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ÉRDI VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 
 

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIAMÉRÉS 2016 
 
A 2015/16-ös tanévben az Oktatási Hivatal második alkalommal szervezett országos idegen nyelvi mérést az 
angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanuló 6. és 8. évfolyamos tanulók körében. A mérés 
országos eredményeinek összefoglalása az alábbi oldalon található:  
 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/idegen_nyelvi_meres/Idegennyelvimeres2016
_Eredmenyek_osszesitese.pdf 

 
 

AZ ORSZÁGOS ÉS ISKOLÁNK ÉRINTETT NYELVI CSOPORTJAI EREDMÉNYEINEK ÖSSZEVETÉSE 
 
6. ÉVFOLYAM –ANGOL NYELV 
 
A 6. évfolyamon angol nyelvből 16 tanuló vett részt a mérésen. Az maximálisan elérhető 30 pontból a 
tanulócsoport átlagban 29,31 pontot ért el. 
Az országos jelentés szerint a 60%-os eredmény (18 pont elérése) jelentette az adott nyelvi szint elérését. A 
tanuló csoportban az összes tanuló, azaz 100% megfelelt minősítést szerzett. 
 
ÖSSZESÍTETT EREDMÉNY ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 VMG ORSZÁGOS 
8 ÉVFOLYAMOS 

GIMNÁZIUMI 
KÉPZÉS 

KLIK 
FENNTARTÁSÚ 

PEST 
MEGYE 

ÉRDI 
TANKERÜLET 

ÁTLAGPONT 29,31 21,91 n.a n.a n.a n.a 

MEGFELELT 
MINŐSÍTÉST 

SZERZŐK ARÁNYA 
100% 77,2% n.a 82,2% n.a n.a 

A 6. évfolyam tanulói angol nyelvből a fenti táblázat alapján tehát az országos átlageredmény felett 
teljesítettek. 
 
6. ÉVFOLYAM – NÉMET NYELV 
 
A 6. évfolyamon német nyelvből 11 tanuló vett részt a mérésen. Az maximálisan elérhető 30 pontból a 
tanulócsoport átlagban 25,27 pontot ért el. 
Az országos jelentés szerint a 60%-os eredmény (18 pont elérése) jelentette az adott nyelvi szint elérését. A 
tanuló csoportban az összes tanuló, azaz 100% megfelelt minősítést szerzett. 
 
ÖSSZESÍTETT EREDMÉNY ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 VMG ORSZÁGOS 
8 ÉVFOLYAMOS 

GIMNÁZIUMI 
KÉPZÉS 

KLIK 
FENNTARTÁSÚ 

PEST 
MEGYE 

ÉRDI 
TANKERÜLET 

ÁTLAGPONT 25,27 21,18 n.a n.a n.a n.a 

MEGFELELT 
MINŐSÍTÉST 

SZERZŐK ARÁNYA 
100% 72,5% n.a 72,2% n.a n.a 

A 6. évfolyam tanulói német nyelvből a fenti táblázat alapján tehát az országos átlageredmény felett 
teljesítettek. 
 
 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/idegen_nyelvi_meres/Idegennyelvimeres2016_Eredmenyek_osszesitese.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/idegen_nyelvi_meres/Idegennyelvimeres2016_Eredmenyek_osszesitese.pdf
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8. ÉVFOLYAM – ANGOL NYELV 
 
A 8. évfolyamon angol nyelvből 17 tanuló vett részt a mérésen. Az maximálisan elérhető 40 pontból a 
tanulócsoport átlagban 36,53 pontot ért el. 
Az országos jelentés szerint a 60%-os eredmény (24 pont elérése) jelentette az adott nyelvi szint elérését. A 
tanuló csoportban az összes tanuló, azaz 100% megfelelt minősítést szerzett. 
 
ÖSSZESÍTETT EREDMÉNY ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 VMG ORSZÁGOS 
8 ÉVFOLYAMOS 

GIMNÁZIUMI 
KÉPZÉS 

KLIK 
FENNTARTÁSÚ 

PEST 
MEGYE 

ÉRDI 
TANKERÜLET 

ÁTLAGPONT 36,53 24,27 n.a n.a n.a n.a 

MEGFELELT 
MINŐSÍTÉST 

SZERZŐK ARÁNYA 
100% 53,8% n.a 68,9% n.a n.a 

A 8. évfolyam tanulói angol nyelvből a fenti táblázat alapján tehát az országos átlageredmény felett 
teljesítettek. 
 
8. ÉVFOLYAM – NÉMET NYELV 
 
A 8. évfolyamon német nyelvből 14 tanuló vett részt a mérésen. Az maximálisan elérhető 40 pontból a 
tanulócsoport átlagban 34,00 pontot ért el. 
Az országos jelentés szerint a 60%-os eredmény (24 pont elérése) jelentette az adott nyelvi szint elérését. A 
tanuló csoportban az összes tanuló, azaz 100% megfelelt minősítést szerzett. 
 
ÖSSZESÍTETT EREDMÉNY ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 VMG ORSZÁGOS 
8 ÉVFOLYAMOS 

GIMNÁZIUMI 
KÉPZÉS 

KLIK 
FENNTARTÁSÚ 

PEST 
MEGYE 

ÉRDI 
TANKERÜLET 

ÁTLAGPONT 34,00 21,79 n.a n.a n.a n.a 

MEGFELELT 
MINŐSÍTÉST 

SZERZŐK ARÁNYA 
100% 43,3% n.a 50,5% n.a n.a 

A 8. évfolyam tanulói német nyelvből a fenti táblázat alapján tehát az országos átlageredmény felett 
teljesítettek. 
 
 
VMG EREDMÉNYE ÖSSZESÍTVE, AZAZ TELEPHELYI EREDMÉNY 
 
Az országos jelentés szerint jó eredményt ért el egy telephely, ha a résztvevő tanulók legalább 80%-a 
megfelelt minősítést szerzett mindegyik részmérésen. E tekintetben tehát, mivel mindegyik évfolyamon, 
mindegyik nyelvből tanulóink 100%-a ért el megfelelt minősítést, iskolánk minősítése jó eredményt elérő 
telephely. Országosan a telephelyek 13,7%-a ért el jó eredményt. 
 
Köszönet illeti az érintett tanulócsoportok tanárait kiváló munkájukért. 
 
Érd, 2017. június 2. 
 
        Hornung Zsuzsanna           Baranyainé Szabó Katalin 
munkaközösség-vezető (német)    munkaközösség-vezető (angol)  


