
IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2018/2019 

 

Az Oktatási Hivatal a 2018/2019-es tanévben ötödik 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 2761 telephelyet érintett. 



 

 

698 telephelyen a tanulók legalább 80 százaléka megfelelt minősítést szerzett mindegyik 

részmérésen. 

212 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. 

2019‐ben a megfelelt minősítést szerző tanulók aránya a 6. évfolyamos angol nyelvi 

mérésen 90 százalék, a 6. évfolyamos német nyelvi mérésen 64 százalék, a 8. 

évfolyamos angol nyelvi mérésen 74 százalék, a 8. évfolyamos német nyelvi mérésen 

54 százalék volt. A mérésben érintett telephelyek 25 százaléka kiemelkedően jó 

eredményt, 8 százaléka gyenge eredményt ért el. 

 

 

 



AZ IDEGEN NYELVI MÉRÉS BEREMENDI EREDMÉNYEI 

DEUTSCH, 6. OSZTÁLY 
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Idegen nyelvi mérés

Olvasott sz. % Hallott sz. Teljes

Kód Olvasott sz. % Hallott sz. Teljes 

G582-X373 86 80 83 

W863-R439 46 66 56 

E922-J939 40 80 60 

W428-F280 60 33 49 

B519-A527 66 73 69 

F218-D145 80 80 80 

N283-H940 53 93 73 

Q712-C569 100 93 96 

H699-U653 60 66 63 

Q399-Q663 60 80 70 

Q128-Q434 60 33 49 



Olvasott szöveg értése: 

A feladatsor első része azt méri, hogy a tanuló a számára ismerős témákban meg tud-e érteni 

olyan rövid, egyszerű és konkrét szövegeket, amelyek gyakran használt mindennapi 

nyelvezetet alkalmaznak. Ki tudja-e szűrni a szükséges információt egyszerűen 

megfogalmazott leírásokból. 

Hallott szöveg értése: 

A feladatsor második része azt méri, hogy a tanuló meg tudja-e érteni a hétköznapi életben 

legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatokat. Ki tudja-e szűrni a rövid, lassú és világos 

beszédű hangfelvételekről a számára szükséges, lényeges információkat. 

Az olvasott szövegértés átlaga 65%, a hallott szövegértés átlaga 71%. A teljes átlag 68%. 

 

 

DEUTSCH, 8. OSZTÁLY 

 
 

Kód Olvasott sz. (%) Hallott sz. Teljes 

O842-O123 35 30 32 

P515-D320 40 70 55 

S651-U686 65 60 62 

L332-T656 70 80 75 

X824-S829 40 35 37 

T913-W129 85 70 77 

S988-K590 45 50 47 

F962-U423 95 90 92 

L285-C168 35 30 32 

F232-P983 95 90 92 

B961-X486 70 75 72 

 

 



 

 

 

Az olvasott szövegértés átlaga 61%, a hallott szövegértés átlaga 61%. Teljes átlag 61%. 

 

 

ANGOL, 6. OSZTÁLY 

 

Kód 
Olvasott 

szöveg (%) 

Hallott 

szöveg 
Teljes 

F886-O412 80 100 90 

H686-C143 66 80 73 

E995-Q597 33 53 43 

U828-O922 66 100 83 

X126-H943 60 86 73 

F329-H264 66 93 80 

C257-S547 20 13 16 

W841-Q146 60 73 66 
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H517-M895 60 100 80 

V129-T365 46 86 66 

G311-Q178 93 100 96 

M372-C364 73 86 80 

N983-K610 60 80 70 

O426-X918 66 93 80 

 

 

 

 

 

Az olvasott szövegértés átlaga 49 %, a hallott szövegértés átlaga 63 %. A teljes átlag 53 %. 

Olvasott szöveg értése: 

A feladatsor első része azt méri, hogy a tanuló a számára ismerős témákban meg tud-e érteni 

olyan rövid, egyszerű és konkrét szövegeket, amelyek gyakran használt mindennapi 

nyelvezetet alkalmaznak. Ki tudja-e szűrni a szükséges információt egyszerűen 

megfogalmazott leírásokból. 

Hallott szöveg értése: 

A feladatsor második része azt méri, hogy a tanuló meg tudja-e érteni a hétköznapi életben 

legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatokat. Ki tudja-e szűrni a rövid, lassú és világos 

beszédű hangfelvételekről a számára szükséges, lényeges információkat. 
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ANGOL, 8. OSZTÁLY 

 

KÓD 
OLVASOTT 

SZÖVEG (%) 

HALLOTT 

SZÖVEG 
TELJES 

X847-G593 85 95 90 

J557-A669 95 95 95 

W391-O819 85 90 87 

E976-A976 70 90 80 

M774-H856 60 75 67 

E513-X341 60 75 67 

Q899-M964 65 90 77 
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Olvasott szöveg értése: 

Két feladatot tartalmazott a feladatlap, 20 pont volt a maximálisan elérhető. 

Átlag: 74%. 

 

A hallott szöveg értése során szintén két feladatot kellett megoldaniuk, maximum 20 pontért. 

A szövegeket kétszer hallgathatták meg, utána 30mp állt rendelkezésre a válaszok 

véglegesítésére. 

Átlag: 87 %. 

 

Teljes átlag: 80 %.  

 

 

Összefoglalás 

 

Mivel a mérést nem előzi meg a feladatok, feladatlapok nehézségének bemérésére 

szolgáló próbamérés, az egymást követő évek átlageredményei nem helyezhetők 

ugyanarra a képességskálára, így nem mutatható ki pontosan, hogy az eredmények 

évről évre megfigyelhető ingadozása milyen mértékben tulajdonítható a mérőeszköz 

bizonytalanságának, és mennyiben tükrözi az adott populáció tényleges nyelvi 

felkészültségének változását.  

2015 és 2019 között a megfelelt minősítést szerző tanulók aránya 6. évfolyamon az 

angol nyelvi mérésen 60 és 90, a német nyelvi mérésen 60 és 80 százalék között, míg 

8. évfolyamon az angol nyelvi mérésen 50 és 75 százalék között, a német nyelvi 

mérésen 40 és 60 százalék között volt változott.  

2019‐ben a megfelelt minősítést szerző tanulók aránya a 6. évfolyamos angol nyelvi 

mérésen 90 százalék, a 6. évfolyamos német nyelvi mérésen 64 százalék, a 8. 

évfolyamos angol nyelvi mérésen 74 százalék, a 8. évfolyamos német nyelvi mérésen 

54 százalék volt. A mérésben érintett telephelyek 25 százaléka kiemelkedően jó 

eredményt, 8 százaléka gyenge eredményt ért el. 

 

 

Forrás: www.oktatas.hu 

 

 

 

http://www.oktatas.hu/

