
ORSZÁGOS MAGYAR ÉS MATEMATIKA PRÓBAFELVÉTELI 
www.probafelveteli.hu  

Országos Magyar és Matematika Próbafelvételi 
2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky út 11. 
Adószám: 26776785-1-13; 27928734-1-07 
 

 

FELHÍVÁS (2022−2023-as tanév) 
 

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!  

Kedves Kollégák, Gyerekek! 

 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az évek óta jól bevált 

módon az idei tanévben is megrendezésre kerül az általános iskolák 8. osztályos tanulói számára az 

Országos Magyar és Matematika Próbafelvételi. Az immár öt éves múltra visszatekintő mérés az 

eddig jól megszokott formájában idén is matematikából és magyar nyelvből indul, mely ebben a 

tanévben az érdeklődők számára egy, az előző mérésektől független komplett, intenzív központi felvételi 

előkészítő programmal egészül ki mindkét tantárgyból. Utóbbi központi felkészítőinket jó szívvel ajánljuk 

mindenkinek, de főleg mindazoknak, akik úgy érzik, hogy a pandémia és a többéves digitális oktatás 

elrendelése alatt rengeteg hiányosságot halmoztak fel, ugyanakkor szeretnének sikeres felvételi vizsgát 

írni.  

 

 

Az Országos Magyar és Matematika Próbafelvételi legfőbb célja, hogy a programban 

résztvevő tanulók egy iskolájuktól független, ugyanakkor éles vizsgahelyzetben tehessék próbára 

tudásukat, majd az általunk kijavított feladatlapok megtekintése után a diákoknak lehetőségük legyen 

hiányosságaikkal szembesülni, és azokat pótolni. Mindannyian tudjuk, hogy a központi felvételi vizsga 

nagy kihívás a tanulók számára, és a diákok továbbtanulási lehetőségeit jelentősen befolyásolhatja. Az 

„éles” felvételi vizsga során a tanulóknak az egyes feladatok megoldásához többféle kompetenciával is 

rendelkezniük kell. Az „éles” vizsgát az is nehezíti, hogy a magyar és matematika feladatlap a tanulási 

folyamatban megismert, begyakorolt eljárások alkalmazása és a szövegértés mellett egyes feladatok 

megoldása során kreativitást és ötletességet is igényel. Az előbbiek és a megoldás során rendelkezésre 

álló szűkös 45 perc beosztásának gyakorlása miatt is fontosnak tartjuk, hogy a rájuk váró 

megmérettetés előtt a végzősök a központi magyar és matematika felvételi vizsgákhoz hasonló 

körülmények között, egy objektívan értékelt tudáspróba keretein belül tapasztalják meg az éles 

stresszhelyzetet, ami hozzájárulhat a vizsgadrukk leküzdéséhez, és a vizsgán elért teljesítmény 

javulásához. 

Másik nem titkolt célunk kollégáink terheinek csökkentése, a szaktanárok munkájának 

megkönnyítése a feladatlapok összeállítása és javítása által (különös tekintettel a magyar nyelvi 

feladatlap fogalmazás részére). 

 

 

Az Országos Magyar és Matematika Próbafelvételi feladatlapjait, javítási-értékelési 

útmutatóit többtagú, gyakorló pedagógusokból álló, a központi felvételik rendszerét, feladattípusait 

és témaköreinek listáját alaposan ismerő, az Oktatási Hivatal feladatlap-készítő bizottságaitól független 

munkacsoportok állítják össze. A bizottságok tagjainak névsora biztonsági okok miatt titkos. A 

feladatlapok színvonaláért és a javítási-értékelési útmutatók helyességéért a feladatlap-készítő 

bizottságok elnöke, az ABACUS folyóiratba és a 2017–2021 közötti időszakban a Középiskolai 

Matematikai és Fizikai Lapokba is publikáló Varga Péter felel. A feladatsorok összeállításának alapelve, 

hogy az Oktatási Hivatal honlapján szereplő irányelveknek és az érvényben lévő NAT-nak megfeleljenek.  
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A bizottságok által készített feladatsorok minden szempontból hasonlók a korábbi évek megszokott 

feladatsoraihoz, és feladataik egyedülállók abból a szempontból, hogy a próbavizsgák lebonyolítása 

előtt másutt (tankönyvek, feladatgyűjtemények, internet) nem jelentek meg. A bizottsági tagokon kívül 

az elkészített feladatsorok szakmai nívójának biztosítása érdekében anyanyelvi és elismert szakmai 

lektorok is segítik munkánkat. A mérések biztonságos lebonyolítása miatt szigorúan tilos a szakmai 

anyagok bármilyen terjesztése (a teljesség igénye nélkül: különböző facebook tanári csoportokba való 

feltöltés, a füzetek szkennelt és/vagy fotózott változatának e-mailben, adathordozón történő továbbítása 

a programban részt nem vevő intézményeknek, ismerős kollégáknak stb.) Az előbbi tevékenységek 

szerzői jogsértésnek, bűncselekménynek minősülnek, melyek észlelése esetén jogi lépéseket fogunk 

tenni.   

 

 

Az Országos Magyar és Matematika Próbafelvételi keretein belül az idei évben a következő 

mérések, programok indulnak:  

a) 8. évfolyamosoknak szóló 45 perces magyar nyelv próbafelvételi 

(A tanulók 10 feladatból álló próbafelvételi füzetet, javítást és magyarázó videót kapnak.)   

b) 8. évfolyamosoknak szóló 45 perces matematika próbafelvételi 

(A tanulók 10 feladatból álló próbafelvételi füzetet, javítást és magyarázó videót kapnak.) 

c) központi felvételi előkészítő magyar nyelvből 

(A 8. osztályos tanulók 15 hetes személyes vagy online felkészítőn vehetnek részt, ahol 

kiscsoportos foglalkozások keretein belül előzetes, ingyenes szintfelmérés után a hasonló 

képességű társaikkal személyre szabottan, mentoráltan készülhetnek fel a várható 

feladattípusokból.)  

d) központi felvételi előkészítő matematikából 

(A 8. osztályos tanulók 15 hetes személyes vagy online felkészítőn vehetnek részt, ahol 

kiscsoportos foglalkozások keretein belül előzetes, ingyenes szintfelmérés után a hasonló 

képességű társaikkal személyre szabottan, mentoráltan készülhetnek fel a várható 

feladattípusokból.) 

 

Az a) és/vagy b) jelű mérések megíratására 2022. október 10-től 2023. január 9-ig van lehetőség 

az iskolák által előre meghatározott időpontban. A feladatlapokat normál körülmények között minden 

tanuló a saját iskolájában írja, így a diákoknak utazniuk nem kell (iskolabezárás esetén megnyugtató és 

kipróbált módon, online történik a mérések, programok lebonyolítása.).  

A rendezés során az iskoláknak csak a termeket, és ha van rá mód a nem szakos felügyeletet kell 

biztosítaniuk, a feladatlapok összeállításáról, iskolákba juttatásáról, javításáról mi gondoskodunk.  

A feladatlapokat a megfelelő példányszámban postai úton, mérettől függően csomagként vagy 

levélküldeményként juttatjuk el Önökhöz a megírást 3-4 naptári nappal megelőzően (iskolabezárás 

esetén az intézmények a postai út mellett elektronikusan, PDF fájlokban is megkapják a megrendelt 

feladatlapokat.).  

A kitöltött feladatlapokat a mérések napján, de legkésőbb másnap elsőbbséggel kérjük visszaküldeni 

postacímünkre (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zs. út 11.), melyeket a kézhezvételtől számított 15 naptári 

napon belül kijavítunk, és megtekintésre visszaküldünk az iskolákba.   
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A c) jelű (magyar nyelv) felkészítő program 15 alkalomból, alkalmanként 2x45 perces tanórákból áll, 

melyek szombatonként az alábbi helyszíneken, időpontokban és tematika szerint kerülnek megrende-

zésre:  

 

A felkészítők helyszínei:  

1.) Szent Margit Gimnázium, 1114 Budapest XI. kerület, Villányi út 5-7. (Móricz Zsigmond körtér) 

 

2.) Ráckevei Ady Endre Gimnázium, 2300 Ráckeve, Kossuth utca 82-84. 

 

3.) ONLINE, az ország bármely pontjáról elérhető módon 

 

A felkészítők időpontja: 

Szombatonként egységesen 11:00 – 12:30-ig (mindegyik helyszínen).  

 

A felkészítők tematikája:  

1. hét: 2022.09.24. Ingyenes szintfelmérés 

2. hét: 2022.10.01. Kommunikációs szokások, mondatalkotás, nyelvhelyesség 

3. hét: 2022.10.08. Szójelentés, mondatjelentés, vizuális információk jelentése 

4. hét: 2022.10.15. Szólások használata, előfordulásuk szövegben 

5. hét: 2022.10.22. Nyelvtani alapismeretek: hangrend, hangtörvények, szóelemek 

6. hét: 2022.10.29. Nyelvtani alapismeretek: szófajok, szószerkezetek, mondatfajták 

7. hét: 2022.11.05. Helyesírási tréning 

8. hét: 2022.11.12. Helyesírási tréning 

9. hét: 2022.11.19. Költői-írói szövegek nyelvi jellemzőinek felismerése 

10. hét: 2022.11.26. Költői-írói szövegek nyelvi jellemzőinek felismerése 

11. hét: 2022.12.03. Szövegértési feladatok 

12. hét: 2022.12.10. Szövegértési feladatok 

13. hét: 2022.12.17. Fogalmazási gyakorlatok 

14. hét: 2023.01.07. Fogalmazási gyakorlatok 

15. hét: 2023.01.14. Próbafelvételi írása 

 

 

A d) jelű (matematika) felkészítő program 15 alkalomból, alkalmanként 2x45 perces tanórákból áll, 

melyek szombatonként az alábbi helyszínen, időpontokban és tematika szerint kerülnek megrendezésre:  

 

A felkészítők helyszínei:  

1.) Szent Margit Gimnázium, 1114 Budapest XI. kerület, Villányi út 5-7. (Móricz Zsigmond körtér) 

 

2.) Ráckevei Ady Endre Gimnázium, 2300 Ráckeve, Kossuth utca 82-84. 

 

3.) ONLINE, az ország bármely pontjáról elérhető módon 

 

A felkészítők időpontja: 

Szombatonként egységesen 09:00 – 10:30-ig (mindegyik helyszínen).  
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A felkészítők tematikája: 

1. hét: 2022.09.24. Ingyenes szintfelmérés 

2. hét: 2022.10.01. Számolási készség  

(műveletek, műveletsorok egész számokkal, törtekkel, műveleti sorrend, zárójelfelbontás, előjelek) 

3. hét: 2022.10.08. Számolási készség 

(hatványozás, normálalak, oszthatóság)  

4. hét: 2022.10.15. Számolási készség 

(vegyes feladatok) 

5. hét: 2022.10.22. Összeszámlálási feladatok 

(bejárásos, színezéses, logikai, oszthatóságos, számjegyes feladatok) 

6. hét: 2022.10.29. Összeszámlálási feladatok 

(bejárásos, színezéses, logikai, oszthatóságos, számjegyes feladatok) 

7. hét: 2022.11.05. Statisztika 

(táblázat, vonaldiagram, oszlopdiagram, sávdiagram, kördiagram, egyéb diagramok értelmezése) 

8. hét: 2022.11.12. Mértékegységek 

(hosszúság, tömeg, idő, terület, térfogat) 

9. hét: 2022.11.19. Síkgeometria 

(háromszögek) 

10. hét: 2022.11.26. Síkgeometria 

(négyszögek, sokszögek, kör) 

11. hét: 2022.12.03. Szöveges feladatok 

(arányosság, százalékszámítás) 

12. hét: 2022.12.10. Szöveges feladatok 

(életkoros, számjegyes, fizikai, geometriai feladatok) 

13. hét: 2022.12.17. Szöveges feladatok 

((visszafelé) következtetéssel, relációk felírásával, törtfogalom alkalmazásával megoldható feladatok) 

14. hét: 2023.01.07. Térgeometria 

(kocka, hasáb, „egymásba írt” testek) 

15. hét: 2023.01.14. Próbafelvételi írása 

 

 

Az Országos Magyar és Matematika Próbafelvételin történő részvétel az idei évben csak önkölt-

séges formában lehetséges. Az a) jelű program díja idén a papír, az energiaárak és a postaköltségek 

sajnálatos emelkedése miatt 1500 Ft/fő, a b) jelű programé 1200 Ft/fő. (A magyar és matematika 

mérések árkülönbségének oka a magyar nyelvi feladatlap fogalmazás részének idő- és 

munkaigényesebb javításában keresendő.) Az előbbi összegek természetesen tartalmazzák a 

feladatfüzetek összeállításának, nyomtatásának, tűzésének, szállításának és javításának költségeit. 

A c) jelű (magyar nyelv) felkészítő program díja (4*12 250=) 49 000 Ft (kb. 1633 Ft/óra), míg a d) jelű 

(matematika) programé szintén (4*12 250=) 49 000 Ft (kb. 1633 Ft/óra), mely természetesen 

mindennemű költséget (oktatási anyag, mérőlapok, szaktanár díja, stb.) tartalmaz, ami havi egyenlő 

részletekben is fizethető október hónaptól kezdődően. 
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A fizetendő részvételi díjakról a jelentkezést követően minden esetben számlát állítunk ki, 

melyet az online számlázás bevezetése miatt elektronikusan küldünk meg a kapcsolattartóknak. A 

számla a jelentkezés során megadott adatok alapján kerül kiállításra, ezért a jelentkezés elküldése előtt 

érdemes az adatokat alaposan ellenőrizni. Kérjük, hogy a számla megérkezése után a részvételi díjat a 

fizetési határidőt betartva szíveskedjenek átutalni vagy a számlánkra befizetni. (A megküldött számlán 

minden adat megtalálható lesz a befizetéshez.) Ha egy tanuló betegség vagy egyéb ok miatt mégsem 

tud részt venni a mérésben, akkor helyette természetesen más tanuló megírhatja a feladatlapokat. Ezzel 

összefüggésben a számlán szereplő díjat a számla kiállítása után csökkenteni nem tudjuk, ugyanis 

minden esetben a korábban megrendelt darabszám után kell fizetnünk a nyomdának.   

 

 

 A mérésekre és felkészítőre való jelentkezési határidő: 2022. szeptember 22. (csütörtök éjfél) 

A próbafelvételi mérésekre jelentkezni kizárólag INTÉZMÉNYI szinten lehet iskolányi, 

évfolyamnyi, osztálynyi vagy érdeklődői (azon tanulókkal, akik jelentkeznek) szinten.  

A felkészítő foglalkozásokra kizárólag SZÜLŐI szinten lehet jelentkezni.   

Az iskoláknak lehetőségük van magyar nyelvből és/vagy matematikából is részt venni a mérésben, illetve 

a szülőknek magyar nyelvből és/vagy matematikából is jelentkezni a felkészítő foglalkozásokra.   

Az Országos Magyar és Matematika Próbafelvételire és a felkészítő foglalkozásokra jelentkezni 

kizárólag a www.probafelveteli.hu oldalon lehetséges a ”Jelentkezés/rendelés” menüpontra 

kattintva a honlapon kért adatok pontos megadásával. Sikeres jelentkezés esetén a rendszer 

automatikus üzenetet küld a kapcsolattartónak, ami előfordulhat, hogy bizonyos levelezőrendszerek 

esetén a levélszemét vagy spam nevű mappába kerülhet. Kérjük, hogy a jelentkezés rögzítésénél 

minden mezőt szíveskedjenek kitölteni, amelyik mező nem érinti Önöket, oda egy nagy N betűt 

kell írni, hogy a rendszer továbbengedje Önöket. 

 

 

Bármilyen egyéb felmerülő kérdéssel kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésükre a 

magyar@probafelveteli.hu és a matematika@probafelveteli.hu e-mail címeken, továbbá a +36-30-417-

1410-es (próbafelvételi), a +36-20-976-8720-as (próbafelvételi) vagy a +36-20-353-8950-es (felkészítő) 

telefonszámon.  

 

 

Reméljük, hogy felhívásunk felkeltette érdeklődésüket és találkozhatunk diákjaikkal, gyermekeikkel a 

mérések, felkészítő foglalkozások résztvevői között!  

 

 

Budapest, 2022. szeptember 6. 

 

 

Üdvözlettel: 

 

Varga Péter 
Varga Péter  

a feladatlap-készítő bizottságok elnöke 
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