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BEVEZETŐ 

A 2014/2015-ös tanévben az Oktatási Hivatal először szervezett idegen nyelvi mérést a 6. és a 

8. évfolyamos tanulók számára angol illetve német nyelvből. Az idegen nyelvi mérés minden 

olyan tanulót érintett, aki első idegen nyelvként angolul vagy németül tanul. 

A mérés tartalma 

Az idegen nyelvi mérés azt méri, hogy az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként 

tanuló 6. és 8. évfolyamos tanulók nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményekben előírt 

KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti szinteknek. Tehát az idegen nyelvi mérés 

angol és német nyelvi részmérésből, és azon belül 6. évfolyamos és 8. évfolyamos mérésekből 

állt. 6. évfolyamon a tanulók A1-es szintű, 8. évfolyamon A2-es szintű feladatlapot töltöttek 

ki. Annak a tanulónak a nyelvtudása felelt meg az adott KER szerinti szintnek, aki a 

feladatlapon elérhető maximális pontszám 60 százalékát elérte. 

A mérés két alapkészségen (hallott szöveg értése és olvasott szöveg értése) keresztül mérte a 

nyelvtudást, ennek megfelelően a feladatlapok két részből álltak. Mindkét rész csak zárt 

feladatokat tartalmazott. A feladatlapok összeállításánál fontos szempont volt az egységesség. 

Az angol és német nyelvi A1-es illetve A2-es szintű feladatlapoknak megegyezett a 

szerkezete és ugyanolyan feladattípusokat tartalmaztak. 

A mérésben érintett tanulók intézményünkben 

 



A hatodik évfolyam eredményei: 

A mérés helye A megfelelt minősítést szerzők aránya 

Országosan Angol nyelv: Német nyelv: 

77,22 % 72,51 % 

Cserkeszőlőben Angol nyelv: Német nyelv: 

82,14 % 

23 tanuló 

11 % 

1 tanuló 

 

A nyolcadik évfolyam eredményei angol nyelvből 

A mérés helye A megfelelt minősítést szerzők aránya 

Országosan 53,83% 

Cserkeszőlőben 30,43% 

7 tanuló 

 

Német nyelvi mérésen 8. osztályos tanuló nem vett részt. 

Iskolánk minősítése: 

A mérés helye Gyengén teljesítő Jól teljesítő Egyik sem 

darab % darab % darab % 

Országos 377 13,6 381 13,7 2014 72,7 

Cserkeszőlő   Cserkeszőlő 

A tanulók 52%-a 

 

Célkitűzések: 

 Integrált képességfejlesztés az idegen nyelvi órákon. 

 A hallott- és olvasott szövegértés fejlesztését szolgáló feladatokon keresztül a mérésre 

való folyamatos felkészülés. 

 A jelenlegi vagy annál jobb teljesítési szint elérése a 2017/2018-as tanév mérésén. 


