
Idegennyelvi mérés 2021 

Az idegen nyelvi mérés az általános iskolás tanulók angol nyelvtudását vizsgálja. A mérésben 6. és a  

8. évfolyamos tanulók  vesznek részt. A mérés a hallott szöveg értése, illetve az olvasott szöveg 

értése alapkészségekre terjed ki, azt vizsgálja, hogy a tanulók elérik-e a tantervi követelményekben az 

egyes évfolyamok számára előírt Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti szinteket. Az idegen 

nyelvi mérés célja a használható nyelvtudás mérése. A mérés 6. évfolyamon a KER szerinti A1‐es, 8. 

évfolyamon a KER szerinti A2‐es nyelvi szintet méri. A diákok teljesítményének értékelése a két mért 

készségből együttesen történik; ahhoz, hogy a megfelelő  szintet teljesítsék, a maximálisan 

elérhető pontszám 60%‐át kell elérniük.  

Idegennyelvi mérés eredményei 2021 

6.a 78% 

6.b 83% 

6.c 84% 

6.évfolyam átlag 82% 

    

8.a 76% 

8.b 76% 

8.c 86% 

8.évfolyam átlag 79% 

    

iskolai átlag 81% 

 

Ebből kiolvasható , hogy átlagban mindkét évfolyam mindhárom osztálya elérte a megfelelő KER  

szerinti nyelvi szintet.  

A megfelelt minősítést szerző 6. évfolyamos tanulók száma százalékosan: 92 %  (65 fő a 70 -ből ) 5 

tanuló ért el 100%-os eredményt. 

6.a 

eredmény 
létszám 

/fő 

100%-os eredmény: 2 

megfelelő szint  18 

nem megfelelő szint 2 

összesen : 22 

 

6.b 

eredmény 
létszám 

/fő 

100%-os eredmény: 1 

megfelelő szint  19 

nem megfelelő szint 2 

összesen : 22 

6.c 



eredmény 
létszám 

/fő 

100%-os : 2 

megfelelő szint  23 

nem megfelelő szint 1 

összesen : 26 

 

A megfelelt minősítést szerző 8. évfolyamos tanulók száma százalékosan: 83 %  (57 fő a 68 -ból ) 7 

tanuló ért el 100%-os eredményt. 

8.a 

eredmény 
létszám 

/fő 

100%-os : 2 

megfelelő szint  15 

nem megfelelő szint 5 

összesen : 22 

 

8.b 

eredmény 
létszám 

/fő 

100%-os : 1 

megfelelő szint  15 

nem megfelelő szint 4 

összesen : 20 

 

8.c 

eredmény 
létszám 

/fő 

100%-os eredmény: 4 fő 

megfelelő szint  20 fő 

nem megfelelő szint 2 fő 

összesen : 26 fő 

 

 

 

 

 

 


