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I. Törvényi háttér, iskolai teendők  

Az Idegen nyelvi mérés szükségességét Jogszabályok írják elő (2011. évi CXC. Tv.; 110/2012. (VI.4.) Korm. rend.; 20/2012.(VIII.31.) EMMI r. 
és 28/2015. (V.28.) EMMI rend.). 

Az Oktatási Hivatal a 2014/2015-ös tanévben először szervezett idegen nyelvi mérést 6. és 8. osztályos tanulók számára angol és német 
nyelvből, s ettől kezdve minden tanév végén sor kerül a mérésre. Az idegen nyelvi mérés minden olyan tanulót érint, 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 
felel meg, aki a feladatlapon elérhető maximális pontszám 60 százalékát elérte.  A mérés két alapkészségen (hallott szöveg értése és 
olvasott szöveg értése) keresztül méri a nyelvtudást. Mindkét rész csak zárt feladatokat tartalmaz. A feladatok összeállításánál fontos 
szempont az egységesség. Az angol és a német nyelvű A/1-es illetve A/2-es szintű feladatlapoknak megegyező a szerkezete és ugyanolyan 
típusokat tartalmaznak.  

 

 

 

 

 

A mérés időpontját a mindenkori tanév rendjéről szóló EMMI rendelet határozza meg. (A 2014/2015. tanév esetében a 35/2014. (IV. 30.) 
EMMI rendelet szerint 2015. június 11-én; a 2015/2016. tanév során a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete alapján 2016. május 18-án; a 
2016/2017. tanévben a 12/2016.(VI.27.) EMMI rendelet értelmében 2017. május 17-én; a 2017-18-as tanévben a 14/2017. (VI. 14.) EMMI 
rendelet szerint 2018. május 16-án, a 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet alapján a mérés időpontja 2019. 
május 22. volt, a 2019/2020. tanév esetében a 11/2019. (VII.3) EMMI rendelet 10. § (5) bekezdése alapján a mérés időpontja 2020. május 
20-án lett volna, de az a járványhelyzet miatt elmaradt (A 2019/2020-as tanév idegen nyelvi mérése az emberi erőforrások minisztere 
5/2020. (III. 19.) EMMI határozata értelmében a járvány miatt elmaradt). A 2020/2021-es tanévben a tanév rendjéről szóló 27/2020. 
(VIII. 11.) EMMI rendelet 11. § (1) bekezdése határozta meg a mérés időpontját, ami 2021. május 26. volt. 

  

Olvasott szöveg értése Hallott szöveg értése A teljes 
feladatlapon 

elérhető 
pontszám 

feladatok 
száma 

itemszám/ 
pontszám 

feladatok 
száma 

itemszám/ 
pontszám 

A1-es szint 3 15 3 15 30 

A2-es szint 2 20 2 20 40 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200110.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500028.EMM&txtreferer=A1100190.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600012.EMM&timeshift=20160901&txtreferer=00000001.txt
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202488.339741
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202488.339741
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=208840
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900011.EMM
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=221352
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=221352
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A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet 11. § (3) szerint: 

 A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint, 

a) a 6. évfolyamon 2022. május 18–31., 
b) a 8. évfolyamon 2022. május 4–17., 
c) a 10. évfolyamon 2022. április 20. – május 3. 

A nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése során a jogszabályban meghatározottaktól nem térhet el. 

A mérés előkészítéséhez az iskolák a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározottak szerint szolgáltatnak adatot az Oktatási Hivatalnak. 
Az adatszolgáltatás határideje az idei tanévben 2022. március 11.  
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II. Az iskolai és az országos eredmények alapján összegyűjtött adatok 
 

1. Tanulói létszámadatok az intézményben 

  

Angol nyelv - 6. évfolyam Angol nyelv - 8. évfolyam 

A mérésre jogosult tanulók     A mérésre jogosult tanulók     

A mérésben 
részt vett 
tanulók 
száma 

A mérésben 
részlegesen 

részt vett 
tanulók száma 

Hiányzók 
száma 

 A mérés alól 
mentesült 

tanulók 
száma 

A tanulók 
száma 

összesen 

A mérésben 
részt vett 
tanulók 
száma 

A mérésben 
részlegesen 

részt vett 
tanulók száma 

Hiányzók 
száma 

 A mérés alól 
mentesült 

tanulók 
száma 

A tanulók 
száma 

összesen 

2021 53 0 0 0 53 51 0 1 0 52 

2019 55 0 2 0 57 32 0 3 0 35 

2018 48 0 0 0 48 26 0 3 0 29 

2017 38 0 0 0 38 41 0 2 0 43 

 

Az iskola tanulói jellemzően részt vettek az eddigi idegen nyelvi méréseken, 10%-ot meghaladó hiányzás csak a 2018-as mérés során, a 8. 

évfolyamon fordult elő. 

 

2. Tanulónkénti iskolai eredmények  

Az egyes mérési évek idegen nyelvi eredményeinek tanulónkénti, osztályonkénti és évfolyamonkénti eredményei, valamint azok grafikus 

ábrázolása – mely a tanulók mérési területenkénti (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, elért eredmény százalékos megadása) 

eredményeit is láttatja - olyan nagy helyigényűek, hogy azok külön dokumentumként jelennek meg (ld. mellékletek).  
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3. A mérés két különböző részén elért eredmények összevetése egymással és a viszonyítási csoportok 

eredményeivel  

Az országos és az egyházi iskolák körében tapasztalható eredmények elérhetőek a 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/idegen_nyelvi_meres/eredmenyek linken. A viszonyítási csoportok eredményeivel 

történő összehasonlítás segít elhelyezni az iskolai eredményt, objektívebbé teszi annak értékelését. A mérés két különböző részének 

eredményeit az országosan elérhető adatok alapján csak az alábbi viszonyítási csoportok eredményeivel tudjuk összevetni. 

A 6. évfolyamos tanulók esetében az évenkénti mérési eredmények az olvasott szöveg értése területén 2017-2021 között mérsékelten 

romló tendenciát mutatnak, csak a 2018-as eredményekhez viszonyított 2019-es eredményekre jellemző a pozitív irányú változás. A 2017-es 

eredményekhez képest ugyanez a trend (>10%-os romlás) jellemző azonban az országos és az egyházi fenntartású intézmények eredményei 

A 
mérés 

éve 
Eredmény  

Idegen nyelvi mérés eredményei - Angol nyelv - 6. évfolyam 

Olvasott szöveg értése Hallott szöveg értése Összesen 

Iskolai Országos Iskolai Országos Iskolai Országos 
Az egyházi iskolák  

körében 

   2021 

A mérésben részt vettek 
pontszámának átlaga 

11,47 
Még nincs 

adat 
12,7 

Még nincs 
adat 

24,17 
Még nincs 

adat 
Még nincs adat 

A mérésben részt vettek 
eredményének átlaga (%) 

76,5% 
Még nincs 

adat 
84,7% 

Még nincs 
adat 

80,6% 
Még nincs 

adat 
Még nincs adat 

2019 

A mérésben részt vettek 
pontszámának átlaga 

11,7 10,82 13,84 13,53 25,54 24,35 24,72 

A mérésben részt vettek 
eredményének átlaga (%) 

78,0% 72,1% 92,3% 90,2% 85,2% 81,2% 82,4% 

2018 

A mérésben részt vettek 
pontszámának átlaga 

10,75 9,16 12,77 10,72 23,52 19,89 19,93 

A mérésben részt vettek 
eredményének átlaga (%) 

71,7% 61,07% 85,1% 71,47% 78,4% 66,3% 66,43% 

2017 

A mérésben részt vettek 
pontszámának átlaga 

13,13 10,7   12,87 11,3  26,0 22,0  22,0 

A mérésben részt vettek 
eredményének átlaga (%) 

87,6% 71,3%  85,8% 75,3%  86,7% 73,3%  73,4%  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/idegen_nyelvi_meres/eredmenyek
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esetében is (ami lehet, hogy a feladatsor erősségének változását mutatja). Az összesített iskolai eredmények minden mérési évben jobbak az 

említett két viszonyítási csoportéinál, a 2019-es eredményeket kivéve jellemző a 10% körüli pozitív eltérés.  

A 2019-es iskolai eredmények (a 2018-ashoz viszonyítva) javulást mutatnak mindkét mérési területen, s az összesített eredmény megközelíti 

a 2017-es mérési évben tapasztalt kifejezetten jó eredményt, ám a javulás mértéke nem éri el a 2018-as eredményekhez képest jellemző országos, 

illetve egyházi iskolák körében tapasztalt mértéket (>20%).  

A két mérési terület iskolai eredményeit összevetve az tapasztalható, hogy a Hallott szöveg értése területen jellemzően jobban teljesítettek 

a tanulók, mint az Olvasott szöveg értése területen (kivéve 2017), így ez utóbbi fejlesztése javíthatja tovább az eredményeket. 

A 2021-es országos és egyházi átlageredményekkel még nem rendelkezünk, így ezt az összehasonlítást még nem lehet elvégezni. 
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A 8. évfolyamos mérési eredmények alakulásában a 2017-2021-es mérési évek esetében nem figyelhető meg trend. A 2017-es 

eredményekhez képest az iskolai eredmények az olvasott szövegértés területén jelentős (>20%) javulást mutattak 2018-ban, és így az 

A 
mérés 

éve 
Eredmény  

Idegen nyelvi mérés eredményei - Angol nyelv - 8. évfolyam 

Olvasott szöveg értése Hallott szöveg értése Összesen 

Iskolai Országos Iskolai Országos Iskolai Országos 
Az egyházi 
iskolák körében 

   2021 

A mérésben részt vettek 
pontszámának átlaga 

14,77 
Még nincs 

adat 
15,81 

Még nincs 
adat 

30,58 
Még nincs 

adat 
Még nincs adat 

A mérésben részt vettek 
eredményének átlaga (%) 

73,9% 
Még nincs 

adat 
79,0% 

Még nincs 
adat 

76,4% 
Még nincs 

adat 
Még nincs adat 

2019 

A mérésben részt vettek 
pontszámának átlaga 

14,37 13,62 16,26 15,92 30,63 29,55 29,94 

A mérésben részt vettek 
eredményének átlaga (%) 

71,9% 68,1% 81,3% 79,6% 76,6% 73,86% 74,9% 

2018 

A mérésben részt vettek 
pontszámának átlaga 

14,55 13,8 14,69 12,65 29,24 26,46   26,42 

A mérésben részt vettek 
eredményének átlaga (%) 

72,8%  69,0%  73,5%  63,25%  73,1%  66,15%   66,05% 

2017 

A mérésben részt vettek 
pontszámának átlaga 11,28 13,5 14,42 14,7 25,7 28,2 28,4 

A mérésben részt vettek 
eredményének átlaga (%) 56,4% 67,5% 72,0% 73,5% 64,2% 70,3% 71,0% 
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összesített eredményben is a 10% feletti javulás mutatkozott. Az ezt követő mérési eredményekben egy minimális javulás történt 2019-

ben, aminek eredményét 2021-ben is tartani tudta az intézmény. 

A 2017-es iskolai eredmény min. 10%-kal elmaradt mind az országos, mind az egyházi iskolák körében mértektől. 2018-ban az 

intézményi eredmények – ellentétben a két viszonyítási eredménnyel – 10%-osnál nagyobb mértékű javulást mutattak. Ehhez mérten már 

nem lehetett az országos és az egyházi eredményekhez hasonló 10%-nál magasabb javulást elérni, de a 2019-es eredmények is 

felülmúlták a 2018-asakat, illetve mindkét viszonyítási csoportban elérteket. 

A 2021-es eredmények nem különböznek a 2019-estől, ám az is jelentős eredmény, hogy azt a járványhelyzet ellenére is sikerült 

megtartani. 

A hallott szövegértés eredményei minden mérés során kedvezőbbek voltak az olvasott szöveg értéséinél, így az eredmények 

további javulását annak fejlesztése rejtheti magában. 

  

 

 

4. Az iskolai eredmények összehasonlítása különböző viszonyítási csoportok eredményeivel 

Az országos és az egyházi iskolák körében tapasztalható eredmények mellett a két mérési terület összesített eredményeit összevetettük az 

azonos településtípusban (Budapest) és régióban (Közép-Magyarország) jellemző eredményekkel.  
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A mérés 
éve 

Az Idegen nyelvi mérés eredményei - Angol nyelv - 6. évfolyam 

  

A mérésben részt 
vettek 

pontszámának 
átlaga 

A mérésben részt 
vettek                  

eredményének átlaga 
(%) 

A Megfeleltek                                     
(A1 szintet elértek) 

aránya (%) 

2021 

Iskolai 24,17 80,6% 90,6% 

Országos Még nincs adat Még nincs adat Még nincs adat 

Település típus (Budapest) Még nincs adat Még nincs adat Még nincs adat 

A régióban     (Közép-Mo.) Még nincs adat Még nincs adat Még nincs adat 

Az egyházi iskolák körében Még nincs adat Még nincs adat Még nincs adat 

2019 

Iskolai 25,54 85,2% 94,5% 

Országos 24,35 81,2% 89,9% 

Település típus (Budapest) 25,94 86,4% 96,4% 

A régióban     (Közép-Mo.) 24,62 82,0% 91,8% 

Az egyházi iskolák körében 24,72 82,4% 92,1% 

2018 

Iskolai 23,52 78,4% 89,6% 

Országos 19,89 66,3% 64,91% 

Település típus (Budapest) 22,0 73,3% 78,0% 

A régióban (Közép-Mo.) 20,13 67,1% 67,1% 

Az egyházi iskolák körében 19,93 66,4% 65,51% 

2017 

Iskolai 26,0 86,0% 100% 

Országos 22,0  73,3%  78,1% 

Település típus (Budapest) 24,04 80,1% 88,6% 

A régióban (Közép-Mo.) 22,21 74,0% 79,6% 

Az egyházi iskolák körében 22,0 73,4%  79,4% 

 

A 6. évfolyamos tanulók eredményeit a budapesti és a közép-magyarországi régióban mért 

eredményekkel összehasonlítva azt tapasztaljuk, hogy azok 2017-ben és 2018-ban a régiós 

eredményeknél (>10%-kal) jobbak, ám ez a különbség a 2019-es mérés eredményeiben már nem 

jelentős. A budapesti viszonyítási csoport eredményeihez képest 2017-ben és 2018-ban nem jelentős, 

de pozitív eltérés mutatkozott, 2019-ben azonban egy hajszálnyival elmaradt attól. Az egyházi iskolák 

körében mért eredményekhez képest 2017-ben és 2018-ban jelentős volt a pozitív eltérés, de 2019-re 

ez is lecsökkent. Az elmúlt 4 mérési év eredményei alapján az látszik, hogy az iskolai eredmények 

tartósan 80% körüliek, ettől jelentős (>10%) eltérés egyik évben sem volt tapasztalható. 

Az iskola tanulói körében az A1 KER szintet elérők aránya jellemzően 90% körüli vagy afeletti volt az 

elmúlt évek mérései során. Azoknak a tanulóknak az aránya, akik Megfeleltek, jellemzően magasabb 

volt 2017-ben és 2018-ban, mind a régiós, mind a budapesti aránytól, de ennek mértéke 2019-ben 

már nem volt számottevő (a budapestiekétől minimálisan el is maradt). 
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A mérés 
éve 

Az Idegen nyelvi mérés eredményei - Angol nyelv - 8. évfolyam 

  
A mérésben részt 

vettek pontszámának 
átlaga 

A mérésben részt 
vettek 

eredményének átlaga 
(%) 

A Megfeleltek 
(A2 szintet elértek) 

aránya (%) 

2021 

Iskolai 30,58 76,5% 82,4% 

Országos Még nincs adat Még nincs adat Még nincs adat 

Település típus (Budapest) Még nincs adat Még nincs adat Még nincs adat 

A régióban (Közép-Mo.) Még nincs adat Még nincs adat Még nincs adat 

Az egyházi iskolák körében Még nincs adat Még nincs adat Még nincs adat 

2019 

Iskolai 30,63 76,6% 93,8% 

Országos 29,55 73,8% 74,4% 

Település típus (Budapest) 32,55 81,4% 85,5% 

A régióban (Közép-Mo.) 29,99 74,98% 76,3% 

Az egyházi iskolák körében 29,94 74,9% 76,7% 

2018 

Iskolai 29,24 73,1% 84,6% 

Országos 26,46 66,2% 60,6% 

Település típus (Budapest) 30,32 75,8% 76,1% 

A régióban (Közép-Mo.) 26,38 66,0% 60,2% 

Az egyházi iskolák körében 26,42 66,1% 61,4% 

2017 

Iskolai 25,7 64,3% 68,3% 

Országos 28,1 70,3% 67,7% 

Település típus (Budapest) 31,37 78,4% 80,4% 

A régióban (Közép-Mo.) 28,19 70,4% 67,7% 

Az egyházi iskolák körében 28,4 71,0% 70,0% 

 

A 8. évfolyamos tanulók eredményeit a budapesti és a közép-magyarországi régióban mért 

eredményekkel összehasonlítva az látható, hogy azok a régiós eredményeknél valamivel jobbak, de a 

budapesti átlageredményt nem érik el. Ez alól csak a 2017-es mérési eredmény kivétel, amikor az 

iskolai eredmény mindkét viszonyítási csoporténál alacsonyabb volt.  

Az iskola tanulói körében az A2 KER szintet elérők aránya elég nagy mozgásteret járt be az elmúlt évek 

mérései során, jellemzően 68-85% közötti értékekkel. Ez alól a 2019-es mérés nagyon jó eredményei 

kivételek, mert akkor a tanulók 93,8%-a elérte a kívánt szintet, azaz Megfelelt. Azoknak a tanulóknak 

az aránya, akik Megfeleltek, jellemzően magasabb, mint a régiós arány, de 2018-ban és 2019-ben 

jelentősen meghaladta a budapesti arányt is (amelytől 2017-ben még jelentősen elmaradt). 

A 6. és a 8. évfolyamos azonos tanulókat érintő mérések iskolai eredményeit összehasonlítva az látható 

– annak ellenére, hogy a 6. évfolyamon az A1, 8. évfolyamon az A2 az elvárt, teljesítendő szint -, hogy 
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ahatodikos eredményektől elmaradnak a nyolcadikos tanulók eredményei (akik 2017-ben 6. 

évfolyamosak voltak, azok 2019-ben 8. évfolyamos mérést írtak, illetve akik 2019-ben 6. évfolyamosak 

voltak, azok 2021-ben 8. évfolyamos mérést írtak). Ennek okai átgondolásra javasoltak. 
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III.  A Megfelelt minősítést elérő tanulók arányának alakulása az eddigi mérések során  

A mérés 
éve 

1. A Megfelelt minősítést elért tanulók aránya  
Angol nyelv 6. évfolyam Angol nyelv 8. évfolyam 

Iskolai Országos 
Az egyházi iskolák 

körében 
Iskolai Országos 

Az egyházi iskolák 
körében 

2021 90,6% Még nincs adat Még nincs adat 82,4% Még nincs adat Még nincs adat 

2019 94,5% 89,9% 92,1% 93,8% 74,4% 76,7% 

2018 89,6% 64,9% 65,5% 84,6% 60,6% 61,4% 

2017 100% 78,1% 79,4% 68,3% 67,7% 70,0% 

 

Az angol nyelvi mérés során „Megfelelt” minősítést elért tanulók aránya eddig majdnem minden évben (kivétel a 2017-es mérési év 8. évfolyamos 

eredményei) felülmúlta az országos és az egyházi iskolák tanulóinak arányát mindkét évfolyam esetében. Ha azonban a tanulók két év alatti 

fejlődését tekintjük, azt látjuk, hogy a 6. évfolyamos méréshez képest ugyanannak a két iskolai osztálynak (zömében megegyező tanulókkal) a 2 

évvel későbbi, 8. évfolyamos eredményei attól elmaradtak. Ennek oka lehet az is, hogy a 8. évfolyamon már minden információ, - ami a feladatok 

megoldásához is szükséges - angol nyelvű, illetve az is, hogy a mérés időpontjában a tanulók már nemcsak fáradtak, de a tétjét sem érzik annak, 

hogy nekik jól kell teljesíteniük. Az is látható azonban, hogy az effajta eredményváltozás (megközelítően 7%-os romlás a 2017-ben 6. 

évfolyamosok esetében, akiknek a 2019-es nyolcadikos eredményei romlottak) mérsékeltebben ugyan, de nemcsak erre az iskolára, hanem 

országosan és az egyházi iskolák körében is jellemző.  

Nehezebb hitelesen megadni az idegen nyelvi mérés iskolai eredményeinek eltérését a viszonyítási csoportok eredményeitől, mint az OKM 

eredmények esetében, mert a megbízhatósági tartományok megadása nélkül nem lehetséges megállapítani, hogy az eltérés szignifikáns-e vagy 

sem. 
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2. Az azonos évfolyamon lévő osztályok eredményeinek összehasonlítása 

A mérés 
éve 

Évf. 

"A" jelű osztály "B" jelű osztály 

A mérésben részt 
vettek pontszámának 

átlaga 

A mérésben részt 
vettek eredményének 

átlaga (%) 

A Megfeleltek 
aránya (%) 

A mérésben részt 
vettek pontszámának 

átlaga 

A mérésben részt 
vettek eredményének 

átlaga (%) 

A Megfeleltek 
aránya (%) 

2021 6. 25,21 84% 90% 22,92 76% 92% 

2019 6. 26,21 87% 97% 24,86 89% 92% 

2018 6. 24,85 82% 100% 21,95 73% 77% 

2017 6. 26,95 90% 100% 25,05 83% 100% 

 

Ha összevetjük a telephely hatodikosainak (2 osztály) eredményeit, az osztályok szerinti bontásban az látható, hogy az eddigi mérések mindegyikén 

mindkét osztály legalább 73%-os eredményt ért el, s a tanulók legalább 77%-a mindig teljesítette az elvárt szintet. Ha a két osztály eddigi eredményeit 

tekintjük, az látható, hogy az „A” osztályok tanulói két mérés során (2018 és 2019) jobban teljesítettek, nagyobb hányaduk érte el a Megfelelt szintet. A 6. 

évfolyamos mérések során az „A” osztályokban két olyan mérés is volt eddig, amikor minden tanuló teljesítette az A1 szintet (2017, 2018). 

A „B” osztályok tagjainak teljesítményei az eddigi mérések során zömében 80% körüliek, de a 2019-es mérésen az osztály átlaga elérte a 89%-ot. Ezekkel 

az eredményekkel a „B” osztályok tanulóinak legnagyobb része is Megfelelt, de a legkevésbé sikeres 2018-as méréskor is a tanulók 77%-a elérte a kívánt 

szintet. A 2017-es mérés volt az egyetlen, amikor itt is minden tanuló elérte a Megfelelt szintet. 

A mérés 
éve 

Évf. 

"A" jelű osztály "B" jelű osztály 

A mérésben részt vettek 
pontszámának átlaga 

A mérésben részt 
vettek eredményének 

átlaga (%) 

A Megfeleltek 
aránya (%) 

A mérésben részt 
vettek pontszámának 

átlaga 

A mérésben részt 
vettek eredményének 

átlaga (%) 

A Megfeleltek 
aránya (%) 

2021 8. 30,16 75% 68% 30,96 77% 85% 

2019 8. 36,0 90% 100% 27,56 69% 88% 

2018 8. 29,24 73% 85% - - - 

2017 8. 26,48 66% 76% 24,8 62% 60% 

 

Ha a telephely 2 nyolcadikos osztályának eredményeit hasonlítjuk össze, az osztályok szerinti bontásban az látható, hogy az eddigi méréseken mindkét 

típusú osztály legalább 62%-os eredményt ért el. A Megfeleltek aránya az elmúlt mérések során elég változatos volt, 60% és 100% között mozgott. Az „A” 
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osztályok tanulóinak az eredményei jobbak és  egyenletesebbek, azok 66% és 90% közötti értékűek, s a tanulók legalább 68%-a minden mérés során 

elérte az A2-es szintet. 

A „B” osztályok eredményeinek átlaga általában 70% körüli volt, ez alól csak a 2017-es és a 2018-as (nem volt „B” jelű osztály) mérési eredmények 

kivételek. A „B” osztályok Megfeleltjeinek aránya a 2017-es mérés során alacsony volt, de a 2019-es méréstől kezdve ez  is szép arányt mutat, s a 

legutóbbi mérés eredményei alapján a tanulók 85%-a elérte a kívánt A2-es KER szintet. 
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3. Adott eredményt elért tanulók száma és aránya 

  

Adott mérési eredmények sávos megoszlása - Angol nyelv - 6. évfolyam   

0-9% 
0-2 p. 

10-19% 
3-5 p. 

20-29% 
6-9 p. 

30-39% 
9-11 p. 

40-49% 
12-14 p. 

50-59% 
15-17 p. 

Összesen 
a 60% 
alatti, 

0-17 pont 

60-69% 
18-20 p. 

70-79% 
21-23 p. 

80-89% 
24-26 p. 

90-100% 
27-30 p. 

Összesen 
a 60% 
feletti, 

18-30 p. 

Összesen 

 
Nem felelt meg Megfelelt 

 

  Mérési eredmény - Angol nyelv - 6. évfolyam 2021   

Adott mérési eredményt 
elért tanulók száma  0 0  0 0 2  3  5   8 11 6  18  43  48 

Adott mérési eredményt 
elért tanulók aránya (%) 0% 0% 0% 0% 4% 6% 10% 17% 23% 13% 38% 90%  100% 

  Mérési eredmény - Angol nyelv - 6. évfolyam 2019   

Adott mérési eredményt 
elért tanulók száma 2 0 0 0 0 3 5 1 4 14 33 52 57 

Adott mérési eredményt 
elért tanulók aránya (%) 4% 0% 0% 0% 0% 5%        9% 2% 7% 25% 58% 91% 100% 

  Mérési eredmény - Angol nyelv - 6. évfolyam 2018   

Adott mérési eredményt 
elért tanulók száma  0 0  0 1  1 3 5  8  6  16 13  43  48 

Adott mérési eredményt 
elért tanulók aránya (%)  0%  0%   0%  2%  2%   6%  10% 17% 13% 33%  27% 90%  100% 

  Mérési eredmény - Angol nyelv - 6. évfolyam 2017   

Adott mérési eredményt 
elért tanulók száma  0 0  0   0 0  0   0 3  4 12 19 38 38 

Adott mérési eredményt 
elért tanulók aránya (%)  0%  0%   0%  0%  0%   0%  0% 8% 11% 32% 50%  100%  100% 

 

Az elmúlt öt év 4 mérésének eredményeiből az is kiolvasható, hogy a 6. évfolyamosok között milyen százaléktartományban teljesítettek a 

kívánt szintet el nem érők, illetve elérők. A Megfelelt szintet el nem érők aránya a legutóbbi 3 mérés során nem változott, 10% körüli (2017-ben 
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mindenki Megfelelt) volt. Nem mutatkozik trend abban, hogy hogyan alakul a 80% feletti eredményt elérő tanulók aránya, kétévente a tanulók 

legalább 80%-a teljesít fölötte, a közbülső években azonban csak a tanulók 50-60%-a éri el ezt az eredményt. Ám hozzátartozik, hogy a 

legjobbnak számító eredmény 2017-ben volt, amikor is - amellett, hogy nem volt 60% alatti teljesítmény – a diákok 90%-a úgy ért el 70% feletti 

eredményt, hogy a teljes 6. évfolyam 50%-a 90% feletti teljesítményt nyújtott. 

 

 

A 8. évfolyamos tanulók eredményeinek alábbi sávos megoszlásából az is kitűnik, hogy az első mérési évben még a 30%-os eredmény elérése 

sem sikerült minden tanulónak. Ám a sorozatos mérések során egyre magasabb lett a leggyengébb eredményt elérő tanuló teljesítménye, 

illetve egyre csökkent a 60% alatt teljesítők aránya (kivéve a 2021-es mérést), az a 30% feletti értékekről 10% alá mérséklődött, illetve a 

leggyengébb eredmény is 40% feletti lett. Ezzel egyidőben a kezdeti mérések során tapasztalt Megfelelt tanulói arány a 60% körüli értékről 90% 

fölé emelkedett. Jelentős pozitívum, hogy azoknak a tanulóknak az aránya volt a legmagasabb minden mérési évben, akiknek az eredménye 

80% illetve 90% feletti (kivéve 2017-ben), ezeknek a diákoknak az aránya elérte a 40%-ot, sőt 2018-ban a 70%-ot is meghaladta. 
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  Adott mérési eredmények sávos megoszlása - Angol nyelv - 8. évfolyam   

 0-9% 
0-2 p. 

10-19% 
3-5 p. 

20-29% 
6-9 p. 

30-39% 
9-11 p. 

40-49% 
12-14 

p. 

50-59% 
15-17 

p. 

Összesen 
a 60% 
alatti, 

0-17 pont 

60-69% 
18-20 p. 

70-79% 
21-23 p. 

80-89% 
24-26 

p. 

90-100% 
27-30 p. 

Összesen 
a 60% 
feletti, 

18-30 p. 

Összesen 

 
Nem felelt meg Megfelelt 

  Mérési eredmény - Angol nyelv - 8. évfolyam 2021   

Adott mérési eredményt 
elért tanulók száma 0 1 0 0 3 5 9 5 7 12 8 32 41 

Adott mérési eredményt 
elért tanulók aránya (%) 0% 2% 0% 0% 7% 12% 22% 12% 17% 29% 20% 78% 100% 

  Mérési eredmény - Angol nyelv - 8. évfolyam 2019   

Adott mérési eredményt 
elért tanulók száma 0 0 0 0 2 0 2 3 11 0 16 30 32 

Adott mérési eredményt 
elért tanulók aránya (%) 0% 0% 0% 0% 6% 0% 6% 9% 34% 0% 50% 94% 100% 

  Mérési eredmény - Angol nyelv - 8. évfolyam 2018   

Adott mérési eredményt 
elért tanulók száma 0 0 0 1 1 2 4 5 1 3 13 22 26 

Adott mérési eredményt 
elért tanulók aránya (%) 0% 0% 0% 4% 4% 8% 15% 19% 4% 21% 50% 85% 100% 

  Mérési eredmény - Angol nyelv - 8. évfolyam 2017   

Adott mérési eredményt 
elért tanulók száma 0 0 2 0 8 3 13 7 10 2 9 28 41 

Adott mérési eredményt 
elért tanulók aránya (%) 0% 0% 5% 0% 20% 7% 32% 17% 24% 5% 22% 68% 100% 

 

4. A telephely értékelése a Megfelelt minősítést elért tanulók aránya alapján 

A telephelyeket (fontos, ha egy iskolának több telephelye is van) kategóriákba sorolják aszerint, hogy a mérésben részt vettek hány %-a 

teljesítette az elvárt szintet, vagyis a 6. évfolyamon az A1, a 8. évfolyamon pedig az A2 szintet. 
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Jó eredményt ért el egy telephely, ha a részt vevő tanulók legalább 80 százaléka megfelelt minősítést szerzett mindegyik részmérésen (6. és 8. 

évfolyamon is, minden releváns idegen nyelv esetében), amelyikben a telephely érintett volt. Gyenge eredményt ért el egy telephely, ha a 

tanulóknak legfeljebb 50 százaléka szerzett megfelelt minősítést mindegyik részmérésen, amelyikben a telephely érintett volt. Egyéb esetekben 

a telephely Közepes eredményt ért el. 

A mérés 
éve  

A telephely értékelése 

Angol nyelv  
6. évfolyam 8. évfolyam 

2021 90,6% 82,4% Jó eredményt ért el 

2019 94,5% 93,8% Jó eredményt ért el 

2018 89,6% 84,6% Jó eredményt ért el 

2017 100% 68,3% Közepes eredményt ért el 

 

A telephelyen (az intézményben) - összesítve a 6. és a 8. évfolyamos angol nyelvi mérés során elért eredményeket, - a 2017-es mérés során 
közepes eredményt ért el az intézmény. A 8. évfolyam eredményei voltak gyengébbek, az ott mért tanulók kevesebb, mint 70%-a érte el a 
Megfelelt szintet. 
A 2018-es méréstől kezdve azonban mindkét évfolyam tanulóinak legalább a 84%-a elérte a kívánt szintet, így ezekben a mérési években a 
telephely, az intézmény teljesítménye jó. 
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Ha az egyes tanulóknak a két (6. és 8. évfolyamos) mérési eredménye közötti változást, a fejlődést tekintjük, a következő eredmény rajzolódik ki: 

6. évfolyamos 
mérés (2017) 

8. évfolyamos 
mérés (2019) 

 A tanulók 
száma 

 A fejlődés jellege Százalék 

Megfelelt Megfelelt 29 fő Volt fejlődés 69% 

Megfelelt Nem felelt meg 2 fő Nem volt megfelelő fejlődés 5% 

Nem felelt meg Nem felelt meg 0 fő Nem volt megfelelő fejlődés 0% 

Nem felelt meg Megfelelt 0 fő Jelentős fejlődés volt 0% 

Nem volt 
eredmény Van eredmény 1 fő 

Ő a 6. évfolyamon nem írták meg a mérést, vagy azóta jött az iskolába (85%-kal 
megfelelt a 8. évfolyamon) 2% 

Volt eredmény  Nincs eredmény 7 fő 
Ők a 8. évfolyamon nem írták meg a mérést, vagy azóta elmentek az iskolából. 
(Közülük 6 fő 90% feletti teljesítményű volt a 6. évfolyamos mérés során) 17% 

Nem volt 
eredmény 

Nem volt 
eredmény 3 fő 

6. évfolyamon még nem ebbe az iskolába jártak, 8. évfolyamos mérés idején 
hiányoztak 7% 

 

A 2017-ben hatodikos és 2019-ben nyolcadikos tanulók egynegyedének nem volt egymással összehasonlítható két eredménye a mérések során, 

mert csak az egyik mérés idején voltak jelen az iskolában. Ennek oka a mérési napon való hiányzás vagy az lehet, hogy valamelyik mérés idején 

még vagy már nem voltak az intézmény tanulói. A mindkét mérésben résztvevő tanulók többségénél (69%) megfelelő fejlődés volt tapasztalható, 

de jelentős fejlődést mutató tanuló egy sem volt, ugyanakkor 2 fő esetén (5%) elégtelen volt a fejlesztés mértéke, hisz a két évvel korábbi mérés 

eredményéhez képest alacsonyabb teljesítményt nyújtottak, nem érték el a Megfelelt szintet. 

6. évfolyamos 
mérés (2019) 

8. évfolyamos 
mérés (2021) 

 A tanulók 
száma 

A fejlődés jellege Százalék 

Megfelelt Megfelelt 45 fő Volt fejlődés 79% 

Megfelelt Nem felelt meg 1 fő Nem volt megfelelő fejlődés 2% 

Nem felelt meg Nem felelt meg 2 fő Nem volt megfelelő fejlődés 3% 

Nem felelt meg Megfelelt 1 fő Jelentős fejlődés volt 2% 

Nem volt 
eredmény Van eredmény 2 fő 

Ők a 6. évfolyamon nem írták meg a mérést, mert hiányoztak (egyikük sem 
felelt meg 8. évfolyamon) 3% 

Volt eredmény  Nincs eredmény 6 fő 
Ők a 8. évfolyamon nem írták meg a mérést, vagy azóta elmentek az iskolából 
(közülük 5 fő 90% feletti teljesítményű volt a 6. évfolyamon) 11% 

Nem volt 
eredmény 

Nem volt 
eredmény 0 fő 

6. évfolyamon még nem ebbe az iskolába jártak, a 8. évfolyamos mérés idején 
hiányoztak 0% 
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A 2019-ben hatodikos és 2021-ben nyolcadikos tanulók több mint 10%-ának nem volt egymással összehasonlítható két eredménye a mérések 

során, mert csak az egyik mérés idején voltak jelen az iskolában. A mindkét mérésben résztvevő tanulók jelentős részénél (79%) megfelelő fejlődés 

volt tapasztalható, és jelentős fejlődést mutató tanuló is volt (1 fő). Ezzel együtt 1 fő esetén (2%) elégtelen volt a fejlődés mértéke, hisz a két 

évvel korábbi mérés eredményéhez képest alacsonyabb teljesítményt nyújtott, nem érte el a Megfelelt szintet. 2 fő olyan tanuló is volt, akik egyik 

mérés során sem érték el a Megfelelt szintet, az ő fejlődésük szintén nem volt megfelelő. A 2 fő olyan tanuló mellett, akik 2017-ben hiányoztak 

a mérés idején és két évvel később is nagyon gyenge eredményt mutattak (nem érték el a Megfelelt szintet) 6 olyan tanuló is volt, akik a 6. 

évfolyamos mérés során nagyon jó eredményt értek el, de elhagyták az iskolát, a 8. évfolyamos mérésben nem ennek az intézménynek a 

diákjaiként vettek részt.  

IV. Záró gondolatok 

Javasolt intézményi feladatok 

 

• Az átlageredmények további javítása, az országos átlag feletti eredmények megtartása  

• A Megfelelt szintet elérő tanulók arányának megtartása, további növelése 

• Az eredmények további javításához az olvasott szöveg értése terület fejlesztése  

• Az előző mérési eredményhez képest elért fejlesztő hatás növelése 

• További fokozott fejlesztés a 6. évfolyam után is 

Összegzés 

 

Az Idegen nyelvi mérésben az intézmény tanulói a 2017-2021 közötti időszakban minkét évfolyam esetében magas arányban vettek részt, csak 

néhány tanuló (maximum 3 fő, ami <10%) maradt távol volt a mérés idején, a mérés alól felmentett tanuló nem volt. 

A 2017-es és 2018-as 6. és 8. évfolyamos mérések során a telephely tanulóinak átlageredményei hasonlóak voltak az országos, a régiós, a budapesti, 

illetve az egyházi iskolák eredményeihez. 

A 2021-es mérés iskolai eredményeit még nem tudjuk összehasonlítani a viszonyítási csoportok eredményeivel, mert az elemzés elkészítéséig nem 

jelent meg az országos összefoglaló dokumentum. Az azonban jól látszik, hogy a 6. évfolyamos tanulók iskolai eredményei az olvasott szöveg 

értése területen 75% körüli, a hallott szöveg értés területén 85% körüli volt az elmúlt 3 mérés során. A 8. évfolyamos tanulók esetében az olvasott 

szöveg értése területen 70% körül, a hallott szöveg értés területén 80% körül mozogtak az iskolai eredmények.  
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Így a mérés két évfolyamán elért eredményeket tekintve az látszik, hogy további fejlődés az olvasott szöveg értése területen érhető el, illetve a 6. 

évfolyamos mérés után is fontos a további fejlesztés.  

A 2017-es 6. évfolyamos és a 2019-es 8. évfolyamos mérések eredményeit összehasonlítva (ugyanazon tanulók 2 év alatti fejlődését vizsgálva) az 

látható, hogy sem a százalékban kifejezett átlageredményben, sem a Megfelelt szintet elért tanulók aránya esetében nem volt jelentős elmozdulás. 

A mindkét mérésben résztvevő tanulók jelentős hányadánál megfelelő fejlődés volt kimutatható, bár voltak nem megfelelő fejlődést mutató 

eredmények is. 

Ha összevetjük a telephely 6. évfolyamos eredményeit, az osztályok szerinti bontásban az látható, hogy az utóbbi 4 mérés mindegyikén mindkét 

évfolyam mindkét osztálya legalább 70%-os eredményt ért el, illetve a tanulók minimum 90%-a elérte a Megfelelt szintet (kivéve 2018-ban a „B” 

jelű osztály tanulói). 

Ha a telephely 2 nyolcadikos osztályának eredményeit hasonlítjuk össze, az osztályok szerinti bontásban az látható, hogy az eddigi méréseken 

mindkét típusú osztály legalább 62%-os eredményt ért el. A Megfeleltek aránya az elmúlt mérések során elég változatos volt, 60% és 100% között 

mozgott. Az „A” osztályok tanulóinak az eredményei valamivel jobbak és  egyenletesebbek. 

A Megfelelt szintet elértek aránya alapján nem mondható, hogy tendenciózusan bármelyik osztály jobban/gyengébben teljesítene a másiknál. 

Összesítve a 6. és a 8. évfolyamos angol nyelvi mérés során elért eredményeket, a 2017-es mérés során közepes, átlagos eredményt, de a 2018-as, 

a 2019-es és a 2021-es mérés során Jó eredményt ért el az intézmény. 

 

 

 

 

 

 

 


