
Az idegen nyelvi mérés eredményei 

2021. május 19. (6.o.) és május 25. (8.o.) 

 

 Idegen nyelvi mérésre a 2019/2020-as tanévben a járványügyi helyzet miatt nem került 

sor. Ebben a tanévben is angol nyelvből mértük fel tanulóink tudását iskolánkban. Az eseményt 

a 6. osztályoknál zökkenőmentesen bonyolítottuk le, a 8. osztályosok mérésére a tanulók 

tíznapos járványügyi megfigyelésének elrendelése miatt később zajlott le.  

 Az előkészítés során tájékoztattuk a segítő pedagógusokat a teendőkről, a 6. és 8. 

osztályos tanulókat beosztottuk 3-3 csoportokba. Az időhosszabbítást igénybe vevő tanulókat 

egy csoportba tettük. Kijelöltük a mérés helyszíneit és a felügyelő tanárokat. Biztosítottuk az 

eszközöket és a mérés zavartalanságát. Az Oktatási Hivatal oldalán rögzítettük a szükséges 

adatokat.  

A mérés után tanulók munkáit kijavítottuk, és az eredményeket felvittük az OH 

adatbegyűjtő és -kezelő rendszerébe. 

A nyelvi mérés megfelelési szintje 60%, ezen szint alatt a tanulók nem megfelelt 

értékelést kaptak. 

Eredmények: 

 

6. évfolyam: 37 tanuló vett részt a mérésben, 3 tanuló hiányzott, 1 tanuló mentesítve volt a 

mérés alól. 

megfelelt:  27 fő (73%) nem felelt meg: 10 fő (27%) 

Osztályonkénti eredmények:     

 6.a (21 fő)  megfelelt:  17 fő (85 %) nem felelt meg: 4 fő (15%)  

6.b (16 fő)  megfelelt:  10 fő (60 %) nem felelt meg: 6 fő (40%) 

Két tanuló 100%-os teljesítményt nyújtott, és további 5 tanuló 90%-os, vagy afeletti eredményt 

ért el. Ez a résztvevők 19%-a. 

A tanulók közül 25-en (68%) a hallott szöveggel boldogultak jobban, ez a feladatsor ebben a 

tanévben is könnyebbnek bizonyult számukra. 4-en (11%) az olvasott szöveg értését oldották 

meg sikeresebben, míg 8-an (21%) egyenlő pontszámot értek el a két feladatsorban. 

Emelt szintű és normál csoport szerinti bontás eredményei: 

Emelt szintű csoport (20 fő)  megfelelt:19 fő (95%) nem felelt meg: 1 fő (5%) 

Normál csoport (17 fő)  megfelelt: 8 fő (47%)  nem felelt meg: 9 fő (53%) 

 



8. évfolyam: 29 tanuló vett részt a mérésben, 9 tanuló hiányzott. 

    megfelelt: 19 fő (66%) nem felelt meg: 10 fő (34%) 

Osztályonkénti eredmények: 

8.a (13 fő)  megfelelt:   9 fő (69%) nem felelt meg:  4 fő (31%) 

 8.b (16 fő)  megfelelt:  10 fő (63%) nem felelt meg:  6 fő (37%) 

Egy tanuló 100%-os teljesítményt nyújtott, és további 7 tanuló 90%-os, vagy afeletti eredményt 

ért el. 

A tanulók zöme (17 fő: 60%) a hallott szöveg értése feladattal boldogult jobban, 7-en (25%) az 

olvasott szöveg értését oldották meg sikeresebben, míg 4-en (15%) egyenlő pontszámot értek 

el a két feladatsorban. Emelt szintű és normál csoport szerinti bontás eredményei: 

Emelt szintű csoport (17 fő)  megfelelt: 16 fő (94%) nem felelt meg: 1 fő (6%) 

Normál csoport (12 fő)  megfelelt: 3 fő (25%)  nem felelt meg: 9 fő (75%) 

 

Az korábbi tanévekhez viszonyítva eredményeink gyengébbek lettek. Ennek okát abban látjuk, 

hogy mindkét évfolyamon magas az SNI-s és BTMN-es tanulók száma, illetve a digitális 

oktatási időszakok és a járványügyi megfigyelések is kedvezőtlenül befolyásolták a mérés 

eredményét.  

 


