
IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016/2017 

 

Az Oktatási Hivatal a 2016/2017-es tanévben harmadik alkalommal szervezett idegen nyelvi 

mérést 6. és 8. osztályos tanulók számára angol és német nyelvből. Az idegen nyelvi mérés 

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

nyelvi mérés azt méri, hogy az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanuló 6. és 8. 

osztályos tanulók nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményekben előírt KER (Közös 

Európai Referenciakeret) szerinti szinteknek. A 6. évfolyamon tanulók A1-es szintű, 8. 

évfolyamon A2-es szintű feladatlapot töltöttek ki. Annak a tanulónak a nyelvtudása felelt meg, 

aki a feladatlapon elérhető maximális pontszám 60 százalékát elérte.  

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

nyelvtudást. Mindkét rész csak zárt feladatokat tartalmazott. 

A feladatok összeállításánál fontos szempont volt az egységesség. Az angol és a német nyelvű 

A/1-es illetve A/2-es szintű feladatlapoknak megegyezett a szerkezete és ugyanolyan 

típusokat tartalmaztak. 

 

 

Az idegen nyelvi mérés összesen 2755 telephelyet érintett. 

 

 

704 telephelyen a tanulók legalább 80 százaléka megfelelt minősítést szerzett mindegyik 

részmérésen. 

371 érintett telephelyen a tanulóknak kevesebb mint 50 százaléka szerzett megfelelt 

minősítést mindegyik részmérésen. Tehát ezen iskolák tanulói a teljes idegen nyelvi mérésen 



gyengén teljesítettek. Ez önmagában nem minősíti az iskolák idegen nyelv oktatását, hiszen 

tudjuk, hogy a tanulók összetétele jelentősen eltérhet az egyes iskolákban. 

Az iskolák többsége nem kiemelkedően jó, de nem is kiemelkedően gyenge. 

A 2017‐es idegen nyelvi mérésen a 6. évfolyamos tanulóknak bő háromnegyede (75‐80 
százaléka), a 8. évfolyamos angol nyelvi mérésen részt vevő tanulóknak a kétharmada (68 
százaléka), míg a 8. évfolyamos német nyelvi mérésen részt vevő tanulóknak kevesebb, 
mint a fele (42 százaléka) szerzett megfelelt minősítést. 
Azaz a tanulók ilyen arányban feleltek meg nyelvtudásuk alapján a kerettantervben előírt 
KER szerinti szintnek. 
A mérésben érintett telephelyek 26 százaléka kiemelkedően jó eredményt, 14 százaléka 
gyenge eredményt ért el a mérésen. 

 

AZ IDEGEN NYELVI MÉRÉS BEREMENDI EREDMÉNYEI 

 

ANGOL, 6. OSZTÁLY 

 

A 6. osztályban 8 tanuló vett részt a mérésben. 

 

 

Kód Olvasott sz. Hallott sz. Teljes (%) 

F266-O193 46 86 66 

J557-A669 73 93 83 

W391-O819 100 93 96 

E976-A976 80 93 86 

M774-H856 60 73 66 

E513-X341 53 60 56 

Q899-M964 66 80 73 

X847-G593 86 86 86 

 



 
 

Az olvasott szövegértés átlaga 70%, a hallott szövegértés átlaga 83%. 

A teljes átlag 76%.  
 

  



ANGOL, 8. OSZTÁLY 

 

A 8. osztályban 5 tanuló vett részt a mérésben. 

 

Kód Olvasott sz. Hallott sz. Teljes (%) 

X122-Q747 45 30 37 

E824-P940 75 70 72 

P928-K872 50 50 50 

S535-X862 70 55 62 

P228-H432 45 65 55 

 

 

Az olvasott szövegértés átlaga 57%, a hallott szövegértés átlaga 54%. 

A teljes átlag 55%. 

 

Összefoglalás 

 

Az idegen nyelvi mérés adatainak elemzéséből az derül ki, hogy a 6. évfolyamos tanulóknak 

megközelítőleg a háromnegyed része (70-80 százaléka) teljesítette a tantervben előírt A1-es 

szintet, míg a 8. évfolyamos tanulóknak csak nagyjából a fele (45-55 százaléka) tudta az előírt 



A2-es szintet teljesíteni. Az angolul tanulók eredményei mindkét évfolyamon jobbak voltak a 

németül tanulók eredményeinél, amire a két tanulói csoport közötti különbség adhat 

magyarázatot. Országos összesítésben a németül tanulók közül jóval többen járnak 

községekben iskolába, a németül tanulók között magasabb a sajátos nevelési igényű tanulók 

aránya és a németül tanulóknak alacsonyabb az átlagos családi-háttér indexe. 

 

 


