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Az idegen nyelvi mérés célja annak megállapítása, hogy a diákok elérik-e a NAT által előírt 

küszöbszintet. Hatodik évfolyamon a KER A1, míg nyolcadik évfolyamon a KER A2 szintet. 

A mérés a receptív készségeket vizsgálja, a hallott és az olvasott szöveg értését.  

Az értékelésben az idei tanév eredményeit egyrészt a tavalyi eredményekkel, másrészt a 

nyolcadikosok két évvel ezelőtti, (hatodik évben írt) eredményeivel tudjuk 

összehasonlítani.  

Az elmúlt három mérés tapasztalata, hogy nyelvtanulóink többnyire nehézség nélkül 

teljesítik a feladatsort. Kivétel ez alól az elmúlt két évben a nyolcadik évfolyam németes 

tanulóinak - olvasott szöveg értés feladatainak - eredménye, itt ugyanis átlagban nem 

sokkal, de lemaradtak a NAT által előírt küszöbszinttől. Az adatok alapján megállapítható, 

hogy a mérésben a részt vevők a hallott szöveg értése területén jobban teljesítenek, mint 

az olvasott szöveg értésében.  

Az idei tanévben a 6. évfolyamon az angolosok 74 %-a érte el a küszöbszintet( 60%) a 

németesek 82 %-ával szemben. A nyolcadik évfolyamon az angolosok 64%-a, a németesek 

59%-a felelt meg a NAT elvárásainak  a receptív alapkészségek területén.  

Nagy különbséget fedezhetünk fel a nyolcadik évfolyam németes tanulóinál az olvasott és 

hallott szöveg értés eredményei között, ugyanis ez az érték több mint 17%. Furcsa ez azért 

is, mert ezen eredményeik a hatodik évfolyam végén megírt mérés során szinte nem is 

különböztek. Magyarázatként szolgálhat erre az az általános tapasztalat, hogy a nyolcadik 

évfolyam nem képességeinek megfelelően teljesít a mérés során. Továbbá az elmúlt évek 

eredményei azt mutatják, hogy a hatodik évfolyam feladatsorai jóval könnyebbek, mint a 

nyolcadikosoké. Véleményem szerint továbbá szerepet játszhat ebben az eredményben, 

hogy míg hatodikban még a tanulási nehézséggel küzdő tanulók is könnyebben 

eligazodnak a rövidebb szövegekben, addig ők nyolcadikban a hosszú szövegek láttán 

feladják a küzdelmet, csupán tippelgetnek.  

Meg kell itt említenünk azt a tényt is, hogy hatodik évfolyam végén számos jó képességű 

tanuló folytatja tanulmányait Pécsett, hat osztályos gimnáziumban.  

német 6. évfolyam 

2015/2016. tanév 

olvasott szövegértés 79% 

 hallott szövegértés 78% 

német 8. évfolyam 

2017/2018. tanév 

olvasott sz. értés 58% 

 hallott szövegértés 75% 
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Szinte ugyanez állapítható meg az angol nyelvet tanulóknál is. Míg hatodik évfolyamon az 

olvasott szöveg értésére átlagosan 85%-ot értek el, ez 8. évben csupán 69% lett, a hallott 

szövegértésnél nyolcadikban pedig 68%-ra csökkent az eredmény a hatodik évi 94%-hoz 

képest.  

angol 6. évfolyam 

2015/2016. tanév 

olvasott szövegértés 85% 

 hallott szövegértés 94% 

angol 8. évfolyam 

2017/2018. tanév 

olvasott szövegértés 69% 

 hallott szövegértés 68% 

 

Az elmúlt két év eredményét összehasonlítva elmondható, hogy míg a németes tanulók a 

hatodik évfolyamon tartották a szintet (olvasott szövegértés 75%, hallott szövegértés 85%), 

addig ugyanez az angol nyelvet tanulók körében több, mint 10%-os visszaesést jelent.  

2016/2017 –es tanév 

Angol 6. évf. (37 tanuló) Olvasott 

szövegértés 

össz. 470 pont 84% 

Hallott 

szövegértés 

össz. 492 pont 88 % 

Angol 8. évf. (32 tanuló) Olvasott 

szövegértés 

össz. 472 pont 73% 

Hallott 

szövegértés 

össz. 518 pont 80% 

Német 6. évf. (39 tanuló) Olvasott 

szövegértés 

össz. 443 pont 75% 

Hallott sz. értés össz. 509 pont 87% 

Német 8. évf. (21 fő) Olvasott 

szövegértés 

össz. 250 pont 59% 

Hallott 

szövegértés 

össz. 265 pont 63% 
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2017/2018- as tanév 

Angol 6. évf. (55 tanuló) Olvasott 

szövegértés 

össz. 581 pont 70% 

Hallott 

szövegértés 

össz. 639 pont 77% 

Angol 8. évf. (36 tanuló) Olvasott 

szövegértés 

össz. 498 pont 69% 

Hallott 

szövegértés 

össz. 491 pont 68% 

Német 6. évf. (23 tanuló) Olvasott 

szövegértés 

össz. 256 pont 74% 

Hallott 

szövegértés 

össz. 292 pont 84% 

Német 8. évf. (27 tanuló) Olvasott 

szövegértés 

össz. 316 pont 58% 

Hallott 

szövegértés 

össz. 407 pont 75% 

 

A következő tanév során a nyolcadikos tanulók feladat megoldási morálján igyekszünk 

javítani, valamint célunk, hogy a gyengébb képességű tanulók is elérjék a küszöbszintet. 

Törekszünk a nyelvi órákon az eddigieknél is több autentikus szöveget feldolgozni, a 

diákokat a valós nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítani.   

Hergertné Fischer Mónika 

Kozármisleny, 2018. június 26. 


