pp.27-28) 

 
2. ábra: Feleletválasztós item karakterisztikus görbéje (vö. CHOPPIN; 1982) 

A kék komponens megegyezik az előző ábra görbéjével; 
a piros komponens a tippeléssel elért helyes válasz hozzájárulása. 

A két komponens önálló, jellemzően más-más α és β paraméterekkel rendelkezik – a 3PL-modelltől 

jelentős eltérés (lok. szélsőérték megjelenése) csak abban az esetben következik be, ha a kritikus 
tippelési határ az item nehézségénél (infelxiós pontok) számottevően alacsonyabb. 

(saját ábrázolás) 
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2.4. Tesztek a matematikaoktatásban 

A teszt fogalmának az előző fejezetekben szereplő meghatározásából 

kiindulva kijelenthető, hogy nem minden tipikus tantárgyi értékelés felel meg 

egyértelműen a módszerrel kapcsolatban támasztható elvárásoknak – azonban a 

témazáró tudásszintmérések standardizálásának (NAGY; 1972) irodalma és példái 

(NAGY; 1975) ismertek és hozzáférhetők. Az alábbi szakaszban a fogalmat 

szűkebben értve; a kifejezetten kutatási céllal, országos (reprezentatív) mintákon 

végzett felmérések és az ezekkel analóg nemzetközi kutatások vázlatos 

bemutatása a cél. Az meghatározásnak megfelelő vizsgálatok között négy jelentős 

csoport elkülönítése lehetséges. (CSÍKOS & VIDÁKOVICH; 2012, p.83) 

 matematikai tudásszintmérések; tantárgyi követelményekhez kapcsolódó 

diagnosztikus felmérések 

 matematikai kompetencia vizsgálatára irányuló felmérések 

 problémamegoldást vizsgáló, szöveges feladatokra épülő kutatások 

 matematikai alapkészségek vizsgálata 

Az idézett elemzés kifejezetten a magyarországi empirikus matematikai 

felmérések áttekintésével fogalmazta meg a kategóriákat, azonban a tantárgy – bár 

természetesen nyelv- és kultúrafüggés (HUNT, CLARK-CARTER & SHEFFIELD; 2011) 

nem zárható ki teljes mértékben – jellemzőiből adódóan logikusnak tűnik a 

felosztás adaptálhatósága nemzetközi szintre is a legtöbb esetben. Mivel a 

matematika jellemzően a közoktatás sok évfolyamán kötelezően tanított tantárgy, 

kitüntetett szereplője az iskolai méréseknek. 

2.4.1. Hazai gyakorlatok 

A XX. század második felében, a háború utáni időszak jelentős kutatásai 

voltak a Kiss Árpád nevéhez kötődő vizsgálatok, majd a hatvanas évektől állnak 

rendelkezésre országos reprezentatív eredmények. Ebben az időszakban a 

rendszeresen ismétlődő, oktatáspolitikai szinten is koordinált mérésekre nem 

került sor. (CSÍKOS & VIDÁKOVICH; 2012) 

Az 1969/70-es tanévben Magyarország, számos országgal együtt részt vett 

az IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) „Hat 

Tantárgy Tanulmányának” előkészítő munkái során végzett adatfelvételben. Ez a 
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felmérés az egyetlen hozzáférhető, magyarországi adatokkal dolgozó széleskörű 

vaktalálati vizsgálat is egyúttal. A 13 vizsgált ország között Magyarország 

eredményei – Anglia és az USA mellett – a kockázatvállalás középmezőnyében 

helyezkedtek el. (Choppin; 1972, idézi KÁDÁRNÉ; 1973) 

További, hazai elemzés (az angol mint idegen nyelv mérésével 

párhuzamosan) a találgatással kapcsolatos további eredményeket is feltárt. A 

találgatás jelensége függetlennek bizonyult a tanulók tudásszintjétől; jelentősebb 

hatást mutatott, hogy az alacsonyabb tudású tanulók nehezebben voltak képesek 

felismerni azt, képesnek kellene-e lenniük a feladat megoldására, így a legnehezebb 

itemeken a magas tudásszintűeknél kisebb arányban választották a kihagyás 

lehetőségét. Vaktalálattal szemben minden csoportban a kizárásos találgatást 

találták jellemzőnek; és a feleletválasztós formában feltett itemek nem bizonyultak 

szignifikánsan könnyebbnek a nyílt végű feladatoknál. (KÁDÁRNÉ; 1973) 

Az előző vizsgálatról nem tesz említést, de CSÍKOS és VIDÁKOVICH (2012) 

tanulmánya részletesen bemutatja az egy évtizeddel később zajlott második 

IEA-kutatást, amely módszertani újításai, jelentősége mellett igen előkelő magyar 

eredményekről enged beszámolni a vizsgált nemzetközi mezőnyben. A 

kilencvenes évek elején az IAEP-mérésben szerepeltek magyar tanulók. Teljesen 

hazai szervezésű, rendszeres mérésekre a nyolcvanas évektől (TOF-80, Monitor 

vizsgálatok) került sor. 

A Monitor vizsgálatok a kilencvenes évek páratlan éveiben zajlottak, több 

tantárgy eredményeit és a demográfiai háttérváltozók szerinti statisztikákat közlik 

az összefoglaló tanulmányok. A nemek szerinti teljesítménykülönbségek 

attribúciójával kapcsolatban érdekes megjegyzés olvasható: a fiúk magasabb 

teljesítménye együttjárt a sztereotipikusan számukra „vonzó” vagy kedvező 

feladatszövegezéssel és szituációkkal – s a lányok is a „papírforma” szerint 

számukra várható itemeken teljesítettek a legsikeresebben. (VÁRI; 1999, p.138) 

A Monitor vizsgálatok helyébe a kompetenciamérések léptek (CSÍKOS & 

VIDÁKOVICH; 2012), illetve a kétszintűvé váló érettségi vizsga (CSAPODI; 2017) is 

jelentős adatokat szolgáltat. Terjedelmi okokból, illetve a dolgozat fókuszától való 

eltérések miatt a további mérési csoportok részletes ismertetésétől eltekintek. 
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2.4.2. Külföldi példák 

A megelőző szakaszban is hangsúlyos helyen szerepeltek a nemzetközi 

mérések, amelyekben magyar részvétel mellett releváns eredmények kiemelésére 

volt lehetőség. A PISA és a TIMSS méréseket – melyeket az OECD, illetve az IEA 

szervezésében rendszeresen lebonyolítanak – kimerítő részletességgel elemzik, s az 

eredmények rendszeresen bekerülnek az oktatási rendszert, annak helyzetét érintő 

közbeszédbe is. A részletes ismertetés szétfeszítené a fejezet kereteit. 

A dolgozat kutatási részében használt teszt kifejezetten egy, a középiskola és a 

felsőoktatás szintjei közötti átmenetben való használatra lett szánva, így hazai 

vertikális áttekintést a vizsgált szint horizontális kontextusba helyezésével 

igyekszem teljesebbé tenni. 

Az IEA, fent még nem említett, 1961-67 közötti (BÁTHORY; 1971) matematikai 

vizsgálata 12 országban vizsgálta a középfokú oktatásból kilépő tanulók (3a és 3b 

populációk) eredményeit is. Angliában vizsgálták a (feleletválasztós) IEA-teszt és 

felsőoktatási intézmények minősítővizsgái közötti kapcsolatot, amely a „haladó 

fokú” ismeretek esetében is erős kapcsolatot mutatott. A korabeli közoktatási 

reformok (vö. BROADFOOT; 1986) kapcsán az iskolatípusok közötti összehasonlítások 

kaptak még jelentős szerepet. A kutatásban részt vevő német tartományokban 

szintén elemezték a komprehenzív iskolatípus bevezetésével kapott eredményeket – a 

szelektív iskolák kiemelkedő teljesítményei mellett megállapítható volt az 

általánosan művelő iskolák intézményi létszámmal arányosan javuló eredménye. 

A feleletválasztós vizsgatípus az Egyesült Államokban egyértelműen 

hangsúlyos (SAT); Romániában azonban a mai magyar érettségi vizsgánál is 

komplexebb, több kifejtést igénylő feladattípusok voltak megfigyelhetők 

(SZÉPLAKI; 1999) az ezredfordulón. A kurrens gyakorlat szerint Angliában 

(THALER; 2019) a három elérhető vizsgaszint egyikén sem jellemző a feleletválasztós 

itemek használata. Ausztriában (HEGEDŰS; 2020) az emelt szintnek megfeleltethető 

(BHS) vizsgán nem szerepel; az általános képzést lezáró (AHS) vizsgákon azonban 

többféle zárt végű feladat is található, bár ezek megjelenése, tördelése jellemzően 

eltér a SAT, a tipikus felsőoktatási tesztvizsgák, vagy a jelen dolgozat fókuszában 

álló MC itemtípustól. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

A dolgozat elkészítésével párhuzamosan elvégzett kísérlet középpontjában 

annak vizsgálata áll, hogy egy feleletválasztós teszten megfigyelhető adatokból 

milyen következtetések vonhatók le a diákok válaszadási stratégiáival, feladat-

megoldásaival kapcsolatban, s ezek az eredmények hogyan viszonyulnak a 

szakirodalomban jelentett korábbi eredményekhez. 

Az kutatás időpontja a 2020/21-es tanév; az iskolák működését drasztikusan 

befolyásoló koronavírus-járvány miatt mind az adatfelvétel időpontjának 

megválasztásában, mind a technikai és logisztikai megvalósítás során az ebből 

fakadó korlátozó körülményeket figyelembe kellett venni. A dolgozat készítését 

megelőzte egy 2017-es felmérés is, melyről a Természettudományi Kar TOTDK–

szekciójában beszámolóra is sor került egy előadás keretében. A dolgozatban 

„próbamérés” alatt említett adatok ebből a mintából származnak. 

A következő szakaszokban sor kerül továbbá a kutatás keretében vizsgált 

egyes kérdések és hipotézisek kapcsán a választott vizsgálati módszerek, illetve a 

viszonyítási pontként felhasznált korábbi eredmények bemutatására is. 

3.1. A mérőeszköz 

Az előzetes kutatási tervek szerint a tanulók által papír alapon, kontrollált 

iskolai körülmények (vö. dolgozat) között került volna sor a tesztek kitöltésére. 

Mivel a vizsgálati tanévben a középiskolák november 11-től kezdődően a tavaszi 

félév többségében is „zárva” voltak, szükségessé vált a mérőeszközt alkalmassá 

tenni az online oktatásban is értékelhető biztonsággal összehasonlítható adatok 

szolgáltatására. Ennek érdekében megfogalmazásra kerültek a következő 

technikai elvárások: 

 4+1 („nem tudom”) opciót lehetővé tevő feleletválasztós itemek 

kezelésére és az adott tanulói válaszok rögzítésére alkalmas; 

 a teszt kitöltése során visszaszámláló és időkorlát alkalmazható; 

 az adattisztításhoz szükséges ellenőrzések érdekében rögzíthető a 

kutatási felület tanuló általi megnyitásának és bezárásának, illetve 

azon belül a teszt megkezdésének és befejezésének időpontja; 
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 a teszthez tartozó kérdőívekben az adatok konszolidálására 

fordítandó munka minimalizálása érdekében a rövid szöveges 

válaszok kiválthatók testreszabott legördülő opciókkal; ugyanakkor 

 az online forma miatt kieső kvalitatív kutatási részletek ellensúlyozása 

érdekében szabadszöveges válaszok kezelése megoldható; végezetül 

 a kutatási manipuláció megvalósítása, vagyis a tanulóknak véletlen-

szerűen a különböző pontozási utasítást tartalmazó tesztváltozatokhoz 

történő hozzárendelése automatizáltan lehetséges. 

A technológiai megoldás kiválasztásában a következő preferenciák 

érvényesültek: elsődleges az ELTE PPK kutatásai során bevett módon alkalmazott 

Qualtrics szolgáltatás alkalmazhatóságának ellenőrzése. Ennek elvetése esetén – s 

mivel a kutatás keretében érzékeny, az egyes kitöltők azonosítására alkalmas 

adatok gyűjtésére nem kerül sor – lehetséges megvizsgálni néhány ingyenesen 

elérhető online szolgáltatást. Amennyiben az előzőek egyike sem alkalmas a fenti 

elvárások maradéktalan teljesítésére, és a fejlesztés munkaigénye (a készen 

elérhető szolgáltatásokból fakadó részleges funkcionalitás problémáit figyelembe 

véve) racionális, úgy saját kérdőív-formátum kialakítására kerüljön sor. Ez utóbbi 

döntést indokolja az így elkészült felület iskolai gyakorlatban való alkalmazási 

lehetőségeinek jövőbeni kiaknázása is. 

A Qualtrics és a GoogleForms felületek elsősorban a véletlen tesztváltozat-

hozzárendelés, illetve az időzíthető kitöltés elvárásainak teljesítésében bizonyultak 

elégtelennek. Harmadik fél (beépülő) szolgáltatásaival a hiányzó funkcionalitás csak 

részlegesen és igen korlátozott volumenben lett volna megoldható. Az időzítés 

problémáit kiküszöbölni képesnek tűnő, az iskolai számonkérésből a tanulók 

számára is esetlegesen ismert (Redmenta, Quizizz etc.) felületeken a kérdőíves 

részek implementálásából fakadó kisebb nehézségek mellett ismét a véletlenszerű 

tesztváltozat-hozzárendelés megoldatlansága jelentette az elsődleges problémát. A 

különböző funkciók különböző platformon történő megvalósítását az összetartozó 

adatok nyomon követésének problémái miatt kellett elvetni – ebben az esetben 

ugyanis kizárólagosan a tanulók következetes jeligehasználatára lehetett volna 

alapozni, s akár a véletlen hibák is azonnali adatvesztést okoztak volna. 
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Egyetemi környezetben – hallgatói munkával – fejlesztett tesztrendszerekkel 

kapcsolatos eredményekről TDK-dolgozatok kapcsán több alkalommal is 

beszámoltak (VARGA; 2011, ERB & GŐZ; 2017), az ELTE IK esetében szakdolgozat 

(SZÖGI; 2019) keretei között került sor egy friss számonkérési modul elkészítésére. 

Mivel azonban – még gyors hozzáférési jogosultságszerzés esetén is – üzemeltetési 

tapasztalatokat szerezni ezekkel kapcsolatban időigényesnek tűnt, és az esetleges 

további funkcionalitási nehézségek kiküszöbölése sem lett volna feltétlenül 

biztosított; végül az önálló felület fejlesztésére esett a választás. 

A kialakításra került környezet minimalista grafikai megjelenéssel 

rendelkezik, a felhasználó oldalán (dinamikus megjelenés, visszaszámlálás, 

részidők tárolása, kitöltöttség-ellenőrzés) JavaScript, a szerverrel való kommu-

nikációban (véletlenszerű tesztváltozat-hozzárendelés, adatküldés) PHP 

technológiák alkalmazására került sor. A beérkező adatok PostgreSQL-adatbázisban 

tárolódnak. Munkamenetek kezelése és felhasználók azonosítása (jelenleg) nem 

megoldott; illetve szándékosan romboló célú (pl. SQL-injection, adatok törlése) 

akciók ellen sem tökéletesen védett a rendszer – mindezekkel együtt a kutatás 

céljaira, illetve oktatási felhasználásra, úgy vélem, megbízhatóan alkalmazható. 

3.1.1. A feladatsor 

A teszt húsz darab, egyenként négy válaszlehetőséget tartalmazó 

feleletválasztós itemet tartalmaz, minden feladatban pontosan egy helyes válasz 

található, ennek megjelölése a tanulók feladata. Az itemek az ELTE TTK 

matematika kritériumtesztjeihez összeállított (TÖRÖK & VÁSÁRHELYI; 2015) és a 

Karon be is vezetett kérdésbankból kerültek kiválasztásra. A véletlenszám-

generátorral kijelölt sorszámok felülbírálására kizárólag tördelési okokból került 

sor, a teszt nehézségét direkt módon nem igyekeztem befolyásolni. A kiválasztott 

itemek között egyetlen tipikusan „zéró alternatívás” (KÁDÁRNÉ; 1973) található, és 

a kérdések háromnegyede esetén a válaszopciók egységes szerkezetben számok 

vagy matematikai kifejezések. Három kérdés esetében a „nincs megoldás”, egy 

esetben pedig a „végtelen sok” kifejezés szerepel a válaszlehetőségek között. 

A feladatbank 600 iteme 20 kérdéstípusban lefedi a középiskolában tanított 

középszintű témaköröket (TÖRÖK & VÁSÁRHELYI; 2015), azonban a tesztben a 
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számtani sorozatokkal és térgeometriával kapcsolatban szereplő feladatok nem 

igényelnek specifikusan tizenkettedik osztályos tudást, így mind a végzős, mind a 

tizenegyedik évfolyamon már ismerhető tananyagelemekre kérdeznek rá. Mivel 

azonban a kutatási manipuláció szempontjából szükséges a találgatás dilemmáját 

valóságossá tenni, így a körülmények tekintetében az eredeti javaslatoktól két 

ponton eltérő utasításokat szerepeltettem. 

A feladatbank témaköreiből összeállított, húsz itemet tartalmazó teszt 

ajánlott megoldási ideje 45 és 60 perc közötti. A próbamérés során ezt 

alkalmaztam én is, azonban az online verzióban jelentősen, 30 percre 

csökkentettem a tesztre jutó időt. A döntést indokolta egyrészt az online (de 

órarendszerű) oktatás lehetőségeihez való minél pontosabb igazodás – így ugyanis 

a kérdőívek felvételével együtt is a diákok várhatóan végezni tudnak egy tanóra 

alatt –; másrészt pedig a bizonytalan, találgatási helyzet kikényszerítése. 

A rendelkezésre álló idővel kapcsolatos fenti nehezítés oka továbbá az is, 

hogy a teszt az eredeti ajánlások szerint segédeszköz (zsebszámológép és 

függvénytábla) nélkül oldandó meg – azonban ilyen korlátozások ellenőrzése az 

online forma során valójában teljesen lehetetlen. Sőt, a teszt kitöltése során 

valójában még több segítség (WolframAlpha, Desmos, GeoGebra, Excel 

Solver etc.) áll a tanulók rendelkezésére, melyek a teszt feladataihoz kapcsolódóan 

elvégzendő, fejben és papíron is relatíve időigényes számolási lépéseket jelentősen 

redukálják. Mivel reálisan a különböző diákok és csoportok szabálykövetési 

hajlandósága között jelentős eltérések várhatók, így meg sem kíséreltem a 

használható eszközök korlátozását – az eredményeknek az eltérő tudatosságból és 

eszközhasználati gyakorlatból fakadó ingadozásait az elektronikus kiértékelés 

egyszerűségére alapozva a nagy mintaelemszámmal kívántam ellensúlyozni. 

A tanulók a tesztkérdéseket egy oldalon, egymás alatt megjelenítve kapták; a 

korábbi itemekhez visszatérni, illetve a válaszaikat módosítani a teszt teljes 

időtartama alatt volt lehetőségük. A figyelmetlenség kiküszöbölése érdekében a 

továbblépés előtt automatikus ellenőrzés futott, és a felületen figyelmeztetés jelent 

meg, amennyiben volt még olyan feladat, amelyre sem érvényes válasz-

lehetőséget, sem a bizonytalan álláspontot nem jelölte meg a tanuló. 
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3. ábra: Itemek a tesztből 

Fentről lefelé: „nincs megoldás” lehetőséget tartalmazó; 

„zéró alternatívás”; illetve hagyományos, négy egyenrangú opciós kérdés. 
A képen a mérőeszköz végleges grafikus felhasználói felülete látható; mely az egyes 

válaszlehetőségek megjelölésére, illetve a bizonytalan álláspont kifejezésére szolgáló rádiógombok 
vezérlőelemeit is tartalmazza. 

(saját ábrázolás; https://miau.my-x.hu/matkut/) 
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3.1.2. A kérdőívek 

Mivel a kutatás online megvalósítása mind a részt vevő iskolák és 

tanulócsoportok kiválasztását, felkeresését és azonosítását; mind pedig a 

tesztkitöltésen felül elvégezni tervezett kvalitatív kutatási elemeket (tanári és 

diákinterjúk) jelentősen akadályozta, az alábbiakban ismertetendő kísérő 

kérdőíveket vettem fel a teszt mellett. 

A tanulóknak szóló kutatási tájékoztatóról való továbblépés után minden 

tesztváltozatban az iskolai és demográfiai adatok előzetes kérdőívére érkeztek a 

diákok. Az iskola nevének megadása opcionális volt, azonban a települési és 

képzési információkat (melyek az oktatási rendszer szelektivitásával összefüggően 

jellemzően jó magyarázó változói az eredmények eltéréseinek) részletesen 

kérdeztem. 

 Az iskola településének típusa 

o főváros 

o fővárosi agglomeráció 

o megyeszékhely 

o vidéki város 

o község, egyéb település 

 A képzés típusa 

o négy/ötosztályos gimn. 

o hatosztályos gimn. 

o nyolcosztályos gimn. 

o szakgimn. / technikum 

o szakközépiskola 

o más iskolatípus 

 Fenntartó típusa 

o állami, tankerületi 

o egyetemi 

o egyházi 

o magán, alapítványi 

 Érettségi éve (legördülő listából) 

 Képzési szint (három opció) 

 Alternatív tanterv (igen / nem opció) 

 Szubjektív becslés: „mennyire megy jól a matematika” (intervallum) 

 Legutóbbi év végi osztályzat (legördülő listából) 

A képzési szinten három opció került megkülönböztetésre: a normálon kívül 

emelt szintnek tekintve a négynél magasabb heti kötelező óraszámot, illetve – ettől 

függetlenül – minden esetet, ha az intézmény azt matematika tagozatnak vagy 
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fakultációnak nevezi. A legmagasabb szint esetleges különbségeinek 

kimutathatósága érdekében a specmat külön választható opció, amennyiben az 

iskola kerettanterv szerint ilyen képzést folytat. 

Az alternatív tantervek megkülönböztetése: várakozásaim szerint a mintában 

az előfordulásuk olyan alacsony, hogy legfeljebb a „normál” tantervtől való 

elkülönítés lehetséges a következő esetek bármelyikének fennállása esetén: a 

képzés során összességében nem tizenkettő az érettségi előtti években tipikus 

órarendszerű, min. heti három órás évfolyamok száma (pl. epochális képzés, de 

nem szűrve a nyelvi előkészítő osztályt); nem (magyarországi) érettségit ad a 

képzés; két tanítási nyelvű a képzés. Ez a szempontrendszer nem képes az 

órarendszerű, de alternatív módszertant folytató iskola azonosítására; illetve a 

hagyományosan nem alternatívnak tekintett kéttannyelvű képzést is szűri – 

szerepeltetése alapvetően adattisztítási célokat szolgál az egyébként megbízhatóan 

nem azonosítható iskolák esetében. 

Demográfiai adatok tekintetében születési évet, nemet és a matematika alóli 

(különféle szintű) felmentés tényét gyűjtöttem. Az utolsó kérdés kétségkívül 

érzékeny, így természetesen lehetőség volt a válaszadás megtagadására, azonban 

mivel a kérdőív alapján ezzel sem válik egyetlen tanuló sem közvetlenül 

azonosíthatóvá a kutatásban, szükségesnek tartottam rákérdezni – a teszt 

megoldásának időigényét, ebből fakadóan válaszadások számát és közvetlenül a 

vizsgálandó tippelést érdemi mértékben befolyásolhatja. Várakozásaim szerint 

statisztikailag nem értékelhető hányada jelöli ezeket az opciókat a válaszadóknak, 

így adattisztítás keretében vélelmezhetően kizárásra kerülnek az elemzésből. 

Az alább található ábra a matematikateszt bevezető tájékoztatója, melyet a 

tanulók a feladatok megtekintése előtt olvastak el. A továbblépés csak a gombra 

történő aktív kattintással volt lehetséges; és a hátralévő idő mellett a pontozási 

információ is a teszt teljes időtartama alatt a képernyő tetején rögzítve volt látható. 

A kutatási manipuláció a rossz válaszokért levont pontok számának változtatása: 

a három tesztváltozatban levonás nélkül, –1, illetve –2 pontos „kockázattal” 

számolhattak a diákok. A példaként megadott pontszámítás közepes tudásszintre, 

az üres/rossz válaszok eltéréséből adódó nagy pontszámkülönbségre volt állítva. 
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4. ábra: A teszt kitöltése előtti tájékoztató szöveg 

A kutatási manipuláció ennek a nézetnek a véletlenszerű variálása: 
Jó: +5||Üres: 0||Rossz: 0; vagy Jó: +5||Üres: 0||Rossz: –1; vagy Jó: +5||Üres: 0||Rossz: –2 

(saját ábrázolás; https://miau.my-x.hu/matkut/) 

A teszt kitöltését követően egy utólagos kérdőívet kaptak a diákok. Ennek a 

szakasznak önálló tájékoztatója az attitűdvizsgálatok jellegzetessége szerint 

tartalmazta a „nincsenek helyes vagy helytelen válaszok” kitételt, illetve arra 

kértem a diákokat, ne mérlegeljenek túl sokat az egyes válaszok előtt. 

Első kérdésként a saját eredményük szubjektív becslése (intervallum skálán), 

azt követően az általuk tippelésnek tartott válaszadásaik száma (legördülő 

listából) szerepelt. Ezeket követte a kvalitatív elemek helyettesítésére konstruált 

kérdések csoportja, ahol a következőkről mértem fel a véleményeket: megérte-e 

vajon tippelni nem megoldott feladatban; megérte-e kockáztatni bizonytalan válasz 

esetén (indoklással); különböző lehetséges pontozási rendszerek igazságosságának 

megítélése (indoklással). 

Ebben a kérdéscsoportban szerepelt – annak ellenére, hogy matematikailag 

természetesen létezik rájuk egzakt válasz – a tanuló által előzetesen kitöltött 

tesztváltozat és egy véletlenszerűen választott másik tesztváltozat pontozási 
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utasításának várható értékére vonatkozó kérdés a következő megfogalmazásban: 

„Ha valaki gondolkodás nélkül, vaktában végigtippelte volna az egész tesztet, 

milyen eredményre számíthatna?” Mindkét várható értéket számkijelzés nélküli 

intervallumskálán kérdeztem. Ez a választás minden bizonnyal diszkriminál a 

fogalmat pontosan ismerő és kiszámítani képes diákokkal szemben; azonban 

feltételezésem szerint az ő csoportjuk a kevésbé népes, továbbá a lényegi 

információt a kutatás szempontjából a pozitív és negatív (így nulla százalékot 

eredményező) várható értékek megkülönböztetésének képessége jelenti – s ebből a 

szempontból a tanuló válaszainak egymással való konzisztenciája kerül 

vizsgálatra, nem a konkrétan bejelölt érték. 

3.2. Adatfelvétel 

A mérőeszköz online verziójának fejlesztése 2021. március közepére készült 

el – a késlekedés elsődleges oka a novemberben online működésre átállt iskolák 

„nyitása” iránti bizakodás, mely a januári és február eleji járványdinamika alapján 

erre az időszakra megalapozott várakozásnak tűnt. Mivel végül az online oktatás 

kiterjesztésre és (jelen időponton túl is) meghosszabbításra került, így az előző 

szakaszban leírt fejlesztések elvégzése után kezdődött az online adatfelvétel 

megszervezése. 

Március 25-től kezdődően több körben emailben és más elektronikus 

kapcsolattartási csatornákon kerestem középiskolákat, illetve (részben közösségi 

média segítségével) direkt módon középiskolai tanárokat; majd április folyamán a 

tanárképzéssel foglalkozó egyetemi intézeteket a partneriskoláik bevonásának 

reményében. Az elsődleges tapasztalata ennek a szakasznak szinte teljes 

sikertelenség – a megkeresett több mint kéttucat intézményből mindössze négy 

válasz érkezett, ezek egyike (az ismert körülményekre hivatkozó) elutasítás. 

A mintába bevonni kívánt iskolák – az ehhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre állása híján – nem képezhettek országos reprezentatív mintát, de a 

lehetőségekhez mérten cél volt az ország minél több régiójából és a középfokú 

oktatás különböző típusaiból tanulócsoportokat bevonni a kutatásba. Felmerült, és 

előzetesen elvetésre került a kutatási kérdőívek és a teszt olyan online köröztetése, 

ahol direktben a kitöltők megszólítása a cél. Bár ez a minta diverzitását 
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vélelmezhetően javította volna (akár felnőtt populációval való összehasonlítást is 

lehetővé téve), azonban a kitöltéshez szükséges idő (kb. egy tanóra) hossza miatt 

indokoltnak tűnt azt feltételezni, hogy a kontrollált körülmények ilyen mértékű 

feladása esetén jelentős mértékű „zaj” adat kerülhet a mintába, melyek tisztítása 

nem is feltétlenül lehetséges, illetve munkaigénye nem arányos a nyerhető 

adattöbblettel. 

A középiskolai tanároknak szóló kutatási tájékoztató levél tartalmazta a 

kutatás céljának, a felhasznált tesztnek és a kutatási manipulációnak a leírását is. 

Amennyiben az iskola és a tanulócsoport gyakorlata alapján lehetőség volt rá, 

kérésként volt megfogalmazva a kitöltés során élő kép- és hangkapcsolatot 

lehetővé tevő platform (pl. MS Teams, discord, Zoom) használata az adatfelvétel 

tanóráján. Az előző szakaszban leírt technikai megfontolások mentén ez a 

körülmény tulajdonképpen a diákok közötti direkt szóbeli együttműködésen kívül 

nem igazán képes semmit szűrni, így részletes lekérdezésre sem került sor ezzel 

kapcsolatban, mivel a mintába bekerült iskolák és tanulócsoportok többsége 

esetében tanórai kitöltésre került sor. 

Az eredeti tervek – és a próbamérés adatainak rendelkezésre állása – 

értelmében végzős (közvetlenül érettségi előtt álló) és tizenegyedik osztályos 

diákok eredményeit kívántam első sorban felmérni; melyet az online 

megvalósított kutatás hatékonyabb és gyorsabb kiértékelhetőségére alapozva 

szívesen kiegészítettem volna tizedik osztályos almintával is. Utóbbi populáció 

esetében a tananyagban addig nem szereplő tudáselemekre vonatkozó kérdések 

várakozásaim szerint a későbbi évfolyamoktól jól elkülönülő válaszadási 

mintázatot mutathatnának a találgatás és a véletlen tippelés előfordulása esetében. 

Az adatfelvétel tapasztalatai alapján a kísérletben részt vevő iskolák elsősorban 

tizenegyedik osztályos tanulócsoportok bevonását tartották lehetségesnek 

(vö. nem volt egyszerű ez a tanév, közel az érettségi, a „végzősöket most nem 

nyúznánk ilyesmivel”), s az előrehozott vizsgák miatt még ezen az évfolyamon sem 

volt minden esetben egyszerű a logisztika; az előzetes várakozásokkal ellentétben 

teljes évfolyamok helyett tanár- és tanulócsoport-szintű részvétel történt. 
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Személyesen számomra az iskolák részéről tapasztalt passzivitás és ellenállás 

legfőképpen azért volt váratlan és meglepő, mivel a kutatásban használt teszt (ha 

esetleg nehezebbnek is bizonyul a csoportban alkalmazni kívánt számonkérési 

formáknál) direkt a középiskolai témakörök alapján került összeállításra; az 

összefoglalás, rendszerező ismétlés lehetőségét abban az esetben is magában 

hordozza, ha a kutatás alapvető kérdésfeltevése érdektelennek bizonyulna 

számukra. Az elektronikus tanórai anyagként való felhasználhatóság szándékát az 

iskolai tájékoztató hangsúlyosan tartalmazta, ennek ellenére is jobb esetben 

esetlegesnek bizonyult a részvétel és így az összeállítható minta is. 

Az adatfelvétellel párhuzamos iskolai hasznosság megteremtését, a tanári 

munka és a tanulócsoport támogatását igyekeztem azzal megvalósítani, hogy a 

kitöltés utolsó lépéseként a diákoknak lehetőségük volt – a kutatási adatbázistól 

elkülönítetten, kizárólag kapcsolattartási célokra tárolt – jeligét vagy nevet 

megadni. Ezek alapján a válaszokat és az elért eredményeket a tanároknak vissza 

tudtam juttatni csoportszinten és tanulókra lebontva is, így (akár feladatszinten) 

diagnosztikus, illetve jutalmazással (pl. a csoport legjobbjának 75-80% eredménye 

felett teljesítők számára) egybekötött formatív értékelési funkciókat is remél-

hetőleg képes volt betölteni a részvétel. 

3.3. Kutatási kérdések és hipotézisek 

A 2017-es próbamérés keretében kétféle pontozás (helyes válaszok 

számlálása; pozitív várható értékű korrekciós) hatásának vizsgálata volt a cél. Az 

alacsony mintaelemszámra való tekintettel messzemenő következtetések levonása 

nem volt lehetséges, azonban az eredményeket viszonyítási pontként lehetséges 

használni a jelen kutatás kimenetelének értelmezése során is. A különböző iskolák 

eredményre gyakorolt hatása számottevő: az egyik vizsgált végzős osztály ered-

ményei határozottan alulmaradtak a másik intézmény tizenegyedikes diákjainak 

eredményeivel szemben. Mindez arra enged következtetni, hogy a témaválasztás 

idején megfogalmazódott alapvető elképzelést, miszerint a pontozási rendszerek 

hatása „tisztán” vizsgálható, szükséges alaposabb elemzésnek alávetni. Az üresen 

hagyott itemek számában azonban már a próbamérés során jelentős eltérés 

látszott, ez bizakodásra ad okot, hogy a hatás valóban kimutatható. 
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A kutatás kérdésfeltevéseit orientálták a vaktalálat jelenségét és a pontozási 

rendszereket hatásait vizsgáló korábbi tanulmányok (KÁDÁRNÉ; 1973, ANDRÀ & 

MAGNANO; 2011, ŞENEL, PEHLIVAN & ALATLI; 2015) megállapításai. Az empirikus 

eredményeket össze kívántam vetni számítógépes szimulációból (ESPINOSA & 

GARDEAZABAL; 2010) származó adatokkal is. 

3.3.1. Statisztika 

Mivel a különböző pontozási rendszerek, tippelési korrekciók hátterében 

alapvetően közös az, hogy a tanulók válaszadását az akár véletlen találgatás felől 

inkább a megfontolt, valóban tudott (vagy tudni vélt) opciók bejelölése irányába 

orientálja, elsődlegesen felmerülő kérdés, hogy ez a jelenség tetten érhető-e. A 

kutatásban három különböző várható értékű pontozási rendszer került 

összevetésre: 

 helyes válaszok számlálása (vö. number-right; NR);  

minden helyes válasz 5 𝑝𝑜𝑛𝑡; 

 helyes válasz: 5 𝑝𝑜𝑛𝑡; rossz válasz: −1 𝑝𝑜𝑛𝑡 (1. típusú korrekció; K1); 

várható értéke: 0,25 ⋅ 5 + 0,75 ⋅ (−1) = 0,5 𝑝𝑜𝑛𝑡; 

 helyes válasz: 5 𝑝𝑜𝑛𝑡; rossz válasz: −2 𝑝𝑜𝑛𝑡 (2. típusú korrekció; K2); 

várható értéke: 0,25 ⋅ 5 + 0,75 ⋅ (−2) = −0,25 𝑝𝑜𝑛𝑡; 

A három pontozási rendszerben a helyes válaszokkal szerezhető pontszámok 

megegyeztek, így az egyes tesztváltozatok eredményei azonos skálán kezelhetők. 

Minden pontozási rendszer esetében 0 𝑝𝑜𝑛𝑡 volt a minimum szerezhető pontszám, 

erről a diákok a tesztkitöltés elején tájékoztatást kaptak. A próbamérés 

megfigyeléseit, illetve az ideálistól eltérő és nem is mindig racionális tesztkitöltői 

viselkedést (BUDESCU & BAR-HILLEL; 1993) figyelembe véve a következő 

hipotézisek fogalmazhatók meg: 

1. hipotézis: Az NR pontozás esetén a kihagyott itemek száma szignifikánsan 

alacsonyabb, mint a kísérleti korrekciók esetén. 

2. hipotézis: A K1 és K2 korrekciók esetében – az eltérő előjelű várható érték 

ellenére – nincs szignifikáns különbség a kihagyott itemek számában. 
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A tippelés korrekciójára irányuló törekvések számos szempontból 

kritizálhatóak, és könnyen belátható, hogy az NR típusú pontozással ellentétben az 

utasítások és a tanuló stratégiák is komplikálódnak. (BUDESCU & BAR-HILLEL; 1993) 

Éppen ezért egyfajta „minimális elvárás” lehet, hogy a korrekció alkalmazása 

a hibás válaszok számának csökkenése irányába orientáljon. Amennyiben ugyanis 

sikeresebben (vö. ALBANESE; 1988) riasztja el egy korrekciós szisztéma a bizony-

talan, de végső soron helyes gondolatai kifejezésétől a tanulót, úgy a pedagógiai és 

etikai aggályok egyaránt felerősödhetnek; egy ilyen eredmény a teszten a valódi 

„vak”-találat jelenségének értelmezhetőségét jelentősen szűkíti, mivel azt mutatja, 

a tesztet kitöltők meglehetős magabiztossággal, részleges vagy hibás tudásuk 

alapján válaszolták meg az itemeket. 

3. hipotézis: A hibás válaszok száma a három pontozási rendszerben a levonás 

mértékének növekedésével szignifikánsan csökken. 

A hibás válaszokat különböző mértékű pontlevonással büntető helyzetben a 

tanulók optimális válaszadási stratégiáját vizsgáló szimuláció (ESPINOSA & 

GARDEAZABAL; 2010) azt mutatta, hogy állandó kockázatkerülési szint mellett a 

kihagyások mértéke jobban függ a tudásszinttől, mint állandó tudásszint mellett a 

kockázattal szembeni attitűdtől. Továbbá a levonás pontos értéke számottevően 

csak a közepes tudásszintű tanulók stratégiáját kellene, hogy befolyásolja. 

Empirikus adatok (KÁDÁRNÉ; 1973) azonban azt mutatták, a kihagyás mértéke 

nem változik monoton módon a tanulók tudásszintjével. 

4. hipotézis: Az alacsonyabb és magasabb tudásszintű tanulók által kihagyott 

itemek száma között nincs szignifikáns különbség. 

5. hipotézis: A közepes tudásszintű tanulók között szignifikáns különbség 

figyelhető meg a K1 és K2 korrekciók mellett kihagyott itemek 

számában. 

Az egyes itemek kihagyásának racionalitása függ az item nehézségétől; 

azonban annak a szubjektív tanulói mérlegelésétől is, hogy „kellene-e” tudnia 

válaszolni az adott kérdésre. Empirikus adatok (KÁDÁRNÉ; 1973) arra engednek 

következtetni, hogy az alacsonyabb tudásszintű tanulók számára ennek a 
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felmérése nagyobb problémát jelent, az ő körükben az egyes itemek kihagyásának 

esélye nem vagy kevéssé függ össze annak tényleges nehézségével. 

A kísérletben ennek a jelenségnek a reprodukálása szempontjából érdekes 

tapasztalatot a különböző évfolyamok eredményeinek összehasonlítása jelenthet, 

mivel a tizedik osztályig bezárólag jellemzően nem érintett tantervi elemek 

(logaritmus, forgásszögek szögfüggvényei) három itemben fordulnak elő. 

Ellenpróbát jelenthet a számtani sorozatos feladatos feladat, melyet részletesen a 

végzős tanterv tárgyal, azonban a konkrét kérdés valójában nem támaszkodik 

magas szintű tudásra. 

6. hipotézis: Az alacsonyabb tudásszintű tanulók körében az egyes itemek 

kihagyásának aránya nem függ az item nehézségétől. 

7. hipotézis: A tizedik osztályos tanulók körében a „nem tanult” itemek kihagyá-

sának aránya nem szignifikánsan magasabb a többinél. 

Egyetemi belépő évfolyamok számára összeállított matematikatesztek 

itemkarakterisztikáit vizsgálva (ANDRÀ & MAGNANO; 2011) kirajzolódott, hogy bár 

a 3PL módszer szerint illesztett görbék magyarázó ereje nagyobb, a véletlen 

találgatás valószínűségének megfelelő alsó aszimptota fixált értéke a klasszikus 

logisztikus modellekhez képest is gyengébb eredményekre vezetett. Általános 

iskolai helyzetben egy másik esettanulmány (ŞENEL, PEHLIVAN & ALATLI; 2015) az 

itemek diszkriminációs tulajdonságait vizsgálva – az irodalomban több helyen 

jelentett eredményekkel ellentétben – arra jutott, hogy a tippelés korrekciója nem 

„élesíti” az egyes itemek azon képességét, hogy a különböző tudásszintű tanulók 

között különbséget tegyenek. 

8. hipotézis: Az egyes itemek karakterisztikájának lefutása nem függ a pontozási 

rendszer kitűzésétől. 

A fentiekben megfogalmazott vizsgálatok a kutatás során nyert adatbázis 

kettébontásával nyerhető csoportok közötti eltéréseket vizsgálnak, ennek megfe-

lelően a vonatkozó statisztikai hipotézisvizsgálatokkal kerülnek tesztelésre. Az 

utolsó hipotézis esetében, tekintettel a kutatás tájékozódó jellegére, az item-

paraméterek numerikus becslését és grafikus szemléltetését végzem el. 
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3.3.2. Hasonlóságelemzés 

A kutatás középpontjában a feleletválasztós tesztek azon tulajdonsága áll, 

hogy az egyes itemeken a helyes válasz eltalálásának esélye a biztos és helyes 

tudás esetén kívül is számottevő. A teszt egészének szempontjából azonban a 

korábban ismertetett és vizsgált korrekciós eljárások küzdenek azzal az akadállyal, 

hogy – hozzáfűzött indoklás, illetve a tanuló gondolatairól rendelkezésre álló 

további információ hiányában – az egyes megjelölt válaszok mögött a találgatás 

különböző fokozatait azonosítani engedhessék. A tippelés korrekciója mate-

matikailag a véletlen találgatás esélyeiből indul ki. 

Bár a tanulói gondolkodás, a válaszhoz vezető út megismerésére nyilván-

valóan alkalmasabb eszköznek tűnhetnek a nyílt végű feladatok, a feleletválasztós 

tesztek értékelési alapjainak lerakása óta rendelkezésre álló számítástechnikai 

eljárások alkalmazásának vizsgálata ebben a kérdéstípusban is képes lehet a 

tanulók korábbi válaszaival inkonzisztens itemek megjelölésére, így a megértés / 

félreértés / tippelés bizonyos mértékű feltárására. 

A hasonlóságelemzésre (PITLIK ET AL.; 2014) mint mesterségesintelligencia-alapú 

eljárásra alapozva több megközelítésben is vizsgálható az egyes itemekre adott 

válaszok konzisztenciája. Legegyszerűbb esetben, amennyiben egy teszt minden iteme 

(minimum) ordinális skálán méri valamely komplex tulajdonság szorosan összetartozó 

komponenseinek értékét, úgy feltételezhető, hogy közöttük „minél nagyobb – annál 

nagyobb” kapcsolatok állnak fenn bármely populáció tagjai is vesznek részt a 

vizsgálatban. Az itemeket egyesével függő változóvá kiragadva és a maradék 𝑛 − 1 

itemre adott válaszok alapján vizsgálva megbecsülhetők a tippelés gyanúját felkeltő 

helyzetek. A módszer képes lehet a kitöltők „együttműködési” hajlandóságában 

tapasztalható kockázatok becslésére is. Amennyiben előzetesen az egyes itemek között 

a kapcsolat iránya nem deklarált, úgy exploratív (Monte Carlo method; MCM) 

modellezés alkalmazható. (PITLIK; 2011, illetve PITLIK, HORVÁTH & SZABÓ; 2011) 

A tudásszintmérő tesztekben szereplő itemek válaszlehetőségei azonban 

rendszerint – még ha számszerűek is – önmagukban nem kínálják fel a sorrend 

felállításának egyértelmű és a tanulók reális viselkedésére alapozó érvekkel 

univerzálisan alátámasztható lehetőségét. Számszerű válaszok esetében ugyan a 
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helyes választól való numerikus eltérés abszolútértéke könnyen deklarálható 

sorrendképzés, de vélelmezhetően nem optimális. A feladatok egy része – 

ún. „rák” típus (KÁDÁRNÉ; 1973) – a disztraktorokból kiindulva is megközelíthető 

és a tanulók az egyes válaszlehetőségeket változatos módokon, sorrendben zárhat-

ják ki, melyek felismerése pusztán a válasz alapján nem is feltétlenül lehetséges. 

A tesztelmélet alapvetése, hogy egy item értékelése már csak „helyesen / 

helytelenül megoldott” lehet, így a súlyozás technikái és lehetőségei a módszertan 

kevéssé lényeges elemei. A teszt részskáláinak relatív fontosságát az itemek 

darabszámának arányával ajánlott kifejezni, az egyes válaszlehetőségek 

differenciálása kapcsán pedig tesztszerkesztési nehézségek felmerülése mellett a 

reliabilitás – kísérleti helyzetben megfigyelhető – várt növekedése is elmaradt. 

(EBEL & FRISBIE; 1991) 

A tudásszintmérés céljait azonban a „jó” disztraktorokkal összeállított teszt 

szolgálja, melyek tipikus tanulói hibák elkövetése esetén kapható eredményeket 

tükröznek, így ténylegesen vonzóvá válhatnak. A válaszok szóródásának vizsgá-

lata és hibaelemzés vezethet a különféle disztraktorok választása mögötti okok 

megértéséhez. (KÁDÁRNÉ; 1973, VIDÁKOVICH; 1990) A feladatírói tudatosságra 

támaszkodva – az ELTE TTK kritériumtesztjein ezekre az elemzésekre sor kerül; 

az itembank (TÖRÖK & VÁSÁRHELYI; 2015) ennek szem előtt tartásával került 

összeállításra – az elemzés során megkíséreltem felállítani az itemek válasz-

lehetőségei közötti sorrendeket annak súlyossága alapján, hogy melyik opcióhoz 

milyen téves gondolatmenet vezethet. 

Másodlagos eljárásként a válaszlehetőségeket egyszerűen a feladatlapon való 

megjelenésük sorrendjében kódoltam, s ebben az esetben deklarált irányokkal 

nem rendelkező (MCM); míg az előbbi adatokkal a válaszok súlyozott hibássága 

közötti pozitív korrelációt feltételező hasonlóságelemzést végeztem. 

9. hipotézis: Az NR pontozást használó tesztváltozat kitöltői között magasabb 

lesz a gyenge konzisztencia mellett megjelölt itemek száma. 

10. hipotézis: Amennyiben a tanuló nem válaszolt az utolsó itemre, úgy a 

legmagasabb sorszámú, még „megoldott” itemek környezetében 

koncentrálódik az inkonzisztens válaszok gyanúja. 
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4. ELEMZÉS 

A következő fejezetben bemutatásra kerülnek a korábban megfogalmazott 

hipotézisek ellenőrzése érdekében végzett elemzési lépések. Az egyes itemek 

vizsgálatával összefüggésben nyert információk részletesen a függelékben 

olvashatók, a vonatkozó szakaszban a jellemző tendenciák és a teszt matematikai 

tartalma szempontjából feltűnő aspektusok kiemelése történt meg. Az adatfelvétel 

már említett logisztikai nehézségeiből fakadóan korlátozott volt az elvégezhető 

vizsgálatok köre. Az adatbázis egészének, továbbá az itt nem részletezett 

vizsgálatok kimenetelének naprakész online elérhetősége a következő:  

 https://miau.my-x.hu/matkut/eredmenyek/ 

A teljes kutatás időtartama alatt gyűjtött adatbázis mérete – a technikai 

ellenőrzéseket nem számolva – 309 sor. Nem volt kizárható a nem-konszolidálható 

adathibák előfordulása, azonban egyértelmű duplikátum és értékelhetetlen 

tesztkitöltés miatt csak csekély számú (5) sor kizárására került sor. A válaszadók 

IP-címe az adatbázisban ismert, az ezek közötti egyezések még további 

duplikátum gyanúját vethetik fel, azonban a szolgáltatók dinamikus IP-kiosztási 

gyakorlatára tekintettel ez a beérkezett válaszok részletes összevetését igényelte 

volna – mivel többségében a tanárokkal egyeztetett időpontokban, teljes 

tanulócsoportokkal történt az adatfelvétel, az ilyen hiba esélyét csekélynek tartom. 

Kockázatosnak megjelölt soroknak minősültek (azonban a részletes 

értékelésükre megfelelő erőforrás és idő nem állt rendelkezésre) azok az esetek, 

amelyekben kötelezően kitöltendő adatok hiányoztak, vagy a tanuló üresen, 

értelmetlen szöveggel adta le az egyes döntései indoklását. Az előbbi eset 

technikai jellegű: a matematikateszt kitöltése és az utó-kérdőív oldaláról való 

felhasználói továbblépés után, a tanóra időtartamán túli tétlenség esetén az 

esetlegesen üres mezőkkel együtt került sor az adatok automatikus tárolására. Az 

utóbbi esetben kockázatos lehet a tanuló együttműködési készsége a kutatásban, 

nem kizárható a komolytalan válaszadás a matematikateszt válaszai között sem. 

Mivel az ilyen jellegű sorok a teljes értékelhető adatbázisban nem érték el a 

10% határt, a továbbiakban ezek a minta részét képezték. 

https://miau.my-x.hu/matkut/eredmenyek/
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A teljes minta létszáma tehát 304 fő; a kitöltők (becsült) átlagéletkora 18,3 év, 

a kérdőívben megadott születési dátum, illetve az évfolyam szerinti megoszlást 

diagramon ábrázoltam. A kérdőívet kitöltők közül csak négy tanuló nem adott 

meg adatot a nemére vonatkozóan, így kijelenthető, hogy a mintában a fiúk és a 

lányok aránya kiegyenlített. A fiúk magasabb részarányát döntően nem a bevont 

„specmat” iskolák okozzák, az ő körükben (az esetleges sztereotípiák ellenére) 

meglehetősen hasonló a nemek megoszlása, mint a minta egészében. 

 
5. ábra: A minta életkor szerinti megoszlása (N=304 fő) 

A kérdőívben a születési dátumot választották a tanulók legördülő listából. 
(saját ábrázolás) 

 
6. ábra: (a) A minta megoszlása a tanulók neme szerint (N=300 fő) 

(b) A minta megoszlása az érettségi éve szerint (N=304 fő) 

(saját ábrázolás) 

A kutatásban részt vevő iskolák száma kilenc, de a tanulócsoportok nem 

egyenlően oszlanak meg közöttük. A mintába bekerült tanulók mindannyian 

gimnáziumi képzésben tanulnak, többségük négyosztályos rendszerben. A minta 

elemszámára tekintettel a településtípusok szerinti bontás lényegében megfelel az 

iskolák szerinti bontásnak. A képzési szintre vonatkozó kérdésre adott válaszok 
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alapján a matematika tantárgyat többségében emelt szinten (fakultáció) tanuló 

diákok szerepelnek a mintában. A normál és a speciális matematika tagozatok 

arányát sikerült kiegyenlíteni. 

 
7. ábra: (a) A minta megoszlása képzési szint szerint (N=304 fő) 
(b) A minta megoszlása az iskola települése szerint (N=304 fő) 

(saját ábrázolás) 

A bemutatott adatok az adatbázis konszolidációja utáni állapotot tükrözik. 

Az adattisztítás keretében egységesítettem az egyes tanulócsoportoktól érkezett 

válaszokat az iskola települése, érettségi éve; illetve amennyiben a csoport 

homogenitása ismert volt, úgy képzési forma és szint tekintetében is. 

4.1. Alminták, csoportképzés 

A kutatásban részt vevő tanulók a mérőeszköz véletlenszám-generátorral 

kijelölt változatát kapták a korábban ismertetett három pontozási rendszer 

egyikének utasításaival, melyet a matematika teszt kitöltése előtt olvastak. A 

kutatási manipuláció szempontjából a három almintához tartozók létszáma: 

 NR-pontozás: 106 fő; 

 K1-pontozás: 103 fő; 

 K2-pontozás: 95 fő. 

A létszámokban tapasztalható eltérések kiegyenlítésére, a tesztváltozat 

kiadási esélyeinek időben változó súlyozására nem volt racionális lehetőség, mivel 

ez a jelentősen különböző profilú iskolák részvétele és az időben diszjunkt 

kitöltések miatt az egyes csoportokon belüli homogén és torzításoktól mentes 

tesztkiadást kockáztatta volna. 
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4.1.1. Iskolai adatok 

A korábban bemutatott, teljes mintára vonatkozó diagramok alapján a 

következő csoportok összehasonlító vizsgálata mutatkozna racionálisnak. 

A fiúk és a lányok matematika tantárgyban elért eredményei között 

kimutatható különbségek a kutatási helyzettől, a feladatokban szereplő 

szituációktól (VÁRI; 1999, p.138) nem függetlenek, illetve a jelen kutatás 

manipulációjával összefüggésben a kudarc- és kockázatkerülés esetleges nemi 

jellegzetességeit is szükséges volna figyelembe venni. A megfigyelt tendenciák 

magyarázatára a jelen kutatásban gyűjtött adatok kevésnek bizonyulhatnak, 

azonban az eredmények az utólagos (online elérhető) kiértékelésben feltüntetésre 

kerülnek. 

A kutatásba bevont iskolák között – tudomásom szerint – nincsen alternatív 

módszertan szerint dolgozók, érdekes azonban, hogy a tanulók mintegy 10% 

arányban önállóan megjelölték ezt az opciót. Sajnos a rendelkezésre álló adatok 

alapján nem dönthető el, hogy ez a kérdés félreértéséből származik, vagy pedig 

esetleg ők még korábbi évfolyamon, általános iskolában tanultak ilyen formában; 

melyek között a kérdőív nem tett különbséget. Ennél is alacsonyabb arányban 

jelöltek a tanulók bármilyen felmentést, speciális körülményt a matematika 

tantárgy kapcsán, ezért mindkét változó szerint egységesen kezeltem a mintát. 

A részt vevő iskolák alacsony száma miatt a képzési szinteken belül nem 

kizárt, hogy az intézmények hatása még érvényesül. Az ezzel kapcsolatos 

kiegészítő vizsgálatok – tekintettel a megállapítások bizonytalanságára – szintén 

az online elemzési mellékletben kerülnek csak bemutatásra. 

4.1.2. Tudásszintek 

A tesztelméletben használt itemparaméterek a tanulók elméleti, abszolút 

tudásszintjének függvényében határozzák meg a helyes válasz adásának 

valószínűségét. Mivel azonban ez az abszolút tudásszint nehezen 

meghatározható, alternatív eljárás (KÁDÁRNÉ; 1973) egy konkrét teszt, és a 

kutatásban is szereplő manipulációk alkalmazása előtt valamilyen, a kutatási és a 

kontrollcsoport által egyaránt kitöltött feladatsor lehet. Az online tanórák szűkös 

időkeretébe ilyen összehasonlító „kritériumteszt” alkalmazása a releváns 
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vizsgálati itemszám mellett nem fért bele. Ennek kompenzálására a tesztet 

megelőző kérdőíven sor került a tanuló szubjektív önértékelésének és az utolsó év 

végi osztályzatnak a lekérdezésére. 

Figyelembe véve, hogy az osztályzatok az egyes iskolákban, de gyakran 

egyes tanároknál is egészen mást jelentenek (CSAPÓ; 1998b); a szubjektív skálával 

való korrekciót mindenképp szükségesnek láttam. Természetesen ez a második 

faktor önállóan is hoz hibát a becslésbe, hiszen az önértékelés pontossága számos 

pszichológiai tényező eredője. A teszt utó-kérdőívében azonban a tanulókat arra 

kértem, becsüljék meg a saját tesztjük mostani eredményét, s ennek a becslésnek és 

a valós eredménynek az eltérésével igyekeztem a pszichológiai hatásokat 

kontrollálni. Aki „túlzottan magabiztos” (és ennélfogva az elő-kérdőívben 

hajlamos lehet a saját tudásszintjét felülbecsülni), az valószínűleg felülbecsülte a 

mostani eredményét is, így az ezek közötti negatív irányú eltérés figyelembevétele 

az eredeti tudásszint becslésében is indokolt. Hasonlóan, az „önbizalomhiányos” 

tanulók vártnál magasabb mostani eredménye miatt a tudásszint becslését emeli 

ez a korrekció. 

A fenti három hatás eredőjeként kapott becslés a tudásszintre kétségkívül 

önkényes elemekből épül fel, a tanuló és az elemző részéről is szubjektív ítéletekre 

alapoz – ennélfogva a hibája várhatóan jelentős, de racionális várakozásnak tűnik, 

hogy ez a hiba inkább (ALBANESE; 1988) véletlen, mintsem szisztematikus hatású 

lesz. Mivel a kutatási manipuláció egyértelműen hivatott befolyásolni a tanulók 

válaszadását, így várhatóan a helyes válaszok számát is; a fenti stratégia az 

adatfelvétel idejét minimálisan befolyásoló információkból ésszerű választás. 

A fentiek alapján a tudásszint elméleti 𝜗′-értékének becslését a következő 

összefüggés adja meg a [10; 60] intervallumban. Az intervallum megválasztásának 

oka a jegyek „széthúzása”, finomabb felbontású skála létrehozása. A szubjektív 

önértékelést (𝑚𝑠) eleve ezen a skálán mérte a kérdőív; a jegyeket (𝑚𝑗) pedig az 

egyes rész-intervallumok középértékére állítottam. 

𝜗′ =
𝑚𝑠 + 𝑚𝑗 + 0,6 ⋅ Δ𝑃

2
− 5,25 

A tesztpontszám becslésének hibája (Δ𝑃) előtti együttható a két skála hosszát 

(100, ill. 60) kompenzálja, a konstans eltolás pedig a végpontot rögzíti a maximumhoz. 
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8. ábra: A minta megoszlása a kutatásban definiált tudásszint-skála szerint 

(N=304 fő, M=38.12, SD=9.67; saját ábrázolás) 

A tudásszint becslésére alkalmazni kívánt mutató értékei a vizsgált mintában 

a teszt egésze szempontjából ígéretesnek bizonyultak. A három változat közös 

pontszámaival, illetve a helyes válaszok számával 𝑟 ≈ 0,6 korrelációt mutatnak. 

 
9. ábra: A tesztpontszám és az elméleti tudásszint összefüggése 
Az illeszkedési adatok a teljes mintára vonatkozó (vörös), illetve 

a kiugró adatok kiszűrése utáni (narancs) lineáris kapcsolathoz tartoznak. 
(saját ábrázolás) 
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4.2. Statisztikai hipotézisvizsgálatok 

Az alábbiakban ismertetett vizsgálatokat a MS Excel beépített statisztikai 

adatelemző moduljával végeztem. Mivel a kutatás során csak egyetlen adatbázis 

gyűjtésére volt lehetőség, szimulációs adatokra alapozott módszertani ajánlás 

(RASCH; 2011) alapján a t-próba feltételeinek tesztelése helyett a Welch-próbát 

végeztem, mely nem feltételezi az összehasonlítandó minták egyenlő varianciáját. 

(NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods) 

1. hipotézis: Az NR pontozás esetén a kihagyott itemek száma szignifikánsan 

alacsonyabb, mint a kísérleti korrekciók esetén. 

 
10. ábra: Welch-próba eredményei az első hipotézis vizsgálatában 

(saját ábrázolás) 

A számítások igazolták a hipotézist: erős szignifikáns különbség (𝑝 < 0.01) 

figyelhető meg; amennyiben a pontlevonás kockázata nem szerepelt az utasítások 

között, átlagosan egynél is kevesebb itemet hagytak ki a tanulók. Érdekes adat, hogy 

a maximálisan kihagyott itemszám mindezek ellenére majdnem a teszt fele, kilenc 

volt az NR változatban is, ezzel nem maradt el a K1 változattól. A Ziller-féle 

„guessing tendency” (KÁDÁRNÉ; 1973) index értékei a fentiekkel összhangban voltak. 

2. hipotézis: A K1 és K2 korrekciók esetében – az eltérő előjelű várható érték 

ellenére – nincs szignifikáns különbség a kihagyott itemek számában. 

 
11. ábra: Welch-próba eredményei a második hipotézis vizsgálatában 

(saját ábrázolás) 
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A második hipotézis annak ellenére is beigazolódott, hogy a mintában döntő 

többségben voltak a matematikát – országos összehasonlításban mindenképp – 

magas szinten tanuló diákok. Bár a megfigyelt kihagyások száma a pozitív várható 

értékű K1 pontozás esetében alatta maradt a K2 eredményeknek, azonban a magas 

varianciaértékek mellett a nullhipotézis elvetésére (𝑝 = 0.22) kétszélű próbát 

alkalmazva nem volt lehetőség. 

 
12. ábra: A kihagyott itemek számának megoszlása az egyes tesztváltozatokban 

(saját ábrázolás) 

Ez az eredmény, illetve a kihagyások tendenciájának hasonlósága a két 

kísérleti pontozás esetében arra enged következtetni, hogy a tanulók alapvetően 

nem a véletlen találgatás módszerével élve jelölik meg a válaszaikat, hanem 

valamilyen becsléses stratégiát, részleges (esetenként téves) tudást használnak. 

Mivel – legalábbis a mintában szereplő tanulók – nem viselkednek racionális, a 

pontszám várható értékét maximalizáló kitöltőként, így további vizsgálat tárgyát 

képezheti a pontozási rendszerekkel kapcsolatos attitűdjeik, a kockázatvállalási 

mintázataik feltárása. 

A jelenlegi adatok alapján még annyi jelenthető ki nagy bizonyossággal, 

hogy a mintában szereplő tanulók körében a vélemények erősen megoszlanak 

abban a kérdésben – ha a K1 és K2 közül szükséges választani –, melyik volna az 

igazságosabb megoldás. Szintén vizsgálható volna, hogy ez a szubjektív 

megítélésben tapasztalható kiegyenlítettség a különböző tesztváltozatokat kitöltő 

tanulók körében megmarad-e, vagy az „előfeszítés” orientálja a későbbi 

válaszadást. 
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13. ábra: A kísérleti tesztváltozatok igazságosságának megítélése (N=304 fő) 

A kutatás utó-kérdőívében feltett kérdés a következőképpen volt megfogalmazva: 
„Az alábbiak közül melyik volna egy vizsgán ennek a tesztnek az igazságosabb pontozása?” 

(saját ábrázolás) 

Mivel tehát a tanulók viselkedésében a kihagyások számát tekintve nem 

tapasztalható szignifikáns eltérés a K1 és K2 tesztváltozatok esetében, a rossz 

válaszok számának vizsgálata ellenőrzésként szolgál. 

3. hipotézis: A hibás válaszok száma a három pontozási rendszerben a levonás 

mértékének növekedésével szignifikánsan csökken. 

Az NR pontozás (M=8.40, SD=4.04) és a kísérleti változatok (K1: M=6.66, 

SD=3.69; illetve K2: M=5.43, SD=3.28) között továbbra is igen erős (𝑝 < 0.001) 

szignifikáns eltérések tapasztalhatók az egyszélű próbákban. A két kísérleti ponto-

zás között a kétszélű próba 5% szinten szignifikáns (𝑝 = 0.014), a K2 változatban 

kevesebb hibát vétettek; a hatás részleteivel kapcsolatban (pl. tanulócsoportok, 

iskolák különbségei) ezúttal is érdemes volna további vizsgálatokat végezni. 

4. hipotézis: Az alacsonyabb és magasabb tudásszintű tanulók által kihagyott 

itemek száma között nincs szignifikáns különbség. 

Az előző szakaszban definiált 𝜗′ elméleti tudásszint alapján a minta a 

következő határok mentén került felbontásra: 

 𝜗′ ∈ [10; 35) ⟹ alacsony tudásszint (N=110, M=27.7, SD=5.6) 

 𝜗′ ∈ [35; 45) ⟹ közepes tudásszint (N=115, M=40.1, SD=2.8) 

 𝜗′ ∈ [45; 60] ⟹ magas tudásszint (N=79, M=49.7, SD=3.7) 

A szomszédos csoportok között a kihagyott itemek száma szerinti eltéréseket 

kétmintás próbával vizsgálva 5% szinten szignifikáns eltérések nem azonosít-

hatók. Az alacsony (M=2.7, SD=3.2) tudásszintű csoportnál azonban a magas 
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(M=1.6, SD=2.0) tudásszinten becsült tanulók szignifikánsan (𝑝 = 0.0047) keve-

sebb itemet hagytak üresen. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az elméleti 

tudásszint becslésében hordozott bizonytalanságok miatt, illetve az alább látható 

ábrán a grafikonok lefutását tekintve a rendelkezésre álló mintaelemszám alapján 

messzemenő következtetések nem vonhatók le. Az eredményt befolyásolhatja a 

mintában relatíve könnyebbnek, illetve nehezebbnek számító itemek aránya is. 

 
14. ábra: A kihagyott itemek számának megoszlása az egyes tudásszinteken 

(saját ábrázolás) 

5. hipotézis: A közepes tudásszintű tanulók között szignifikáns különbség 

figyelhető meg a K1 és K2 korrekciók mellett kihagyott itemek számában. 

Bár a két különböző szinten bontott alminták létszáma már csupán egy-egy 

osztály nagyságrendjében helyezkedik el, az ESPINOSA és GARDEAZABAL (2010) 

tanulmányában szimulációkkal demonstrált – racionális tesztkitöltőt feltételező – 

optimális stratégiák egyikével összecsengő eredményt jelent az ötödik hipotézis 

igazolása. A kihagyott itemek száma közötti különbséget a kétszélű próba 

közepes, 5% szinten szignifikánsnak találta (𝑝 = 0.036), az esettanulmány 

általánosíthatóságát ezúttal is további vizsgálat igazolhatja. 

 
15. ábra: Welch-próba eredményei az ötödik hipotézis vizsgálatában 

(saját ábrázolás) 
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4.3. Itemkarakterisztikák meghatározása 

A teljes tesztre vonatkoztatva a reliabilitásmutatók értéke nem kiemelkedő, 

de elfogadható. A helyes válaszok alapján a Cronbach-𝛼 értéke 0,785; a KR20-

képlettel számolt reliabilitás pedig 0,786. A tippelés korrekcióját is alkalmazó 

pontozások együttes hatása alapján kismértékben csökken (Cr-𝛼 = 0,777) a 

mutató; a tesztváltozatok egyedi értékei 0,766–0,785 között helyezkednek el. 

Érdemes azonban megemlíteni, hogy a K2 kísérleti pontozás helyes válaszai 

alapján nyert reliabilitás (Cr-𝛼 = 0,793) bizonyult a legmagasabb értéknek. 

 
16. ábra: Az itemek leíró statisztikája a teljes minta alapján 

Az egyes sorok az adott válasz gyakoriságát jelölik, keretezett opció a helyes válasz. 
(saját ábrázolás) 

Az előbb látható ábra alapján elmondható, hogy a teszt kifejezetten könnyű 

itemet egyet (4.) tartalmazott, míg kifejezetten nehéznek bizonyult itemből kettőt 

(15. és 16.) tartalmazott, ahol a helyes válasz előfordulása lényegesen elmaradt 

valamely disztraktor vagy a kihagyás arányától. Továbbá az utolsó item esetében 

mutatható ki még egy igen erős disztraktor jelenléte. 

 
17. ábra: Az itemek megoldottsága és származtatott jóságmutatói a teljes minta alapján 

A megoldottság a helyes válasz relatív gyakorisága; 
a Choppin-féle szóródási mutató a disztraktorok véletlen találgatástól eltérő jelölését méri; 

a diszkriminációs index az item–összpontszám pont-biszeriális korrelációs együttható. 
(saját ábrázolás) 
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A 17. ábra jóságmutatóinak (KÁDÁRNÉ; 1973) származtatása az alábbiak 

szerint történt: 

Choppin– 𝜎 =
𝑝𝑑,max − 𝑝𝑑,min

1 − 𝑝𝐻 − 𝑝𝐾
 

𝑟pbi =
�̅�𝑝 − �̅�𝑞

𝑠𝑇
⋅ √𝑝𝑞 

Choppin-féle szóródási mutató az egy disztraktorra eső, véletlen találgatás 

esetén várható válasz-gyakoriság arányában fejezi ki a legerősebb és a leggyen-

gébb disztraktor előfordulásának különbségét. A pont-biszeriális korrelációs 

együttható egy dichotóm és egy folytonos változó együttjárását fejezi ki. Az egyes 

itemet megoldó (�̅�𝑝), illetve nem megoldó  (�̅�𝑞) tanulók korrekció nélküli összpont-

számának különbségét kell osztani a teljes tesztpontszám szórásával (𝑠𝑇), majd 

szorozni az adott itemre eső relatív gyakoriságok négyzetgyökével. A jelölések 

közötti további összefüggések az egyes itemek esetén: 

𝑞 = 𝑝𝐾 + 𝑝𝑅 = 𝑝𝐾 + ∑ 𝑝𝑑𝑖
𝑖

 

Az egyes itemek jóságmutatóit vizsgálva megerősítést nyer, hogy a túl 

könnyű, illetve a túl nehéz itemek diszkriminációs élessége – hogy mennyire 

képesek a mintán belül tudásszint alapján megkülönböztetést tenni – jellemzően 

gyengébb. A legjobban diszkrimináló itemek nehézsége nagyjából az átlagos 

tudásszint környékére esik. A Choppin-szóródás alacsony értékei a véletlen 

találgatáshoz közeli, míg a magas értékek az attól vélelmezhetően eltérő, erős 

disztraktorokkal rendelkező itemeket segítenek azonosítani. Az egyes itemek és 

disztraktorok megfogalmazásából, a matematika tantervi követelményekkel való 

összevetésből további, a teszt ismételt felhasználása szempontjából releváns 

információk nyerhetők. 

Érdekes, hogy (a feladatot elrontók körében) a két legkevésbé tudatosan 

megoldottnak látszó item közé bekerült a 14. is, mely a kocka abszolút térfogat-

változását kérdezi az élek 10%-os megnövelése esetén. A disztraktorok legkevésbé 

a 3. és 12. itemek esetében vonzották egységesen a tanulókat. Mindkét feladat 

konkrét mennyiség kiszámítását igényli, érdekes éppen ezért, hogy számológép 

korlátozása nélkül is „csak” 63% a logaritmikus feladat megoldottsága. 
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6. hipotézis: Az alacsonyabb tudásszintű tanulók körében az egyes itemek 

kihagyásának aránya nem függ az item nehézségétől. 

 
18. ábra: Az egyes itemek kihagyásának aránya az item megoldottsága függvényében 

A teljes minta és a leggyengébb (a) 100 tanuló, (b) 50 tanuló adatai alapján. 
A 𝜗′-adatsor a becsült elméleti tudásszint; 

a 𝑇𝑐-adatsor a tippelés korrekcióját tartalmazót tartalmazó pontszám; 

a 𝐻-adatsor a helyes válaszok száma szerinti alsó csoport eredményeit mutatja. 

(saját ábrázolás) 

A hipotézis ellenőrzéséhez az előbb látható ábra nyújt segítséget. Az 

alacsony tudásszintet ebben a vizsgálatban először (összhangban a negyedik 

hipotézis esetében alkalmazottakkal) a száz legalacsonyabb becsült tudásszintű 

tanuló csoportja alapján vizsgáltam. Ez a csoport kb. a minta egyharmada; a 

részletesebb összehasonlítás érdekében pedig a (saját tesztváltozatuk szerinti) 

összpontszám, illetve a helyes válaszok alsó harmadában szereplő tanulókkal is 

összehasonlítottam a teljesítményeket. A hatás erőteljesebb megjelenítése 

érdekében megismételtem az összehasonlítást ugyanezen szempontok szerint az 

ötven legalacsonyabb eredményű tanuló esetében is. 

Mindkét csoport esetében megállapítható, hogy az „alacsony” tudásszint 

meghatározásának módjától függetlenül a teljes mintában magasabb arányban 

megoldott (könnyebb) feladatokat ezek a tanulók is kisebb eséllyel hagyják ki. Az 

„alacsony” kategória lefelé történő szűkítése mindazonáltal tetten érhető a 18. ábra 

(a) és (b) része között: utóbbi esetben a teszten mutatott teljesítmény szerinti alsó 

csoportok a legkönnyebbnek bizonyult feladatok kivételével az itemeken jóval 

magasabb kihagyási arányokat produkáltak. A megfigyelés összhangban van 

KÁDÁRNÉ (1973) eredményeivel, miszerint ezen tanulók számára nehézségek okoz 

fokozatosan felismerni a tananyag „látens követelményeit”. 
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7. hipotézis: A tizedik osztályos tanulók körében a „nem tanult” itemek 

kihagyásának aránya nem szignifikánsan magasabb a többinél. 

A hetedik hipotézis tesztelése nem volt lehetséges, mivel a mintában 

tizenegyedik osztályosnál fiatalabb tanulók statisztikailag értékelhető számban 

nem szerepeltek. A végzősök (két iskola egy-egy fakultációs csoportja) és a többi 

tanuló eredményei között, kétszélű próba esetén 5% szinten szignifikáns 

eredmény a kihagyott itemek számában nem volt (𝑝 = 0.528); a vizsgált, 

érettségire készülő csoportok azonban több (𝑝 = 0.010) helyes választ adtak. 

(H12: M=12.8, SD=3.6; illetve H9-11: M=10.9, SD=4.0) 

8. hipotézis: Az egyes itemek karakterisztikájának lefutása nem függ a 

pontozási rendszer kitűzésétől. 

A nyolcadik hipotézist ebben a formájában sem egyértelműen cáfolni, sem 

megerősíteni nem lehetséges. Annak ellenére, hogy a kihagyások számát tekintve 

a két kísérleti pontozás között szignifikáns eltérés nem jelentkezett, illetve a rossz 

válaszok esetében is csak mérsékelt hatás volt kimutatható, az egyes itemek 

karakterisztikái pontszerűen éles eltéréseket mutatnak. A függelékben találhatók 

az egyes itemek megoldottsági adatai a tesztváltozatok összpontszámának 

ötödrészei szerint – vagyis egyelőre nem egyenlő almintákra – bontva. 

Az elméleti tudásszint szerinti bontás alapján is elvégezve ugyanezen 

értékek meghatározását, összesen 120 logisztikus regresszió illesztése adna teljes 

képet az itemek viselkedéséről. A munka automatizálásának nehézségei a 

rendelkezésre álló eszközök (Excel Solver; Desmos online grafikus számológép) 

keretei között gátját jelentették a lassan beérkező adatok ilyen mélységű 

feldolgozásának. Az illesztéssel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a jelenlegi 

eloszlások helyett mindenképpen szükséges volna áttérni a (minimum 

negyedrangú) kvantilisek használatára, azonban az adatbázis rendezése kizárólag 

az utolsó teszteredmények beérkezése után történhet és képletekkel nem 

automatizálható. Ennek eredményeképpen részletesebb és megbízhatóbb adatokat 

az online adatbázis-kiegészítésben, illetve a dolgozat védése alkalmával fogok 

tudni bemutatni. 
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4.4. Differenciált pontozási kísérlet 

Az egyes itemek differenciált pontozása érdekében az alábbiak szerint 

összeállítottam a válaszlehetőségek rangsorait. Az elsődlegesen figyelembe vett 

szempont az volt, hogy nem válaszolni értékesebb, mint rossz választ adni – végső 

soron a tippelés korrekciója ezen alapvető tétel körül forog. 

A disztraktorok rangsorolásánál megkíséreltem tipikusan elkövethető 

hibákhoz kötni az egyes eredményeket. Amennyiben az azonosított hibatípus 

jellege szerint számolási, úgy kisebb súllyal esett latba, mint az elméleti 

(pl. térfogat helyett területet számol; vagy nem ismeri fel, hogy a feladat 

egyáltalán megoldható); amennyiben pedig valamely disztraktorhoz több, egymás 

után elkövetett hiba vezethet, úgy ennek súlya az előzőek mindegyikénél 

nagyobb. Azokban az esetekben, ahol a válaszlehetőségek hasonló típusú, de más-

más jellemző hibát mutattak be, ott egyszerűen a helyes választól vett abszolút 

eltérések szerint súlyoztam. Az eredményeket az alább látható ábra szemlélteti. 

 
19. ábra: A disztraktorok „helytelenségi” rangsora 

(saját ábrázolás) 
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A bemutatott rangsorolás szubjektivitása elkerülhetetlen. További kutatás 

keretében érdemes volna vizsgálni a rangsor tekintetében középiskolai és 

egyetemi oktatók értékítéletei közötti konvergenciát, s az így kapott adatok a teszt 

itemeinek esetleges fejlesztését is támogathatnák. Megjegyzendő, hogy a fenti 

sorrend néhány ponton markánsan eltér a tanulók választásainak sorrendjétől. Az 

egyszerű adminisztrálhatóságon túl elvi megfontolások is szólnak amellett, hogy a 

differenciált pontozás a populáció hibagyakoriságainak következménye legyen. 

9. hipotézis: Az NR pontozást használó tesztváltozat kitöltői között magasabb 

lesz a gyenge konzisztencia mellett megjelölt itemek száma. 

10. hipotézis: Amennyiben a tanuló nem válaszolt az utolsó itemre, úgy a 

legmagasabb sorszámú, még „megoldott” itemek környezetében koncentrálódik 

az inkonzisztens válaszok gyanúja. 

Az utolsó két hipotézis vizsgálata eredménytelen volt. A modellek nem 

voltak képesek „megtanulni” a más itemeknél megjelölt opciók függvényében az 

egyes kiragadott itemekre „adandó” tanulói válaszokat. Ennek oka lehet – néhány 

modellezési technikákkal kapcsolatos megfontoláson túl – jelentős részben az, 

hogy a teszt a középiskolai matematika tananyag teljességének lefedésére 

alkalmas, így az egyes itemek megoldási valószínűsége a tanulók egyedi részleges 

tudásainak mintázata által meghatározott. 

Az elvégzett STD- és MCM-típusú elemzések eredményeiben a modell 

illeszkedési hibája jelentősnek bizonyult. A szakasz elején bemutatott disztraktor-

rangsor helyett sem tudott olyan egységes értelmezési keretet nyújtani az 

exploratív modellezés, amely markánsan felismerhetővé tette volna valamely 

kiválasztott item esetében a helyes megoldás „elvárhatóságához” a tanulók 

csoportján belül jellemző válasz-sorozatot. Természetesen a hibátlan tudás, vagyis 

minden addigi válasz eltalálása jó előrejelzője a következő helyes megoldásnak is, 

azonban a mintában szereplő tanulócsoportok közötti, részletesen eddig fel nem 

tárt tudásszerkezetbeli eltérések szintén jó magyarázói lehetnek a tapasztalt 

jelenségnek. 

A modellezés technikai–módszertani szempontjai közül említésre méltó, 

hogy a tanulás során az összehasonlítandó objektumok (itt az egyes tanulók) és 

attribútumok (itt az egyes itemekre adott válaszok) számának kiegyenlítettsége 
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támogatja a megfelelő részletgazdagság elérését. A nem túl magas itemszám, 

illetve a válaszlehetőségek korlátozott száma ebben az esetben az egyes tanulói 

viselkedés megbízható előrejelzéséhez kevésnek bizonyult. 

A minta tanulócsoportokra bontása és a „közös” tudáselemek, esetlegesen 

kialakult gondolkodási sémák csoporton belüli megjelenése magasabb modell–

tény korrelációkat eredményezhet. Az itemek karakterisztikáinak jellemzésekor 

bemutatott diszkriminációs és válasz-szóródási paraméterek részletes elemzése 

keretében következetesen meghatározható, mely itemek válasz-mintázatai között 

azonosíthatók együttjárások. Ezt követően ezeknek a tantárgyi követelményekkel 

való összevetése a tudás részletekből történő konstrukcióját tetten érhetővé teheti. 

Az első három hipotézis beigazolódása tükrében, illetve az utó-kérdőív 

szabadszöveges válaszainak előzetes áttekintése alapján feltételezhető az is, hogy 

az így nyert adatok a tanulók saját tudásukra való „ráismerését” megelőzhetik, 

illetve értékes új megvilágításba helyezhetik. 

 
20. ábra: A hasonlóságelemzés differenciáló hatása az egyenlő tesztpontszámok felbontásában 

(N=304; saját ábrázolás PITLIK; 2017 alapján) 

Ha az egyes itemek esetén a különböző disztraktorok választása mögött 

feltételezett hibák súlyosságának tekintetében szakmai konszenzus alakítható ki, 

úgy a hasonlóságelemzés az előbb látható ábra alapján az alacsony és közepes 

eredményt elért tanulók körében a tesztpontszám felbontóképességét finomíthatja; 

ezzel a hibaelemzést szélesebb értékelési körben, automatizáltan elérhetővé teheti. 
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4.5. Kvalitatív tapasztalatok 

A kutatásban alkalmazott utó-kérdőív korlátozott funkcionalitással kívánta 

helyettesíteni a logisztikai nehézségek miatt nehezebben elérhető tanárokkal és 

diákokkal folytatott beszélgetések, interjúk alapján leszűrhető tanulságokat. A zárt 

végű és szabad szöveges itemeket is tartalmazó kérdőív adatgazdag, teljes körű 

feldolgozására nem került sor; néhány jellemző adatot szeretnék kiemelni 

azonban, amelyek értelmezni engedik a fenti elemzések eredményeit. 

Mindenekelőtt a „kontrollcsoport” szerepét betöltő alminta tanulói, akik az 

NR pontozási utasítással töltötték ki a tesztet, mindössze 70% arányban voltak 

azon a határozott állásponton, hogy megéri tippelniük, ha nem tudtak megoldani 

egy itemet. Amennyiben konkrétan kiszámoltak egy végeredményt, csupán a 

bizonytalanok a helyességében, úgy 85% felett gondolták, hogy megéri 

kockáztatni. Akár a „tisztesség”, akár a szakirodalomban leírt, a – kifizetődő – 

bizonytalanságot is elkerülni kívánó attitűd vezeti őket, nem elhanyagolható azon 

diákok aránya, akik látszólag eleve a „vak” találgatás ellen vannak. 

A K1 pontozás alapján a tanulók 40% körüli arányban álltak a tippelés 

pártján, míg a K2 változat esetében ez az arány 20% volt. Az utóbbi két változat 

statisztikailag hasonló kihagyási mintázatai alapján újabb, a találgatással szemben 

a részleges (akár hibás) tudásra is építő becsléses, viszonylagos magabiztosságot 

jelentő stratégiák követése feltételezhető a körükben. 

Arra a kérdésre, hogy a saját tesztváltozatukat gondolkodás nélkül, 

ténylegesen „vakon” tippelve milyen eredmények születnének, meglepő módon 

mindhárom alminta esetén az NR pontozás 25% várható értéke feletti válaszok 

születtek átlagban. Felmerül a kérdés (teljes) félreértésének lehetősége is, a tipikus 

válaszok vizsgálata és az esetleges kiugró értékek kiszűrése további vizsgálódást 

igényel. A sajátjuktól eltérő tesztváltozatok közül az NR és K1 pontozások várható 

értékét még inkább felülbecsülték; az eredetileg NR vagy K1 tesztet kitöltők 

körében volt egyedül a K2 pontozás „elvárt” véletlen kimenetele 25% alatt, de még 

így is egyértelműen pozitív várakozást jeleznek az adatok. 

A saját pontszámukat átlagosan mindkét kísérleti pontozásnál felülbecsülték 

a diákok, azonban a jelenség mértéke egyaránt 10% körüli volt. 
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5. ÖSSZEGZÉS 

„Religion, politics and formula scoring are areas where two informed people 

often hold opposing ideas with great assurance.” (Lord; 1975, p.7) 

A feldolgozott szakirodalom alapján kettős benyomás alakult ki bennem. 

Egyrészről a magyarországi gyakorlatban kellően alacsonynak tűnik a zárt végű, 

feleletválasztásos itemekre épülő tesztek alkalmazásának aránya ahhoz, hogy a 

vaktalálat jelenségének esetleges korrekciójára vonatkozó kérdés ne legyen a 

módszertan fontos része. Másrészről azonban a fellelt nemzetközi példák teljes 

összhangban vannak a kiemelt idézettel: esettanulmányok, elméleti meg-

fontolások, olykor szimulációk mutatják, hogy különféle körülmények között a 

találgatás jelenségét figyelmen kívül hagyó, csupán a helyes válaszokat számláló 

módszer, illetve a különféle tippelési korrekciók alkalmazása is vezethet ígéretes 

eredményekre. 

Az idézet összehasonlítása azért is beszédes, mert a tesztek pontozási 

rendszereinek hátterében is a tesztkészítő és az azt kitöltő tanuló tudásán kívül 

komoly szerepe van mérési helyzettel kapcsolatos – olykor nem is feltétlenül 

tudatos – elvárásoknak; az értékelés igazságosságába vetett hit hátterében meghú-

zódó fogalmaknak; a kockázatvállalás és a próbálkozás kívánatos mértéke és báto-

rításának szükségszerűsége kapcsán felmerülő kérdésekben elfoglalt álláspontnak. 

5.1. Limitációk 

A kutatási eredmények interpretálásának legfontosabb korlátja meglátásom 

szerint az elvégzés időpontja. A 2020/21-es tanév a nem túl távoli múltban vitán 

felül rendkívülinek bizonyult a középiskolák szempontjából – is. Bár országos 

reprezentatív minta összeállításához a rendelkezésre álló erőforrások és a dolgozat 

készítésére fordítható idő egyaránt kevés lett volna, a jelen körülmények között 

sajnos az sem mondható el, hogy a kutatásba bevont iskolák és diákok legalább 

valamilyen racionális alapon szűkített – pl. egyetemi gyakorlóiskolák – körben 

végzett alapos esettanulmány lehetne. A minta elemszáma többszörösen elmaradt 

az elvárásoktól, a részvétel pedig még a kérdőívezésben használt „hólabda” 

módszernél is esetlegesebben alakult. 
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A dolgozat – legalábbis formálisan – három éven át készült; s bár úgy vélem, 

ez az idő több, szakmai szempontból is hasznosan telhetett, bizonyos, hogy a 

témaválasztás óta néhány kérdésben (akár csak a frissebben fellelt szakirodalom 

mennyisége hatására) változtak a nézeteim. Ezek koherens szerkesztéséért a tőlem 

telhetőt megtettem, de a minta nagyságára és összetételére ható korlátozások 

egyúttal az adatgyűjtés idejét is elnyújtották és az eredetileg tervezettnél több 

lépésben későbbre is csúsztatták, így elkerülhetetlenül maradtak olyan 

szempontok, amelyek alaposabb vizsgálata már ezen adatok körében is indokolt 

lehetett volna. 

5.2. Eredmények 

A kutatás legjelentősebb „kézzel fogható” eredménye a tesztfelület önálló 

fejlesztése és beüzemelése. Az így létrejött megoldás sokszorosítható, és mind 

kérdőíves vizsgálat testreszabott lefolytatására, mind a napi iskolai gyakorlatban 

kvízek, online –akár nyílt végű itemeket tartalmazó – feladatlapok kezelésére 

alkalmas; a háttérben futó adatbázis tábláinak minimális módosításával hosszú 

szabad válaszok tárolása kevés munkával biztosítható. 

A közel ötven évvel ezelőtti átfogó magyarországi vaktalálat-vizsgálat 

(KÁDÁRNÉ; 1973) egyes aspektusainak újbóli tesztelését sikerült az összegyűjtött 

mintán elvégezni, melyeket a szakirodalomban fellelhető pszichológiai 

megfontolások és további elméletek, szimulációs modellek kontextusában 

vizsgáltam. 

Az öt alapvető statisztikai hipotézis többségében teljesült. Szignifikánsan 

több itemet hagynak ki a tanulók a K1 és K2 pontozások keretében, mint az 

NR esetben; azonban a két kísérleti pontozás között nincs szignifikáns eltérés ezen 

a téren. Megfigyelhető ugyanakkor folyamatos, közepesen szignifikáns csökkenés 

a hibás válaszok számában. A tudásszint szerinti bontás folyamatosan csökkenő 

kihagyási tendenciát mutat, de csak a magasabb rangú kvantilisek között vezet 

szignifikáns különbségre. Közepes tudásszintű tanulók körében szignifikáns a két 

kísérleti pontozás kihagyásra gyakorolt hatása közötti eltérés. 

A teszt egésze megfelelő reliabilitásértékeket mutat, ez az eredmény a 

változatok között stabilnak bizonyult. Az itemek többsége közepes nehézségű. 



61 

Részlegesen teljesültek az itemkarakterisztikákkal kapcsolatos várakozások; 

a tudásszint szerinti különbségek a teljes minta és a teszt eredményei 

szempontjából az alsó kvintilisen belüli tagok között jelentkeznek, mivel az ő 

körükben a legkönnyebb itemek kivételével hamar a nehéz feladatoktól 

megkülönböztethetetlen szintre emelkedik a kihagyások száma. 

Megfelelő alminta hiányában nem volt tesztelhető a tizedikes diákok nem-

tanult itemeken mutatott viselkedése, a kis létszámú végzős alminta tanulói 

azonban közepes szignifikáns, magasabb eredményt mutatnak a fiatalabbaknál. 

A kutatásban nyert adatbázis további közvetlen elemzéseket tesz lehetővé és 

szükségessé, melyek online elérhető adatbázis mellékletben követhetők lesznek; s 

a dolgozat védése alkalmával részletesen is bemutatásra kerülhetnek. Az itemek 

logisztikus karakterisztikáinak regressziós becslése; az egyes tesztváltozatok 

itemparaméterekre gyakorolt hatása; illetve a legmagasabb tippelési potenciált 

hordozó itemek és egyes tanulói válaszok almintákon belüli hasonlóságelemzéssel 

történő azonosítási kísérletei tartoznak ebbe a körbe. 

A jelen kutatás keretében összegyűjtésre kerültek továbbá olyan további 

információrészletek, melyek szisztematikus kvalitatív adatfelvétellel kiegészítve a 

megfigyelhető tanulói stratégiák mögött meghúzódó pszichológiai szempontok, 

attitűdök, a racionális stratégiaalkotásra való tanulói igény és hajlandóság 

alakulását segíthetnek feltárni. 

5.3. Kitekintés 

A dolgozatban a feleletválasztós tesztkérdések vaktalálati szempontból 

történő vizsgálata került célként kitűzésre; s ez, úgy vélem, a limitációk mellett is 

sikeresen teljesültnek tekinthető. 

A matematikadidaktika itt kisebb súllyal megjelenő szempontjainak 

hangsúlyos megjelenítése – az itemek tantervi követelményekkel történő alapos 

összevetése, a válaszok jellemző szóródása alapján a rosszul vagy gyengén 

rögzülő tudáselemek azonosítása – a kutatásban részt vevő iskolák esetében 

esettanulmány-jelleggel lehetséges, az eredmények pedig a megfontoltabb tanári 

értékelés gyakorlatában is hasznosíthatók. Megbízható kérdések gyűjteménye és 

feladatírási jógyakorlatok adhatók közre. 
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Kvantitatív módszertani szempontból releváns továbblépési lehetőség volna 

a régtől létező (Sandbergen; 1972, idézi KÁDÁRNÉ; 1973) és a kurrens nemzetközi 

irodalomban is visszatérően tárgyalt (LESAGE, VALCKE & SABBE; 2013, továbbá 

WU, DE LAET & JANSSEN; 2018) újszerű tesztpontozási sémák hatásának össze-

hasonlító vizsgálata. Ezek közös jellemzője, hogy a ténylegesen „vak”, 

véletlenszerű találgatás valószínűségi megfontolásai helyett aktívan építenek a 

tanulók részleges tudását kódolhatóan kifejező válaszadására. A számítógépes 

tesztelés – mind offline, mind online – ígéretesen képes lehet együttműködni ilyen 

szisztémákkal, figyelembe véve különösen, hogy elektronikus módon akár az 

egyes itemek „fókuszban” (képernyőn) töltött idejét, a tanuló bejárási útvonalát a 

teszten, megfelelően alapos technikai megvalósítás esetén pedig az elküldés előtt 

korrigált válaszainak mintázatát is lehetséges a kifinomult és igazságos – valóban 

személyre szabható – értékelés érdekében követni és figyelembe venni. 

A tesztelési hatás előnyös jelenléte a tanulási folyamatban kísérleti 

tapasztalatokkal részletesen alátámasztott, bár az iskolai gyakorlatban még tanári 

és tanulói oldalról egyaránt kétségekkel fogadhatják – a dolgozat és a teszt pedig 

nem kell, hogy a szigorú számonkérés réme legyen; kvíznek nevezve ma is sok 

területen népszerű, a gamification gyakorlatában is kedvelt, sikeres opció. A 

körülmények, a kommunikációs keretezés tehát kívánatossá teheti; megfelelően 

előkészített itembankok fejlesztése után pedig – felhasználva a hazai kutatásban is 

vizsgált adaptív tesztelés (CAT) lehetőségeit is – széles körben is alkalmassá 

válhat a teszteléses tanulás támogatására. Az elektronikus forma „divatos”; a jól 

megválasztott pontozási rendszer érzékeny visszajelzést biztosíthat; az adaptív 

forma pedig alacsonyabb itemszám és rövidebb idő mellett is lehetővé teheti a 

fejlesztő visszajelzést. 

Az elmúlt egy év tapasztalati és kényszerű körülményei pedig azt 

hangsúlyozzák, hogy az online módszerek tudatos alkalmazása nem feltétlenül 

opcionális választás kérdése. 
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A) Online kutatási felület nyitóoldala, tájékoztató 

Hozzáférés a teljes online változathoz: 

https://miau.my-x.hu/matkut/ 

Statikus, grafikus elemek nélküli kódrészlet: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

    "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 

<html  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<title>KÉRDŐÍV tájékoztató</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

<meta name="description" content="Szakdolgozat kutatás - matematika 

teszt" /> 

<meta name="keywords" content="PL Pitlik László ELTE TTK szakdolgozat 

kutatás matematika kérdőív" /> 

<!--<link href="../../misc/style_math.css" rel="stylesheet" 

type="text/css" /> 

<link href="../../misc/scicon.ico" rel="shortcut icon" />--> 

 

<style> 

... 

</style> 

</head> 

 

 

<!--<body onload="confirm('Kérlek, a teszthez állítsd az ablakot teljes 

képernyős módba az F11 gomb megnyomásával!')"> 

<button type="button" id="oneShot" class="starter" 

onclick="goFullscreen()" style="margin:250px auto;font-

size:300%">START</button>--> 

<body onload="dropMsgBox('cAlert','Kérlek, a teszthez állítsd az ablakot 

teljes képernyős módba<br />az <strong>F11 gomb</strong> 

megnyomásával!')"> 

 

<div id="wrapper"> 

<div id="cBoxWrap"> 

 <div id="cBoxCenter" class=""> 

  <span id="cMsg"></span> 

  <button type="button" 

style="display:block;margin:auto;margin-top:10px;font-size:80%" 

onclick="closeMsgBox()">Rendben</button> 

 </div> 

</div> 

<fieldset id="submit"> 

<legend>Kedves Diákok!</legend> 

 

<p>A következő oldalra lépve egy <strong>tudományos kutatásban</strong> 

vesztek részt, melyet az egyetemi szakdolgozatomhoz kapcsolódva végzek. A 

nevem Pitlik Laci, az ELTE Természettudományi Karán 

kémia&ndash;matematika szakos középiskolai tanárnak készülök. A 

szakdolgozat témavezetője dr.&nbsp;Rózsahegyiné dr.&nbsp;Vásárhelyi Éva, 

az ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központ egyetemi 

docense.<br /> 

E-mail elérhetőségek:<br /> 

<em>ptlklszl [at] caesar.elte.hu&emsp;&mdash;&emsp;vasar [at] 

ludens.elte.hu</em></p> 

https://miau.my-x.hu/matkut/
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<br /> 

<p>A kutatásban való részvétel teljesen <em>önkéntes</em> és a kitöltés 

bármikor indoklás nélkül megszakítható, a válaszadás megtagadható. A 

vizsgálatban való részvételért anyagi javadalmazás <em>nem jár</em>. 

<strong>A vizsgálat során egy matematika teszt és két rövid kérdőív 

kitöltésére kerül sor, melynek időtartama egy tanóra (45 

perc).</strong><br /> 

A kutatásban minden adatot névtelenül gyűjtünk, személyes adatok 

rögzítésére nem kerül sor. Szigorúan bizalmasan, kóddal ellátva, 

biztonságos számítógépen tároljuk a felvett adatokat, melyeken 

statisztikai elemzéseket végzünk úgy, hogy abból egyetlen részvevő 

személyazonossága sem állapítható meg. A kutatás eredményeiről később 

publikációk jelenhetnek meg és tudományos konferenciákon kerülhetnek 

ismertetésre. Ezekről kérésre bárki számára tájékoztatást nyújtunk.<br /> 

<br /> 

A továbblépéssel kifejezetten hozzájárulsz ahhoz, hogy a vizsgálat során 

a Rólad felvett, személyazonosítására nem alkalmas adatokat kutatási 

célra felhasználjuk, illetve, hogy azok más kutatók számára is 

hozzáférhetők legyenek.</p> 

 

<button type="button" class="starter" 

onclick="window.location.replace('<?php 

 //$t = rand(1,3); 

 $t = date('s',time())%3; 

 if ($t == 1) { 

  echo 'matkut1.php'; 

 } elseif ($t == 2) { 

  echo 'matkut2.php'; 

 } else { 

  echo 'matkut3.php'; 

 } 

 ?>')">TESZT MEGNYITÁSA</button> 

 

</fieldset> 

 

</div> 

 

<script> 

... 

</script> 

</body> 

</html> 
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B) Online kutatási felület JavaScript-vezérlői (felhasználói oldalon) 

function dropMsgBox(customType, customText) { 

 document.getElementById("cBoxCenter").className = customType; 

 document.getElementById("cBoxWrap").style.display = "block"; 

 document.getElementById("cMsg").innerHTML = customText; 

} 

 

function closeMsgBox() { 

 document.getElementById("cBoxWrap").style.display = "none"; 

} 

 

function randomShow() { 

 if (Math.random() < 0.5) { 

  document.getElementById("opcio").value = 1; 

  document.getElementById("opc1").style.display = "block"; 

  document.getElementById("opc2").style.display = "none"; 

  document.getElementById("OPCvar2").disabled = true; 

 } else { 

  document.getElementById("opcio").value = 2; 

  document.getElementById("opc1").style.display = "none"; 

  document.getElementById("opc2").style.display = "block"; 

  document.getElementById("OPCvar1").disabled = true; 

 } 

} 

 

let m; 

let dateString; 

let diff; 

let countDownTimer; 

let page = 1; 

 

function setClock(setTime) { 

 clearInterval(countDownTimer); 

 const deadline = new Date(); 

 deadline.setMinutes(deadline.getMinutes() + setTime); 

 diff = deadline - Date.now(); 

 countDownTimer = setInterval(tick, 1000); 

} 

 

function startDateStore() { 

 m = new Date() 

 dateString = 

  m.getFullYear() + "-" + 

  ("0" + (m.getMonth() + 1)).slice(-2) + "-" + 

  ("0" + m.getDate()).slice(-2) + " " + 

  ("0" + m.getHours()).slice(-2) + ":" + 

  ("0" + m.getMinutes()).slice(-2) + ":" + 

  ("0" + m.getSeconds()).slice(-2) + "@@" + 

  ("0" + new Date(diff).getMinutes()).slice(-2) + ":" + 

  ("0" + new Date(diff).getSeconds()).slice(-2); 

 document.getElementById("tesztStart").value = dateString; 

} 

 

function endDateStore() { 

 m = new Date() 

 dateString = 

  m.getFullYear() + "-" + 

  ("0" + (m.getMonth() + 1)).slice(-2) + "-" + 

  ("0" + m.getDate()).slice(-2) + " " + 

  ("0" + m.getHours()).slice(-2) + ":" + 
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  ("0" + m.getMinutes()).slice(-2) + ":" + 

  ("0" + m.getSeconds()).slice(-2); 

 document.getElementById("tesztEnd").value = dateString; 

} 

 

function pageTurn1() { 

 setClock(31); 

 window.scrollTo({top: 0,behavior: `smooth`}); 

 document.getElementById("page1").style.display = "none"; 

 document.getElementById("page2").style.display = "block"; 

 var test = document.getElementsByClassName("page2"); 

 for (var i = 0; i < test.length; i++) { 

  test[i].style.display = "none"; 

 } 

 page++; 

} 

 

function startTest() { 

 var test = document.getElementsByClassName("page2"); 

 for (var i = 0; i < test.length; i++) { 

  test[i].style.display = "block"; 

 } 

 startDateStore(); 

 document.getElementById("sticky").scrollIntoView({block: 

`start`,behavior: `smooth`}); 

 document.getElementById("oneShot").style.display = "none"; 

 var radios = document.querySelectorAll("input[type=radio]"); 

 for(var i = 0; i < radios.length; i++) { 

  radios[i].addEventListener("change", sidebarCheck); 

 } 

} 

 

function pageTurn2() { 

 setClock(10); 

 window.scrollTo({top: 0,behavior: `smooth`}); 

 document.getElementById("page2").style.display = "none"; 

 document.getElementById("page3").style.display = "block"; 

 endDateStore(); 

 var radios = document.querySelectorAll("input[type=radio]"); 

 for(var i = 0; i < radios.length; i++) { 

  radios[i].removeEventListener("change", sidebarCheck); 

 } 

 randomShow(); 

 page++; 

} 

 

function pageTurn3() { 

 setClock(5); 

 window.scrollTo({top: 0,behavior: `smooth`}); 

 document.getElementById("submit").style.display = "block"; 

 document.getElementById("page1").style.display = "block"; 

 document.getElementById("page2").style.display = "block"; 

 document.getElementById("page3").style.display = "block"; 

 var temp = document.getElementsByClassName("temp"); 

 for (var i = 0; i < temp.length; i++) { 

  temp[i].style.display = "none"; 

 } 

 var radios = 

document.querySelectorAll("input[type=radio]:not(:checked)"); 

 for (var i = 0; i < radios.length; i++) { 

  radios[i].disabled = true; 
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 } 

 page++; 

} 

 

function tick() { 

 const days = Math.floor(diff / (24 * 60 * 60 * 1000)); 

 const d = new Date(diff); 

 const hours = String(d.getUTCHours()).padStart(2, '0'); 

 const minutes = String(d.getUTCMinutes()).padStart(2, '0'); 

 const seconds = String(d.getUTCSeconds()).padStart(2, '0'); 

 

 document.getElementById('countdown').innerHTML = 

`${minutes}:${seconds}`; 

 

 diff -= 1000; 

 if (diff <= -1000) clearInterval(countDownTimer); 

 

 if (page == 2) { 

  if (document.getElementById("oneShot").style.display != 

"none" && minutes == 29 && seconds == 55) dropMsgBox("cInfo", "Kérlek, 

fordítsd a rendelkezésre álló időt a tesztre.<br />Térj vissza az 

oldalra, és kezdd el a feladatokat!"); 

  if (minutes == 2 && seconds == 59) dropMsgBox("cInfo", "A 

hátralévő idő: <em>három perc</em>.<br />Kérlek, ellenőrizd a 

számításaidat, illetve, hogy minden feladatnál bejelölted-e a 

válaszodat!"); 

  if (minutes == 0 && seconds == 59) dropMsgBox("cAlert", "A 

hátralévő idő: <em>egy perc</em>.<br />Véglegesítsd, kérlek, a 

válaszaidat, mivel az idő lejártával a teszt automatikusan lezárja ezt a 

felületet és továbblép a következő oldalra."); 

  if (minutes == 0 && seconds == 0) { 

   dropMsgBox("cInfo", "A válaszokat rögzítette a 

rendszer,<br /><strong>továbblépés</strong> az utolsó oldalra!"); 

   pageTurn2(); 

  } 

 } 

 

 if (page == 3) { 

  if (minutes == 0 && seconds == 59) dropMsgBox("cAlert", 

"<strong>LETELT AZ IDŐ!</strong><br />Kérlek, lépj tovább a teszt 

befejezéséhez!"); 

 } 

 

 if (page == 4) { 

  if (minutes == 0 && seconds == 0) 

document.getElementById("matkut").submit(); 

 } 

} 

 

function testValidate() { 

 var testQuestions = document.getElementsByClassName("TestQ"); 

 var radioButtons = document.getElementsByClassName("TestQans"); 

 var emptyQuestions = 0; 

 var noClick = 0; 

 for(var i = 0; i < testQuestions.length; i++) { 

  for(var j = 1; j < 6; j++) { 

   if(radioButtons[(6*i)+j].checked != true) { 

    noClick++; 

   } 

  } 

  if(noClick == 5) { 
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   emptyQuestions++; 

  } 

  noClick = 0; 

 } 

 if (emptyQuestions > 0 && diff > 120000) { 

  dropMsgBox("cInfo", "<span id='cButton' onclick='pageTurn2(); 

closeMsgBox();'>Tovább a következő oldalra</span><br /><br 

/><strong><em>FIGYELEM!</em></strong><br />A tesztben <strong>" + 

emptyQuestions + "</strong> kérdés esetén nem jelölted meg semelyik 

opciót sem.<br />Kérlek, kattints a lenti gombra, és ellenőrizd a 

válaszaidat!") 

 } else { 

  pageTurn2(); 

 } 

} 

 

function sidebarCheck() { 

// this.click(); 

 var sidebarBoxes = document.getElementsByClassName("SideBox"); 

 var testQuestions = document.getElementsByClassName("TestQ"); 

 var radioButtons = document.getElementsByClassName("TestQans"); 

 var noClick = 0; 

 for(var i = 0; i < testQuestions.length; i++) { 

  for(var j = 1; j < 6; j++) { 

   if(radioButtons[(6*i)+j].checked != true) { 

    noClick++; 

   } else { 

    sidebarBoxes[i].style.backgroundColor = 

"DodgerBlue"; 

    sidebarBoxes[i].innerHTML = 

radioButtons[(6*i)+j].value; 

   } 

  } 

  if(noClick == 5) { 

   sidebarBoxes[i].style.backgroundColor = "#cccccc"; 

   sidebarBoxes[i].innerHTML = "&ndash;"; 

  } 

  noClick = 0; 

 } 

} 
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C) A kutatásban alkalmazott matematikateszt 
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D) Iskoláknak, tanároknak szóló felhívás 

Matematika tantárgyat tanító munkatársak 
Matematika munkaközösség 
részére 

Kedves Tanárnő, kedves Tanár Úr! 

Egy online matematika feladatlapot szeretnék a figyelmükbe ajánlani, illetve 
ehhez kapcsolódóan 
egy szakdolgozati kutatásban való részvételre kérem Önöket, elsősorban (10-)11-
12. évfolyamos, 
tehát végzős vagy nem sokkal érettségi előtt álló csoportjaikkal. 

A nevem Pitlik László, az ELTE Természettudományi Karon végeztem 
tanulmányaimat, jelenleg a szakdolgozatomhoz készítem ezt a kutatást. Szeretném 
felmérni a diákok stratégiáit, attitűdjét a (matematika) feleletválasztós tesztekkel 
kapcsolatban. Ezért összeállítottam egy, az érettségi témaköreit lefedő 
feladatlapot, mintaként használva alapvetően az ELTE "matematika 
kritériumtesztjeit", azokat a szintfelmérő dolgozatokat, amelyeket az elsőéves 
hallgatók írnak az intézmény természettudományos szakjain. Hasonló rendszert 
bizonnyal több intézmény is alkalmaz -- így, remélem, az érettségire való 
gyakorlás és az érdeklődők számára az esetleges későbbi egyetemi rutinszerzés 
lehetősége hasznossá és vonzóvá is teheti a kutatásba való bekapcsolódást. 

A kutatás legnagyobb eleme egy feleletválasztós matematika tudásszintmérő 
teszt, amelynek kitöltésére a diákoknak 30 perc áll majd rendelkezésére. Ezt 
megelőzően alapvető iskolai és demográfiai adatokat gyűjtő kérdőívet töltenek ki 
(a statisztikai elemzések elvégezhetősége érdekében), majd a tesztet egy rövid 
kérdéssor követi a feladatmegoldás során alkalmazott stratégiájukkal, 
meglátásaikkal kapcsolatban. 

A kutatási manipuláció (ezt, kérem, semmiképpen ne ossza meg előzetesen a diákokkal!) 
nem a tesztfeladatokban, hanem a teszthez tartozó, minden kitöltőnek előre megjelenített 
pontozási utasításban található. Véletlenszerű bontással három feladatlap egyikét kapja 
minden diák, melyekben a feladatok (azok sorrendje, illetve a válaszlehetőségek) teljes 
mértékben megegyeznek, azonban a rossz válaszokra, verziótól függően 0, -1, illetve -2 pont 
van megadva, a jó válaszokért kapható egységesen +5 pont mellett.  
A kutatás alapvető célja annak vizsgálata, befolyásolja-e a válaszadási stratégiákat (üresen 
hagyott kérdések száma, tippelés) és ha igen, miképpen? a különböző várható értékű 
pontozási rendszer. Annak érdekében, hogy a dilemmahelyzet a diákok számára valós 
legyen, viszonylag rövid rendelkezésre álló időt, de terveim szerint a vizsgálati 
évfolyamokon alapvetően megoldható feladatokat igyekeztem alkalmazni. 

A kutatás során személyes adatok gyűjtésére, a diákok azonosítására nem kerül 
sor, ezért az Egyetem kutatásetikai útmutatásai alapján a szülőktől passzív 
beleegyezés elegendő a diákok részvételéhez -- a diákok és szülők számára 
készült, releváns információkat tartalmazó tájékoztatót a levelemhez csatolom. 

A felmérést olyan módon igyekeztem kialakítani, ami a kitöltést lehetővé teszi 
egy (a jelenlegi helyzethez igazodva: online) tanóra alatt, a feladatok feldolgozása, 
a megoldások megbeszélése pedig -- igény szerint -- egy későbbi alkalommal 
valósulhat meg a csoportban. Tekintettel a manipuláció természetére -- az éppen 
az elért eredménnyel és a pontozással kapcsolatos --, azt szeretném kérni, hogy 
amennyiben a csoporttal részt vennének a kutatásban, ne társítson szummatív 
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értékelő funkciót az eredményhez, de a motiváció emelése, illetve a reális 
téthelyzet kialakítása érdekében nyugodtan helyezzen kilátásba az iskolában, 
csoportban szokásos jutalmazási formák közül valamit a legjobb teljesítményt 
nyújtók számára. Amennyiben a diákok a kitöltéskor valamilyen, Önnel 
egyeztetett jeligé(ke)t megadnak, módomban áll az eredményeket (és a feladatlap-
típusonként legjobb eredményt elért azonosítókat) önnek visszajuttatni anélkül is, 
hogy a kutatásban bármely diák beazonosíthatóvá válna. Ezeket a kapcsolattartási 
adatokat (akár nevet, email-címet) szigorúan a kutatási adatbázistól elkülönítve 
tároljuk. 

Azért, hogy a kitöltő diákok egyéni képességei, felkészültsége közötti 
ingadozás kiszűrhető legyen, a kutatást (az online adatfelvétel és elektronikus 
kiértékelés kényszerű lehetőségeit kihasználva) nagy mintán szeretném elvégezni, 
így ha nem is reprezentatív, de reményeim szerint valódi tendenciákat 
kirajzoló eredményt kaphatok. Annak érdekében, hogy a kitöltési körülmények a 
diákok otthoni munkája mellett (mely sajnos a reliabilitást mindenképpen 
csökkenti) is valamelyest ellenőrizhetők legyenek, szeretném kérni, hogy szinkron 

online óra keretében (MS Teams, discord, Zoom etc.) kerüljön sor egy-egy 
csoportban a kitöltésre, ezzel lehetőség szerint közelítve a tantermi szituációt. A 
feladatlap néhány beépített időzítőt tartalmaz, így az egy tanórányi időkeret 
elvileg hibahatáron belül tartható kell, hogy legyen. A segédeszköz-használatot a 
körülményekre való tekintettel, kérem, ne korlátozza -- mivel az egyes diákok és 
csoportok szabálykövetési hajlandóságában jelentős eltérések lehetnek; ezúttal 
úgy vélem, az okozza a kisebb mérési hibát (melyet a nagy elemszám 
remélhetőleg kompenzál), ha minden elérhető online segédeszköz használata 
megengedett. 

Bízom benne, hogy most március végén -- április elején (a tavaszi szünetet 
követő munkanapokon akár) alkalmas időpont lehet az Önök csoportjainál a teszt 
kitöltésére. Az időzítés részint a meghosszabbított online oktatáshoz igazodó 
mérőeszköz fejlesztésének időigénye, részint az érettségi előtti "összefoglaló 
gyakorlás" időszakának megcélzása által volt behatárolva. 

Kérem, amennyiben érdeklődnek a részvétel iránt, esetleg további kérdésük 
volna, amelyre választ adhatok -- keressenek bizalommal 
a ptlklszl@caesar.elte.hu email-címen. Amennyiben sikerül Önök számára 
alkalmas időpontot találnunk az adatfelvételre, úgy az azt megelőző héten 
küldöm az iskola szükséges adataival "megszemélyesített" felület linkjét. 

(Az iskola megjelölése a kitöltés során opcionális, és a kutatásnak nem is célja intézményi 
szintre lebontott konklúziók levonása, de ez az adat a válaszok visszaküldéséhez szükséges 
rendszerezést nagyban megkönnyíti, illetve -- amennyiben a munkaközösséget érdeklik a 
kapott eredmények -- természetesen szívesen meg is osztom a teljes vonatkozó adatbázis-
sorokat.) 

Végezetül szeretném kérni, hogy a kutatási minta sokszínűségének növelése 
érdekében, amennyiben ismernek esetleg a környezetükben vagy az ország 
bármely táján olyan iskolát vagy kollégát, aki elképzelhető, hogy örömmel részt 
venne csoportjaival a kutatásban, juttassák el hozzám az elérhetőségét -- vagy 
őhozzá a jelen felhívást. 
Segítségüket és támogatásukat előre is nagyon köszönöm,  
az iskolai munkához sikereket és jó egészséget kívánok!  

mailto:ptlklszl@caesar.elte.hu
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E) A tesztitemek karakterisztikái a különböző tesztváltozatokban 
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KONZULTÁCIÓS LAP 

 Időpont Tevékenység Forma 

 2016. január–február kritériumteszt-dokumentáció írása (FSA–pályázat) 

 2017. december kari TDK-konferencia előadás 

 2018. március 12. témaválasztás (email) 

 2018. december 5. szakirodalom feldolgozása szem. konz. 

 2021. március 10. online teszt, kut.etikai szempontok (email) 

 2021. március 16. végleges online tesztverzió (email) 

 2021. március 23. határidők, mérföldkövek (telefon) 

 2021. március 25. iskolák felkérése, első kör (email) 

 2021. április 17. szakirodalmi fejezet korrektúra (email) 

 2021. április 24. kutatásmódszertani fejezet korr. (email) 

 2021. április 27. konzultáció további módosításokról (Skype) 

 2021. április 28. adatbázis; elemzések (email) 

 2021. április 29. véglegesítés (email) 
   NEPTUN 

Budapest, 2021. április 29. 
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