
Idegen nyelvi kompetenciamérés 2015 

A 2014/2015-ös tanévben az Oktatási Hivatal először szervezett idegen nyelvi mérést a 6. és 

8. évfolyamos tanulók számára angol illetve német nyelvből. Az idegen nyelvi mérés minden 

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

Angol 

 
Olvasott szöveg értése Hallott szöveg értése Összteljesítmény 

60% felett 60% alatt 60% felett 60% alatt 60% felett 60% alatt 

6.a 100% 0% 100% 0% 100% 0% 

6.b 75% 25% 92% 8% 75% 25% 

8.a 91% 9% 91% 9% 91% 9% 

8.c 80% 20% 80% 20% 80% 20% 

8.z 67% 33% 92% 8% 75% 25% 

A táblázat a megfelelt minősítést (60% vagy afelett) és a nem megfelelt minősítést (60% alatt) szerző 

tanulók arányát mutatja meg osztályokra lebontva. A mérés mindkét évfolyamon két részből állt: 

olvasott szöveg értéséből és hallott szöveg értéséből. A 6. évfolyamon három-három feladatot kellett 

a tanulóknak megoldaniuk; a 8. évfolyamon két-két feladatot. 

 Országos átlag 60% felett 60% alatt 

6. évfolyam 82,9% 87,5% 12,5% 

8. évfolyam 69,9% 82% 18% 

Angol nyelvből a 6. és a 8. évfolyamon is az országos átlag felett van a megfelelt minősítést szerzett 

tanulóink aránya. 

Pontszámok átlaga: 

 Országos átlag Osztály átlag 

Hallott szöveg 
értése 

Olvasott szöveg 
értése 

Hallott szöveg 
értése 

Olvasott szöveg 
értése 

6.a 11,6 11,6 12,7 12,6 

6.b 11,6 11,6 12,2 10 

8.a 14,5 13,8 17,3 16,4 

8.c 14,5 13,8 15,5 15,4 

8.z 14,5 13,8 16,33 13,7 

A mérés két részén (Hallott szöveg értése és Olvasott szöveg értése) elért pontszámok átlagai az 

országos átlaggal összehasonlítva azt mutatják, hogy a 6.a a 8.a és a 8.c osztályokban a tanulók az 

országos átlagtól magasabb pontszámot értek el. A 6. b és 8.z osztályokban a hallott szöveg 

értésében magasabb az átlag az országosnál. Az olvasott szöveg értésében viszont alacsonyabb. 

A 6. évfolyamon a mérés mindkét részén 15, míg a 8. évfolyamon a mérés mindkét részén 20 pont 

volt az elérhető maximális pontszám. 



 Német 

 
Olvasott szöveg értése Hallott szöveg értése Összteljesítmény 

60% felett 60% alatt 60% felett 60% alatt 60% felett 60% alatt 

6.b 67% 33% 67% 33% 67% 33% 

8.c 0% 0% 34% 66% 0% 100% 

A táblázat a megfelelt minősítést (60%-ot vagy a felett) és a nem megfelelt (60% alatt) minősítést 

elérő tanulók arányát mutatja meg a 6. és a 8. évfolyamon.  

Országos átlag: 6. évfolyam: 72,9% 

  8. évfolyam: 51,4% 

Német nyelvből 6. és a 8. osztályban is az országos átlag alatt van a megfelelt minősítést elért 

tanulóink aránya. A 8. évfolyamon a 60% alatti teljesítmény a tanulók 100%-ára vonatkozik. 

Pontszámok átlaga: 

 Országos átlag Osztály átlag 

Hallott szöveg 
értése 

Olvasott szöveg 
értése 

Hallott szöveg 
értése 

Olvasott szöveg 
értése 

6.b 10,9 10,2 10,1 7,8 

8.c 11,9 11,5 8,7 6,2 

A mérés két részén (Hallott szöveg értése és Olvasott szöveg értése) elért pontszámok átlagai az 

országos átlaggal összehasonlítva azt mutatják, hogy mindkét évfolyamon az országos átlagnál 

alacsonyabb pontszámot értek el a tanulóink.  

A 6. évfolyamon a mérés mindkét részén 15, míg a 8. évfolyamon a mérés mindkét részén 20 pont 

volt az elérhető maximális pontszám. 

 Pontszámok átlaga megfelelt minősítést szerzők aránya 

6. évf. 8. évf. 6. évf. 8. evf. 

angol német angol német angol német angol német 

Szolnoki 
Tankerület 

23 22,6 28,5 26,6 83,1% 78,6% 70,8% 63,6% 

Szolnoki Kodály  23,75 17,9 31,54 14,9 87,5 % 67% 82% 0 

A táblázatban a tanulók által elért pontszámok átlaga és a megfelelt minősítést szerző tanulók 

százalékos aránya szerepel a Szolnoki Tankerületben nyelvenként és évfolyamonként.  Az iskolánk 

tanulói angol nyelvből a 6. és a 8. évfolyamon magasabb átlag pontszámot értek el, mint a tankerületi 

átlag. A megfelelt minősítést szerző tanulók tekintetében is angol nyelvből magasabb az átlagunk 

mindkét évfolyamon, mint a tankerületi átlag. Német nyelvből mindkét összehasonlításban 

alacsonyabb az átlag. 

 


