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Beszámoló a 2017. évi idegennyelvi mérésről 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

2017. május 17-én került megrendezésre az idegennyelvi mérés.  

6. és 8. évfolyamon kellett benne részt venni a gyerekeknek.  

A 6. osztályban 20 főből 3-an hiányoztak, 17-en írták meg, míg a 8. osztályból 22 

főből 19 írt, a többiek –szintén 3 fő- hiányoztak. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mindkét évfolyamon egy olvasott szöveg értés és egy hallott szöveg értés volt a 

feladat, az ehhez kapcsolódó helyes válaszokat kellett a tanulóknak kiválasztani 

az előre megadott lehetőségekből. Önálló szövegalkotás nem volt. Minden 

tanuló részt vett mind a két részben. 

6. évfolyam 

6. évfolyamon a legjobb tanuló 96%-ot ért el (ez 1 hibát jelent), az őt követő 93%-

ot (ez 2 hibát jelent). Őket követi a harmadik legjobb, de itt már van egy 

szakadék, 70%-ot ért el. (9 hiba) A leggyengébb eredmény 20 % lett. Itt 30/6 

pontot ért el a tanuló. A 6. osztály egészének átlaga 47,7 %. Az olvasott szöveg 

értésének eredményessége 44%, a hallott szövegé 52%. 
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8. évfolyam 

8. évfolyamon már nehezebb szöveggel kellett megküzdeniük. A legjobb tanuló 

82%-ot ért el (40/33), az őt követő már le van maradva megint, 65%-al (40/26), 

s a harmadik 62% (40/25). A 8. osztály egészének osztályátlaga 36,9 %. A 

leggyengébb tanuló szintén 20%-ot teljesített. Itt ez 40/8 pontot jelentett. Az 

olvasott szöveg értésének eredménye osztályszinten 42%, a hallott szövegé 37%. 

 

 

 

 

Az olvasott szöveg nagyjából ugyan úgy sikerült mindkét osztályban, a 6.-ban 

jobb lett a hallás utáni feladat, a 8.-ban pedig gyengébb. A jövőre vonatkozóan 

azt gondolom, reális célkitűzés lehet, hogy mindkét évfolyam minden részben 

45-50% felett teljesítsen. Ennek érdekében továbbra is folytatni kell az órákon az 

idegen nyelvű szövegek cd-ről történő hallgatását, valamint be lehet vonni angol 

nyelvű weboldalakon lévő feladatok megoldását is. 
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A tavalyi eredményekhez viszonyítva javulás történt, hiszen egy darab nulla 

pontos feladatlap sem született. ☺ 

Az országos eredmény a 6. évfolyamon 73%, nálunk 47,7%.  

Az országos eredmény a 8. évfolyamon 61%, nálunk 36,9%. 

A legjobb eredményt elértek között a nemek arány 4:2 a lányok javára nálunk. 

A fiúk őszi-téli, a lányok egy kivétellel tavaszi születésűek. 

 

 


