
Az idegen nyelvi mérés lebonyolítása 

Az idegen nyelvi mérést az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: hivatal) szervezi meg az iskolák 6. és 8. 
évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a két tanítási nyelvű 
általános iskolai képzésben részt vevők kivételével. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit 
vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el a 6. évfolyamon a Közös európai referenciakeret (a 
továbbiakban: KER) szerinti A1, a 8. évfolyamon a KER szerinti A2 szinten.  

A mérés időpontját a 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 11. § (5) 
bekezdése határozza meg.  
2019. május 22 -én, szerdán Magyarország minden hatodikos és nyolcadikos diákja, aki az angol vagy a 
német nyelvet első idegen nyelvként tanulja, idegen nyelvi kompetenciamérésen vesz részt. 
A mérés hallott szöveg értése és olvasott szöveg értése feladatsorból áll. A mérés 2×30 perc időtartamú 
(köztük szünettel). Az érintett osztályok: 6.a, 6.b, 8.a és 8.b. A mérés a hallott szöveg értésével kezdődik, 
majd a szünet után következik az olvasott szöveg értése. A feladatlapok kitöltéséhez sem szótárat, sem 
más segédeszközt nem használhatnak a diákok. A 6. osztályosok mérése reggel 8 órakor kezdődik. A 8. 
osztályosok mérése délelőtt 10 órakor kezdődik.   

Az idegen nyelvi mérés napja a rendelet alapján 2019. május 22. 

 
http://bethleng.hu/joomla16-2/images/iskola/201819/OINYM_2017.pdf 

 
Országos idegen nyelvi mérés 2017 

 
A mérés tartalma  
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 töltenek ki. Annak a tanulónak a nyelvtudása felel meg az adott KER szerinti szintnek, aki a 
feladatlapon elérhető maximális pontszám 60 százalékát eléri. Az idegen nyelvi mérés célja a használható 
nyelvtudás mérése. Ezért a mérés feladatainak középpontjában nem a nyelvi forma, hanem a nyelvi 
jelentés áll; a feladatok a valós nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat. A mérés két 
alapkészségen (hallott szöveg értése és olvasott szöveg értése) keresztül méri a nyelvtudást, ennek 
megfelelően a feladatlapok két részből állnak. Mindkét rész csak zárt kérdéseket tartalmaz. 
 6. osztály Az olvasott szöveg értése azt méri, hogy a tanuló a leggyakrabban előforduló mindennapi 

helyzetekben szükség szerinti újraolvasással meg tud‐e érteni rövid, egyszerű szövegeket, felismer‐e 
ismerős szavakat és alapvető fordulatokat. A hallott szöveg értése azt méri, hogy a tanuló tudja‐e követni 

a nagyon lassú, tiszta kiejtésű beszédet, megérti‐e a számára ismerős fordulatokat tartalmazó rövid, 
egyszerű leírásokat, párbeszédeket, amikor a megértéshez szünetek állnak rendelkezésére 
 8. osztály Az olvasott szöveg értése azt méri, hogy a tanuló a számára ismerős témákban meg tud‐e 
érteni olyan rövid, egyszerű és konkrét szövegeket, amelyek gyakran használt mindennapi nyelvezetet 
használnak. Ki tudja‐e szűrni a szükséges információt egyszerű nyelven megírt leírásokból. A hallott 

szöveg értése: azt méri, hogy a tanuló meg tudja‐e érteni a hétköznapi életben legfontosabb témákkal 
kapcsolatos, személyes igényei kielégítéséhez szükséges fordulatokat. Ki tudja‐e szűrni a rövid, lassú és 
világos beszédű hangfelvételekről a számára szükséges, lényeges információt.  
 

Iskolai eredményeink a 2017-es mérésen 
A 6. évfolyamon a mérés átlaga: 81,5%  
6.a: 72% Nem érte el a 60%-ot: 4 fő (53%-os a leggyengébb teljesítmény) 3 fő 90% fölött teljesített. 
6.b: 91% Mindenki elérte a 60%-ot. 19 fő 90% fölött teljesített.  
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A 8. évfolyamon a mérés átlaga: 79,5%  
8.a: 69% Nem érte el a 60%-ot: 7 fő (50%-os a leggyengébb teljesítmény) 2 fő 90% fölött teljesített.  
8.b: 90% Mindenki elérte a 60%-ot. 15 fő 90% fölött teljesített.  
 
2016-ban az országos átlag: 6. évfolyamon: 73% 8. évfolyamon: 60%  
 
A 6. évfolyamon jóval magasabb volt (77,2%) a megfelelt minősítést szerző, azaz az A1-es szintet elérő 
tanulók aránya, mint 8. évfolyamon (53,8) az A2-es szintet elérők aránya.  
 

Értékelés 
A 2016-os országos eredményekkel összehasonlítva intézményünk idei eredményeit megállapíthatjuk, 
hogy az évfolyamok átlaga magasabb az országos átlagnál, 6. évfolyamon 8%-kal, 8. évfolyamon 19,5%-
kal.  
A 6.a osztály eredménye az országos átlaggal szinte megegyezik, a 8.a osztályé 9%-kal haladja meg azt. 
A két „b” osztályé jóval magasabb, a 6.b 18, a 8.b 30%-kal teljesített jobban az országos átlagnál. 
A megfelelt minősítést szerzett tanulók aránya is mindkét évfolyamon jobb, mint az országos átlag, 6. 
évfolyamon 92% (országos: 77,2), 8. évfolyamon 83% (országos: 53,8). 
 
Összegzésként az idegen nyelvi mérést eredményesnek tekinthetjük, az éves munkatervben tervezett 
felkészülést sikeresen el tudtuk a munkaközösségben végezni, bár az angolszakos kollégák tartós 
távolléte és a csoportösszevonások nehezítették a felkészülést. Fejlesztendő terület a jövőben, főleg a 8. 
évfolyamon az „a” osztályban a tanulók felelősségérzete és motivációja.  
 

Feladatok 
A szövegértés fejlesztése területén fontos a szókincs bővítése, illetve folyamatos ismétlése. Rendszeres 
a képről való mondatalkotás gyakoroltatása. Egy-egy nyelvtani anyag kapcsán gyakorolják a tanulók a 
vázlatkészítést. Az év végi idegen nyelvi mérésre való felkészülés során nagy hangsúly került a hallott és 
olvasott szövegértés fejlesztésére. Minden témakörnél végeznek a tanulók ennek gyakorlására 
feladatokat órai illetve otthoni tevékenység során. További tevékenységek segítik a megfelelő nyelvi 
kompetenciakialakítását: énekek, mondókák tanulása, tanári utasítások és egyszerű kérdések 
megértése, követése, párbeszédek megtanulása, képleírás, a tankönyv és a munkafüzet szövegeinek 
olvasása, megértése, ismert szavak új környezetben történő felismerése, párosítás, igaz-hamis állítások 
eldöntése, válaszadás a tankönyv kérdéseire, egyszerű szövegek önálló feldolgozása, mondatok 
kiegészítése, képeslap, e-mail írása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


