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A 2017-2018-as tanévben 2018. május 16-án került sor az országos idegen nyelvi mérésre. 

 

Az idegen nyelvi mérés azt méri, hogy az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként 

tanuló 6. és 8. évfolyamos tanulók nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményekben 

előírt KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti szinteknek. 

 

6. évfolyamon a tanulók A1-es szintű, 8. évfolyamon A2-es szintű feladatlapot töltöttek ki. 

Annak a tanulónak a nyelvtudása felelt meg az adott KER szerinti szintnek, aki a feladatlapon 

elérhető maximális pontszám 60 %-át elérte. 6. évfolyamon az elérhető maximálispontszám 

30 pont, a megfelelt szinthez 18 pontok kell elérni. 8. évfolyamon 40 pont az elérhető 

maximális pontszám, 24 ponttól megfelelt minősítést kapnak a tanulók. 

 

 A mérés két alapkészségen keresztül mérte a nyelvtudást: olvasott szöveg értése és hallott 

szöveg értése. 

 

 Ezen az oldalon rövid összefoglalót teszünk közzé az iskola tanulóinak összesített 

eredményéről. 

 

 



Angol nyelv, 6. évfolyam (előírt nyelvi szint: A1) 

 

Az évfolyamon tanulók létszáma: 40 tanuló 

Értékelve: 39 tanuló 

 

  

ELÉRÉHETŐ 

PONTSZÁM 

 

ELÉRT 

ÁTLAGPONTSZÁM 

HIBÁTLANUL 

TELJESÍTŐ 

TANULÓK 

SZÁMA 

1. rész: olvasott 

szöveg értése 

15 pont 9,28 pont 2 tanuló 

2. rész: hallott szöveg 

értése 

15 pont 11,41 pont 5 tanuló 

 

 

Összesen: Elérhető pontszám: 30 pont 

Elért átlagpontszám: 20,7 pont 

Átlagteljesítmény: 69% 

100%-os teljesítményt elérő tanulók száma: 1 

90%, vagy annál magasabb eredményt elérő tanulók száma: 7 fő 

A tanulók 67%-a elérte a megfelelt minősítést. 

 

 

 

 

 



Angol nyelv, 8. évfolyam (előírt nyelvi szint: A2) 

 

Az évfolyamon tanulók létszáma: 40 tanuló 

Értékelve: 37 tanuló 

 

  

ELÉRÉHETŐ 

PONTSZÁM 

 

ELÉRT 

ÁTLAGPONTSZÁM 

HIBÁTLANUL 

TELJESÍTŐ 

TANULÓK 

SZÁMA 

1. rész: olvasott 

szöveg értése 

20 pont 13,5 pont 4 tanuló 

2. rész: hallott szöveg 

értése 

20 pont 11,6 pont 4 tanuló 

 

 

Összesen: Elérhető pontszám: 40 pont 

Elért átlagpontszám: 25,1 pont 

Átlagteljesítmény: 63% 

100%-os teljesítményt elérő tanulók száma: 2 

A tanulók 59%-a érte el a megfelelt minősítést. 

 

 

A 6. évfolyamon a hallott szövegértése feladatrészben értek el a tanulók jobb 

átlageredményt, 8. évfolyamon az olvasott szöveg értése feladatrészben szereztek diákjaink 

magasabb átlagpontszámot. 


