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A 2022. ÉVI ORSZÁGOS IDEGEN NYELVI MÉRÉS EREDMÉNYEI  
Még nem ismert. 

A 2021. ÉVI ORSZÁGOS IDEGEN NYELVI MÉRÉS EREDMÉNYEI 
Az Oktatási Hivatal szerevezésében 2021. május 19-én a 8. évfolyamon tanuló diákok idegen nyelvi 

mérésen vettek részt az első idegen nyelvként tanult angol vagy német nyelvből, melyen az alábbi 

eredmények születtek: 

Angol nyelv 

A felmérésen részt vett diákok száma: 53 
Az elért pontszámok átlaga: 39 pont 
A pontszámok százalékos arányának átlaga: 97% 
 
Német nyelv 
 
A felmérésen részt vett diákok száma: 5 
Az elért pontszámok átlaga: 38,2 pont 

A pontszámok százalékos arányának átlaga: 95% 

 

 

A 2020. ÉVI ORSZÁGOS IDEGEN NYELVI MÉRÉS EREDMÉNYEI 
A tervezett mérés a COVID-19 járvány miatt elmaradt. 

 

A 2019. ÉVI ORSZÁGOS IDEGEN NYELVI MÉRÉS EREDMÉNYEI  

Az Oktatási Hivatal szerevezésében 2019. május 22-jén a 8. évfolyamon tanuló diákok idegen nyelvi 

mérésen vettek részt az első idegen nyelvként tanult angol vagy német nyelvből, melyen az alábbi 

eredmények születtek: 

Angol nyelv 

A felmérésen részt vett diákok száma: 46 
Az elért pontszámok átlaga: 38,7 pont 
A pontszámok százalékos arányának átlaga: 96,6% 
 
Német nyelv 
 
A felmérésen részt vett diákok száma: 12 
Az elért pontszámok átlaga: 35,2 pont 
A pontszámok százalékos arányának átlaga: 88% 
 

A 2018. ÉVI ORSZÁGOS IDEGEN NYELVI MÉRÉS EREDMÉNYEI  
Az Oktatási Hivatal szerevezésében 2018. május 1-jén a 8. évfolyamon tanuló diákok idegen nyelv 

mérésen vettek részt az első idegen nyelvként tanult angol vagy német nyelvből, melyen az alábbi 

eredmények születtek: 
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Angol nyelv 

A felmérésen részt vett diákok száma: 50 
Az elért pontszámok átlaga: 37,4 pont 
A pontszámok százalékos arányának átlaga: 93% 
 
Német nyelv 
 
A felmérésen részt vett diákok száma: 7 
Az elért pontszámok átlaga: 35,1 pont 
A pontszámok százalékos arányának átlaga: 88% 

 

A 2017. ÉVI ORSZÁGOS IDEGEN NYELVI MÉRÉS EREDMÉNYEI  
Az Oktatási Hivatal szerevezésében 2017. május 17-én a 8. évfolyamon tanuló diákok idegen nyelv 
mérésen vettek részt az első idegen nyelvként tanult angol vagy német nyelvből , melyen az alábbi 
eredmények születtek: 
 
Angol nyelv 
A felmérésen részt vett diákok száma: 57 
Az elért pontszámok átlaga: 38 pont 
A pontszámok százalékos arányának átlaga: 95% 
 
Német nyelv 
 
A felmérésen részt vett diákok száma: 4 
Az elért pontszámok átlaga: 32 pont 
A pontszámok százalékos arányának átlaga: 80% 
 

 

 

 


