
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 MÉRÉSRŐL  

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 2017. évi mérésben érintett tanulók intézményünkben 

Mérésben érintett tanulók között több volt a 6. évfolyamra, mint a 8. évfolyamra járó tanuló. 

 

6. osztályos 
57 %

8. osztályos
43 %

A mérésben érintett tanulók



Az érintett tanulók közül19 tanuló írt német nyelvi mérést. 

 

A mérésben résztvevő tanulók  

A 2017-es idegen nyelvi mérésen országosan 158043 tanuló, azaz az érintett tanulóknak több 

mint a 91 százaléka vett teljesen részt. Intézményünkben 84 tanuló volt érintett a mérésben: 65 

tanuló angol, 19 tanuló német nyelvből. Hiányzás miatt 8 tanuló nem vett részt a mérésen, így 

nálunk ez az arány 90 százalékos. 

A hatodik évfolyamon a nyelvi mérésben érintett tanulók körében magasabb volt a sajátos 

nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási vagy magatartási zavarral küzdő tanulók 

aránya, mint a nyolcadik évfolyamon.  

 

A mérés eredményei  

A tanulók által elért eredmények  
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A mérés két részén (Hallott szöveg értése és Olvasott szöveg értése) elért pontszámok átlagai 

mindegyik mérési csoportban hasonlóak, bár a Hallott szöveg értése részen általában kicsit 

magasabb volt az elért pontszámok átlaga. A 6. évfolyamon a mérés mindkét részén 15, míg 8. 

évfolyamon a mérés mindkét részén 20 pont volt az elérhető maximális pontszám. 

Az alábbiakban az idegen nyelvi mérésen résztvevő 76 tanuló eredményeit foglalom össze. Az 

eredményeket részmérésenként közlöm, azaz külön ábrázolom a 6. évfolyamos angol és a 8. 

évfolyamos angol nyelvi mérés eredményeit, valamint a 6. évfolyamos német mérés 

eredményeit.  

Évfolyam Nyelv Pontszámok átlaga 
Megfelelt minősítést 

szerzők aránya 

6. angol 22,11 89 % 

6. német 20,53 80 % 

8. angol 26,97 62 % 

 

Angol nyelvből a 6. évfolyamon magasabb volt a megfelelt minősítést szerző, azaz az A1-es 

szintet elérő tanulók százalékos aránya, mint 8. évfolyamon az A2-es szintet elérők aránya. 

Német nyelvből alacsonyabb volt a megfelelő minősítést szerzők aránya A1-es szinten, mint 

angol nyelvből. 

Iskolánk teljesítményének összehasonlítása az országos eredményekkel 

Angol nyelv 

A 6. évfolyam eredményei: 

A mérés helye Százalékos teljesítmény 
Megfelelt minősítést 

szerzők aránya 

Országosan 73,33% 78,10% 

Budapesten 81,33 % 88,60 % 

Község 68,00  % 67,30% 

A mi iskolánkban 73,70 % 89,00% 

 

A hatodik évfolyamom 3 tanuló nem érte el a megfelelő minősítést. 



A 8. évfolyam eredményei: 

A mérés helye Százalékos teljesítmény 
Megfelelt minősítést 

szerzők aránya 

Országosan 70,27 % 67,70 % 

Budapesten 78,42 % 80,40 % 

Község 61,87 % 53,90 % 

A mi iskolánkban 67,42 % 62,00 % 

 

Az nyolcadik évfolyamon 13 tanuló nem érte el a megfelelő minősítést. 

Német nyelv 

A 6. évfolyam eredményei: 

A mérés helye Százalékos teljesítmény 
Megfelelt minősítést 

szerzők aránya 

Országosan 70,26 % 76,20 % 

Budapesten 77,80 % 88,20 % 

Község 67,90 % 71,80 % 

A mi iskolánkban 68,43 % 80,00 % 

 

A hatodik évfolyamom 3 tanuló nem érte el a megfelelő minősítést. 

 

Az elemzés jó eredményt elérőnek minősíti azt az iskolát, ahol a résztvevő tanulók legalább 80 

%-a megfelelt minősítést szerzett. 

Gyenge eredményt ért el egy iskola, ha a tanulóknak legfeljebb 50 %-a szerzett csak megfelelt 

minősítést a mérésen. 

Közepes eredményt ért el egy iskola, ha egyik előző csoportba sem sorolható be a mérés során 

elért eredményei alapján. 

Iskolánkban a mérésben résztvevő tanulók 75%- a érte el a 60%-os, megfelelt minősítést. 

A fentiek értelmében iskolánk eredménye az országos eredményekhez viszonyítva: 



A mérés helye 
Jó minősítést elért 

iskolák száma 

Közepes minősítést 

elért iskolák száma 

Gyenge minősítést 

elért iskolák száma 

Országosan 

/ db/ 

704 25,60 % 1680 61,00 % 371 13,50 % 

Cserkeszőlőben 
  

Ebbe a csoportba 

tartozunk. 

  

 

A feladatlap két részén elért százalékos teljesítmény nyelvenként és évfolyamonként: 

Évfolyam Nyelv 

Olvasott szövegértés Hallott szövegértés 

országos helyi országos helyi 

6. angol 71,20 % 68,11 % 75,40 % 85,03 % 

6. német 62,86 % 64,60 % 77,66 % 71,60 % 

8. angol 67,25 % 65,29 % 73,25 % 65,88 % 

 

Az angol nyelvi eredmények összehasonlítása intézményünkben: 

Nyelv 
Osztály 

6/A 6/B 8/A 8/B 

angol 

 

67,41% 

A1: 

83,33% 

 

82,53% 

A1: 

93,33% 

73,83% 

A2: 

83,33% 

57,56% 

A2: 

37,50% 

 

 

 



Az elmúlt három év eredményeinek összehasonlítása iskolánkban: 

Tanév 

Megfelelt minősítést szerzők 

aránya 

Iskolánk minősítése 

angol német 

8.évf. 6.évf. 8.évf. 6.évf. 

2014-2015 71% 87%   jó minősítés 

2015-2016 30,43% 82,14%  11% közepes minősítés 

2016-2017 62% 89%  80% közepes minősítés 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS  

A 2017-es idegen nyelvi mérés adatainak elemzéséből az derült ki, hogy a megelőző tanévhez 

képest az évfolyamok átlagteljesítménye javult. A megfelelt minősítést elért tanulók aránya 

minden évfolyamon meghaladta a községek teljesítményszintjét. 

 

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 2018/2019-as tanév mérésén. 

 

Felhasznált forrás:  

EREDMÉNYEK ÖSSZESÍTÉSE Idegen nyelvi mérés, 2017 (Oktatási Hivatal) 

           


