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A résztvevők 11

2015-ben a TIMSS-mérések (Trends in International Mathematics and Science Study – Nemzetközi 
Matematikai és Természettudományi Trendvizsgálat) hatodik ciklusát bonyolította le az IEA (In-
ternational Association for the Evaluation of Educational Achievement – Tanulói Teljesítmények 
Vizsgálatának Nemzetközi Társasága).

A TIMSS-vizsgálat 1995 óta négyévenként méri a 4. és 8. évfolyamos tanulók matematikai és 
természettudományi tudását.1 A felmérés célja, hogy összehasonlítható adatokkal szolgáljon a részt 
vevő országok aktuális oktatási teljesítményéről, illetve a teljesítmények alakulásáról az egymást 
követő mérések során. A tesztanyagok összeállításához az IEA a részt vevő országok tananyagaira 
támaszkodva alakította ki a mért területek definícióját és tartalmi keretét.

A vizsgálat fontos részét képezi a háttéradatok elemzése is. A tanulók, szülők, tanárok és intéz-
ményvezetők háttérkérdőíveket is kitöltöttek, amelyek az általános szociokulturális és demográfiai 
információk gyűjtése mellett a matematika és a természettudomány tanulásával, oktatásával kap-
csolatos kérdéseket tartalmaztak. 

A mérés szakmai megvalósításáért és nemzetközi koordinálásáért a Boston College TIMSS & 
PIRLS ISC (International Study Center) a felelős.

A résztvevők
Az 1. táblázat felsorolja a 2015-ös TIMSS-felmérésben részt vett 57 országot. Szerepel közöttük 
néhány olyan elkülönült oktatási rendszer, amely nem egy egész országot képvisel, de már az első 
mérésektől kezdve részt vett a vizsgálatban (pl. Belgium flamandul beszélő része vagy Hongkong 
mint a Kínai Népköztársaság különleges igazgatású területe). A táblázatból az is kiderül, hogy az 
országok mely korábbi mérési ciklusokban szerepeltek.

Az országok részt vehettek a 4. évfolyamos mérésben, a 8. évfolyamos mérésben vagy mind-
kettőben. Azok az országok, amelyek úgy ítélték meg, hogy 4. évfolyamos diákjaik egy részének túl 
nehéz a TIMSS-mérés tesztje, részt vehettek az újonnan fejlesztett, alapvető számolási készségeket, 
képességeket vizsgáló „TIMSS Numeracy” mérésben is, amely a negyedikes matematikamérés egy-
szerűsített változata. A negyedikes mérés 50 ország részvételével zajlott, közülük 7 ország (Bahrein, 
Indonézia, Irán, Kuvait, Jordánia, Marokkó és a Koreai Köztársaság) tanulói az egyszerűsített TIMSS-
mérés tesztjét is kitöltötték. Jordániában és Dél-Afrikában viszont csak a TIMSS egyszerűsített tesztjét 
írták meg a negyedikesek. 

A 8. évfolyamos mérést 38 ország bonyolította le. Norvégiában az 5. és a 9. évfolyamot mér-
ték fel, hogy eredményük jobban összevethető legyen a svéd és a finn eredményekkel (emellett 
a 4. és 8.  évfolyamról is gyűjtöttek összehasonlító adatokat). Botswanában és Dél-Afrikában a 
9. évfolyamon folyt a mérés a pontosabb tantervi megfelelés miatt, valamint a trendvizsgálat 
elvégzése érdekében. 

Egy ország reprezentatív mintája évfolyamonként 140-200 iskola körülbelül 4000 diákjából áll. 
A 2015-ös negyedikes TIMSS-mérés eredménye több mint 312 000 tanuló, 250 000 szülő, 20 000 tanár, 
10 000 iskola adataiból tevődik össze.  A nyolcadikos mérés eredménye 270 000 tanuló, 31 000 tanár 
és 8000 iskola adatain alapul.

Magyarországon a felmérésben 144 iskola 241 4. osztályának 5039 tanulója vett részt, a 8. év-
folyamról 144 iskola 241 osztályának 4896 tanulója írta meg a felmérést. (A negyedikes és nyolcadikos 
osztályok iskolái között nagy átfedés volt.)

A vizsgálat eszközei
A TIMSS 2015 átfogó képet nyújt a mérésben részt vevő országok tanulóinak matematikai és termé-
szet tudományi eredményeiről és azok időbeli alakulásáról. Nemcsak a teljes matematika- és termé-
szettudományi tesztre vonatkozó adatokat elemzi, hanem a tartalmi és kognitív területek szerinti 
bontásban is vizsgálja a pontszámok alakulását. Ahhoz, hogy ezt meg lehessen tenni, többszörös 
mennyiségű feladatra van szükség, mint amennyit egy tanuló meg tudna oldani a tesztre fordítható 
idő alatt. 
1  1999-ben csak a 8. évfolyamon volt TIMSS-mérés.



12 A TIMSS 2015 vizsgálat  főbb jellemzői

1. táblázat A TIMSS 2015 vizsgálatban felmért országok és részvételük a korábbi évek méréseiben

Ország
4. évfolyam 8. évfolyam

2015 2011 2007 2003 1995 2015 2011 2007 2003 1999 1995
Anglia k k k k k k k k k k k

Ausztrália k k k k k k k k k j k

Bahrein k k k k k k

Belgium (flamand) k k k k k k

Botswana k k k j j

Bulgária k k k k

Chile k k k k k k

Ciprus k k k k k k k

Csehország k k k k k k k

Dánia k k k k

Dél-Afrika k k k j j j

Egyesült Államok k k k k k k k k k k k

Egyesült Arab Emírségek k k k k

Egyiptom k k k

Észak-Írország k k

Finnország k k k j

Franciaország k k

Grúzia k k k k k k

Hollandia k k k k k k k k

Hongkong k k k k k k k k k k k

Horvátország k k

Indonézia k j k k j j j

Irán k k k k k k k k k k k

Írország k k k k k

Izrael j k k j j j j

Japán k k k k k k k k k k k

Jordánia k k k k k k

Kanada k j k j j

Katar k k j k k j

Kazahsztán k k j k k

Koreai Köztársaság k k k k k k k k k

Kuvait k k j j k j j

Lengyelország k j

Libanon k k k k

Litvánia k k k k k k k k k k

Magyarország k k k k k k k k k k k

Malajzia k k k k k

Málta k k k

Marokkó k k j j k k j j j

Németország k k k k

Norvégia k k

Olaszország k k k k j k k k k k j

Omán k k k k k

Oroszország k k k k k k k k k k

Örményország j k j k j k j k

Portugália k k k k

Spanyolország k k k

Svédország k k k k k k k k

Szaúd-Arábia k k k k j j

Szerbia k k k k

Szingapúr k k k k k k k k k k k

Szlovákia k k k k k k

Szlovénia k k k k k k k k k j k

Tajvan k k k k k k k k k

Thaiföld k j k k k k j

Törökország k k k k j j

Új-Zéland k k k k k k k k k k

k    Részt vett a mérési ciklusban.
j   Részt vett a mérési ciklusban, de nem rendelkezik adatokkal a 2015-ös trendvizsgálathoz fordítási változtatások vagy a populáció növekedése miatt. 
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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A TIMSS ezért a matematikai és a természettudományi feladatokat 14-14 blokkra osztotta mind-
két évfolyamon, amelyek negyedikben 10-14, nyolcadikban 12-18 kérdést tartalmaztak. A blokkokból 
14 füzetet állítottak össze, minden füzet 2 matematikai és 2 természettudományi blokkot tartalmaz, 
és minden blokk 2 füzetben szerepel. Minden tanulónak egy tesztfüzet feladatait kellett megoldania, 
a több füzetben is megjelenő feladatokon keresztül összekapcsolhatók az eredmények. 

Területenként 6 új blokk kapott helyet a füzetekben, amelyek a korábbi mérésben nem szereplő 
feladatokat tartalmazták, 8 blokk feladatai már a 2011-es mérésben is előfordultak. A két ciklus 
feladatai közötti átfedés biztosítja a két mérési év eredményeinek az összevethetőségét.

Ahhoz, hogy az eredmények összehasonlíthatók legyenek a korábbiakkal, ugyanahhoz a 
képesség skálához kell kötni az eredményeket. A TIMSS négy képességskáláját (külön skála a két 
évfolyamra, azon belül a két felmért területre) az 1995-ös vizsgálatban részt vett tanulók eredményei 
alapján alkották meg. Ezt a 0-tól 1000-ig terjedő képességskálát úgy alakították ki, hogy a nemzetközi 
átlag 500, a szórás 100 pont legyen. Habár a részt vevő országok köre az egyes felmérési években 
módosult, a képességskálák a későbbi vizsgálatokban változatlanok maradtak. 

Az eredményeket többnyire ehhez az 500 pontos TIMSS-skálaátlaghoz viszonyítjuk, amely 
különbözik az országok adott évi eredményei alapján számított nemzetközi átlagtól.

A tanulók matematikai és természettudományi ismereteinek elsajátítását befolyásoló tényezők 
jobb megértése érdekében a TIMSS több forrásból gyűjtött háttér-információkat. A tanulók, a negye-
dikes tanulók szülei, a matematikát és a természettudományi tantárgyakat oktató tanárok, valamint 
a felmérésben részt vett iskolák igazgatói kérdőíveket töltöttek ki, amelyekben többek között a diákok 
családi, iskolai körülményeire, tanulási szokásaira, tantárgyakhoz fűződő viszonyára, a tanári munka 
szakmai vonatkozásaira, valamint az iskolai-tanulási klímára vonatkozó kérdések szerepeltek.





Matematika
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A matematika tanulása, a matematikai készségek, képességek fejlesztése számos okból hasznos 
lehet a gyerekek számára. Először is, a matematikatanulás fejleszti a problémamegoldó-képességet, 
a problémák megoldásának kidolgozása pedig kitartásra ösztönöz. A matematika nélkülözhetetlen 
a mindennapi élet olyan tevékenységei során, mint valaminek a megszámolása, pénzügyek kezelése,  
közlekedés, építés, háztartási munkák stb. Emellett sok életpálya is elvárja a stabil matematikai 
alapokat, ilyen például a mérnöki, az építész-, a banki és a pénzügyi szakma, az orvostudomány, az 
ökológia vagy a számítástechnika. A matematika tehát a technológiailag fejlett, információ-központú 
világ alapjául szolgál.

Ezért is szükséges vizsgálni, hogyan teljesítenek a diákok ezen a területen.
A fejezetben bemutatjuk a matematikavizsgálat tartalmi keretét, azokat a főbb jellemzőket, 

amelyeket a TIMSS 2015 mérés készítői figyelembe vettek a teszt összeállítása során. 
Ezután arról adunk képet, milyen tudással rendelkeznek az egyes képességszintekhez tartozó 

tanulók a 4., illetve a 8. évfolyamon. 
A fejezet harmadik részében különböző bontásokban ismertetjük a 2015-ös mérés során szü-

letett eredményeket.  

A TIMSS 2015 matematikavizsgálat  
tartalmi kerete
A TIMSS 2015 matematikavizsgálat tartalmi kerete a 4. és a 8. évfolyamon is két dimenzió mentén 
szerveződik.

• Tartalmi területek: az a matematikai tudásanyag, amely a mérésben szerepel.
• Kognitív területek: azok a gondolkodási folyamatok, amelyek a mérés feladatainak megoldása 

során végbemennek.

Tartalmi területek Arány (%)
4. évfolyam
Számok 50
Geometriai alakzatok és mérés 35
Adatábrázolás 15
8. évfolyam
Számok 30
Algebra 30
Geometria 20
Adat és valószínűség 20

Kognitív területek Arány (%)
4. évfolyam
Ismeret 40
Alkalmazás 40
Értelmezés 20
8. évfolyam
Ismeret 35
Alkalmazás 40
Értelmezés 25

A tartalmi és kognitív területek aránya a mérésben

A tartalmi területek némileg különböznek a 4. és a 8. évfolyamon, hiszen 8. évfolyamon a tanulók 
szélesebb körű matematikai ismeretekkel rendelkeznek.

A kognitív területek megegyeznek a két évfolyamon, de arányuk az évfolyamok sajátosságainak 
megfelelően eltérő.
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Tartalmi területek – 4. évfolyam

Számok

Természetes számok
1. A helyi érték ismerete, beleértve a helyi értékes alakban megadott számok felismerését és leírását, 

valamint a természetes számok megjelenítését szövegesen, diagramon vagy szimbólumok segítsé-
gével.

2. Természetes számok összehasonlítása, nagyság szerinti sorba rendezése, kerekítés természetes 
számokra.

3. Számítások természetes számokkal (+, –, , :).
4. Méréssel vagy pénzzel kapcsolatos, egyszerű arányt tartalmazó szöveges feladatok megoldása.
5. Páratlan és páros számok azonosítása, számok többszöröseinek és osztóinak felismerése.

Közönséges és tizedes törtek
1. A közönséges tört fogalmának megértése: a tört mint egy egység, vagy több elemből álló csoport 

része, törtek helye a számegyenesen, közönséges törtek megjelenítése szövegesen, számokkal vagy 
modellekkel.

2. Egyenlő értékű (egyszerű) közönséges törtek felismerése; egyszerű közönséges törtek össze-
hasonlítása és nagyság szerinti sorba rendezése; egyszerű közönséges törtek összeadása és kivonása 
szöveges feladatok esetén is.

3. Tizedesjegyek értelmezése, beleértve a tizedes törtek megjelenítését szövegesen, számokkal vagy 
modellekkel; tizedes törtek összehasonlítása, nagyság szerinti sorba rendezése és kerekítése; tizedes 
törtek összeadása és kivonása szöveges feladatok esetén is.

Megj.: A negyedik évfolyamon szereplő feladatok 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 vagy 100 nevezőjű törteket tar-
talmaznak. A tizedes törtes feladatok egy és/vagy két tizedesjeggyel rendelkező törteket tartalmaznak.

Kifejezések, egyszerű egyenletek és összefüggések
1. Nyitott mondatok hiányzó értékének vagy hiányzó műveletének megtalálása (pl. 17 + w = 29).
2. Ismeretlent tartalmazó szituációt leíró kifejezés vagy nyitott mondat azonosítása vagy felírása.
3. Jól körülírt sorozat (mintázat) szabályának azonosítása és alkalmazása (pl. szomszédos tagok 

közötti összefüggés leírása és természetes számpárok előállítása adott szabály szerint).

Geometriai alakzatok és mérés

Pontok, egyenesek, szakaszok és szögek
1. Hosszmérés és hosszbecslés.
2. Párhuzamos és merőleges egyenesek felismerése és rajzolása.
3. Különböző nagyságú szögek felismerése, összehasonlítása és rajzolása (pl. derékszög, derékszögnél 

nagyobb vagy kisebb szög).
4. Síkbeli pont helyének meghatározása egyszerűsített koordináta-rendszerben.

Két- és háromdimenziós alakzatok
1. Közismert két- és háromdimenziós geometriai alakzatok jellemzése és összehasonlítása elemi 

tulajdonságok alapján, beleértve a tengelyes és forgásszimmetriát.
2. Háromdimenziós alakzatok összekapcsolása kétdimenziós megjelenítésükkel.
3. Sokszögek kerületének, valamint négyzetek és téglalapok területének kiszámítása; geometriai 

alakzatok területének és térfogatának becslése (pl. lefedés adott alakzattal vagy kitöltés kockákkal).
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Adatábrázolás

Adatleolvasás és -értelmezés
1. Táblázatban, piktogramon, oszlopdiagramon, vonaldiagramon és kördiagramon szereplő adatok 

leolvasása, összehasonlítása és ábrázolása.
3. Megjelenített adatokból nyert információ alapján olyan kérdések megválaszolása, amelyek többet 

várnak el a közvetlen adatleolvasásnál (pl. feladatok megoldása és számítások végrehajtása az ada-
tok segítségével, két vagy három forrásból származó adat kombinálása, következtetések levonása 
az adatok alapján).

Tartalmi területek – 8. évfolyam

Számok

Természetes számok
1. A természetes számokkal kapcsolatos szabályok és a velük végzett számítások ismerete (pl. a négy 

alapművelet ismerete, helyi érték, kommutativitás, asszociativitás és disztributivitás).
3. Számítások természetes számokkal szöveges feladatok megoldása során.
2. Számok többszöröseinek és osztóinak megtalálása és használata, prímszámok felismerése, számok 

hatványainak és 144-ig a négyzetszámok négyzetgyökének kiszámítása.

Közönséges és tizedes törtek és egész számok
1. Racionális szám (törtek, tizedes törtek és egész számok) azonosítása, összehasonlítása és nagyság 

szerinti rendezése különböző modellek és megjelenítések (pl. számegyenes) használatával; annak 
ismerete, hogy léteznek irracionális számok.

2. Számítások racionális számokkal (törtek, tizedes törtek és egész számok) szöveges feladatokban 
is.

Számok: arány, arányosság és százalék
1. Ekvivalens arányok azonosítása és megtalálása; adott szituáció modellezése arány alkalmazásával 

és mennyiség felosztása megadott aránynak megfelelően.
2. Átváltás százalékok, arányok és törtek között.
3. Százalékos összefüggéseket vagy arányosságokat tartalmazó szöveges feladatok megoldása.

Algebra

Algebrai kifejezések és műveletek
1. Számokkal, szövegesen, szimbólumokkal vagy diagrammal jól definiált numerikus, algebrai és 

geometriai minták vagy sorozatok folytatása; hiányzó tag megtalálása.
2. Algebrai kifejezések egyszerűsítése és összehasonlítása annak megállapításához, hogy ekvivalen-

sek-e egymással.
3. Szituációk modellezése algebrai kifejezések segítségével.

Egyenletek és egyenlőtlenségek
1. Egyenletek, egyenlőtlenségek felírása szituációk modellezéséhez.
2. Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek és kétismeretlenes egyenletrendszerek megoldása.

Összefüggések és függvények
1. Sorozaton belüli összefüggés, vagy egymást követő tagok közötti, vagy sorozat tagja és indexe 

(sorozatbeli sorszáma) közötti szabály (minta) általánosítása.
2. Függvények táblázatos, grafikonos vagy szöveges ábrázolásának értelmezése, összekapcsolása, 

valamint ilyen ábrázolások elkészítése.
3. Függvény lineárisságának vagy nem lineárisságának megállapítása; táblázatosan, grafikonon vagy 

szövegesen adott függvények tulajdonságainak összehasonlítása; meredekség és az y tengellyel való 
metszéspont jelentése.
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Geometria

Geometriai alakzatok
1. Különböző fajtájú szögek azonosítása, geometriai alakzatok szögei és oldalai közötti kapcsolatok 

ismerete és használata.
2. Két- és háromdimenziós alakzatok geometriai tulajdonságainak felismerése, beleértve a tengelyes 

és forgásszimmetriát.
3. Egybevágó háromszögek, négyszögek és egymásnak megfelelő jellemzőik felismerése; hasonló 

háromszögek azonosítása, valamint tulajdonságaik alkalmazása.
4. Háromdimenziós alakzatok összekapcsolása kétdimenziós megjelenítésükkel (pl. háromdimenziós 

objektumok testhálója vagy kétdimenziós nézetei).
5. Geometriai tulajdonságok, összefüggések – beleértve a Pitagorasz-tételt is – alkalmazása szöveges 

feladatok megoldásához.

Geometriai mérés
1. Adott nagyságú szögek, adott hosszúságú szakaszok, adott kerületű alakzatok rajzolása; megadott 

szögek, szakaszok, kerületek becslése; terület- és térfogatbecslés.
2. Megfelelő képlet kiválasztása és alkalmazása kerület, terület, felszín és térfogat kiszámításához; 

összetett területek méreteinek megadása.

Helyzet és mozgás
1. Pontok helyének meghatározása a Descartes-féle koordináta-rendszerben és koordináta-rendszerbeli 

pontokat tartalmazó szöveges feladatok megoldása.
2. Kétdimenziós alakzatok geometriai transzformációinak (eltolás, tükrözés, forgatás) felismerése és 

alkalmazása.

Adat és valószínűség

Adathalmazok tulajdonságai
1. Adathalmazok jellemzőinek azonosítása és összehasonlítása, beleértve az átlagot, mediánt, móduszt, 

terjedelmet és az eloszlás alakját (általánosságban).
2. Átlag, medián, módusz és terjedelem kiszámítása, alkalmazása vagy értelmezése feladatok meg-

oldásához.

Adatértelmezés
1. Adatok leolvasása különféle adatábrázolásokról.
2. Adathalmaz használata, értelmezése feladatok megoldásához (pl. következtetések levonása és 

értékek becslése az adott adatpontok között, valamint az azokon kívül eső tartományban).
3. Olyan adatrendezés és ábrázolás felismerése és leírása, amely félrevezető lehet (pl. nem megfelelő 

csoportosítás és félrevezető vagy torz skálák).

Valószínűség
1. Kimenetek valószínűségének vizsgálata: biztos esemény, valószínűbb esemény, ugyanolyan való-

színűségű esemény, kevésbé valószínű esemény vagy lehetetlen esemény.
2. Adatok felhasználása (beleértve a tapasztalati adatokat) jövőbeli események valószínűségének 

becslésére.
3. Megadott véletlenszerű folyamat esetén a lehetséges kimenetek valószínűségének meghatározása. 

Kognitív területek

Ismeret

1. Felidézés • Definíciók, szakkifejezések, a számok tulajdonságainak, mértékegységek, geometriai 
tulajdonságok, valamint matematikai jelölések (pl. a ∙ b = ab, a + a + a = 3a) felidézése.
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2. Felismerés • Számok, kifejezések, mennyiségek és alakzatok felismerése. Matematikailag ekviva-
lens objektumok felismerése (pl. ekvivalens ismert törtek, tizedes törtek és százalékok; egyszerű 
geometriai alakzatok különböző nézetei).

3. Osztályozás/sorba rendezés • Számok és kifejezések, mennyiségek és alakzatok osztályozása közös 
tulajdonság alapján. 

4. Számítás • A négy alapművelet (+, –, , :) algoritmikus alkalmazása vagy ezek kombinációjának 
végrehajtása természetes számokkal, közönséges és tizedes törtekkel, valamint egész számokkal. 
Rutin algebrai műveletek végrehajtása.

4. Kigyűjtés • Információk gyűjtése grafikonról, táblázatból, szövegből vagy más forrásokból.
5. Mérés • Mérőeszközök használata; megfelelő mértékegységek használata.

Alkalmazás

1. Kiválasztás/meghatározás • A hatékony/megfelelő műveletek, stratégiák és eszközök kiválasztása-
meghatározása matematikai problémák megoldásához, ahol léteznek ismert módszerek a megoldásra.

2. Ábrázolás/modellezés • Adatok megjelenítése táblázatban vagy diagramon, grafikonon; probléma 
szituációját modellező egyenletek, egyenlőtlenségek felírása, geometriai alakzat vagy diagram 
megrajzolása; ekvivalens ábrázolások készítése adott matematikai jelenséghez vagy összefüggéshez.

3. Végrehajtás • Stratégiák megvalósítása, műveletek végrehajtása ismert matematikai fogalmakat 
és eljárásokat tartalmazó problémák esetén.

Értelmezés

1. Elemzés • Számok, kifejezések, mennyiségek és alakzatok közötti összefüggések meghatározása, 
leírása vagy alkalmazása, adott információk alapján érvényes következtetések levonása.

2. Összekapcsolás • Különböző tudáselemek és egymással összefüggésbe hozható ábrázolások és 
eljárások közötti kapcsolat kialakítása a probléma megoldásában.

3. Értékelés • Alternatív probléma-megoldási stratégiák és megoldások értékelése.
4. Következtetések levonása • Információn és bizonyítékokon alapuló érvényes következtetések levonása.
5. Általánosítás • Az összefüggéseket általánosabb és szélesebb körben alkalmazható formában leíró 

állítások megfogalmazása.
6. Bizonyítás • Matematikai bizonyítás megadása stratégia vagy megoldás alátámasztására.

Képességszintek
A képességpontok segítségével össze tudjuk hasonlítani két tanuló teljesítményét, de a képességszintek 
nélkül nem tudjuk megmondani, hogy egy adott pontszámot elérő tanuló milyen feladatok megol-
dására képes. A TIMSS képességskálájának felosztásával kialakított képességszintek arra szolgálnak, 
hogy a tanulók tudása körülírható legyen. A képességszintek definíciója az egyes szintekhez tartozó 
feladatok megoldásához szükséges gondolkodási műveletek meghatározása alapján jön létre.

A TIMSS-skála négy képességszintje: alacsony, átlagos, magas és kiváló képességszint. 
A következő rész ismerteti, mire képesek az egyes szinteket elérő tanulók a 4. és a 8. évfolyamon. 
Az egyes szinteket elérő tanulók természetesen az alacsonyabb szintekhez tartozó tudáselemeknek 
is a birtokában vannak.

Az 1–4. példafeladat a 4. évfolyam, az 5–8. példafeladat a 8. évfolyam számára kialakított 
képességszintekhez tartozó feladatokból tartalmaz egyet-egyet.

4. évfolyam

Alacsony szint (400–475 képességpont között)
A tanulók rendelkeznek bizonyos alapvető matematikai ismeretekkel.

Eligazodnak az ezres nagyságrendű számok között. Képesek összeadni és kivonni a természetes 
számok körében, esetenként képesek egyjegyű számokkal szorozni, meg tudnak oldani egyszerű 
szöveges feladatokat. Felismerik az egyszerű törtek grafikus megjelenítését. 

 32.
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Rendelkeznek ismeretekkel a két- és háromdimenziós alakzatok és az alapvető mérések körében.
Képesek adatokat leolvasni egyszerű oszlopdiagramokról és táblázatokból, és az ábrázolást 

befejezni.

Átlagos szint (475–550 képességpont között)
A tanulók képesek alapvető matematikai ismereteiket alkalmazni egyszerű szituációkban.

Ismerik a természetes számok jellemzőit. Képesek összeadni és kivonni, szorozni és osztani 
egyjegyű számmal egy sor szituációban, beleértve a kétlépéses feladatokat is. Rendelkeznek alapvető 
ismeretekkel a hagyományos és tizedes törtek területén. Azonosítani tudnak egyszerű szituációt 
modellező kifejezést.

Képesek összekapcsolni két- és háromdimenziós alakzatokat, összehasonlítani a térfogatukat 
kockák segítségével. Képesek egyszerű tulajdonságú (pl. derékszöget tartalmazó) alakzatokat azo-
nosítani vagy megrajzolni.

Le tudnak olvasni oszlopdiagramon és táblázatban szereplő információkat, és értelmezni tudják 
azokat.

Magas szint (550–625 képességpont között)
A tanulók képesek ismereteiket és tudásukat alkalmazni szöveges feladatok megoldása során.

Tisztában vannak a természetes számok fogalmával, ezt tudják alkalmazni szöveges feladatok 
megoldása során. Képesek kétjegyű számmal szorozni és maradékos osztást végrehajtani. Rendel-
keznek ismeretekkel a többszörösök és osztók területén, és tudnak kerekíteni. Képesek összeadni 
és kivonni két tizedes jeggyel rendelkező számokat. Össze tudják kapcsolni törtek különböző ábrá-
zolásmódjait szöveges feladatokban. Azonosítják a szituációt modellező kifejezést, és megoldanak 
egyszerű nyitott mondatokat.

Csoportosítanak és összehasonlítanak alakzatokat a tulajdonságaik alapján. Képesek össze-
hasonlítani és megrajzolni derékszögnél kisebb vagy nagyobb szögeket. Képesek egyenesen és 
rácsokon pozíciót azonosítani és mozgást végrehajtani. Értik a tengelyes szimmetria témakörét.

Képesek megoldani szöveges feladatokat táblázatokban, kördiagramon, piktogramon, egynél 
nagyobb beosztású oszlopdiagramon ábrázolt adatok értelmezésével. Össze tudnak vetni két külön-
böző forrásból származó adatot, és következtetéseket képesek levonni.

Kiváló szint (625 képességpont felett)
A tanulók viszonylag összetett szituációkban képesek ismereteiket és tudásukat alkalmazni és 
érveiket megfogalmazni.

Meg tudnak oldani különféle többlépéses, természetes számokat tartalmazó szöveges feladatot. 
Képesek egynél több megoldást találni egy szöveges feladatra, és mindkét oldalon műveleteket vég-
rehajtva nyitott mondatokat megoldani. Meg tudnak oldani olyan szöveges feladatokat, amelyekhez 
szükséges a közönséges törtek magabiztos ismerete, ideértve a törtek rajzos megjelenítését is. Meg 
tudnak oldani olyan szöveges feladatokat, amelyek tartalmaznak egy és két tizedes jeggyel rendel-
kező számot is. 

Képesek két- és háromdimenziós alakzatokkal kapcsolatos ismereteiket különféle szituációkban 
alkalmazni. Tudnak adott feltételnek megfelelő párhuzamos és merőleges szakaszokat/egyeneseket 
rajzolni. Meg tudnak oldani olyan szöveges feladatokat, amelyekben egyszerű síkidomok területe 
és kerülete szerepel. Vonalzóról le tudják olvasni egy olyan alakzat hosszát is, amely fél egységnél 
kezdődik vagy végződik. 

Adatokat ábrázolnak és értelmeznek többlépéses probléma megoldásához.

8. évfolyam

Alacsony szint (400–475 képességpont között)
A tanulók rendelkeznek némi ismerettel a természetes számok, valamint egyszerű grafikonok/diag-
ramok körében.

A tanulók rendelkeznek alapvető ismeretekkel a természetes számok körében. Össze tudnak 
párosítani táblázatokat a hozzájuk tartozó oszlopdiagramokkal és piktogramokkal.

33. 

34. 

35. 

36. 
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Átlagos szint (475–550 képességpont között)
A tanulók alapvető matematikai ismereteiket különböző szituációkban képesek alkalmazni.

Képesek negatív számokat, tizedes törteket, százalékokat, arányokat és százalékokat tartalmazó 
problémákat megoldani. Például ki tudják számítani az egységárat egy szöveges feladat megoldásához. 

Rendelkeznek alapvető ismeretekkel a két- és háromdimenziós alakzatok körében. 
Képesek megoldani egyszerű elsőfokú egyenletet.
Táblázatokban, oszlopdiagramon és kördiagramon szereplő adatokat megtalálnak és értelmez-

nek. Össze tudnak hasonlítani két vonaldiagramon szereplő adatot egy probléma megoldásához. 
Rendelkeznek ismeretekkel a valószínűségről.

Magas szint (550–625 képességpont között)
A tanulók képesek alkalmazni tudásukat és ismereteiket viszonylag összetett helyzetekben.

Képesek olyan feladatokat megoldani, amelyek különböző típusú számokat és műveleteket 
tartalmaznak. Meg tudják feleltetni egymásnak a közönséges törteket, tizedes törteket, arányokat és 
százalékokat. Meg tudnak oldani közönséges törteket, arányokat és százalékokat tartalmazó szöveges 
feladatokat.

Rendelkeznek ismeretekkel az algebrai kifejezésekkel kapcsolatos alapvető eljárások terén. Meg 
tudják határozni különféle kifejezések és képletek értékét. Képesek adott szituációhoz tartozó algeb-
rai kifejezéseket azonosítani. Képesek azonosítani elsőfokú egyenletek és kétismeretlenes elsőfokú 
egyenletrendszerek megoldását, és ki tudják választani azokat az értékeket, amelyek kielégítik a két 
egyenlőtlenséget. Képesek meghatározni számsorozat vagy geometriai minta adott tagját. Tudnak 
adott feltételnek eleget tevő szöget rajzolni, és meg tudják rajzolni egy alakzat tükörképét. Képesek 
téglatesteket vizualizálni.

Képesek kördiagramról, vonaldiagramról és oszlopdiagramról származó adatokat értelmezni 
feladatok megoldásához és magyarázatok alkotásához. Tudnak átlagot számolni. Meg tudnak oldani 
egyszerű, kimenetekkel és valószínűséggel kapcsolatos feladatokat.

Kiváló szint (625 képességpont felett)
A tanulók képesek ismereteik alkalmazására, és tudnak indokolni, elsőfokú egyenleteket megoldani, 
és tudnak általánosítani.

Meg tudnak oldani közönséges törtekkel, arányokkal és százalékokkal kapcsolatos problé-
mákat, és igazolni tudják következtetésüket. Tudnak indokolni különböző típusú absztrakt és nem 
rutinszituációkban. 

Fel tudnak írni és meg tudnak oldani elsőfokú egy vagy két változót tartalmazó egyenleteket. 
Azonosítják táblázatban, grafikonon vagy egyenlettel megadott elsőfokú függvények tulajdonságait, 
ideértve a meredekséget és az y tengellyel való metszéspontot. Algebrai vagy szöveges formában is 
meg tudják fogalmazni általánosításukat, pl. le tudják írni egy számsorozat n-edik tagját. Képesek 
egyszerűsíteni algebrai kifejezéseket.

Geometriai alakzatokkal kapcsolatos ismereteik segítségével meg tudnak oldani különböző, 
területtel és térfogattal kapcsolatos problémákat. Tudják alkalmazni a Pitagorasz-tételt egy három-
szög területének meghatározásához, koordináta-rendszerben rácsponton lévő két pont távolságának 
megállapításához vagy egy trapéz kerületének kiszámításához. Képesek koordináta-rendszerbeli 
pontok megtalálására geometriai alakzatokat tartalmazó feladatok esetén. 

Értik az átlagok jelentését, kiszámítják a számtani közepet és a mediánt. Megoldanak várható 
értéket tartalmazó feladatokat.

 37. 

 38. 
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Eredmények
Ez a fejezet a TIMSS 2015 mérésben részt vevő országok 4., illetve 8. évfolyamos tanulóinak ered-
ményeit mutatja be, kiemelve a magyar tanulók teljesítményét. Ismertetjük a matematikából elért 
átlageredményeket, illetve képet adunk arról, milyen eredmények születtek az egyes tartalmi és 
gondolkodási részterületeken, és milyen különbségek mutatkoznak a fiúk és a lányok eredményei 
között. Bemutatjuk azt is, milyen a tanulók megoszlása az egyes képességszinteken. Mivel a mérés-
ben szereplő feladatok egy része a korábbi felmérések tesztjeiben is szerepelt, így az eredmények 
összehasonlíthatók, így láthatjuk azt is, hogyan változtak az említett eredmények az évek során.

Átlageredmények

A teljes tesztre vonatkozó eredmények a kötet elején bemutatott 500-as átlagú (TIMSS-
skálaátlag), 100 pont szórású skálára vetítve vizsgálhatók. Az 1. és a 2. ábrán átlageredmé-
nyük szerinti sorrendben jelennek meg az országok, a pontszámok mellett szereplő nyíl irá-
nya azt mutatja, hogy az eredmény statisztikailag jelentős mértékben jobb vagy rosszabb a 
TIMSS-skálaátlagnál, a nyíl hiánya azt jelzi, hogy nem tér el szignifikánsan ettől az átlagtól.  
Azoknak az országoknak a neve mellett, amelyek eredménye nem különbözik statisztikailag a magyar 
tanulók eredményétől, egy kör szerepel.

Az ábrákon látható az 5-ös, 25-ös, 75-ös és 95-ös percentilis értéke, amelyből az olvasható ki, 
milyen széles tartományon belül oszlik meg a tanulók többségének eredménye, azaz mennyire he-
terogén a tanulók teljesítménye az egyes országokban (25-ös és 75-ös percentilis közötti eredményt 
ért el a tanulók fele, az 5-ös és 95-ös percentilis közötti eredmények pedig a tanulók 90 százalékának 
az eredményét fedik le).

A 4. és 8. évfolyamon is a mérésben részt vevő távol-keleti országok érték el a legjobb eredmé-
nyeket, több mint 100 vagy közel 100 ponttal meghaladva az 500 pontos átlagot. 

4. évfolyam

Az 1. ábrán látható, hogy a legjobb eredményt elérő ország a negyedikeseknél Szingapúr és Hongkong 
(szignifikánsan nem különböző 618 és 615 ponttal), ezután következik a Koreai Köztársaság, Tajvan 
és Japán. A távol-keleti országok után Észak-Írország 570-es átlagpontszámú negyedikesei nyújtották 
a legjobb teljesítményt, de magas átlagpontszámmal rendelkezik Oroszország, Norvégia, Írország, 
Anglia, Belgium, Portugália, az Egyesült Államok, valamint Dánia is (564–539 pont). 

A magyar negyedikes diákok 529 pontos eredménye jelentősen a TIMSS-skálaátlag fölött van. 
Hazánkkal statisztikailag megegyező eredményt értek el a finnek, litvánok, lengyelek, hollandok, 
csehek, bolgárok és ciprusiak 535 és 523 pont közötti eredményeikkel.

A német, szlovén, svéd, szerb, ausztrál, kanadai, olasz és spanyol negyedikesek eredménye még 
a TIMSS 500 pontos átlaga fölött van, Horvátország és Szlovákia teljesítménye pedig átlag körüli. Az 
európai országok közül csak a francia diákok 488 pontos eredménye esik a skálaátlag alá.  

8. évfolyam

A 2. ábrán látható, hogy a 2015-ös nyolcadikos mérésben részt vevők közül Szingapúr 621 pontos 
teljesítménye a legmagasabb, de a koreai, tajvani, hongkongi és japán diákok 606 és 586 közötti 
átlag pontszáma szintén kimagasló, őket követi mintegy 50 pontos ugrás után az orosz diákok 538-as, 
majd a kanadai tanulók 528 pontos átlaga. A résztvevők közül ezek az országok szerepeltek jobban 
a magyar diákoknál.

Magyarország a 8. évfolyamos teszten elért 514-es átlagpontszámával a TIMSS-skálaátlag feletti 
eredményt ért el, és statisztikailag hasonlóan szerepelt, mint Írország, Anglia, az Egyesült Államok, 
Szlovénia, Norvégia, Litvánia, Izrael és Ausztrália (523 és 505 pont közötti eredmények). Ausztrália 
és Svédország eredménye átlag körülinek tekinthető, míg az európai országok közül Olaszország és 
Málta szignifikánsan is átlag alatti eredményt ért el (494 pont).

40., 41. 
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Az átlageredmények eloszlása

Az oktatási rendszer fontos jellemzője, hogy mennyire széles az a tartomány, amelyben a tanulói 
eredmények változnak. Minél szűkebb tartományon belül vannak az eredmények, annál egyenletesebb 
tudást képes biztosítani a diákoknak az oktatási rendszer. 

A tágabb intervallumok főleg a gyengébben, átlag alatt teljesítő országokra jellemzők, de a 
legjobban teljesítő országok között is akad olyan, ahol az 5-ös és 95-ös percentilis közötti tartomány 
viszonylag széles. 

4. évfolyam

Ahogy az 1. ábrán látható, a legjobb eredményt elérő Szingapúr, Észak-Írország, de hazánk is abba 
a csoportba tartozik, amelyben viszonylag széles az 5-ös és 95-ös percentilis közötti tartomány. 
A velünk azonos átlagteljesítményt elérő országok közül a mi negyedikeseinknél a legszélesebb ez az 
intervallum. Kifejezetten szűk tartomány figyelhető meg például a nálunk jobban teljesítő Belgium-
ban, a hozzánk hasonlóan szereplő Hollandia és Finnország esetén vagy a magyar negyedikeseknél 
kicsit gyengébb eredményt elérő német tanulóknál.

8. évfolyam

A 2. ábrán látható, hogy a 8. évfolyamon még szélesebbek ezek a tartományok, tehát az eredmé-
nyek jobban szórnak. Magyarország itt is azon országok közé tartozik, ahol az átlaghoz képest is 
széles tartományt fednek le a teljesítmények a 8. évfolyamon. A nálunk jobb eredményt elérők közül 
csak Tajvan, a velünk egy szinten teljesítők közül csak Izrael esetében szélesebb az 5-ös és 95-ös 
percentilis intervalluma. A 8. évfolyamon Kanada, Szlovénia és Norvégia biztosítja tanulóinak a 
legegyenletesebb tudást.

A tartalmi és kognitív területek szerinti eredmények

Mivel elegendő számú feladat szerepel a tesztekben, a fejezet elején bemutatott tartalmi és kognitív 
területek mentén is lehet vizsgálni az eredményeket, és megállapíthatók az egyes országok relatív 
erősségei és gyengeségei.

A 2. és 3. táblázat a tartalmi területekre, a 4. és 5. táblázat a kognitív területekre vonatkozó 
adatokat tartalmazza. Látható, hogy a részt vevő országok hány pontot szereztek az egyes résztesz-
teken, és ez mennyivel tér el a teljes teszten elért átlagpontszámuktól, illetve az is leolvasható, hogy 
az esetleges eltérések statisztikailag is jelentősnek minősülnek-e.

4. évfolyam

Ahogyan a 2. táblázat adataiból kiolvasható, a negyedikes mérésben részt vevő legtöbb országban a 
tartalmi területeken és a kognitív területeken elért eredmények többsége szignifikánsan különbözik 
a teljes teszt átlagpontszámától. Néhány országban csak egy ilyen terület van, és mindössze három-
három olyan részt vevő országot találunk, ahol minden területen vagy minden kognitív területen 
egyenletesen teljesítettek a tanulók. A tartalmi területek esetében igaz ez a kiválóan teljesítő Hong-
kongra, Koreára, valamint Lengyelországra; a kognitív területeknél Bulgária, Indonézia és Jordánia 
esetén nem volt jelentős eltérés a teljes teszten elért eredménytől egyik területen sem.

A 4. évfolyam három tartalmi területe közül a Számok az, ahol a legkisebb különbségek jelentek 
meg a teljes teszthez képest, a nagyobb, akár 20 pont körüli eltérések a másik két terület esetében 
mutatkoztak mindkét irányban. 

A magyar negyedikesek esetében az Adatábrázolás átlagpontszáma jelentős mértékben, 17 pont-
tal volt alacsonyabb a teljes teszthez képest. A Geometriai alakzatok és mérés területen 7 ponttal, a 
Számok területen 2 ponttal lett jobb a magyar tanulók eredménye a teljes teszt átlagpontszámánál. 
A 17 ponttal alacsonyabb, illetve a 7 ponttal magasabb eltérés szignifikánsnak bizonyult.
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A kognitív területeken (4. táblázat) általánosságban az Alkalmazásnál volt a legkisebb eltérés, 
és az Ismeretnél és az Értelmezésnél jelentek meg jellemzőbben a 10-20 pontos vagy annál is nagyobb 
eltérések mindkét irányban. 

A magyar negyedikeseknél néhány pontos eltérés mutatkozott az Ismeretnél (3 ponttal maga-
sabb), illetve az Alkalmazásnál (3 ponttal alacsonyabb) – mindkét érték statisztikailag jelentősnek 
minősül, az Értelmezéshez tartozó feladatoknál ugyanolyan eredményt értek el a tanulók, mint a 
teljes teszten.

8. évfolyam

A tartalmi területek szerinti részteszteket vizsgálva (3. táblázat), nem volt olyan ország, amely a 
teljes teszten elért átlagához hasonlóan teljesített volna mind a négy részteszten. A kognitív terüle-
teket tekintve (5. táblázat) Korea, Ausztrália, Irán és Omán az a négy ország, ahol statisztikailag 
azonosnak tekinthető pontszámot értek el a tanulók mindhárom részteszten.

A magyar nyolcadikosok az Algebra részteszten érték el viszonylagosan a legrosszabb ered-
ményt, 12 ponttal alacsonyabbat, mint a teljes teszten. A másik három tartalmi területen 3-4 pont-
tal lett magasabb az eredmény, mint a teljes teszten, minden esetben szignifikánsnak bizonyult a 
különbség. 

Az 5. táblázatban a nyolcadikosoknál is az látszik a kognitív területek esetében, hogy az átlag-
eredményhez képest 10 pont fölötti eltérések az Ismeret és az Értelmezés területen tapasztalhatók. 
A magyar nyolcadikosoknál csak az Ismeretnél volt statisztikailag jelentősnek minősülő eltérés, 
3 ponttal lett alacsonyabb a részteszt átlagpontszáma, mint a teljes teszté. 

A fiúk és a lányok eredménye közötti különbségek

3. és 4. ábra arról ad információt, hogy a részt vevő országok közül melyikben van, illetve melyikben 
nincs különbség a fiúk és a lányok eredményei között. A 6–9. táblázatban a magyar tanulóknál 
mutatkozó különbségek láthatók részterületek szerinti bontásban.

4. évfolyam

A negyedikes tanulókra vonatkozó adatokat bemutató 3. ábra szerint a 48 részt vevő országból 18-ban 
a fiúk statisztikailag kimutathatóan, 6–20 közötti pontkülönbséggel jobban teljesítettek a lányoknál, 
8 országban pedig a lányok teljesítménye múlta felül a fiúkét 9 és 43 pont közötti differenciával. 

A hagyományosan kiváló teljesítményt nyújtó Hongkong és a Koreai Köztársaság esetén a fiúk 
értek el magasabb pontszámot (10 és 7 ponttal), míg Tajvanon, Japánban és Szingapúrban nem volt 
különbség a két nem eredménye között. 

Az európai országok közül 10 pontnál nagyobb különbség tapasztalható a fiúk javára a nálunk 
jobban teljesítő Portugáliában (11), illetve a nálunk gyengébben teljesítő országok közül Szlovákiában 
(11), Spanyolországban (12), Horvátországban (12) és Olaszországban (20).

A lányok értek el magasabb pontszámot Szaúd-Arábiában 43, Ománban 22, Jordániában 20, 
Dél-Afrikában és Bahreinben 15, Kuvaitban 12 és Indonéziában 10 pontos különbséggel. Az európai 
országok közül egyedül Finnországban szignifikáns a különbség a lányok javára (9 pont).

A magyar negyedikes tanulók esetében a 6 pontos eltérés a fiúk és a lányok eredménye 
között statisztikailag nem tekinthető különbözőnek, a tartalmi terület szerinti bontásban (6. táb-
lázat) a fiúk 8 ponttal magasabb pontszámot értek el a Számok területen, és 12-vel magasabbat a 
Geometriai alakzatok és mérés területen, ezek szignifikáns eltérések. A lányok 1 pontos előnye az 
Adatábrázolásnál statisztikailag nem jelentős. A kognitív területeken megjelenő 5, 6, illetve 9 pontnyi 
eltérés (8. táblázat) a fiúk javára nem szignifikáns a magyar negyedikesek esetében.

8. évfolyam

Ahogyan a 4. ábrán látszik, a részt vevő országok átlagát tekintve a 8. évfolyamon a lányok átlaga 
néhány ponttal magasabb (483, illetve 480 képességpont) a fiúkénál. Ez az adat nem vethető össze a 
negyedikes adatokkal, mivel a nyolcadikos mérésben részt vevő országok köre eltér a negyedikese-
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kétől. Nincs olyan európai ország a résztvevők között, ahol a nyolcadikos lányok eredménye szigni-
fikánsan meghaladná a fiúkét. Omán, Botswana, Jordánia, Thaiföld, Bahrein, Malajzia és Szingapúr 
az a hét ország, ahol 9-32 pontnyi, statisztikailag jelentős eltérés van a lányok javára. 

Hat olyan ország van, ahol a fiúk teljesítménye jobbnak bizonyult a lányokénál. Kanada, Olasz-
ország, Svédország, Oroszország, Chile (4, 7, 7, 9, illetve 18 pontnyi különbség) mellett a magyar 
tanulóknál is ez a helyzet, 9 pontnyi eltérés mutatható ki a fiúk javára a nyolcadik évfolyamon. 

Részterületek szerinti bontásban vizsgálva a különbséget (7. táblázat), a magyar tanulóknál 
azt láthatjuk, hogy az Algebra területén a lányok javára, valamint a Geometriánál a fiúk javára 
mutatkozó néhány pontos különbség nem szignifikáns, ellenben az Adat és valószínűség területen 
igen jelentősen, 12 ponttal magasabb teljesítményt nyújtottak a fiúk, a Számok területen pedig még 
nagyobb, 19 pont a differencia a javukra. A kognitív területek mentén vizsgálódva (9. táblázat) az 
látható, hogy az Ismeret és az Értelmezés területen 6-6 ponttal jobb eredmény a fiúk javára nem 
minősül jelentős különbségnek, de az Alkalmazás területen mutatkozó 12 pontos eltérés igen.

A tanulók képességszintek szerinti megoszlása

A 5. és 6. ábra a negyedikes, illetve a nyolcadikos tanulók képességszintek szerinti megoszlását szem-
lélteti. Az ábrán a kiváló szintet elért tanulók aránya szerinti sorrendben szerepelnek az országok. 
Az adott képességszintet elérők arányába minden olyan tanuló beleszámít, aki elérte a képességszint 
alsó határát, tehát beleszámítanak a magasabb képességszinteket elérő tanulók is.

Az oktatási rendszerek fontos jellemzője, hogy a képességszinteken hogyan oszlanak meg a 
tanulók, milyen a kimagaslóan teljesítők, illetve a leszakadók aránya. 

4. évfolyam

A 4. évfolyamon a legjobb teljesítményt nyújtó távol-keleti országok (Szingapúr, Hongkong, Korea, 
Tajvan, Japán) esetében a diákok jelentős hányada (50–32 százalék) eléri a kiváló képességszintet, 
emellett alig vannak leszakadók (akik az alacsony szintet sem érik el), Hongkongban, Koreában, 
Tajvanon az 1 százalékot sem érik el, Szingapúrban és Japánban is csak 1 százalék az arányuk. 
Ezekben az országokban a tanulóknak legalább a 93 százaléka, de van, ahol a 98 százaléka elérte 
az átlagos szintet.

A magyar negyedikeseknél jobban teljesítő országok körében a kiemelkedő szintet elérők ará-
nya 20 százalék fölött van az észak-íreknél és az oroszoknál, 10 és 17 százalék között van a többiek 
esetében. A magyar negyedikesekhez hasonlóan teljesítő országoknál (Hollandia kivételével, ahol 
ez csak 3 százalék) 8-10 százalék ez az arány. Örömteli, hogy a magyar tanulóknál ennél kicsit 
magasabb ez az arány, negyedikeseink 12 százaléka érte el a kiváló szintet. Ha a leszakadók 
arányát tekintjük, már nem ilyen kedvező a kép a magyar tanulókra nézve. A nálunk jobban teljesítő 
országokban legfeljebb a tanulók 5 százaléka tartozik a leszakadók közé. A velünk egy szinten telje-
sítők közül Belgium pozitív példát nyújt, mindössze 1 százalék a leszakadók aránya, de 3-4 százalék 
ez az érték még Litvániában, Lengyelországban, Finnországban és Csehországban is. Hazánkban a 
leszakadók aránya 8 százalék, Bulgáriához és Ciprushoz hasonlóan.

8. évfolyam

A 8. évfolyam esetében is azt tapasztalhatjuk, hogy a kimagaslóan teljesítő távol-keleti országokban 
(Szingapúr, Tajvan, Korea, Hongkong, Japán) kiváló szintet elérő tanulók aránya igen magas (itt 54–37 
százalék), és a leszakadók aránya is csekély, 1–3 százalék között van. A nem távol-keleti országok 
közül csak 5-ben éri el a kiváló szintet elérők aránya a 10 százalékot. A nálunk jobb átlageredményt 
elérő Oroszország (14 százalék), a velünk statisztikailag megegyező eredményt elérő Izrael (13 szá-
zalék), Egyesült Államok (10 százalék) és Anglia (10 százalék) mellett a magyar nyolcadikosok 
12 százaléka ért el kiemelkedő eredményt. Rontja a képet, hogy a leszakadók aránya szintén 
12 százalék a magyar nyolcadikosok körében, a velünk egy szinten teljesítők közül még két olyan 
ország van, ahol a leszakadók aránya meghaladja a 10 százalékot: Izrael (16 százalék) és Ausztrália 
(11 százalék). Az Egyesült Államok, Anglia, Írország, Litvánia, Szlovénia és Norvégia esetén ez az 
arány 5–9 százalék közötti.
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Az eredmények változásai

A több mérési ciklusban is részt vett országokban nyomon követhetők az eredmények változásai a 
mérési évek során. A 7. és 8. ábra adatai azt mutatják, hogy az egyes felmérési években milyen ered-
ményeket értek el a negyedikes, illetve a nyolcadikos tanulók, és tapasztalható-e szignifikáns eltérés 
az egyes évek átlageredményei között. A 10. és 11. táblázatból látható, hogyan változott országonként 
az egyes képességszinteket elérő tanulók aránya negyedikben és nyolcadikban. A tartalmi területek 
szerinti magyar eredmények változását a 12. és 13. táblázat, a kognitív területek szerinti változásokat 
a 14. és 15. táblázat mutatja, a fiúk és a lányok eredményének változását a 9. és 10. ábra szemlélteti. 

4. évfolyam

Az 7. ábra adataiból leolvasható, hogy a legjobban teljesítő öt távol-keleti ország közül négyben, 
Tajvanon, Japánban, Szingapúrban és Hongkongban a 2011-esnél szignifikánsan jobb eredményt 
értek el a negyedikes tanulók (5–13 ponttal). A képességszintek szerint vizsgálódva az látszik, hogy 
a 2011-es adatokhoz viszonyítva Szingapúrban és Hongkongban a kiváló teljesítményt elérők aránya, 
Tajvanon és Japánban az átlagos szintet elérők aránya nőtt jelentősen, a többi szint esetében nem 
tapasztalható változás. 

Az európai országokat tekintve, a 2011-es mérési eredményekhez képest 22 ponttal javított 
teljesítményén a korábban is a legjobbak között szereplő Oroszország, és 20 ponttal ért el többet 
Írország. A legmagasabb, 23 pontos növekedés a korábban a TIMSS nemzetközi átlaga alatt teljesítő 
Spanyolország esetében tapasztalható, 2015-ös eredményük már szignifikánsan meghaladja ezt az 
átlagot. Magyarország abba a csoportba tartozik, ahol 10–20 pont közötti teljesítményjavulás 
mutatkozik, ebbe a csoportba tartozik még Csehország (17), Svédország (15) és Horvátország (12) 
is. 10 pont alatti átlagpontszám-növekedés figyelhető meg a legjobbak között szereplő Portugália 
esetében, 2015-re 9 ponttal tudott jobb eredményt elérni, illetve még a szlovén negyedikesek pont-
számában volt 7 pontos növekedés. 

Képességszintek szerint vizsgálva a 2011-es és 2015-ös adatokat, kimutatható emelkedés figyel-
hető meg Oroszország, Írország, Csehország és Spanyolország esetében mind a négy képességszintet 
elérő tanulók arányában. Portugáliában és Szlovéniában az átlagpontszámok növekedése a kiváló 
és a magas képességszintet elérő tanulók arányának növekedéséből adódott. Svédországban a felső 
három képességszinthez tartozó tanulók arányában tapasztalható növekedés.

Három európai ország, Finnország, Hollandia és Németország esetében azt láthatjuk, hogy a 
negyedikesek eredménye szignifikánsan, 10, 10, illetve 6 ponttal gyengébb lett négy évvel korábbi 
negyedikeseik eredményénél. A gyenge képességszintet sem elérő leszakadók aránya (mindössze 1-4 
százalék) sehol sem nőtt statisztikailag kimutathatóan. A németeknél csak az átlagos szintet elérők 
aránya csökkent, a hollandoknál a magas és az átlagos szintet, a finneknél a kiváló és az átlagos 
szintet elérők arányában tapasztalható negatív változás.

A magyar negyedikesek eredménye a 2015-ös mérésben tehát 14 ponttal magasabb a 2011-es 
negyedikesek eredményénél, 19 ponttal magasabb a 2007-esnél. A 2003-as és 1995-ös eredmények-
hez viszonyított 1, illetve 8 pontnyi növekedés a mérési hiba miatt nem tekinthető szignifikánsnak.   

Képességszintek szerinti bontásban vizsgálva a felső három (kiváló, magas és átlagos) szinthez 
tartozó tanulók arányában növekedés tapasztalható a 2011-es megoszláshoz képest, a legalább alsó 
szintet elérők aránya nem változott, tehát a jobb eredmény nem jár együtt a leszakadók arányának 
csökkenésével.

A részterületi bontásban az figyelhető meg, hogy 2015-ben a Számok tartalmi területen a 2011-es 
és 2007-es eredményekhez képest is 16 ponttal magasabb lett az átlageredmény, a Geometriai alakza-
tok és mérésnél már 2011-re is javult az eredmény 2007-hez képest 14 ponttal, most újabb 16 ponttal 
emelkedett ennek a résznek az átlaga (12. táblázat). A Statisztikai ábrázolásban tapasztalható néhány 
pontos emelkedés 2011-hez képest nem számít szignifikánsnak, de a 2007-hez viszonyított 16 pontos 
növekedés már jelentős. 

A kognitív területek szerinti bontásban azt láthatjuk, hogy 2011-ben 2007-hez képest mind-
három területen volt néhány pontos emelkedés, amelyek azonban statisztikailag nem tekinthetők 
szignifikánsnak, viszont a 2015-ös értékek a korábbi két ciklus eredményéhez képest jelentősen 
nőttek: 2011-hez képest 13-15, 2007-hez képest 20-21 ponttal (14. táblázat).

51–56., 61. 

57., 58., 59. 

51–53. 

59. 

59. 
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A magyar negyedikes fiúk és negyedikes lányok eredménykülönbségeit vizsgálva megállapít-
hatjuk, hogy az eddigi TIMSS-mérések során a fiúk javára mutatkozó 3-6 pontnyi különbség mindig 
a mérési hibahatáron belül maradt, nem minősül statisztikailag jelentősnek (9. ábra).

8. évfolyam

Ahogyan azt a 8. ábra adatai mutatják, a legjobban teljesítő öt távol-keleti ország közül kettőben 
javult, egyben romlott a 2011-ben is nagyon magas átlageredmény. Japán további 17, Szingapúr további 
10 ponttal javított 2011-es átlageredményéhez képest, Tajvan eredménye 10 ponttal csökkent. Japán 
átlageredményének növekedése a felső három képességszinten lévő tanulók arányának növekedésé-
ből származik, Szingapúrban csak a kiváló képességszintet elérők aránya nőtt, míg Tajvanon csak a 
kiváló képességszintet elérők aránya csökkent.

A résztvevők közül négy európai országban nőtt szignifikánsan a nyolcadikosok átlagpont-
száma a matematikateszten 2011-hez képest, Svédországban 16 ponttal, Szlovéniában és Norvégiában 
12  ponttal, Litvániában 10 ponttal. Svédországban és Szlovéniában mind a négy képességszinten 
kimutatható néhány százalékos, statisztikailag is kimutatható növekedés. Norvégiában az alsó három 
szintet elérők arányában figyelhető meg pozitív változás, a kiváló szintet 2015-ben is a nyolcadikosok 
1 százaléka érte el. A litván nyolcadikosoknál a két középső szintet elérők arányában bekövetkezett 
növekedéssel függ össze az átlagpontszám emelkedése.

A 8. évfolyam mérésében részt vevő európai országok közül sehol sem csökkent az átlag-
eredmény.

A magyar tanulók jelentős, 10 pontos pontszámnövekedése a 2011-es értékhez képest nem 
szignifikáns. A 2011-es átlagpontszám a 2007-es számokhoz képest szignifikánsan alacsonyabb volt, 
a 2007-es és 2015-ös érték közötti 2 pontos differencia gyakorlatilag megegyező eredményt jelent. 
A 2015-ös pontszám ugyanakkor még mindig lényegesen (12-15 ponttal) alacsonyabb a 2007 előtti, 
azaz a 2003-as, az 1999-es és az 1995-ös átlagnál.

A 10 pontos növekedés a kiváló és magas képességszinten teljesítők arányának növekedéséből 
adódott, a leszakadók 12 százalékos aránya viszont nem csökkent 2015-höz képest (11. táblázat). 

A részterületek szerinti bontást vizsgálva, a Geometria területen figyelhető meg a legnagyobb 
átlagpontszám-emelkedés (17 pont) a 2011-es adatokhoz képest. A Számok 8, az Algebra 6, valamint 
az Adat és valószínűség 2 pontos átlagpontszám-emelkedése nem szignifikáns eltérés. A tartalmi 
területek 2007-es átlagpontszámaihoz viszonyított 8 és –8 pont közötti eltérések statisztikailag nem 
minősülnek jelentősnek (13. táblázat).

A kognitív területek mentén (15. táblázat) 2011-hez képest az Alkalmazás és az Értelmezés 
területén 11, illetve 13 ponttal magasabb eredmény jelentősnek mondható, az Ismeret területen a 
4 pontos emelkedés nem szignifikáns. 2007-hez képest a 10 pontos csökkenés az Ismeret területen 
a statisztikai hibahatáron belül van, ugyanígy az Alkalmazásnál a 3 pontos növekedés. Az Értelmezés 
2015-ös átlagpontszáma megegyezik a 2007-esével.

A TIMSS-mérés története folyamán a magyar nyolcadikos fiúk és lányok közötti eredmény-
különbség hol nőtt, hol csökkent: 0 pont és 9 pont között alakult. Kétszer bizonyult szignifikánsnak: 
2003-ban, amikor 7 pontos eltérés mutatkozott, illetve a legutolsó, 2015-ös mérésnél, amikor 9 ponttal 
lett magasabb a fiúk átlagpontszáma a lányokénál.  

Korosztálykövetés

A TIMSS-mérés négyévenként zajlik, a 2015-ben nyolcadikos korosztály 2011-ben negyedikes volt, 
ez a populáció tehát négy év elmúltával másodszor is szerepelt a vizsgálatban. A 16. táblázatban 
szereplő 27 ország esetében vizsgálható, hogy ezt a populációt tekintve hogyan alakult az országok 
relatív sorrendje.

A táblák az adott év adott évfolyamának átlageredmény szerinti sorrendjében mutatják az 
országokat, az országok neve melletti nyilak azt jelölik, hogy szignifikánsan jobb vagy rosszabb az 
eredményük az adott évfolyam 500 pontos TIMSS-skálaátlagnál.

 61.

 54–56.

 58.

 59.

 59.

 60.
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11 ország, Szingapúr, a Koreai Köztársaság, Hongkong, Tajvan, Japán, Anglia, Oroszország, 
az Egyesült Államok, Litvánia, Szlovénia, valamint Magyarország 2011-es negyedikesei 2015-ben 
nyolcadikosként is a TIMSS-skálaátlag fölött teljesítettek (természetesen átlageredményük változott), 
közülük Angliában, Litvániában és hazánkban a nyolcadikosok eredménye 2011-ben még csak az 
átlag szintjét érte el.

A svédek 2011-es negyedikes eredményei átlag körüliek, 2015-ös nyolcadikos eredményei úgy-
szintén. A 2011-es és 2015-ös negyedikes eredményeket összevetve, valamint a nyolcadikos eredmé-
nyeket összehasonlítva is az látszik, hogy javult az adott évfolyam átlageredménye a négy év alatt, a 
„rangsorban” tehát mindkét évfolyam előrébb lépett a korábbi méréshez képest.

Ausztrália és Norvégia negyedikeseihez képest a nyolcadikosok hátrébb szerepelnek az országok 
rangsorában. Az ausztrál negyedikesek eredménye 2011-ben a TIMSS-skálaátlagnál magasabb volt, 
míg 2015-ben a nyolcadikos skálához képest már nem értek el jobbnak számító eredményt. Sem a 
negyedikesek 2011-es és 2015 eredménye, sem a nyolcadikosok 2011-es és 2015 eredménye között 
nem figyelhető meg változás, az ausztrál negyedikesek 2011-ben viszonylag előnyösebb pozícióban 
voltak az országok közötti „rangsorban”, ahogy 2015-ben is a nyolcadik évfolyamosok között. 

2011-ben a norvég negyedikesek eredménye a negyedikes átlag körüli volt, ugyanezen populáció 
átlageredménye 2015-ben nem érte el a nyolcadikos TIMSS-skálaátlagot. Emellett az látszik, hogy 
Norvégiában a negyedikesek 2011-es átlagos és 2015-ös átlag alatti eredménye között nincs valós 
különbség, a 2011-es nyolcadikos eredménynél jelentősen jobb a 2015-ös nyolcadikos eredmény, bár 
még mindig átlag alattinak számít. 

A kazah negyedikesek 2011-ben a TIMSS-skálaátlag körül teljesítettek, míg ugyanők 2015-ben 
már jóval az átlag felett szerepeltek. 2011-es eredményeikhez képest mindkét évfolyam átlagpont-
száma jelentősen magasabb lett 2015-re.

Összefoglalás

A TIMSS 2015-ös vizsgálatban 50 ország negyedikesei vettek részt.
A magyar negyedikesek 525 pontos átlageredménye szignifikánsan magasabb a TIMSS-átlagnál. 

Az eredmény egy szinten van Litvánia, Finnország, Lengyelország, Hollandia, Csehország, Bulgária és 
Ciprus negyedikeseinek a teljesítményével. A résztvevők közül 15 országban volt a magyarnál maga-
sabb eredmény: a hagyományosan kiválóan teljesítő távol-keleti Szingapúrban, Hongkongban, Koreai 
Köztársaságban, Tajvanon, Japánban, az európai országok közül Észak-Írországban, Oroszországban, 
Norvégiában, Írországban, Angliában, Belgiumban, Portugália, Dániában, valamint Kazahsztánban 
és az Egyesült Államokban. 

A fiúk és a lányok pontszámát összevetve a magyar negyedikesek körében nem tapasztalható 
kimutatható eredménykülönbség.

A magyar negyedikesek 12 százaléka sorolható a kiváló képességszintbe, ez igen jó arány, és 
inkább a nálunk jobb eredményt elérő országokra jellemző, viszont a leszakadók aránya is viszony-
lag magas (8 százalék), ehhez hasonló érték inkább a nálunk gyengébb eredményű országoknál 
tapasztalható.

Örvendetes, hogy negyedikeseink eredménye javult, a 2011-es értéknél 14-gyel, a 2007-esnél 
19-cel magasabb pontszám jelentős, ezzel a negyedikesek eredménye statisztikailag megegyezik a 
2003-as és az 1995-ös mérés eredményével. 

2015-ben a kiváló, magas és átlagos szintet elérő tanulók arányában tapasztalható növekedés 
a 2011-es értékekhez képest, a legalább alacsony szintet elérők aránya nem változott, tehát az átlag-
eredmény javulása nem járt együtt a leszakadók arányának csökkenésével. 

A TIMSS 2015-ös mérésben 38 ország nyolcadikosai vettek részt.
A magyar nyolcadikos tanulók 514 pontos átlaga is szignifikánsan magasabb, mint a TIMSS-

skálaátlag. A résztvevők közül itt is a hagyományosan kiválóan szereplő távol-keleti országok értek 
el nálunk jobb eredményt: Szingapúr, a Koreai Köztársaság, Tajvan, Hongkong, Japán, valamint 
Oroszország, Kazahsztán, Kanada. A magyar nyolcadikosokkal egy szinten teljesítettek Írország, az 
Egyesült Államok, Anglia, Szlovénia, Norvégia, Litvánia, Izrael és Ausztrália diákjai. 

A fiúk és a lányok eredménye között 9 pontnyi különbség mutatkozott a fiúk javára, a 2003-as 
mérés után 2015-ben ismét statisztikailag jelentősnek mutatkozik az eltérés.
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A képességszintek szerinti megoszlás hasonló képet fest, mint a 4. évfolyamon, a kiváló szintet 
elérő tanulók aránya viszonylag magas (12 százalék), és ugyanez mondható az alacsony szintet el 
sem érő tanulók arányáról.

A magyar 8. évfolyamosok eredménye 10 ponttal magasabb a 2011-es értékhez képest, ez az 
eltérés azonban a statisztikai hibahatáron belül van, így nem minősül szignifikánsnak. Statisztikailag 
megegyezik a 2007-es eredménnyel is (2 pont a differencia), a korábbi három mérés eredményétől 
azonban kimutathatóan gyengébb (12-17 ponttal). A képességszintek szerinti változásokat vizsgálva 
azt láthatjuk, hogy a 2011-es méréshez képest a kiváló és a magas képességszintet elérők aránya szig-
nifikánsan nőtt, az átlagos és az alacsony képességszintet elérőké nem változott, tehát a leszakadók 
arányában sincs kimutatható javulás.



Példafeladatok matematikából

1. példafeladat Alacsony képességszint TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Tajvan 98 (0,6) h

Oroszország 98 (0,7) h

Japán 98 (0,6) h

Koreai Köztársaság 96 (0,8) h

Csehország 96 (0,8) h

† Hongkong 96 (0,9) h

2 Spanyolország 96 (1,0) h

2 Litvánia 95 (1,1) h

2 Portugália 94 (0,9) h

Franciaország 94 (1,2) h

Horvátország 94 (1,2) h

† Belgium (flamand) 94 (0,9) h

Norvégia 94 (1,2) h

3 Szerbia 94 (1,5) h

Lengyelország 94 (1,2) h

2 Szingapúr 94 (1,0) h

† Hollandia 93 (1,3) h

Kazahsztán 93 (1,3) h

Írország 93 (1,3) h

Anglia 93 (1,1) h

‡ Észak-Írország 92 (1,4) h

Finnország 92 (1,2) h

2 † Egyesült Államok 92 (0,8) h

Chile 92 (1,1) h

Németország 92 (1,3) h

Ciprus 92 (1,2) h

2 Olaszország 91 (1,4) h

Bulgária 91 (1,5) h

Magyarország 91 (1,7) h

2 Svédország 91 (1,4) h

Szlovénia 90 (1,3) h

Ausztrália 89 (1,3)  

Szlovákia 88 (1,5)  

2 † Dánia 88 (1,7)  

Új-Zéland 87 (1,2)  

Nemzetközi átlag 87 (0,2)  

1 Grúzia 87 (1,8)  

1 2 † Kanada 87 (1,1)  

Törökország 85 (1,7)  

Egyesült Arab Emírségek 77 (1,2) i

Katar 74 (1,9) i

2 Bahrein 72 (1,8) i

Omán 66 (1,8) i

Marokkó 62 (2,6) i

Indonézia 59 (2,7) i

Kuvait 58 (2,5) i

Szaúd-Arábia 58 (2,2) i

Irán 57 (3,2) i

Jordánia – –  

Dél-afrikai Köztársaság – –  

Tartalmi terület: Számok
Kognitív terület: Ismeret
Feladat leírása: Szövegesen megadott négyjegyű szám azonosítása.

A háromezer-huszonhárom az alábbi módon írható le.

a  323
b  3 023
c  30 023
d   300 023

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
¶  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak nem felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Nincs értékelhető adat.
h A százalékos megoldottság szignifikánsan magasabb a nemzetközi átlagnál.
i A százalékos megoldottság szignifikánsan alacsonyabb a nemzetközi átlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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2. példafeladat Átlagos képességszint TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Koreai Köztársaság 97 (0,8) h

† Hongkong 93 (1,4) h

Tajvan 92 (1,0) h

2 Szingapúr 89 (1,2) h

Japán 88 (1,4) h

Lengyelország 84 (1,7) h

Finnország 83 (1,6) h

Oroszország 82 (1,6) h

Horvátország 82 (2,0) h

2 Portugália 81 (1,6) h

2 Spanyolország 80 (2,1) h

‡ Észak-Írország 79 (1,9) h

2 Olaszország 79 (1,9) h

Kazahsztán 79 (1,9) h

Ciprus 79 (2,0) h

2 Litvánia 77 (2,1) h

Norvégia 77 (1,8) h

Bulgária 75 (2,2) h

2 † Egyesült Államok 75 (1,5) h

Szlovénia 75 (2,0) h

Írország 75 (2,2) h

Magyarország 74 (2,1) h

Anglia 73 (2,3) h

3 Szerbia 73 (2,4) h

Németország 73 (2,3) h

† Hollandia 72 (2,1) h

Franciaország 71 (2,4)  

Törökország 71 (2,1)  

2 Svédország 69 (2,5)  

† Belgium (flamand) 69 (2,0)  

Nemzetközi átlag 68 (0,3)  

Csehország 65 (2,1)  

1 Grúzia 65 (2,8)  

2 † Dánia 64 (2,7)  

Irán 64 (1,6) i

Ausztrália 62 (2,4) i

1 2 † Kanada 59 (2,1) i

Chile 56 (2,1) i

2 Bahrein 55 (1,2) i

Szlovákia 55 (2,2) i

Jordánia 47 (1,2) i

Egyesült Arab Emírségek 47 (1,3) i

Omán 46 (1,6) i

Új-Zéland 45 (2,4) i

Katar 43 (2,4) i

Szaúd-Arábia 43 (2,3) i

Indonézia 41 (1,4) i

Marokkó 41 (1,5) i

Kuvait 29 (1,4) i

Dél-afrikai Köztársaság 23 (1,0) i

Tartalmi terület: Geometriai alakzatok és mérés
Kognitív terület: Alkalmazás
Feladat leírása: Annak az időpontnak az azonosítása, amikor az óra mutatói derékszöget zárnak be.

Az óra mutatói 3.00 órakor derékszöget zárnak be. Melyik másik időpontban zárnak be a mutatók 
derékszöget?

a 3.15
b 3.45
c 9.00
d 9.45

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
¶  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak nem felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Nincs értékelhető adat.
h A százalékos megoldottság szignifikánsan magasabb a nemzetközi átlagnál.
i A százalékos megoldottság szignifikánsan alacsonyabb a nemzetközi átlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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3. példafeladat Magas képességszint TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Koreai Köztársaság 91 (1,2) h

† Hongkong 91 (1,6) h

Tajvan 85 (1,7) h

2 Szingapúr 85 (1,3) h

Japán 84 (1,5) h

Finnország 81 (1,8) h

2 Portugália 79 (1,6) h

2 Svédország 77 (2,4) h

Oroszország 76 (2,1) h

Magyarország 74 (2,8) h

2 † Egyesült Államok 74 (1,4) h

Németország 74 (2,1) h

Csehország 74 (1,9) h

Norvégia 73 (2,1) h

2 Olaszország 73 (2,2) h

Horvátország 72 (2,3) h

Ciprus 72 (1,7) h

Anglia 71 (1,8) h

Franciaország 71 (2,3) h

Bulgária 71 (2,3) h

Szlovákia 71 (2,0) h

† Hollandia 70 (2,0) h

‡ Észak-Írország 70 (2,3) h

Lengyelország 69 (2,2) h

† Belgium (flamand) 68 (1,9)  

1 2 † Kanada 67 (1,6)  

2 Spanyolország 66 (1,9)  

3 Szerbia 65 (2,5)  

Nemzetközi átlag 64 (0,3)  

2 † Dánia 64 (2,5)  

Ausztrália 63 (2,6)  

Szlovénia 62 (2,4)  

Írország 61 (2,2)  

Kazahsztán 61 (2,3)  

2 Litvánia 61 (2,5)  

Chile 56 (1,7) i

Törökország 56 (1,6) i

2 Bahrein 55 (1,2) i

1 Grúzia 52 (2,4) i

Új-Zéland 51 (2,1) i

Omán 51 (1,6) i

Irán 50 (1,5) i

Egyesült Arab Emírségek 49 (1,2) i

Jordánia 48 (1,4) i

Katar 45 (2,3) i

Marokkó 38 (1,2) i

Szaúd-Arábia 37 (2,9) i

Indonézia 34 (1,3) i

Kuvait 33 (1,5) i

Dél-afrikai Köztársaság 27 (0,9) i

Tartalmi terület: Számok
Kognitív terület: Értelmezés
Feladat leírása: Helyi értékre vonatkozó állítások elemzése egy négyjegyű szám azonosításához.

Blanka ezt a fejtörőt írta egy 4-jegyű számról:
A százasok helyén 7-es számjegy áll.
Az ezresek helyén álló számjegy nagyobb, mint a százasok helyén álló számjegy.
Az egyesek helyén álló számjegy kisebb, mint a százasok helyén álló számjegy.

Melyik számra gondolt Blanka?

a 2708
b 4733
c 8726
d 9718

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
¶  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak nem felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Nincs értékelhető adat.
h A százalékos megoldottság szignifikánsan magasabb a nemzetközi átlagnál.
i A százalékos megoldottság szignifikánsan alacsonyabb a nemzetközi átlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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4. példafeladat Kiváló képességszint TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Koreai Köztársaság 77 (1,7) h

Japán 68 (1,9) h

2 Szingapúr 64 (1,8) h

Tajvan 63 (2,1) h

† Hongkong 59 (2,4) h

Norvégia 54 (2,3) h

Finnország 54 (2,5) h

Lengyelország 49 (2,8) h

Szlovénia 48 (2,2) h

1 2 † Kanada 48 (1,9) h

Csehország 44 (2,0) h

Írország 43 (2,8) h

2 † Egyesült Államok 43 (1,6) h

2 Svédország 42 (2,3) h

Anglia 42 (2,3) h

Oroszország 41 (2,3) h

Németország 39 (2,2) h

3 Szerbia 38 (1,9) h

Magyarország 36 (2,1)  

2 Litvánia 36 (2,0)  

‡ Észak-Írország 35 (2,2)  

Nemzetközi átlag 34 (0,3)  

Ausztrália 33 (2,2)  

† Belgium (flamand) 32 (2,1)  

Ciprus 31 (1,7)  

Kazahsztán 30 (2,6)  

2 Spanyolország 29 (1,9) i

Szlovákia 29 (1,6) i

† Hollandia 28 (2,3) i

Új-Zéland 28 (1,7) i

2 Olaszország 28 (1,8) i

2 Portugália 27 (1,7) i

Horvátország 27 (2,0) i

Bulgária 27 (2,4) i

2 † Dánia 25 (2,1) i

Franciaország 25 (1,8) i

Törökország 24 (1,7) i

Omán 20 (1,3) i

Egyesült Arab Emírségek 20 (1,0) i

2 Bahrein 18 (1,8) i

Katar 16 (1,8) i

1 Grúzia 16 (1,8) i

Chile 15 (1,3) i

Szaúd-Arábia 14 (1,3) i

Indonézia 14 (1,6) i

Irán 10 (1,6) i

Marokkó 9 (1,3) i

Kuvait 2 (0,8) i

Jordánia – –  

Dél-afrikai Köztársaság – –  

Tartalmi terület: Adatábrázolás
Kognitív terület: Értelmezés
Feladat leírása: B rész - Következtetés levonása és indoklás táblázatban adott adatok alapján.

Egy triatlonversenyen az atléták először úsznak, aztán kerékpároznak, majd futnak. A táblázat Kati, 
Barbara és Zsuzsa versenyeredményeit mutatja. Egy összesítést már kiszámoltunk.

Triatloneredmények percben

Kati Barbara Zsuzsa

Úszás 35 25 50

Kerékpározás 80 90 85

Futás 135 130 120

Összesen 250

A. Az nyer, aki a legkevesebb perc alatt ér célba. Ki nyerte a triatlont?
 Mennyi az ő ideje?

Válasz: _______________ _______________ perc

B. Zsuzsa jövőre gyorsabban szeretné befejezni a triatlonversenyt.
 Miben kell leginkább javulnia, hogy legyőzhesse Katit és Barbarát?
 (Tegyél X-et a megfelelő négyzetbe!)
 C úszás
 C kerékpározás
 C futás
A táblázat adatai alapján indokold a válaszodat!

A B résznél szereplő válasz egy teljes értékű választ mutat be. (1 pont)

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
¶  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak nem felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Nincs értékelhető adat.
h A százalékos megoldottság szignifikánsan magasabb a nemzetközi átlagnál.
i A százalékos megoldottság szignifikánsan alacsonyabb a nemzetközi átlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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5. példafeladat  Alacsony képességszint TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

2 Szingapúr 96 (0,6) h

Hongkong 95 (0,9) h

Koreai Köztársaság 95 (0,9) h

Tajvan 95 (0,9) h

Japán 93 (1,1) h

Anglia 92 (1,2) h

Szlovénia 90 (1,4) h

Írország 90 (1,2) h

2 Litvánia 89 (1,5) h

Ausztrália 87 (1,3) h

Magyarország 86 (1,7) h

1 † Kanada 86 (1,3) h

† Új-Zéland 85 (1,4) h

2 Olaszország 85 (1,7) h

† Egyesült Államok 84 (1,0) h

Norvégia 84 (1,8) h

Oroszország 84 (1,8) h

Málta 83 (1,5) h

1 2 Grúzia 81 (2,1)  

Thaiföld 81 (1,9)  

Egyesült Arab Emírségek 79 (0,9)  

3 Izrael 78 (1,5)  

Nemzetközi átlag 78 (0,3)  

Svédország 78 (1,8)  

Bahrein 75 (1,9)  

Malajzia 75 (1,6)  

Törökország 75 (2,4)  

Kazahsztán 73 (2,0) i

Irán 70 (1,8) i

Chile 70 (1,9) i

Katar 69 (1,8) i

Kuvait 66 (2,1) i

Libanon 64 (2,6) i

Omán 61 (1,5) i

Marokkó 60 (1,5) i

Botswana 59 (1,6) i

Jordánia 58 (1,9) i

Dél-afrikai Köztársaság 57 (1,7) i

Szaúd-Arábia 56 (2,6) i

Egyiptom 55 (1,9) i

Tartalmi terület: Adat és valószínűség
Kognitív terület: Ismeret
Feladat leírása: Annak a táblázatnak az azonosítása, amelyik a piktogramon ábrázolt információhoz tartozik.

A piktogram azt mutatja, mennyi pizzát adott el egy bolt négy hónap alatt.

Az alábbi táblázatok közül az egyik ugyanezeket az adatokat mutatja, melyik?

a 

Hónap Eladott pizzák
Január 60

Február 80
Március 60
Április 60

b 

Hónap Eladott pizzák
Január 70

Február 80
Március 60
Április 70

b 

Hónap Eladott pizzák
Január 70

Február 140
Március 60
Április 70

b 

Hónap Eladott pizzák
Január 60

Február 80
Március 70
Április 60

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
¶  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak nem felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Nincs értékelhető adat.
h A százalékos megoldottság szignifikánsan magasabb a nemzetközi átlagnál.
i A százalékos megoldottság szignifikánsan alacsonyabb a nemzetközi átlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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6. példafeladat  Átlagos képességszint TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Koreai Köztársaság 94 (1,1) h

Japán 92 (1,0) h

Tajvan 90 (1,1) h

2 Szingapúr 88 (1,1) h

Hongkong 88 (1,3) h

† Új-Zéland 78 (1,4) h

Ausztrália 77 (1,6) h

Magyarország 77 (2,0) h

Írország 76 (2,1) h

Anglia 75 (1,9) h

2 Olaszország 73 (2,1) h

1 † Kanada 71 (1,5) h

2 Litvánia 68 (2,3) h

Norvégia 67 (2,3) h

Szlovénia 64 (2,3) h

Svédország 63 (2,0)  

Chile 62 (2,1)  

Törökország 60 (2,2)  

Oroszország 60 (2,7)  

Nemzetközi átlag 60 (0,3)  

† Egyesült Államok 60 (1,5)  

Irán 57 (1,9)  

Malajzia 57 (1,8)  

Kazahsztán 56 (2,8)  

3 Izrael 56 (2,1)  

Málta 56 (1,8) i

Bahrein 55 (2,0) i

Katar 53 (1,9) i

Thaiföld 53 (2,2) i

Egyesült Arab Emírségek 53 (1,4) i

1 2 Grúzia 50 (2,5) i

Marokkó 48 (1,5) i

Omán 38 (1,3) i

Kuvait 36 (2,1) i

Jordánia 36 (2,0) i

Dél-afrikai Köztársaság 32 (2,0) i

Libanon 32 (2,3) i

Szaúd-Arábia 32 (2,5) i

Egyiptom 30 (2,0) i

Botswana 27 (2,0) i

Tartalmi terület: Geometria
Kognitív terület: Értelmezés
Feladat leírása: Adott testháló alapján a szemközti oldal azonosítása.

Luca a fenti ábrán látható hálóból kockát hajtogatott. Melyik oldallap van a Q oldallal szemben?

a P
b S
c T
d U

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
¶  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak nem felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Nincs értékelhető adat.
h A százalékos megoldottság szignifikánsan magasabb a nemzetközi átlagnál.
i A százalékos megoldottság szignifikánsan alacsonyabb a nemzetközi átlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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7. példafeladat  Magas képességszint TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

2 Szingapúr 82 (1,6) h

Hongkong 78 (1,9) h

Koreai Köztársaság 77 (1,9) h

Tajvan 76 (1,4) h

Oroszország 75 (1,7) h

Japán 74 (1,8) h

Kazahsztán 70 (2,3) h

1 † Kanada 64 (1,6) h

† Egyesült Államok 60 (1,5) h

2 Litvánia 59 (2,6) h

Írország 57 (2,2) h

Anglia 56 (1,9) h

Málta 56 (2,1) h

3 Izrael 53 (2,1)  

Ausztrália 52 (1,9)  

Nemzetközi átlag 51 (0,3)  

1 2 Grúzia 51 (2,8)  

Bahrein 50 (2,5)  

Irán 50 (2,1)  

Egyesült Arab Emírségek 50 (1,4)  

† Új-Zéland 49 (2,1)  

Magyarország 48 (2,1)  

2 Olaszország 48 (2,2)  

Törökország 47 (2,5)  

Norvégia 47 (2,6)  

Libanon 46 (2,9)  

Katar 46 (1,6) i

Szlovénia 45 (2,1) i

Egyiptom 45 (2,3) i

Svédország 44 (2,4) i

Kuvait 41 (2,5) i

Marokkó 39 (1,2) i

Jordánia 39 (2,1) i

Thaiföld 38 (2,4) i

Malajzia 36 (1,7) i

Botswana 35 (1,9) i

Omán 32 (1,7) i

Dél-afrikai Köztársaság 29 (1,3) i

Chile 29 (1,8) i

Szaúd-Arábia 26 (2,0) i

Tartalmi terület: Algebra
Kognitív terület: Alkalmazás
Feladat leírása: A területtel kapcsolatos szituációt modellező képlet azonosítása.

A fenti alakzat egy h hosszúságú és s szélességű téglalap.
Ha a hosszúságot megduplázzuk és a szélesség ugyanakkora marad, melyik képlet adja meg az új 
téglalap területét (T)?

a T = 2h + 2s
b  T = 2h + 4s
c  T = 2hs
d  T = 4hs

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
¶  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak nem felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Nincs értékelhető adat.
h A százalékos megoldottság szignifikánsan magasabb a nemzetközi átlagnál.
i A százalékos megoldottság szignifikánsan alacsonyabb a nemzetközi átlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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8. példafeladat  Kiváló képességszint TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Japán 58 (1,9) h

2 Szingapúr 54 (2,0) h

Tajvan 50 (2,1) h

Koreai Köztársaság 48 (2,1) h

Norvégia 40 (2,0) h

Hongkong 39 (2,5) h

Anglia 33 (1,8) h

1 † Kanada 32 (1,7) h

Írország 32 (2,1) h

Szlovénia 30 (2,0) h

Magyarország 27 (1,9) h

3 Izrael 27 (1,8) h

Kazahsztán 26 (1,8) h

† Új-Zéland 24 (1,4) h

Ausztrália 24 (1,5) h

Svédország 23 (2,2)  

Málta 23 (1,7)  

† Egyesült Államok 22 (1,3)  

Oroszország 21 (1,6)  

Nemzetközi átlag 20 (0,2)  

Törökország 20 (1,8)  

2 Olaszország 16 (1,3) i

2 Litvánia 15 (1,7) i

1 2 Grúzia 14 (1,9) i

Libanon 10 (1,3) i

Egyesült Arab Emírségek 10 (0,8) i

Chile 9 (1,1) i

Katar 8 (1,0) i

Malajzia 7 (0,9) i

Bahrein 7 (0,9) i

Irán 5 (1,2) i

Kuvait 5 (0,9) i

Egyiptom 4 (0,8) i

Thaiföld 4 (0,9) i

Dél-afrikai Köztársaság 4 (0,8) i

Omán 4 (0,5) i

Szaúd-Arábia 4 (1,0) i

Jordánia 3 (0,7) i

Botswana 3 (0,5) i

Marokkó 2 (0,3) i

Tartalmi terület: Számok
Kognitív terület: Értelmezés
Feladat leírása: Szöveges feladat egy egész törtrészéről, indoklás szükséges a válaszhoz.

Tamás és testvére, Péter ugyanannyi pénzt kaptak.

Tamás pénze 13 részét könyvekre költötte. A maradék pénz 35 részéért egy pár új cipőt vett.

Péter pénze 35 részét költötte egy pár új cipőre.

Ki költött többet cipőre?

(Tegyél X-et a megfelelő négyzetbe!)
C Tamás költött több pénzt cipőre.
C Péter költött több pénzt cipőre.
C Ugyanannyi pénzt költöttek cipőre.
Indokold meg a válaszodat!

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
¶  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak nem felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Nincs értékelhető adat.
h A százalékos megoldottság szignifikánsan magasabb a nemzetközi átlagnál.
i A százalékos megoldottság szignifikánsan alacsonyabb a nemzetközi átlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Példafeladatok matematikából 39



Ábrák, táblázatok matematikából

1. ábra Az eredmények eloszlása  TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország Átlagpontszám A matematikaeredmények eloszlása
2 Szingapúr 618 (3,8) h

† Hongkong 615 (2,9) h

Koreai Köztársaság 608 (2,2) h

Tajvan 597 (1,9) h

Japán 593 (2,0) h

‡ Észak-Írország 570 (2,9) h

Oroszország 564 (3,4) h

Norvégia 549 (2,5) h

Írország 547 (2,1) h

Anglia 546 (2,8) h

† Belgium (flamand) 546 (2,1) h

Kazahsztán 544 (4,5) h

2 Portugália 541 (2,2) h

2 † Egyesült Államok 539 (2,3) h

2 † Dánia 539 (2,7) h

2 Litvánia j 535 (2,5) h

Finnország j 535 (2,0) h

Lengyelország j 535 (2,1) h

† Hollandia j 530 (1,7) h

Magyarország 529 (3,2) h

Csehország j 528 (2,2) h

Bulgária j 524 (5,3) h

Ciprus j 523 (2,7) h

Németország 522 (2,0) h

Szlovénia 520 (1,9) h

2 Svédország 519 (2,8) h

3 Szerbia 518 (3,5) h

Ausztrália 517 (3,1) h

1 2 † Kanada 511 (2,3) h

2 Olaszország 507 (2,6) h

2 Spanyolország 505 (2,5) h

Horvátország 502 (1,8)  

TIMSS-skálaátlag 500  

Szlovákia 498 (2,5)  

Új-Zéland 491 (2,3) i

Franciaország 488 (2,9) i

Törökország 483 (3,1) i

1 Grúzia 463 (3,6) i

Chile 459 (2,4) i

Egyesült Arab Emírségek 452 (2,4) i

2 Bahrein 451 (1,6) i

Katar 439 (3,4) i

Irán 431 (3,2) i

Omán 425 (2,5) i

Indonézia 397 (3,7) i

Jordánia 388 (3,1) i

ψ Szaúd-Arábia 383 (4,1) i

Marokkó 377 (3,4) i

Dél-afrikai Köztársaság 376 (3,5) i

ψ Kuvait 353 (4,6) i

Megjegyzés: Hét ország vett részt a TIMSS Numeracy mérésben: Bahrain, Indonézia, Irán, Jordánia, Kuvait, Marokkó és Dél-Afrika. Jordánia és Dél-Afrika kivételével a TIMSS 4. évfolyamos mérésében is részt vettek, 
matematikaeredményeik a két mérés átlagán alapulnak.

A TIMSS képességskáláját 1995-ben alakították ki, a TIMSS 1995-ös vizsgálatban részt vett országok kombinált eredményeloszlásán alapszik. Hogy összehasonlítási pontot biztosítsanak az országok számára, 
úgy alakították ki, hogy a skála középpontja, a nemzetközi átlag 500 pontnál legyen. Úgy határozták meg az egységpontot a skálán, hogy az eloszlás standard szórása 100 pontnyi legyen.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az áltageredmények megbízhatóságával kapcsolatosan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya eléri a 15%-ot, de nem éri el a 25%-ot.
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
j Szignifikánsan nem különbözik a magyar eredménytől.
h Az ország átlaga szignifikánsan magasabb a 4. évfolyamos TIMSS-skálaátlagnál.
i Az ország átlaga szignifikánsan alacsonyabb a 4. évfolyamos TIMSS-skálaátlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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2. ábra Az eredmények eloszlása  TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ország Átlagpontszám A matematikaeredmények eloszlása
2 Szingapúr 621 (3,2) h

Koreai Köztársaság 606 (2,6) h

Tajvan 599 (2,4) h

Hongkong 594 (4,6) h

Japán 586 (2,3) h

Oroszország 538 (4,7) h

Kazahsztán 528 (5,3) h

1 † Kanada 527 (2,2) h

Írország j 523 (2,7) h

† Egyesült Államok j 518 (3,1) h

Anglia j 518 (4,2) h

Szlovénia j 516 (2,1) h

Magyarország 514 (3,8) h

Norvégia j 512 (2,3) h

2 Litvánia j 511 (2,8) h

3 Izrael j 511 (4,1) h

Ausztrália j 505 (3,1)  

Svédország 501 (2,8)  

TIMSS-skálaátlag 500  

2 Olaszország 494 (2,5) i

Málta 494 (1,0) i

† Új-Zéland 493 (3,4) i

Malajzia 465 (3,6) i

Egyesült Arab Emírségek 465 (2,0) i

Törökország 458 (4,7) i

Bahrein 454 (1,4) i

1  2 Grúzia 453 (3,4) i

Libanon 442 (3,6) i

ψ Katar 437 (3,0) i

ψ Irán 436 (4,6) i

Thaiföld 431 (4,8) i

ψ Chile 427 (3,2) i

ψ Omán 403 (2,4) i

ψ Kuvait 392 (4,6) i

ψ Egyiptom 392 (4,1) i

ψ Botswana 391 (2,0) i

Ж Jordánia 386 (3,2) i

Ж Marokkó 384 (2,3) i

Ж Dél-afrikai Köztársaság 372 (4,5) i

Ж Szaúd-Arábia 368 (4,6) i

A TIMSS képességskáláját 1995-ben alakították ki, az TIMSS 1995-ös vizsgálatban részt vett országok kombinált eredményeloszlásán alapszik. Hogy összehasonlítási pontot biztosítsanak az országok számára, 
úgy alakították ki, hogy a skála középpontja, a nemzetközi átlag 500 pontnál legyen. Úgy határozták meg az egységpontot a skálán, hogy az eloszlás standard szórása 100 pontnyi legyen.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az áltageredmények megbízhatóságával kapcsolatosan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya eléri a 15%-ot, de nem éri el a 25%-ot.
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
j Szignifikánsan nem különbözik a magyar eredménytől.
h Az ország átlaga szignifikánsan magasabb a 8. évfolyamos TIMSS-skálaátlagnál.
i Az ország átlaga szignifikánsan alacsonyabb a 8. évfolyamos TIMSS-skálaátlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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2. táblázat A tartalmi területek szerinti átlageredmények TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország
Matema

tikaátlag
pontszám

Számok 
(89 item)

Geometriai alakzatok és mérés 
(56 item)

Adatábrázolás
(24 item)

Átlag   
pontszám

Eltérés  
a matematika  

átlagpontszámatól

Átlag   
pontszám

Eltérés  
a matematika 

átlagpontszámától

Átlag   
pontszám

Eltérés  
a matematika 

átlagpontszámától
2 Szingapúr 618 (3,8) 630 (4,2) 12 (1,1) h 607 (4,2) –10 (1,5) i 600 (4,1) –18 (1,7) i

† Hongkong 615 (2,9) 616 (3,1) 2 (1,4)  617 (3,4) 2 (1,9)  611 (3,8) –4 (2,9)  

Koreai Köztársaság 608 (2,2) 610 (2,6) 2 (1,4)  610 (2,3) 2 (1,8)  607 (2,6) –1 (1,3)  

Tajvan 597 (1,9) 599 (1,8) 3 (1,2) h 597 (3,0) 0 (2,1)  591 (2,2) –5 (1,3) i

Japán 593 (2,0) 592 (1,9) –1 (1,1)  601 (2,5) 9 (1,3) h 593 (2,6) 1 (1,3)  

‡ Észak-Írország 570 (2,9) 574 (3,1) 4 (1,0) h 566 (3,3) –4 (2,0) i 567 (3,8) –4 (2,4)  

Oroszország 564 (3,4) 567 (3,3) 3 (1,2) h 557 (4,4) –7 (1,4) i 573 (3,6) 9 (1,1) h

Norvégia 549 (2,5) 542 (2,4) –7 (1,1) i 559 (3,5) 10 (1,8) h 566 (3,0) 17 (1,2) h

Írország 547 (2,1) 551 (2,2) 4 (1,2) h 542 (2,9) –5 (2,1) i 548 (3,8) 0 (3,4)  

Anglia 546 (2,8) 547 (3,2) 1 (1,6)  542 (3,3) –4 (1,6) i 552 (3,2) 6 (2,0) h

† Belgium (flamand) 546 (2,1) 543 (2,1) –3 (0,8) i 564 (2,3) 18 (1,3) h 523 (3,0) –22 (2,5) i

Kazahsztán 544 (4,5) 552 (4,0) 7 (1,3) h 540 (5,8) –5 (2,0) i 524 (5,3) –20 (2,1) i

2 Portugália 541 (2,2) 541 (2,1) –1 (0,9)  539 (2,6) –2 (1,0) i 546 (2,8) 5 (1,9) h

2 † Egyesült Államok 539 (2,3) 546 (2,2) 6 (0,9) h 525 (2,6) –14 (0,8) i 540 (2,8) 1 (2,1)  

2 † Dánia 539 (2,7) 535 (2,7) –4 (1,4) i 555 (3,2) 16 (1,5) h 526 (3,5) –13 (2,3) i

2 Litvánia 535 (2,5) 538 (2,6) 3 (1,1) h 526 (3,0) –10 (2,2) i 540 (3,6) 5 (2,4) h

Finnország 535 (2,0) 532 (2,1) –4 (1,0) i 539 (2,5) 4 (1,7) h 542 (3,3) 6 (2,6) h

Lengyelország 535 (2,1) 534 (2,3) 0 (1,1)  534 (2,5) –1 (1,7)  538 (2,8) 3 (2,0)  

† Hollandia 530 (1,7) 531 (2,2) 1 (1,4)  522 (1,9) –8 (1,2) i 539 (3,4) 9 (2,6) h

Magyarország 529 (3,2) 531 (3,0) 2 (0,9) h 536 (3,6) 7 (1,6) h 513 (3,6) –17 (1,2) i

Csehország 528 (2,2) 528 (2,4) 0 (1,1)  531 (2,5) 3 (0,9) h 525 (3,0) –3 (1,7)  

Bulgária 524 (5,3) 529 (4,6) 5 (1,4) h 525 (5,9) 1 (2,0)  504 (7,6) –20 (3,1) i

Ciprus 523 (2,7) 528 (2,5) 5 (0,9) h 524 (2,8) 1 (1,3)  507 (3,8) –16 (2,6) i

Németország 522 (2,0) 515 (2,1) –7 (0,9) i 531 (2,5) 9 (1,5) h 535 (2,6) 13 (1,4) h

Szlovénia 520 (1,9) 511 (1,8) –9 (0,9) i 530 (2,1) 10 (1,6) h 540 (3,1) 20 (2,2) h

2 Svédország 519 (2,8) 514 (2,7) –5 (1,4) i 523 (3,3) 4 (1,7) h 529 (3,9) 11 (2,8) h

3 Szerbia 518 (3,5) 524 (3,4) 6 (1,0) h 503 (3,8) –15 (1,8) i 517 (3,8) –1 (2,3)  

Ausztrália 517 (3,1) 509 (3,1) –8 (0,7) i 527 (3,3) 10 (1,6) h 533 (3,6) 15 (2,2) h

1 2 † Kanada 511 (2,3) 503 (2,4) –8 (1,0) i 517 (2,5) 7 (0,7) h 528 (2,7) 18 (1,0) h

2 Olaszország 507 (2,6) 510 (2,4) 3 (0,9) h 503 (2,8) –3 (1,0) i 498 (2,9) –9 (1,6) i

2 Spanyolország 505 (2,5) 504 (2,5) –1 (1,0)  503 (2,8) –2 (1,5)  509 (3,1) 4 (1,5) h

Horvátország 502 (1,8) 498 (1,8) –4 (1,1) i 512 (2,3) 10 (1,5) h 498 (3,0) –4 (2,1)  

Szlovákia 498 (2,5) 502 (2,4) 4 (1,6) h 491 (2,6) –7 (1,2) i 496 (3,8) –2 (2,6)  

Új-Zéland 491 (2,3) 485 (2,7) –5 (1,0) i 489 (2,8) –2 (1,9)  506 (2,9) 16 (2,0) h

Franciaország 488 (2,9) 483 (3,0) –5 (1,7) i 503 (3,0) 15 (2,0) h 476 (3,1) –12 (1,7) i

Törökország 483 (3,1) 489 (3,2) 6 (1,2) h 475 (3,0) –8 (0,9) i 476 (3,4) –7 (1,3) i

1 Grúzia 463 (3,6) 483 (3,5) 20 (1,1) h 429 (4,6) –35 (2,2) i 435 (4,4) –28 (1,9) i

Chile 459 (2,4) 455 (2,7) –4 (1,2) i 460 (3,1) 1 (1,8)  463 (3,2) 5 (2,2) h

Egyesült Arab Emírségek 452 (2,4) 455 (2,4) 3 (0,8) h 442 (2,7) –10 (0,8) i 453 (2,4) 2 (0,9) h

2 Bahrein 451 (1,6) 453 (1,7) 2 (0,9) h 447 (1,9) –4 (1,1) i 454 (2,3) 3 (1,8)  

Katar 439 (3,4) 446 (3,4) 7 (1,6) h 423 (4,4) –16 (2,1) i 435 (3,9) –4 (1,7) i

Irán 431 (3,2) 435 (3,2) 4 (1,3) h 428 (3,5) –4 (1,6) i 416 (3,2) –16 (1,8) i

Omán 425 (2,5) 423 (2,6) –3 (1,0) i 430 (2,9) 5 (1,9) h 414 (2,6) –12 (1,5) i

Indonézia 397 (3,7) 399 (3,6) 2 (0,9)  394 (4,2) –3 (1,8)  385 (4,2) –12 (1,9) i

Jordánia 388 (3,1) 388 (3,1) –1 (1,1)  394 (3,1) 6 (1,0) h 381 (3,4) –7 (1,5) i

ψ Szaúd-Arábia 383 (4,1) 384 (4,1) 0 (1,8)  381 (5,0) –2 (3,1)  365 (4,2) –18 (2,5) i

Marokkó 377 (3,4) 381 (3,3) 3 (0,9) h 385 (3,8) 8 (1,7) h 351 (4,2) –27 (1,4) i

Dél-afrikai Köztársaság 376 (3,5) 379 (3,4) 3 (0,9) h 359 (3,7) –16 (1,1) i 381 (4,0) 5 (1,8) h

ψ Kuvait 353 (4,6) 356 (4,6) 3 (1,2) h 338 (4,9) –15 (1,4) i 345 (5,4) –8 (2,4) i

Az itemek száma azt adja meg, hány itemet vettek figyelembe a TIMSS 2015 4. évfolyamos matematikatesztjének értékelésekor.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az áltageredmények megbízhatóságával kapcsolatosan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya eléri a 15%-ot, de nem éri el a 25%-ot.
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
¶  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak nem felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h A tartalmi terület pontszáma magasabb, mint a matematika átlagpontszáma.
i A tartalmi terület pontszáma alacsonyabb, mint a matematika átlagpontszáma.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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3. táblázat A tartalmi területek szerinti átlageredmények TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ország
Matematika

átlag
pontszám

Számok 
(64 item)

Algebra 
(61 item)

Geometria 
(43 item)

Adat és valószínűség
(41 item)

Átlag
pont
szám

Eltérés  
a matematika  

átlagpont
számától

Átlag
pont
szám

Eltérés  
a matematika 

átlagpont
számától

Átlag
pont
szám

Eltérés  
a matematika  

átlagpont
számától

Átlag
pont
szám

Eltérés  
a matematika 

átlagpont
számától

2 Szingapúr 621 (3,2) 629 (3,2) 8 (1,3) h 623 (3,4) 2 (1,2)  617 (3,5) –4 (1,4) i 617 (3,4) –4 (0,8) i

Koreai Köztársaság 606 (2,6) 601 (2,4) –5 (1,1) i 612 (2,9) 6 (1,2) h 612 (3,4) 6 (2,0) h 600 (2,4) –6 (1,4) i

Tajvan 599 (2,4) 590 (2,4) –9 (1,0) i 613 (2,8) 14 (1,0) h 607 (2,6) 8 (1,6) h 588 (2,5) –11 (1,0) i

Hongkong 594 (4,6) 594 (4,9) 0 (1,9)  593 (4,7) –1 (1,3)  602 (5,1) 8 (1,6) h 597 (5,9) 3 (2,9)  

Japán 586 (2,3) 572 (2,4) –14 (1,3) i 596 (2,8) 9 (1,5) h 598 (2,6) 11 (1,1) h 589 (2,3) 3 (1,2) h

Oroszország 538 (4,7) 533 (4,5) –5 (1,1) i 558 (5,2) 20 (1,3) h 536 (5,6) –2 (1,8)  507 (5,0) –31 (2,2) i

Kazahsztán 528 (5,3) 516 (5,1) –11 (1,5) i 555 (5,6) 27 (1,4) h 529 (6,4) 1 (1,7)  492 (5,5) –36 (1,9) i

1 † Kanada 527 (2,2) 537 (2,4) 10 (0,7) h 513 (2,2) –14 (0,6) i 527 (2,5) –1 (1,0)  534 (2,9) 7 (1,6) h

Írország 523 (2,7) 544 (3,3) 21 (1,7) h 501 (2,8) –22 (1,1) i 503 (3,1) –20 (1,4) i 534 (3,8) 10 (2,3) h

† Egyesült Államok 518 (3,1) 520 (3,1) 1 (0,7) h 525 (3,1) 7 (0,9) h 500 (3,2) –18 (1,0) i 522 (3,5) 4 (0,8) h

Anglia 518 (4,2) 528 (4,5) 9 (1,4) h 492 (4,7) –26 (1,6) i 514 (4,1) –4 (1,4) i 541 (4,7) 23 (2,3) h

Szlovénia 516 (2,1) 524 (2,4) 7 (1,3) h 498 (2,5) –18 (1,5) i 522 (2,8) 6 (1,9) h 525 (2,7) 8 (1,4) h

Magyarország 514 (3,8) 518 (4,0) 3 (1,1) h 503 (4,1) –12 (1,6) i 518 (4,2) 4 (1,4) h 519 (3,9) 4 (1,2) h

Norvégia 512 (2,3) 529 (2,6) 17 (1,1) h 471 (2,7) –40 (1,3) i 498 (2,5) –14 (1,2) i 542 (3,2) 31 (2,1) h

2 Litvánia 511 (2,8) 511 (2,8) 0 (1,4)  497 (3,3) –14 (1,2) i 515 (3,1) 3 (1,2) h 521 (2,7) 10 (1,4) h

3 Izrael 511 (4,1) 518 (4,0) 7 (1,6) h 517 (4,7) 6 (1,7) h 487 (4,6) –24 (1,5) i 503 (4,9) –8 (2,5) i

Ausztrália 505 (3,1) 511 (3,2) 6 (0,7) h 491 (3,4) –14 (1,3) i 500 (3,1) –5 (1,1) i 519 (3,1) 14 (1,2) h

Svédország 501 (2,8) 513 (2,9) 12 (1,6) h 482 (3,2) –19 (1,2) i 478 (3,4) –23 (2,3) i 512 (3,7) 11 (2,1) h

2 Olaszország 494 (2,5) 494 (2,7) 0 (1,3)  481 (3,0) –13 (1,8) i 504 (3,5) 10 (2,2) h 496 (2,7) 2 (1,3)  

Málta 494 (1,0) 501 (1,6) 7 (1,7) h 492 (1,8) –1 (1,4)  484 (1,7) –10 (1,4) i 487 (2,6) –7 (2,3) i

† Új-Zéland 493 (3,4) 500 (3,5) 7 (1,5) h 475 (3,5) –18 (1,3) i 488 (3,2) –5 (1,5) i 509 (3,7) 16 (1,8) h

Malajzia 465 (3,6) 472 (3,6) 6 (0,7) h 467 (3,4) 2 (1,2)  455 (3,9) –10 (1,0) i 451 (3,8) –14 (1,0) i

Egyesült Arab Emírségek 465 (2,0) 464 (1,9) –1 (0,9)  485 (2,0) 20 (0,7) h 447 (2,4) –17 (1,0) i 449 (2,5) –16 (1,1) i

Törökország 458 (4,7) 447 (4,6) –10 (1,5) i 459 (4,6) 1 (1,5)  463 (4,9) 5 (2,0) h 467 (5,2) 9 (2,0) h

Bahrein 454 (1,4) 436 (2,0) –18 (1,5) i 483 (2,1) 29 (2,0) h 449 (2,5) –5 (2,1) i 453 (2,2) –1 (1,8)  

1 2 Grúzia 453 (3,4) 457 (3,4) 4 (1,3) h 469 (3,8) 16 (1,4) h 441 (3,9) –13 (1,7) i 421 (3,7) –32 (1,5) i

Libanon 442 (3,6) 440 (4,1) –2 (2,2)  466 (4,0) 23 (2,0) h 444 (4,0) 1 (2,3)  395 (4,6) –47 (2,6) i

ψ Katar 437 (3,0) 435 (2,9) –2 (1,6)  452 (2,6) 15 (2,0) h 433 (3,0) –4 (2,3)  417 (3,9) –20 (1,7) i

ψ Irán 436 (4,6) 432 (4,7) –5 (1,7) i 437 (5,1) 1 (2,8)  448 (4,7) 11 (2,4) h 417 (5,0) –19 (1,7) i

Thaiföld 431 (4,8) 430 (5,0) –1 (1,6)  429 (5,1) –2 (1,5)  429 (4,9) –2 (1,5)  425 (4,6) –7 (1,5) i

ψ Chile 427 (3,2) 427 (3,3) 0 (1,1)  413 (3,4) –14 (1,3) i 428 (3,4) 0 (2,8)  429 (3,8) 2 (1,7)  

ψ Omán 403 (2,4) 389 (2,6) –14 (2,1) i 426 (2,7) 23 (1,3) h 415 (2,8) 11 (1,7) h 376 (3,0) –27 (1,7) i

ψ Kuvait 392 (4,6) 395 (4,8) 2 (1,9)  384 (4,8) –8 (2,4) i 382 (5,3) –11 (2,9) i 377 (5,0) –15 (3,3) i

ψ Egyiptom 392 (4,1) 393 (3,7) 1 (1,8)  420 (4,3) 27 (1,0) h 393 (4,1) 1 (1,2)  338 (4,4) –54 (1,4) i

ψ Botswana 391 (2,0) 393 (3,2) 3 (2,0)  400 (2,3) 9 (1,2) h 377 (2,5) –14 (1,8) i 374 (3,1) –17 (2,3) i

Ж Jordánia 386 (3,2) 380 (3,2) –5 (1,3) i 418 (3,5) 32 (1,3) h 381 (3,4) –5 (2,0) i 346 (4,0) –39 (2,3) i

Ж Marokkó 384 (2,3) 382 (2,1) –2 (1,1)  372 (2,3) –12 (1,0) i 410 (3,0) 26 (2,0) h 353 (2,9) –31 (2,0) i

Ж Dél-afrikai Köztársaság 372 (4,5) 368 (4,7) –4 (0,9) i 394 (4,3) 21 (1,1) h 364 (4,5) –9 (1,1) i 357 (4,9) –15 (1,8) i

Ж Szaúd-Arábia 368 (4,6) 352 (4,5) –16 (2,1) i 391 (4,4) 23 (1,7) h 342 (5,3) –25 (2,9) i 361 (4,9) –6 (2,9) i

Az itemek száma azt adja meg, hány itemet vettek figyelembe a TIMSS 2015 8. évfolyamos matematikatesztjének értékelésekor.
Ж Az átlageredmények nem mérhetők megbízhatóan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladta a 25%-ot.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az áltageredmények megbízhatóságával kapcsolatosan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya eléri a 15%-ot, de nem éri el a 25%-ot.
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
¶  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak nem felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h A tartalmi terület pontszáma magasabb, mint a matematika átlagpontszáma.
i A tartalmi terület pontszáma alacsonyabb, mint a matematika átlagpontszáma.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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4. táblázat A kognitív területek szerinti átlageredmények TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország
Matematika

átlag
pontszám

Ismeret
(64 item)

Alkalmazás
(72 item)

Értelmezés
(33 item)

Átlag  
pontszám

Eltérés  
a matematika  

átlagpontszámától

Átlag  
pontszám

Eltérés  
a matematika 

átlagpontszámától

Átlag  
pontszám

Eltérés  
a matematika 

átlagpontszámától
2 Szingapúr 618 (3,8) 631 (4,0) 13 (1,4) h 619 (4,0) 2 (1,0)  603 (4,5) –15 (1,4) i

† Hongkong 615 (2,9) 618 (3,1) 4 (1,3) h 621 (3,1) 6 (1,3) h 600 (3,2) –15 (1,5) i

Koreai Köztársaság 608 (2,2) 627 (2,9) 19 (1,4) h 595 (2,1) –13 (1,2) i 619 (2,5) 11 (2,0) h

Tajvan 597 (1,9) 620 (2,3) 24 (1,9) h 593 (2,1) –3 (1,5) i 576 (3,1) –21 (2,0) i

Japán 593 (2,0) 601 (2,4) 9 (1,3) h 589 (2,1) –4 (1,2) i 595 (2,7) 2 (1,9)  

‡ Észak-Írország 570 (2,9) 582 (3,9) 11 (1,6) h 575 (3,2) 5 (1,2) h 550 (3,3) –21 (1,9) i

Oroszország 564 (3,4) 556 (3,4) –7 (1,0) i 566 (3,7) 3 (1,7)  570 (4,0) 6 (1,8) h

Norvégia 549 (2,5) 544 (3,1) –5 (1,9) i 550 (2,6) 1 (1,1)  556 (2,9) 7 (2,2) h

Írország 547 (2,1) 554 (2,9) 7 (2,2) h 549 (2,2) 1 (1,2)  535 (2,7) –12 (1,7) i

Anglia 546 (2,8) 554 (3,3) 8 (1,5) h 544 (3,2) –2 (1,7)  540 (3,2) –6 (2,0) i

† Belgium (flamand) 546 (2,1) 554 (2,3) 8 (0,8) h 544 (2,2) –2 (1,1)  536 (2,7) –10 (1,4) i

Kazahsztán 544 (4,5) 546 (4,4) 1 (1,3)  541 (4,9) –4 (1,3) i 553 (4,6) 9 (1,6) h

2 Portugália 541 (2,2) 548 (2,6) 6 (1,9) h 540 (2,4) –2 (1,2)  532 (2,3) –10 (1,3) i

2 † Egyesült Államok 539 (2,3) 547 (2,3) 8 (1,2) h 537 (2,4) –2 (1,0)  531 (2,5) –9 (1,3) i

2 † Dánia 539 (2,7) 536 (3,3) –3 (1,6)  538 (2,8) –1 (1,7)  548 (3,2) 9 (2,0) h

2 Litvánia 535 (2,5) 532 (2,5) –3 (1,1) i 537 (2,7) 1 (1,3)  534 (2,8) –1 (1,4)  

Finnország 535 (2,0) 530 (2,2) –5 (1,4) i 536 (2,1) 1 (1,0)  540 (3,1) 5 (2,2) h

Lengyelország 535 (2,1) 517 (2,4) –18 (1,0) i 541 (2,1) 6 (0,7) h 546 (2,3) 11 (1,3) h

† Hollandia 530 (1,7) 521 (1,8) –9 (0,8) i 531 (1,7) 1 (1,4)  543 (2,6) 13 (2,4) h

Magyarország 529 (3,2) 532 (3,1) 3 (1,2) h 526 (3,3) –3 (1,0) i 529 (3,6) 0 (1,5)  

Csehország 528 (2,2) 519 (2,5) –9 (1,2) i 528 (2,4) 0 (0,9)  544 (3,0) 16 (1,9) h

Bulgária 524 (5,3) 527 (5,1) 3 (1,7)  523 (5,6) –2 (1,8)  521 (5,8) –4 (1,8) i

Ciprus 523 (2,7) 519 (2,8) –4 (1,7) i 529 (2,8) 6 (1,6) h 519 (3,1) –4 (1,6) i

Németország 522 (2,0) 524 (2,3) 2 (0,9) h 515 (2,2) –6 (1,2) i 535 (2,4) 13 (1,6) h

Szlovénia 520 (1,9) 517 (1,9) –3 (1,2) i 521 (2,1) 1 (0,8)  524 (2,2) 4 (1,2) h

2 Svédország 519 (2,8) 501 (3,4) –18 (1,8) i 521 (2,7) 3 (0,9) h 542 (3,3) 23 (1,5) h

3 Szerbia 518 (3,5) 513 (3,5) –5 (1,7) i 521 (3,4) 3 (1,4) h 517 (3,8) –1 (1,8)  

Ausztrália 517 (3,1) 509 (3,5) –8 (1,6) i 521 (3,0) 4 (1,2) h 523 (3,0) 6 (1,7) h

1 2 † Kanada 511 (2,3) 505 (2,4) –5 (0,7) i 510 (2,3) 0 (0,6)  521 (2,4) 10 (0,7) h

2 Olaszország 507 (2,6) 511 (2,9) 4 (1,0) h 504 (2,5) –3 (1,7)  503 (3,3) –4 (3,0)  

2 Spanyolország 505 (2,5) 505 (2,4) 0 (1,2)  505 (2,4) 0 (0,9)  502 (2,5) –3 (0,9) i

Horvátország 502 (1,8) 502 (1,9) 0 (1,2)  499 (1,9) –4 (1,2) i 507 (2,1) 5 (1,1) h

Szlovákia 498 (2,5) 491 (2,4) –8 (1,3) i 497 (2,5) –2 (1,0)  515 (2,9) 17 (1,8) h

Új-Zéland 491 (2,3) 475 (2,6) –15 (1,3) i 497 (2,5) 6 (1,5) h 504 (2,7) 13 (1,3) h

Franciaország 488 (2,9) 484 (2,8) –4 (0,9) i 488 (3,1) 0 (1,0)  491 (3,4) 3 (2,2)  

Törökország 483 (3,1) 491 (3,4) 8 (1,5) h 482 (3,5) –1 (2,0)  466 (3,5) –17 (2,0) i

1 Grúzia 463 (3,6) 466 (4,0) 3 (1,8)  461 (4,1) –2 (2,4)  452 (4,4) –11 (2,1) i

Chile 459 (2,4) 449 (2,8) –10 (1,8) i 462 (2,4) 4 (1,2) h 466 (2,3) 7 (1,2) h

Egyesült Arab Emírségek 452 (2,4) 453 (2,7) 1 (1,0)  452 (2,5) 1 (0,7)  445 (2,4) –6 (1,0) i

2 Bahrein 451 (1,6) 453 (1,8) 2 (1,2)  450 (1,6) –1 (0,9)  447 (2,0) –4 (1,4) i

Katar 439 (3,4) 444 (3,4) 5 (1,2) h 434 (3,5) –5 (1,0) i 431 (4,4) –8 (3,0) i

Irán 431 (3,2) 429 (3,2) –3 (1,7)  435 (2,9) 3 (1,4) h 426 (3,3) –5 (1,8) i

Omán 425 (2,5) 422 (2,7) –3 (1,0) i 428 (2,4) 2 (1,2) h 420 (2,4) –6 (1,1) i

Indonézia 397 (3,7) 395 (4,2) –3 (1,8)  397 (3,6) 0 (1,0)  397 (3,5) –1 (1,2)  

Jordánia 388 (3,1) 389 (3,1) 1 (0,9)  388 (3,1) 0 (1,1)  385 (3,3) –3 (1,9)  

ψ Szaúd-Arábia 383 (4,1) 374 (4,6) –10 (2,0) i 382 (4,5) –2 (2,1)  383 (4,3) –1 (2,4)  

Marokkó 377 (3,4) 377 (3,7) –1 (1,2)  375 (3,6) –3 (0,9) i 379 (3,6) 2 (1,7)  

Dél-afrikai Köztársaság 376 (3,5) 378 (3,6) 2 (0,6) h 377 (3,4) 1 (0,7)  369 (3,5) –7 (0,9) i

ψ Kuvait 353 (4,6) 354 (4,5) 1 (1,6)  348 (4,8) –5 (1,7) i 332 (5,0) –21 (1,5) i

Az itemek száma azt adja meg, hány itemet vettek figyelembe a TIMSS 2015 4. évfolyamos matematikatesztjének értékelésekor.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az áltageredmények megbízhatóságával kapcsolatosan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya eléri a 15%-ot, de nem éri el a 25%-ot.
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
¶  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak nem felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h A kognitív terület pontszáma magasabb, mint a matematika átlagpontszáma.
i A kognitív terület pontszáma alacsonyabb, mint a matematika átlagpontszáma.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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5. táblázat A kognitív területek szerinti átlageredmények TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ország
Matematika

átlag
pontszám

Ismeret  
(69 item)

Alkalmazás
(94 item)

Értelmezés
(46 item)

Átlag  
pontszám

Eltérés  
a matematika 

átlagpontszámától

Átlag  
pontszám

Eltérés  
a matematika 

átlagpontszámától

Átlag  
pontszám

Eltérés  
a matematika 

átlagpontszámától
2 Szingapúr 621 (3,2) 633 (3,4) 12 (0,7) h 619 (3,2) –2 (1,6)  616 (3,7) –5 (1,6) i

Koreai Köztársaság 606 (2,6) 607 (2,8) 1 (1,2)  606 (2,8) 0 (1,1)  608 (2,7) 2 (1,3)  

Tajvan 599 (2,4) 598 (2,9) –1 (1,2)  602 (2,5) 3 (0,7) h 602 (2,5) 3 (1,1) h

Hongkong 594 (4,6) 600 (5,1) 5 (2,1) h 595 (4,5) 1 (1,1)  591 (5,1) –3 (1,4) i

Japán 586 (2,3) 578 (2,6) –9 (1,2) i 592 (2,3) 5 (0,8) h 591 (2,6) 4 (1,5) h

Oroszország 538 (4,7) 543 (5,6) 5 (1,4) h 541 (4,6) 3 (0,8) h 528 (5,0) –10 (1,2) i

Kazahsztán 528 (5,3) 533 (6,3) 5 (2,0) h 527 (5,4) –1 (1,1)  525 (5,5) –3 (1,5) i

1 † Kanada 527 (2,2) 520 (2,3) –7 (0,9) i 528 (2,2) 1 (0,7)  534 (2,4) 7 (1,0) h

Írország 523 (2,7) 527 (3,0) 4 (1,8) h 520 (3,0) –3 (1,1) i 521 (3,1) –2 (1,9)  

† Egyesült Államok 518 (3,1) 528 (3,5) 10 (1,2) h 515 (3,2) –4 (0,6) i 514 (3,1) –4 (0,8) i

Anglia 518 (4,2) 513 (4,1) –5 (0,9) i 519 (4,1) 1 (1,0)  522 (4,4) 4 (1,9) h

Szlovénia 516 (2,1) 518 (2,4) 2 (1,3)  514 (2,1) –2 (0,8) i 516 (2,7) 0 (1,5)  

Magyarország 514 (3,8) 511 (3,9) –3 (1,3) i 516 (3,8) 2 (1,1)  515 (3,9) 1 (1,4)  

Norvégia 512 (2,3) 500 (2,3) –11 (1,2) i 516 (2,3) 5 (1,1) h 516 (2,5) 4 (1,5) h

2 Litvánia 511 (2,8) 502 (3,1) –9 (2,0) i 520 (2,6) 9 (1,0) h 501 (3,0) –10 (1,5) i

3 Izrael 511 (4,1) 511 (4,2) 0 (1,2)  512 (4,0) 1 (0,8)  510 (4,4) –1 (1,5)  

Ausztrália 505 (3,1) 504 (3,1) –1 (1,5)  502 (3,0) –3 (1,0) i 512 (3,1) 7 (1,2) h

Svédország 501 (2,8) 484 (2,8) –16 (1,0) i 507 (2,8) 6 (1,2) h 509 (3,5) 9 (2,3) h

2 Olaszország 494 (2,5) 489 (2,7) –6 (1,4) i 495 (2,6) 1 (1,2)  500 (2,8) 6 (1,2) h

Málta 494 (1,0) 499 (1,5) 5 (1,0) h 493 (1,5) 0 (1,4)  484 (2,2) –9 (1,9) i

† Új-Zéland 493 (3,4) 488 (3,4) –5 (1,1) i 493 (3,3) 0 (1,3)  499 (3,5) 6 (1,6) h

Malajzia 465 (3,6) 472 (3,8) 7 (0,7) h 463 (3,6) –2 (1,0) i 453 (3,7) –12 (1,3) i

Egyesült Arab Emírségek 465 (2,0) 476 (2,2) 11 (1,0) h 457 (2,1) –7 (0,9) i 461 (2,2) –4 (1,1) i

Törökország 458 (4,7) 447 (4,9) –11 (1,6) i 460 (4,3) 2 (1,4)  472 (4,8) 15 (1,5) h

Bahrein 454 (1,4) 463 (2,3) 9 (2,0) h 445 (1,7) –9 (1,2) i 452 (2,2) –2 (2,0)  

1 2 Grúzia 453 (3,4) 456 (4,1) 3 (1,8)  454 (3,6) 1 (1,5)  441 (4,5) –13 (2,1) i

Libanon 442 (3,6) 456 (3,8) 13 (1,3) h 439 (3,9) –4 (1,4) i 406 (4,5) –37 (2,1) i

ψ Katar 437 (3,0) 440 (3,1) 3 (1,8)  435 (2,9) –2 (2,0)  431 (2,8) –6 (2,0) i

ψ Irán 436 (4,6) 435 (4,9) –1 (2,2)  434 (4,4) –2 (1,8)  436 (4,7) 0 (1,8)  

Thaiföld 431 (4,8) 425 (5,1) –6 (1,2) i 431 (4,7) 0 (1,5)  435 (4,8) 4 (1,7) h

ψ Chile 427 (3,2) 423 (3,4) –5 (2,3) i 427 (3,3) –1 (2,4)  432 (3,3) 4 (2,3)  

ψ Omán 403 (2,4) 401 (3,1) –2 (1,9)  401 (2,5) –2 (1,2) i 402 (3,1) –1 (1,8)  

ψ Kuvait 392 (4,6) 398 (4,7) 5 (2,0) h 389 (4,5) –3 (2,3)  374 (4,5) –19 (2,1) i

ψ Egyiptom 392 (4,1) 399 (4,3) 7 (1,2) h 385 (3,9) –7 (1,0) i 379 (4,3) –13 (1,8) i

ψ Botswana 391 (2,0) 394 (3,0) 3 (1,9)  385 (2,3) –5 (1,3) i 389 (2,0) –2 (1,0)  

Ж Jordánia 386 (3,2) 391 (3,2) 5 (1,4) h 378 (3,2) –7 (1,2) i 380 (3,3) –6 (1,9) i

Ж Marokkó 384 (2,3) 382 (2,4) –2 (1,9)  385 (2,2) 1 (1,5)  374 (2,8) –10 (1,9) i

Ж Dél-afrikai Köztársaság 372 (4,5) 371 (5,2) –1 (1,1)  362 (4,6) –10 (1,3) i 383 (4,2) 11 (1,4) h

Ж Szaúd-Arábia 368 (4,6) 359 (4,9) –8 (1,6) i 364 (4,2) –4 (2,4)  374 (4,0) 6 (2,0) h

Az itemek száma azt adja meg, hány itemet vettek figyelembe a TIMSS 2015 8. évfolyamos matematikatesztjének értékelésekor.
Ж Az átlageredmények nem mérhetők megbízhatóan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladta a 25%-ot.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az áltageredmények megbízhatóságával kapcsolatosan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya eléri a 15%-ot, de nem éri el a 25%-ot.
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
¶  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak nem felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h A kognitív terület pontszáma magasabb, mint a matematika átlagpontszáma.
i A kognitív terület pontszáma alacsonyabb, mint a matematika átlagpontszáma.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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3. ábra A lányok és a fiúk átlageredményei matematikából  TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország

Lányok Fiúk Különb
ség

(abszolút 
értékben)

Különbség

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám A lányok eredménye jobb A fiúk eredménye jobb

ψ Szaúd-Arábia 49 (1,0) 405 (4,4) 51 (1,0) 363 (6,5) 43 (7,7)
Omán 50 (0,7) 436 (3,0) 50 (0,7) 415 (2,8) 22 (2,9)
Jordánia 46 (2,4) 399 (3,3) 54 (2,4) 379 (4,9) 20 (5,8)
Dél-afrikai Köztársaság 48 (0,8) 384 (3,8) 52 (0,8) 368 (4,4) 15 (4,2)

2 Bahrein 50 (0,7) 459 (1,7) 50 (0,7) 443 (2,3) 15 (2,5)
ψ Kuvait 51 (2,0) 359 (5,4) 49 (2,0) 347 (5,6) 12 (6,2)

Irán 50 (0,9) 437 (4,5) 50 (0,9) 426 (4,5) 10 (6,3)
Indonézia 48 (0,6) 403 (4,0) 52 (0,6) 393 (3,9) 10 (2,7)
Finnország 48 (0,8) 540 (2,3) 52 (0,8) 531 (2,6) 9 (2,9)
Bulgária 49 (0,8) 527 (5,7) 51 (0,8) 522 (5,1) 5 (2,9)
Norvégia 49 (0,9) 551 (2,6) 51 (0,9) 547 (3,1) 4 (2,9)

2 Szingapúr 48 (0,5) 620 (3,9) 52 (0,5) 616 (4,3) 4 (3,0)
Egyesült Arab Emírségek 48 (2,2) 453 (3,9) 52 (2,2) 450 (3,4) 3 (5,4)

1 Grúzia 49 (0,9) 465 (3,9) 51 (0,9) 461 (4,4) 3 (4,0)
3 Szerbia 48 (0,8) 520 (3,7) 52 (0,8) 517 (4,7) 3 (4,7)

Katar 51 (2,5) 440 (4,1) 49 (2,5) 438 (4,9) 3 (5,9)
2 Litvánia 50 (0,9) 537 (2,8) 50 (0,9) 534 (3,1) 2 (3,3)

Kazahsztán 49 (0,8) 546 (4,6) 51 (0,8) 543 (4,8) 2 (2,8)
Marokkó 48 (0,7) 378 (3,5) 52 (0,7) 377 (3,9) 1 (2,8)

2 Svédország 49 (1,0) 519 (3,2) 51 (1,0) 518 (3,2) 1 (3,0)
Oroszország 49 (0,9) 564 (3,7) 51 (0,9) 564 (3,7) 1 (2,8)
Japán 50 (0,5) 593 (2,0) 50 (0,5) 593 (2,5) 0 (2,3)
Chile 49 (1,7) 458 (2,8) 51 (1,7) 459 (3,0) 1 (3,2)
Lengyelország 50 (0,8) 534 (2,3) 50 (0,8) 536 (2,7) 1 (2,5)
Törökország 49 (0,6) 482 (3,2) 51 (0,6) 484 (3,5) 2 (2,7)

‡ Észak-Írország 50 (1,1) 569 (3,8) 50 (1,1) 571 (3,1) 2 (3,8)
Új-Zéland 49 (0,7) 489 (2,8) 51 (0,7) 492 (2,6) 2 (2,8)
Németország 48 (0,7) 520 (2,4) 52 (0,7) 523 (2,3) 3 (2,3)
Írország 47 (1,5) 545 (2,6) 53 (1,5) 549 (2,9) 4 (3,4)
Szlovénia 49 (0,8) 518 (2,1) 51 (0,8) 522 (2,4) 4 (2,6)
Tajvan 49 (0,6) 594 (2,2) 51 (0,6) 599 (2,3) 6 (2,5)

† Belgium (flamand) 50 (0,9) 543 (2,4) 50 (0,9) 549 (2,4) 6 (2,4)
Magyarország 49 (0,9) 526 (3,4) 51 (0,9) 532 (3,8) 6 (3,4)
Franciaország 49 (0,7) 485 (3,2) 51 (0,7) 491 (3,2) 6 (2,8)

2 † Dánia 49 (0,8) 536 (3,1) 51 (0,8) 542 (3,0) 6 (2,8)
Anglia 51 (0,7) 543 (3,0) 49 (0,7) 549 (3,3) 6 (2,9)
Ciprus 49 (0,7) 520 (2,9) 51 (0,7) 526 (3,1) 6 (2,7)

2 † Egyesült Államok 51 (0,6) 536 (2,3) 49 (0,6) 543 (2,6) 7 (1,9)
Csehország 49 (0,9) 525 (3,0) 51 (0,9) 532 (2,5) 7 (3,2)
Koreai Köztársaság 48 (0,5) 604 (2,3) 52 (0,5) 612 (2,5) 7 (1,9)

† Hollandia 50 (0,9) 526 (1,8) 50 (0,9) 534 (2,2) 8 (2,2)
Ausztrália 49 (1,0) 513 (3,1) 51 (1,0) 522 (3,9) 9 (3,5)

1 2 † Kanada 49 (0,5) 506 (2,5) 51 (0,5) 515 (2,6) 9 (2,1)
† Hongkong 46 (1,5) 609 (3,8) 54 (1,5) 619 (2,8) 10 (3,3)
2 Portugália 49 (0,8) 536 (2,4) 51 (0,8) 547 (2,5) 11 (2,2)

Szlovákia 48 (0,9) 493 (3,0) 52 (0,9) 504 (2,6) 11 (2,6)
2 Spanyolország 49 (0,9) 499 (2,7) 51 (0,9) 511 (2,7) 12 (2,4)

Horvátország 49 (0,8) 496 (2,1) 51 (0,8) 508 (2,3) 12 (2,7)
2 Olaszország 49 (0,7) 497 (2,7) 51 (0,7) 517 (3,0) 20 (2,7)

Nemzetközi átlag 49 (0,2) 505 (0,5) 51 (0,2) 505 (0,5)   

Ψ Az átlageredmény nem mérhető megbízhatóan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya eléri a 15%-ot, de nem éri el a 25%-ot.
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
¶  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak nem felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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4. ábra A lányok és a fiúk átlageredményei matematikából  TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ország

Lányok Fiúk Különb
ség

(abszolút 
értékben)

Különbség

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám A lányok eredménye jobb A fiúk eredménye jobb

ψ Omán 48 (1,7) 420 (2,9) 52 (1,7) 388 (3,5) 32 (4,6)
ψ Botswana 51 (0,6) 400 (2,5) 49 (0,6) 381 (2,5) 19 (2,9)
Ж Jordánia 50 (2,6) 395 (4,0) 50 (2,6) 376 (5,4) 19 (7,0)

Thaiföld 54 (1,5) 440 (5,2) 46 (1,5) 422 (5,7) 18 (5,5)
Bahrein 48 (0,9) 462 (2,4) 52 (0,9) 446 (2,2) 16 (3,6)

Ж Szaúd-Arábia 51 (1,6) 375 (5,1) 49 (1,6) 360 (7,1) 14 (8,2)
Egyesült Arab Emírségek 50 (2,5) 471 (3,5) 50 (2,5) 459 (4,0) 12 (6,4)
Malajzia 50 (1,8) 470 (3,8) 50 (1,8) 461 (3,8) 9 (2,8)

2 Szingapúr 49 (0,6) 626 (3,4) 51 (0,6) 616 (3,8) 9 (3,5)
ψ Egyiptom 53 (2,3) 397 (5,5) 47 (2,3) 387 (5,1) 9 (6,7)
Ж Dél-afrikai Köztársaság 51 (1,1) 376 (5,3) 49 (1,1) 369 (4,6) 7 (4,1)
ψ Kuvait 50 (2,5) 396 (4,6) 50 (2,5) 389 (7,1) 7 (7,5)
ψ Katar 50 (3,0) 440 (3,2) 50 (3,0) 434 (4,5) 7 (4,9)

Törökország 48 (0,8) 461 (4,8) 52 (0,8) 455 (5,3) 6 (3,6)
Kazahsztán 49 (0,9) 531 (5,8) 51 (0,9) 525 (5,3) 6 (3,7)

ψ Irán 48 (0,9) 438 (5,0) 52 (0,9) 435 (7,5) 3 (8,9)
Anglia 51 (1,6) 520 (5,2) 49 (1,6) 517 (4,8) 3 (5,6)
Málta 49 (0,3) 495 (1,8) 51 (0,3) 492 (1,6) 3 (2,8)

† Új-Zéland 51 (2,0) 494 (3,2) 49 (2,0) 491 (4,6) 3 (4,2)
Japán 51 (1,0) 588 (3,1) 49 (1,0) 585 (3,0) 2 (4,2)

Ж Marokkó 46 (0,7) 385 (2,3) 54 (0,7) 384 (2,6) 2 (2,0)
1 2 Grúzia 47 (0,9) 454 (3,9) 53 (0,9) 453 (4,0) 1 (4,0)

Tajvan 49 (0,8) 599 (2,6) 51 (0,8) 599 (3,0) 0 (2,8)
Koreai Köztársaság 47 (0,5) 605 (2,6) 53 (0,5) 606 (3,1) 1 (2,7)
Norvégia 50 (0,7) 511 (2,5) 50 (0,7) 512 (2,7) 1 (2,6)

† Egyesült Államok 50 (0,6) 517 (3,3) 50 (0,6) 519 (3,2) 2 (2,0)
Ausztrália 51 (1,6) 504 (3,8) 49 (1,6) 506 (3,5) 2 (4,0)

3 Izrael 49 (1,2) 510 (4,3) 51 (1,2) 512 (4,8) 2 (3,9)
Szlovénia 48 (0,7) 515 (2,4) 52 (0,7) 518 (2,5) 2 (2,4)
Libanon 53 (1,6) 441 (3,7) 47 (1,6) 444 (4,5) 3 (3,9)

2 Litvánia 50 (0,8) 510 (3,4) 50 (0,8) 513 (3,1) 3 (3,4)
1 † Kanada 51 (1,0) 525 (2,0) 49 (1,0) 530 (2,7) 4 (2,0)

Írország 50 (1,1) 521 (2,6) 50 (1,1) 526 (4,0) 5 (3,9)
Hongkong 47 (2,1) 591 (4,7) 53 (2,1) 597 (6,0) 5 (5,7)

2 Olaszország 49 (0,8) 491 (3,0) 51 (0,8) 498 (2,8) 7 (2,8)
Svédország 48 (1,0) 497 (3,3) 52 (1,0) 504 (3,1) 7 (3,2)
Magyarország 50 (0,9) 510 (4,3) 50 (0,9) 519 (4,0) 9 (3,4)
Oroszország 49 (0,9) 533 (5,1) 51 (0,9) 543 (4,6) 9 (2,9)

ψ Chile 48 (1,8) 418 (3,7) 52 (1,8) 436 (4,2) 18 (4,9)
Nemzetközi átlag 50 (0,2) 483 (0,6) 50 (0,2) 480 (0,7)   

Ж Az átlageredmény nem mérhető megbízhatóan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya eléri a 15%-ot, de nem éri el a 25%-ot.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az áltageredmények megbízhatóságával kapcsolatosan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya eléri a 15%-ot, de nem éri el a 25%-ot.
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
¶  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak nem felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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6. táblázat A magyar lányok és fiúk tartalmi területeken elért átlageredményei  TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Számok Geometriai alakzatok és mérés Adatábrázolás
Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk

527 (3,2)  535 (3,8) h 530 (4,1)  542 (4,1) h 513 (4,0)  512 (4,3)  

h Az átlageredmény szignifikánsan magasabb, mint a másik nemé.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

7. táblázat A magyar lányok és fiúk tartalmi területeken elért átlageredményei  TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Számok Algebra Geometria Adat és valószínűség
Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk

508 (4,6)  527 (4,5) h 503 (4,5)  502 (4,5)  517 (4,8)  520 (4,6)  513 (4,7)  525 (4,4) h

h Az átlageredmény szignifikánsan magasabb, mint a másik nemé.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

8. táblázat A magyar lányok és fiúk átlageredményei kognitív területek szerint  TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ismeret Alkalmazás Értlemezés
Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk

530 (3,6)  535 (3,8)  523 (3,4)  529 (4,1)  525 (4,3)  534 (4,3)  

h Az átlageredmény szignifikánsan magasabb, mint a másik nemé.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

9. táblázat A magyar lányok és fiúk átlageredményei kognitív területek szerint  TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ismeret Alkalmazás Értlemezés
Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk

508 (4,5)  514 (4,4)  510 (4,4)  522 (4,1) h 512 (4,5)  518 (4,2)  

h Az átlageredmény szignifikánsan magasabb, mint a másik nemé.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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5. ábra A képességszinteken nyújtott teljesítmények eloszlása matematikából TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország Kiváló szint 
(625 felett)

Magas szint 
(550 felett)

Átlagos szint 
(475 felett)

Alacsony szint 
(400 felett)

Az egyes képességszinteket elérő  
tanulók aránya

2 Szingapúr 50 (2,1) 80 (1,7) 93 (0,9) 99 (0,3)
† Hongkong 45 (2,0) 84 (1,3) 98 (0,4) 100 (0,1)

Koreai Köztársaság 41 (1,3) 81 (1,0) 97 (0,4) 100 (0,1)
Tajvan 35 (1,5) 76 (1,0) 95 (0,4) 100 (0,2)
Japán 32 (1,1) 74 (1,0) 95 (0,4) 99 (0,1)

‡ Észak-Írország 27 (1,3) 61 (1,5) 86 (1,1) 97 (0,6)
Oroszország 20 (1,8) 59 (1,8) 89 (1,1) 98 (0,4)
Anglia 17 (1,2) 49 (1,5) 80 (1,2) 96 (0,7)
Kazahsztán 16 (1,8) 47 (2,6) 80 (1,5) 96 (0,5)

2 † Egyesült Államok 14 (0,8) 47 (1,1) 79 (1,0) 95 (0,5)
Írország 14 (1,0) 51 (1,6) 84 (1,0) 97 (0,4)
Norvégia 14 (1,1) 50 (1,6) 86 (1,0) 98 (0,4)
Magyarország 13 (0,9) 44 (1,5) 75 (1,5) 92 (0,9)

2 Portugália 12 (0,9) 46 (1,3) 82 (1,1) 97 (0,4)
2 † Dánia 12 (0,9) 46 (1,6) 80 (1,3) 96 (0,6)

3 Szerbia 10 (0,8) 37 (1,4) 72 (1,6) 91 (1,2)
Bulgária 10 (1,3) 40 (2,6) 75 (2,1) 92 (1,3)

2 Litvánia 10 (1,0) 44 (1,5) 81 (1,1) 96 (0,5)
Lengyelország 10 (0,7) 44 (1,4) 80 (1,0) 96 (0,4)

† Belgium (flamand) 10 (0,8) 47 (1,5) 88 (0,9) 99 (0,3)
Ciprus 10 (0,7) 39 (1,5) 74 (1,3) 93 (0,6)
Ausztrália 9 (0,9) 36 (1,6) 70 (1,3) 91 (0,9)
Finnország 8 (0,7) 43 (1,3) 82 (1,0) 97 (0,4)
Csehország 8 (0,7) 38 (1,4) 78 (1,1) 96 (0,5)
Új-Zéland 6 (0,5) 26 (0,9) 59 (1,2) 84 (0,9)
Szlovénia 6 (0,5) 34 (1,4) 75 (1,2) 95 (0,5)

1 2 † Kanada 6 (0,5) 31 (1,1) 69 (1,2) 92 (0,8)
Németország 5 (0,5) 34 (1,3) 77 (1,1) 96 (0,6)

2 Svédország 5 (0,5) 34 (1,6) 75 (1,6) 95 (0,8)
Egyesült Arab Emírségek 5 (0,4) 18 (0,8) 42 (1,0) 68 (0,9)
Törökország 5 (0,5) 25 (1,2) 57 (1,3) 81 (1,1)

2 Olaszország 4 (0,6) 28 (1,3) 69 (1,4) 93 (0,8)
Szlovákia 4 (0,4) 26 (1,1) 65 (1,4) 88 (0,9)

† Hollandia 4 (0,6) 37 (1,3) 83 (1,0) 99 (0,3)
2 Spanyolország 3 (0,4) 27 (1,1) 67 (1,4) 93 (0,9)

Horvátország 3 (0,4) 24 (1,1) 67 (1,2) 93 (0,6)
Katar 3 (0,5) 13 (1,1) 36 (1,4) 65 (1,4)
Franciaország 2 (0,3) 21 (1,3) 58 (1,8) 87 (1,0)

1 Grúzia 2 (0,6) 15 (1,4) 47 (1,7) 78 (1,6)
Omán 2 (0,3) 11 (0,6) 32 (1,1) 60 (1,0)

2 Bahrein 2 (0,2) 13 (0,5) 41 (0,8) 72 (0,8)
Irán 1 (0,3) 11 (0,7) 36 (1,1) 65 (1,4)
Dél-afrikai Köztársaság 1 (0,3) 5 (0,7) 17 (1,0) 39 (1,4)
Chile 1 (0,2) 10 (0,7) 42 (1,4) 78 (1,5)

ψ Szaúd-Arábia 0 (0,2) 3 (0,7) 16 (1,2) 43 (1,7)
Marokkó 0 (0,1) 3 (0,5) 17 (1,1) 41 (1,6)
Jordánia 0 (0,1) 5 (0,6) 21 (1,1) 50 (1,2)
Indonézia 0 (0,1) 3 (0,4) 20 (1,2) 50 (1,8)

ψ Kuvait 0 (0,1) 3 (0,5) 12 (1,2) 33 (1,7)
Nemzetközi medián 6  36  75  93  

Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az áltageredmények megbízhatóságával kapcsolatosan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya eléri a 15%-ot, de nem éri el a 25%-ot.
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
¶  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak nem felelt meg. 
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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6. ábra A képességszinteken nyújtott teljesítmények eloszlása matematikából TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ország Kiváló szint 
(625 felett)

Magas szint 
(550 felett)

Átlagos szint 
(475 felett)

Alacsony szint 
(400 felett)

Az egyes képességszinteket elérő  
tanulók aránya

2 Szingapúr 54 (1,8) 81 (1,5) 94 (0,9) 99 (0,2)
Tajvan 44 (1,2) 72 (0,9) 88 (0,6) 97 (0,4)
Koreai Köztársaság 43 (1,4) 75 (1,0) 93 (0,5) 99 (0,2)
Hongkong 37 (2,3) 75 (1,9) 92 (1,3) 98 (0,6)
Japán 34 (1,2) 67 (1,0) 89 (0,7) 98 (0,3)
Kazahsztán 15 (1,7) 41 (2,6) 71 (2,1) 91 (1,1)
Oroszország 14 (1,4) 46 (2,5) 78 (1,9) 95 (0,8)

3 Izrael 13 (1,0) 38 (1,8) 65 (1,7) 84 (1,2)
Magyarország 12 (1,2) 37 (1,7) 67 (1,7) 88 (1,1)

† Egyesült Államok 10 (0,9) 37 (1,5) 70 (1,4) 91 (0,7)
Anglia 10 (1,1) 36 (2,4) 69 (2,4) 93 (1,2)

1 † Kanada 7 (0,6) 39 (1,4) 78 (1,1) 96 (0,5)
Ausztrália 7 (0,8) 30 (1,4) 64 (1,6) 89 (1,0)
Írország 7 (0,8) 38 (1,7) 76 (1,3) 94 (0,8)

† Új-Zéland 6 (0,8) 27 (1,2) 58 (1,5) 85 (1,2)
Törökország 6 (0,9) 20 (1,6) 42 (1,9) 70 (1,6)

2 Litvánia 6 (0,8) 33 (1,4) 68 (1,4) 92 (0,8)
Szlovénia 6 (0,6) 32 (1,3) 73 (1,2) 95 (0,6)
Egyesült Arab Emírségek 5 (0,4) 20 (0,8) 46 (1,0) 73 (0,7)
Málta 5 (0,4) 29 (0,7) 62 (0,7) 84 (0,5)
Norvégia 5 (0,5) 30 (1,2) 70 (1,3) 94 (0,5)
Svédország 3 (0,6) 26 (1,5) 65 (1,6) 91 (1,1)

ψ Katar 3 (0,5) 14 (0,9) 36 (1,2) 63 (1,4)
Malajzia 3 (0,4) 18 (1,0) 45 (1,9) 76 (1,9)

2 Olaszország 3 (0,5) 24 (1,3) 62 (1,7) 89 (1,0)
Thaiföld 3 (0,7) 10 (1,5) 29 (2,2) 62 (2,2)

ψ Irán 2 (0,7) 12 (1,4) 34 (1,9) 63 (1,9)
1 2 Grúzia 2 (0,4) 15 (1,2) 42 (1,7) 72 (1,6)

Bahrein 2 (0,3) 12 (0,6) 39 (0,8) 75 (0,9)
ψ Omán 1 (0,1) 6 (0,5) 23 (0,9) 52 (1,2)
ψ Kuvait 1 (0,3) 5 (1,2) 18 (1,9) 45 (1,9)
ψ Chile 1 (0,2) 7 (0,8) 28 (1,3) 63 (2,0)
Ж Dél-afrikai Köztársaság 1 (0,2) 3 (0,8) 13 (1,7) 34 (2,3)
ψ Egyiptom 0 (0,1) 5 (0,6) 21 (1,4) 47 (1,8)

Libanon 0 (0,2) 8 (0,8) 35 (1,9) 71 (2,0)
Ж Szaúd-Arábia 0 (0,2) 2 (0,7) 11 (1,3) 34 (1,8)
Ж Jordánia 0 (0,1) 3 (0,4) 18 (1,0) 45 (1,5)
ψ Botswana 0 (0,0) 2 (0,2) 16 (0,8) 47 (1,1)
Ж Marokkó 0 (0,0) 2 (0,3) 14 (0,7) 41 (1,1)

Nemzetközi medián 5  26  62  84  

Ж Az átlageredmények nem mérhetők megbízhatóan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladta a 25%-ot.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az áltageredmények megbízhatóságával kapcsolatosan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya eléri a 15%-ot, de nem éri el a 25%-ot.
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
¶  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak nem felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

50 Matematika



7. ábra Az átlageredmények alakulása a felmérések során TIMSS2011
M a t e m a t i k a4

Ország Átlag
pontszám

Különbség
A matematikeredmények eloszlása

2011 2007 2003 1995
Anglia

2015 546 (2,8) 4  5  15 h 62 h

2011 542 (3,5)   1  11 h 58 h

2007 541 (3,0)     10 h 57 h

† 2003 531 (3,7)       47 h

3 † 1995 484 (3,3)         

Ausztrália
2015 517 (3,1) 1  1  19 h 23 h

2011 516 (3,0)   0  17 h 21 h

2007 516 (3,5)     17 h 22 h

† 2003 499 (3,9)       4  

¶ 1995 495 (3,5)         

Bahrein
2 2015 451 (1,6) 15 h       

2011 436 (3,2)         

Belgium (flamand)
† 2015 546 (2,1) –4    –5    

2011 549 (1,9)     –1    

2 2003 551 (1,8)         

Chile
2015 459 (2,4) –3        

2011 462 (2,3)         

Ciprus
2015 523 (2,7)     13 h 48 h

2003 510 (2,4)       35 h

1995 475 (3,2)         

Csehország
2015 528 (2,2) 17 h 42 h   –12 i

2011 511 (2,5)   24 h   –30 i

2007 486 (2,7)       –54 i

1995 541 (3,0)         

Dánia
2 † 2015 539 (2,7) 2  16 h     

2 2011 537 (2,6)   14 h     

† 2007 523 (2,5)         

Egyesült Államok
2 † 2015 539 (2,3) –1  10 h 21 h 21 h

2 2011 541 (1,9)   12 h 22 h 23 h

2 † 2007 529 (2,5)     11 h 11 h

† 2003 518 (2,4)       0  

1995 518 (2,9)         

Egyesült Arab Emírségek
2015 452 (2,4) 17 h       

2011 434 (2,0)         

Észak-Írország
‡ 2015 570 (2,9) 8        

† 2011 562 (2,8)         

Finnország
2015 535 (2,0) –10 i       

2011 545 (2,4)         

Grúzia
1 2015 463 (3,6) 13 h 25 h     

1 2011 450 (3,7)   12 h     

1 2007 438 (4,3)         

Hollandia
† 2015 530 (1,7) –10 i –5  –11 i –19 i

† 2011 540 (1,6)   5  0  –9 i

‡ 2007 535 (2,1)     –5  –14 i

† 2003 540 (2,2)       –9 i

¶ 1995 549 (3,0)         

Hongkong
† 2015 615 (2,9) 13 h 8  40 h 58 h

2 2011 602 (3,4)   –5  27 h 45 h

2007 607 (3,5)     32 h 50 h

† 2003 575 (3,1)       18 h

1995 557 (4,0)         

Horvátország
2015 502 (1,8) 12 h       

2 2011 490 (1,9)         

Folytatás a következő oldalon
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Ország Átlag
pontszám

Különbség
A matematikeredmények eloszlása

2011 2007 2003 1995
Irán

2015 431 (3,2) 1  29 h 42 h 45 h

2011 431 (3,5)   28 h 42 h 44 h

2007 402 (4,0)     13 h 15 h

2 2003 389 (4,2)       2  

1995 387 (4,9)         

Írország
2015 547 (2,1) 20 h     24 h

2011 527 (2,6)       5  

2 1995 523 (3,5)         

Japán
2015 593 (2,0) 7 h 25 h 28 h 26 h

2011 585 (1,7)   17 h 21 h 18 h

2007 568 (2,1)     4  1  

2003 565 (1,6)       –3  

1995 567 (1,9)         

Katar
2015 439 (3,4) 26 h       

2 2011 413 (3,4)         

Kazahsztán
2015 544 (4,5) 43 h       

2 2011 501 (4,5)         

Koreai Köztársaság
2015 608 (2,2) 3      27 h

2011 605 (1,9)       24 h

2 1995 581 (1,8)         

Kuvait
ψ 2015 327 (3,2) –15 i       

1 Ж 2011 342 (3,6)         

Litvánia
2 2015 536 (2,7) 3  6  2    

1 2 2011 534 (2,4)   4  0    

1 2007 530 (2,4)     –4    

1 2003 534 (2,7)         

Magyarország
2015 529 (3,2) 14 h 19 h 1  8  

2011 515 (3,4)   6  –13 i –6  

2007 510 (3,5)     –19 i –12 i

2 2003 529 (3,2)       7  

1995 521 (3,5)         

Marokkó
2015 377 (3,4) 43 h       

Ж 2011 335 (4,0)         

Németország
2015 522 (2,0) –6 i –4      

2011 528 (2,2)   3      

2007 525 (2,1)         

Norvégia (4)
2015 493 (2,3) –2  20 h 42 h 17 h

‡ 2011 495 (2,8)   22 h 44 h 19 h

2007 473 (2,6)     22 h –3  

2003 451 (2,2)       –25 i

1995 476 (3,0)         

Olaszország
2 2015 507 (2,6) –1  0  4    

2011 508 (2,6)   1  5    

2007 507 (3,1)     4    

2003 503 (3,7)         

Omán
2015 425 (2,5) 41 h       

ψ 2011 385 (2,9)         

Oroszország
2015 564 (3,4) 22 h 20 h 32 h   

2011 542 (3,7)   –2  10    

2007 544 (4,9)     12    

2 2003 532 (4,8)         

Portugália
2 2015 541 (2,2) 9 h     99 h

2011 532 (3,3)       90 h

2 1995 442 (4,0)         

Folytatás a következő oldalon
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Ország Átlag
pontszám

Különbség
A matematikeredmények eloszlása

2011 2007 2003 1995
Spanyolország

2 2015 505 (2,5) 23 h       

2011 482 (2,8)         

Svédország
2 2015 519 (2,8) 15 h 16 h     

2011 504 (2,1)   1      

2007 503 (2,6)         

Szaúd-Arábia
ψ 2015 383 (4,1) –27 i       

2011 410 (5,2)         

Szerbia
3 2015 518 (3,5) 2        

2 2011 516 (3,0)         

Szingapúr
2 2015 618 (3,8) 12 h 18 h 23 h 27 h

2 2011 606 (3,2)   6  11  16 h

2007 599 (3,8)     5  9  

2003 594 (5,6)       4  

1995 590 (4,5)         

Szlovákia
2015 498 (2,5) –9  2      

2011 507 (3,7)   11      

2007 496 (4,5)         

Szlovénia
2015 520 (1,9) 7 h 18 h 41 h 58 h

2011 513 (2,1)   11 h 34 h 51 h

2007 502 (1,8)     23 h 40 h

2003 479 (2,5)       17 h

1995 462 (3,2)         

Tajvan
2015 597 (1,9) 5 h 21 h 33 h   

2011 591 (2,0)   15 h 27 h   

2007 576 (1,8)     12 h   

2003 564 (1,8)         

Törökország
2015 483 (3,1) 14 h       

2011 469 (4,7)         

Új-Zéland
2015 491 (2,3) 4  –2  –3  21 h

2011 486 (2,6)   –6  –7 i 17 h

2007 492 (2,4)     –1  23 h

2003 493 (2,2)       24 h

1995 469 (4,4)         

Megjegyzés: A Kuvaitra vonatkozó eredmények nem tartalmazzák a magániskolák eredményeit. A litván trenderedményekbe nem számították bele a lengyelül vagy oroszul tanuló diákok eredményeit.
A sorok mentén haladva látható, hogy a sorban szereplő év eredménye szignifikánsan magasabb volt (h) vagy szignifikánsan alacsonyabb volt (i), mint az oszlopban szereplő év eredménye.
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
¶  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak nem felelt meg.
Ж Az átlageredmény nem mérhető megbízhatóan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya eléri a 15%-ot, de nem éri el a 25%-ot.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az áltageredmények megbízhatóságával kapcsolatosan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya eléri a 15%-ot, de nem éri el a 25%-ot.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h Az ország átlaga szignifikánsan magasabb a 4. évfolyamos TIMSS-skálaátlagnál.
i Az ország átlaga szignifikánsan alacsonyabb a 4. évfolyamos TIMSS-skálaátlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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8. ábra Az átlageredmények alakulása a felmérések során TIMSS2011
M a t e m a t i k a8

Ország Átlag
pontszám

Különbség
A matematikeredmények eloszlása

2011 2007 2003 1999 1995
Anglia

2015 518 (4,2) 11  5  20 h 22 h 21 h

‡ 2011 507 (5,6)   –7  8  10  9  

† 2007 513 (4,9)     15 h 17 h 16 h

¶ 2003 498 (4,6)       2  1  

† 1999 496 (4,2)         –1  

3 † 1995 498 (3,0)           

Ausztrália
2015 505 (3,1) 0  9  0    –4  

2011 505 (5,2)   9  0    –4  

2007 496 (3,8)     –8    –13 i

2003 505 (4,7)         –4  

‡ 1995 509 (3,7)           

Bahrein
2015 454 (1,4) 45 h 56 h 53 h     

ψ ¿ 2011 409 (1,9)   11 h 8 h     

2007 398 (1,6)     –3      

2003 401 (1,7)           

Botswana
ψ 2015 391 (2,0) –6          

ψ 2011 397 (2,5)           

Chile
ψ 2015 427 (3,2) 11 h   41 h 35 h   

2011 416 (2,7)     29 h 24 h   

2003 387 (3,3)       –6    

1999 392 (4,4)           

Dél-afrikai Köztársaság
Ж 2015 372 (4,5) 20 h         

Ж 2011 352 (2,5)           

Egyesült Államok
† 2015 518 (3,1) 9 h 10 h 14 h 17 h 26 h

2 2011 509 (2,7)   1  5  8  17 h

2 † 2007 508 (2,9)     4  7  16 h

‡ 2003 504 (3,4)       3  12 h

1999 502 (3,9)         9  

† 1995 492 (4,9)           

Egyesült Arab Emírségek
2015 465 (2,0) 9 h         

2011 456 (2,1)           

Egyiptom
ψ 2015 392 (4,1)   2  –14 i     

2007 391 (3,6)     –16 i     

2003 406 (3,5)           

Grúzia
1 2 2015 453 (3,4) 22 h 44 h       

1 2011 431 (3,7)   22 h       

1 2007 410 (5,8)           

Hongkong
2015 594 (4,6) 9  22 h 8  12  25 h

2011 586 (3,9)   13  0  4  17 h

† 2007 572 (5,9)     –14 i –10  4  

† 2003 586 (3,4)       4  17 h

† 1999 582 (4,3)         13  

1995 569 (6,1)           

Irán
ψ 2015 436 (4,6) 21 h 33 h 25 h 14 h 18 h

ψ 2011 415 (4,3)   12  4  –7  –3  

2007 403 (4,1)     –8  –19 i –15 i

2 2003 411 (2,4)       –11 i –7  

1999 422 (3,4)         4  

1995 418 (3,9)           

Írország
2015 523 (2,7)         5  

1995 519 (4,9)           

Izrael
3 2015 511 (4,1) –5          

3 2011 516 (4,1)           

Folytatás a következő oldalon
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Ország Átlag
pontszám

Különbség
A matematikeredmények eloszlása

2011 2007 2003 1999 1995
Japán

2015 586 (2,3) 17 h 17 h 17 h 8 h 5  

2011 570 (2,6)   0  0  –9 i –11 i

2007 570 (2,4)     0  –9 i –11 i

2003 570 (2,1)       –9 i –11 i

1999 579 (1,7)         –2  

1995 581 (1,6)           

Jordánia
Ж 2015 386 (3,2) –20 i –41 i –39 i –42 i   

ψ 2011 406 (3,9)   –21 i –18 i –22 i   

2007 427 (4,2)     3  –1    

2003 424 (4,1)       –3    

1999 428 (3,7)           

Katar
ψ 2015 437 (3,0) 28 h         

ψ 2011 410 (3,1)           

Kazahsztán
2015 528 (5,3) 41 h         

2011 487 (4,2)           

Koreai Köztársaság
2015 606 (2,6) –7  8 h 17 h 19 h 25 h

2011 613 (2,9)   16 h 24 h 26 h 32 h

2007 597 (2,6)     8 h 10 h 17 h

¿ 2003 589 (2,2)       2  8 h

1999 587 (2,0)         6 h

1995 581 (2,0)           

Kuvait
ψ 2015 375 (3,5)   21 h       

¿ 2007 354 (2,4)           

Libanon
2015 442 (3,6) –7  –7  9      

2011 449 (3,9)   0  16 h     

2007 449 (4,1)     16 h     

2003 433 (3,1)           

Litvánia
2 2015 512 (2,9) 10 h 7  11 h 31 h 41 h

1 2011 502 (2,5)   –3  1  21 h 31 h

1 2007 506 (2,5)     4  24 h 34 h

1 2003 502 (2,5)       20 h 30 h

1¿ 1999 482 (4,3)         10  

1 2 1995 472 (4,1)           

Magyarország
2015 514 (3,8) 10  –2  –15 i –17 i –12 i

2011 505 (3,5)   –12 i –24 i –27 i –22 i

2007 517 (3,5)     –12 i –15 i –10 i

2 2003 529 (3,3)       –2  3  

1999 532 (3,6)         5  

1995 527 (3,2)           

Malajzia
2015 465 (3,6) 25 h –9  –43 i –54 i   

2011 440 (5,5)   –34 i –69 i –79 i   

2007 474 (5,1)     –34 i –45 i   

2003 508 (4,1)       –11    

1999 519 (4,5)           

Málta
2015 494 (1,0)   6 h       

2007 488 (1,2)           

Marokkó
Ж 2015 384 (2,3) 13 h         

Ж 2011 371 (2,0)           

Norvégia (8)
2015 487 (2,0) 12 h 18 h 25 h   –12 i

2011 475 (2,5)   5  13 h   –24 i

2007 469 (2,0)     8 h   –29 i

2003 461 (2,5)         –37 i

1995 498 (2,2)           

Olaszország
2 2015 494 (2,5) –4  15 h 11 h 15 h   

2011 498 (2,3)   19 h 15 h 19 h   

2007 480 (3,1)     –4  0    

2003 484 (3,2)       4    

2 1999 479 (3,9)           

Folytatás a következő oldalon
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Ország Átlag
pontszám

Különbség
A matematikeredmények eloszlása

2011 2007 2003 1999 1995
Omán

ψ 2015 403 (2,4) 37 h 31 h       

ψ 2011 366 (2,9)   –6        

2007 372 (3,4)           

Oroszország
2015 538 (4,7) –1  26 h 30 h 12  14 h

2 2011 539 (3,6)   27 h 31 h 13  15 h

2007 512 (4,0)     4  –14 i –12  

2003 508 (3,8)       –18 i –16 i

1999 526 (5,8)         2  

2 1995 524 (5,2)           

Svédország
2015 501 (2,8) 16 h 9 h 2    –39 i

2011 484 (1,9)   –7 i –15 i   –55 i

2007 491 (2,3)     –8 i   –48 i

2003 499 (2,7)         –41 i

1995 540 (4,3)           

Szaúd-Arábia
Ж 2015 368 (4,6) –26 i         

ψ 2011 394 (4,7)           

Szingapúr
2 2015 621 (3,2) 10 h 28 h 16 h 17 h 12 h

2 2011 611 (3,8)   18 h 6  7  2  

2007 593 (3,8)     –13 i –12  –16 i

2003 605 (3,6)       1  –3  

1999 604 (6,3)         –4  

1995 609 (4,0)           

Szlovénia
2015 516 (2,1) 12 h 15 h 23 h   22 h

2011 505 (2,2)   3  12 h   10 h

2007 501 (2,2)     9 h   7  

2003 493 (2,2)         –2  

1995 494 (2,9)           

Tajvan
2015 599 (2,4) –10 i 1  14 h 14 h   

2011 609 (3,2)   11  24 h 24 h   

2007 598 (4,6)     13 h 13 h   

2003 585 (4,6)       0    

1999 585 (4,2)           

Thaiföld
2015 431 (4,8) 4  –10    –36 i   

2011 427 (4,4)   –14 i   –40 i   

2007 441 (5,0)       –26 i   

1999 467 (5,1)           

Törökország
2015 458 (4,7) 5          

2011 452 (4,0)           

Új-Zéland
† 2015 493 (3,4) 5    –1  2  –8  

2011 488 (5,4)     –6  –3  –13  

2003 494 (5,5)       3  –7  

1999 491 (5,3)         –10  

1995 501 (4,7)           

Megjegyzés: A Kuvaitra vonatkozó eredmények nem tartalmazzák a magániskolák eredményeit. A litván trenderedményekbe nem számították bele a lengyelül vagy oroszul tanuló diákok eredményeit. A Dél-afrikai 
Köztársaságban egy évvel később volt a teszt.
A sorok mentén haladva látható, hogy a sorban szereplő év eredménye szignifikánsan magasabb volt (h) vagy szignifikánsan alacsonyabb volt (i), mint az oszlopban szereplő év eredménye. 
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
¶  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak nem felelt meg.
Ж Az átlageredmény nem mérhető megbízhatóan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya eléri a 15%-ot, de nem éri el a 25%-ot.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az áltageredmények megbízhatóságával kapcsolatosan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya eléri a 15%-ot, de nem éri el a 25%-ot.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h Az ország átlaga szignifikánsan magasabb a 8. évfolyamos TIMSS-skálaátlagnál.
i Az ország átlaga szignifikánsan alacsonyabb a 8. évfolyamos TIMSS-skálaátlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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11. táblázat Trendek a képességszinteket elérők arányaiban  TIMSS2015
M a t e m a t i k a8
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12. táblázat A tartalmi területek szerinti magyar átlageredmények alakulása a felmérések során  TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Év

Számok Geometriai alakzatok és mérés Adatábrázolás

Átlag
ponszám

A felmérések eredménye 
közötti különbség Átlag

ponszám

A felmérések eredménye 
közötti különbség Átlag

ponszám

A felmérések eredménye 
közötti különbség

2011 2007 2011 2007 2011 2007
2015 531 (3,0) 16 h 16 h 536 (3,6) 16 h 29 h 513 (3,6) 3  16 h

2011 515 (3,3)   0  520 (3,7)   14 h 510 (4,1)   13 h

2007 515 (3,4)     507 (3,9)     497 (4,3)     

A sorok mentén haladva látható, hogy a sorban szereplő év eredménye szignifikánsan magasabb volt (h) vagy szignifikánsan alacsonyabb volt (i) mint az oszlopban szereplő év eredménye.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

13. táblázat A tartalmi területek szerinti magyar átlageredmények alakulása a felmérések során  TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Év

Számok Algebra Geometria Adat és valószínűség

Átlag
ponszám

A felmérések 
eredménye közötti 

különbség
Átlag

ponszám

A felmérések 
eredménye közötti 

különbség
Átlag

ponszám

A felmérések 
eredménye közötti 

különbség
Átlag

ponszám

A felmérések 
eredménye közötti 

különbség

2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007
2015 518 (4,0) 8  –3  503 (4,1) 6  –5  518 (4,2) 17 h 8  519 (3,9) 2  –8  

2011 510 (3,8)   –11  496 (4,0)   –11 i 501 (4,1)   –9  517 (4,2)   –10  

2007 520 (3,8)     508 (3,8)     510 (4,0)     527 (3,9)     

A sorok mentén haladva látható, hogy a sorban szereplő év eredménye szignifikánsan magasabb volt (h) vagy szignifikánsan alacsonyabb volt (i) mint az oszlopban szereplő év eredménye.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

14. táblázat A kognitív területek szerinti magyar átlageredmények alakulása a felmérések során  TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Év

Ismeret Alkalmazás Értelmezés

Átlag
ponszám

A felmérések eredménye 
közötti különbség Átlag

ponszám

A felmérések eredménye 
közötti különbség Átlag

ponszám

A felmérések eredménye 
közötti különbség

2011 2007 2011 2007 2011 2007
2015 532 (3,1) 13 h 21 h 526 (3,3) 13 h 20 h 529 (3,6) 15 h 20 h

2011 519 (3,8)   8  513 (3,3)   7  514 (3,7)   5  

2007 511 (3,8)     506 (3,8)     510 (4,3)     

A sorok mentén haladva látható, hogy a sorban szereplő év eredménye szignifikánsan magasabb volt (h) vagy szignifikánsan alacsonyabb volt (i) mint az oszlopban szereplő év eredménye.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

15. táblázat A kognitív területek szerinti magyar átlageredmények alakulása a felmérések során  TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Év

Ismeret Alkalmazás Értelmezés

Átlag
ponszám

A felmérések eredménye 
közötti különbség Átlag

ponszám

A felmérések eredménye 
közötti különbség Átlag

ponszám

A felmérések eredménye 
közötti különbség

2011 2007 2011 2007 2011 2007
2015 511 (3,9) 4  –10  516 (3,8) 11 h 3  515 (3,9) 13 h 0  

2011 507 (3,9)   –15 i 505 (3,6)   –9  502 (3,8)   –13 i

2007 522 (3,7)     513 (3,5)     515 (3,7)     

A sorok mentén haladva látható, hogy a sorban szereplő év eredménye szignifikánsan magasabb volt (h) vagy szignifikánsan alacsonyabb volt (i) mint az oszlopban szereplő év eredménye.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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16. táblázat Korosztálykövetés 2011–2015

2011 – 4. évfolyam

Ország Eltérés a TIMSS
skálaátlagtól (500)

Szingapúr 106 (3,2) h 

Koreai Köztársaság 105 (1,9) h 

Hongkong 102 (3,4) h 

Tajvan 91 (2,0) h 

Japán 85 (1,7) h 

Anglia 42 (3,5) h 

Oroszország 42 (3,7) h 

Egyesült Államok 41 (1,9) h 

Litvánia 34 (2,4) h 

Ausztrália 16 (3,0) h 

Magyarország 15 (3,4) h 

Szlovénia 13 (2,1) h 

Olaszország 8 (2,6) h 

Svédország 4 (2,1)  

Kazahsztán 1 (4,5)  

Norvégia –5 (2,8)  

Új-Zéland –14 (2,6) i 

Törökország –31 (4,7) i 

Chile –38 (2,3) i 

Grúzia –50 (3,7) i 

Bahrein –64 (3,2) i 

Egyesült Arab Emírségek –66 (2,0) i 

Irán –69 (3,5) i 

Katar –87 (3,4) i 

Szaúd-Arábia –90 (5,2) i 

Omán –115 (2,9) i 

Marokkó –165 (4,0) i 

TIMSS2015
M a t e m a t i k a4–8

2015 – 4. évfolyam

Ország Eltérés a TIMSS
skálaátlagtól (500)

Szingapúr 118 (3,8) h 

Hongkong 115 (2,9) h 

Koreai Köztársaság 108 (2,2) h 

Tajvan 97 (1,9) h 

Japán 93 (2,0) h 

Oroszország 64 (3,4) h 

Anglia 46 (2,8) h 

Kazahsztán 44 (4,5) h 

Egyesült Államok 39 (2,3) h 

Litvánia 36 (2,7) h 

Magyarország 29 (3,2) h 

Szlovénia 20 (1,9) h 

Svédország 19 (2,8) h 

Ausztrália 17 (3,1) h 

Olaszország 7 (2,6) h 

Norvégia –7 (2,3) i 

Új-Zéland –9 (2,3) i 

Törökország –17 (3,1) i 

Grúzia –37 (3,6) i 

Chile –41 (2,4) i 

Egyesült Arab Emírségek –48 (2,4) i 

Bahrein –49 (1,6) i 

Katar –61 (3,4) i 

Irán –69 (3,2) i 

Omán –75 (2,5) i 

Szaúd-Arábia –117 (4,1) i 

Marokkó –123 (3,4) i 

2011 – 8. évfolyam

Ország Eltérés a TIMSS
skálaátlagtól (500)

Koreai Köztársaság 113 (2,9) h 

Szingapúr 111 (3,8) h 

Tajvan 109 (3,2) h 

Hongkong 86 (3,9) h 

Japán 70 (2,6) h 

Oroszország 39 (3,6) h 

Egyesült Államok 9 (2,7) h 

Anglia 7 (5,6)  

Magyarország 5 (3,5)  

Ausztrália 5 (5,2)  

Szlovénia 5 (2,2) h 

Litvánia 2 (2,5)  

Olaszország –2 (2,3)  

Új-Zéland –12 (5,4) i 

Kazahsztán –13 (4,2) i 

Svédország –16 (1,9) i 

Norvégia –25 (2,5) i 

Egyesült Arab Emírségek –44 (2,1) i 

Törökország –48 (4,0) i 

Grúzia –69 (3,7) i 

Chile –84 (2,7) i 

Irán –85 (4,3) i 

Katar –90 (3,1) i 

Bahrein –91 (1,9) i 

Szaúd-Arábia –106 (4,7) i 

Marokkó –129 (2,0) i 

Omán –134 (2,9) i 

2015 – 8. évfolyam

Ország Eltérés a TIMSS
skálaátlagtól (500)

Szingapúr 121 (3,2) h 

Koreai Köztársaság 106 (2,6) h 

Tajvan 99 (2,4) h 

Hongkong 94 (4,6) h 

Japán 86 (2,3) h 

Oroszország 38 (4,7) h 

Kazahsztán 28 (5,3) h 

Egyesült Államok 18 (3,1) h 

Anglia 18 (4,2) h 

Szlovénia 16 (2,1) h 

Magyarország 14 (3,8) h 

Litvánia 12 (2,9) h 

Ausztrália 5 (3,1)  

Svédország 1 (2,8)  

Olaszország –6 (2,5) i 

Új-Zéland –7 (3,4) i 

Norvégia –13 (2,0) i 

Egyesült Arab Emírségek –35 (2,0) i 

Törökország –42 (4,7) i 

Bahrein –46 (1,4) i 

Grúzia –47 (3,4) i 

Katar –63 (3,0) i 

Irán –64 (4,6) i 

Chile –73 (3,2) i 

Omán –97 (2,4) i 

Marokkó –116 (2,3) i 

Szaúd-Arábia –132 (4,6) i 

A litván trenderedményekbe nem számították bele a lengyelül vagy oroszul tanuló diákok eredményeit.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, ezért néhány összérték következetlennek tűnhet.
h Az ország átlaga szignifikánsan magasabb a TIMSS-skálaátlagnál.
i Az ország átlaga szignifikánsan alacsonyabb a TIMSS-skálaátlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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9. ábra A negyedikes magyar tanulók matematikaeredményeinek trendje TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

A nemek eredménye közötti különbség szignifikáns
Forrás:  IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015

10. ábra A nyolcadikos magyar tanulók matematikaeredményeinek trendje TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

A nemek eredménye közötti különbség szignifikáns
Forrás:  IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015
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A TIMSS 2015 természettudományi vizsgálat tartalmi kerete 65

A mai diákok számára egyre fontosabbá válik a természettudomány megértése, hogy olyan tájéko-
zott állampolgárrá válhassanak, akik képesek döntéseket hozni saját maguk és az őket körülvevő 
világ érdekében. Naponta jelentős mennyiségű információval szembesülnek, meg kell tehát tudniuk 
különböztetni a tényeket a fikcióktól, meg kell érteniük a természettudományi ismereteken alapuló 
társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi problémákat. Minderre csakis akkor képesek, ha rendel-
keznek az ehhez szükséges tudással és gondolkodási képességekkel. 

A diákok az iskola kezdeti éveiben természetes érdeklődést tanúsítanak a világ és az abban 
elfoglalt helyük iránt. Ez a kíváncsiság lehetőséget teremt arra, hogy már egészen korán foglalkozni 
kezdjenek a természettudománnyal, különösen azért, mert például már az egészségük megőrzéséhez 
is szükségük van bizonyos ismeretekre. Ez a tudás a közoktatás ideje alatt fokozatosan gazdagodik, 
így amikor felnőttként a legkülönbözőbb problémákkal szembesülnek, például betegségük gyógyítá-
sa, az éghajlatváltozás következményei vagy különböző technológiai alkalmazások használata, már 
rendelkezni fognak a döntéshez szükséges tudásbázissal.

Világszerte növekvő igény van a természettudományosan képzett szakemberekre, éppen ezért 
fontos, hogy az iskola felkészítse a diákokat arra, hogy ilyen karriert is választhassanak. A TIMSS a 
hétköznapokban és a természettudományos karrierhez szükséges tudásokat együttesen figyelembe 
véve alakította ki a 4. és 8. évfolyamos vizsgálat tartalmi keretét, amelyeket a következőkben röviden 
bemutatunk. A TIMSS szakemberei a tartalmi keret kidolgozásakor figyelembe vették a természet-
tudomány oktatásával kapcsolatos legfrissebb kutatásokat is.1

A TIMSS 2015 természettudományi vizsgálat 
tartalmi kerete
A TIMSS 2015 természettudományi vizsgálat tartalmi kerete két dimenzió köré szerveződik. 

• Tartalmi területek: a mérni kívánt természettudományi ismeretanyagot jelenítik meg. 
• Kognitív területek: a mérni kívánt gondolkodási műveleteket írják le. 

Tartalmi területek Arány (%)
4. évfolyam
Élő világ 45
Fizikai világ 35
Földtudomány 20
8. évfolyam
Biológia 35
Kémia 20
Fizika 25
Földtudomány 20

Kognitív területek Arány (%)
4. évfolyam
Ismeret 40
Alkalmazás 40
Értelmezés 20
8. évfolyam
Ismeret 35
Alkalmazás 35
Értelmezés 30

A tartalmi és kognitív területek aránya a mérésben

1 Framework for K–12 Science Education (National Research Council, 2012), The Science (Primary and Lower Secondary) 
Syllabi (Singapore Ministry of Education, 2007a; 2007b), Science Curriculum Guide (Primary 1–Secondary 3) (Education 
Bureau, Hong Kong SAR, 2002b).



66 Természettudomány

A tartalmi területek nem egyeznek meg a 4 és a 8. évfolyamon, ami tükrözi a két évfolyam természet-
tudomány-oktatásának összetettsége közötti különbségeket. A 4. évfolyamos vizsgálat tesztidejében 
nagyobb hangsúlyt kap az Élő világ területe, mint annak megfelelője, a Biológia a 8. évfolyamos 
mérésben. A 8. évfolyamon a Fizika és a Kémia már különálló területként jelenik meg, és összessé-
gében nagyobb figyelmet kap, mint 4. évfolyamos megfelelőjük, a Fizikai világ. A három kognitív 
terület szerkezete megegyezik a két korosztálynál, mindössze az arányaikban térnek el egymástól, 
4. évfolyamon az Ismeretek, a 8. évfolyamon az Értelmezés összetettebb gondolkodási műveletei 
teszik ki a tesztidő legnagyobb hányadát.

Tartalmi területek – 4. évfolyam

Valamennyi tartalmi területnek van néhány kiemelt témakörcsoportja. Ezek tartalma pontokba 
szedve és példákkal illusztrálva részletesen megismerhető a következő részben. 

Élő világ

Élőlények tulajdonságai és életfolyamatai
1. Az élő és élettelen dolgok közötti különbség és annak ismerete, hogy mi szükséges az élőlények 

létezéséhez:
a) Minden élőlény szaporodik, növekedik, fejlődik, válaszol az őt érő ingerekre és elpusztul.
b) Szükségük van levegőre, táplálékra és vízre, valamint környezetre, ahol élhetnek.

2. Az élőlények főbb csoportjainak megjelenés- és viselkedésbeli jellemzői:
a) Az élőlények megjelenés- és viselkedésbeli jellemzőinek összehasonlítása.
b) Az élőlények főbb csoportjainak felismerése, példák megnevezése.
c) Gerinces és nem gerinces állatok csoportjának megkülönböztetése.

3. Az élőlények főbb részeinek működése:
a) Az állatok főbb részeinek összekapcsolása a működésükkel (pl. a fogak felaprítják a táplálékot). 
b) A növények főbb részeinek összekapcsolása a működésükkel (pl. gyökerek vizet kötnek meg, 

és rögzítik a növényt) 
4. Az élőlények válaszreakciói környezetük körülményeire:

a) A víz és a napfény hiánya hogyan hat a növényekre.
b) A különböző állatok szervezete hogyan reagál a hőmérsékletre, valamint a veszélyekre.
c) Hogyan reagál az emberi szervezet a testmozgásra, az alacsony és magas hőmérsékletre. 

Életciklusok, szaporodás, öröklődés
1. Hétköznapi növények és állatok életciklusának fázisai, életciklusok közötti különbségek:

a) A növények és az állatok megjelenési formája változik a különböző életciklusokban. 
b) A növényi életciklusok szakaszainak felismerése. 
c) Ismert növények és állatok életciklusainak felismerése és összehasonlítása. 

2. Öröklődési és szaporodási stratégiák:
a) A növények és az állatok csak saját fajukon belül képesek szaporodni, az így létrejövő utódok 

tulajdonságai hasonlóak a szülőkéhez. 
b) A szülőtől örökölt olyan tulajdonságok, amelyek segítenek a túlélésben. 
c) Olyan stratégiák, amelyek megnövelik a túlélő utódok számát. 

Élőlények, környezet és ezek kölcsönhatásai
1. Élőlények olyan megjelenésbeli tulajdonságai, viselkedése, amelyek segítenek túlélni a környeze-

tükben:
a) Növények és állatok megjelenésbeli tulajdonságainak kapcsolatba hozása a környezettel. 
b) Bizonyos megjelenés- vagy viselkedésbeli tulajdonságok, hogyan segítik a túlélést az adott 

környezetben. 
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Ökoszisztémák
1. Hogyan nyerik a növények és az állatok az energiát:

a) Minden növénynek és állatnak táplálékra van szüksége a cselekvésükhöz a növekedéshez és a 
regenerálódáshoz. 

b) A növényeknek napfényre van szükségük, az állatok növények és más állatok elfogyasztása 
révén jutnak tápanyagokhoz.

2. Egyszerű táplálékláncon belüli összefüggések:
a) Egyszerű tápláléklánc kiegészítése.
b) Az élőlények szerepe egy egyszerű tápláléklánc különböző szintjein. 

3. Egy adott életközösségen belüli kölcsönhatások:
a) Ragadozó-zsákmány viszony. 
b) Egy életközösségen belüli versengés a táplálékért vagy az élettérért. 

4. Az emberi tevékenység hatása a környezetre:
a) Az emberi tevékenység hogyan gyakorol hatást a környezetre. 
b) A környezetszennyezés emberekre, növényekre, állatokra és magára a környezetre gyakorolt 

hatása. 

Egészség
1. Fertőző betegségek terjedése, tünetei és megelőzése:

a) Fertőző betegségek terjedésének összekapcsolása az emberek érintkezésével.
b) A betegség hétköznapi jelei. 
c) Betegség terjedését megelőző módszerek (kézmosás, beteg emberek elkerülése stb.).

2. Az egészség fenntartásának módjai:
a) Olyan életvitel, amely elősegíti a jó egészséget (kiegyensúlyozott étkezés, a rendszeres testmoz-

gás, a kézmosás, a fogmosás, elegendő alvás).
a) A kiegyensúlyozott táplálkozás hétköznapi tápanyagforrásai. 

Fizikai világ

Anyagok tulajdonságai és osztályozása, valamint változásai
1. Az anyagok halmazállapotai és az halmazállapotokra jellemző különbségek:

a) Az anyag három halmazállapotának azonosítása. 
b) A szilárd anyagok alakja meghatározott, a folyadékoknak adott térfogatuk van, de alakjuk nem 

meghatározott, a gázoknak sem az alakja, sem a térfogata nem meghatározott.
2. Fizikai tulajdonságok mint az anyagok osztályozásának alapja:

a) Anyagok összehasonlítása súly/tömeg, hő- és elektromos vezetőképesség stb. alapján. 
b) Fémek tulajdonságainak azonosítása.
c) Keverékek és szétválasztásuk (szitálás, szűrés, elpárologtatás vagy mágnesezhetőség).

3. Mágneses vonzás és taszítás:
a) A mágnesek azonos pólusai taszítják, az ellentétesek vonzzák egymást.
b) A mágnes használható más anyagok tárgyak vonzására.

4. Mindennapokban megfigyelhető fizikai változások:
a) Az anyagok melegítés vagy hűtés hatására egyik halmazállapotból a másikba alakulnak át.
b) A víz halmazállapot-változásai és összekapcsolásuk a hőmérséklet megváltozásával. 
c) Hogyan lehet növelni az anyagok oldódási sebességét egy adott mennyiségű vízben. 
d) Különböző mennyiségű oldott anyagot vagy oldószert tartalmazó két oldat koncentrációjának 

összehasonlítása.
5. Mindennapokban megfigyelhető kémiai változások:

a) Az anyag olyan megfigyelhető változásai, amelyek eltérő tulajdonságú új anyagokat eredmé-
nyeznek (lebomlás, égés, rozsdásodás és főzés). 

Az energia formái és az energiaátalakulások
1. Az energia hétköznapi formái és felhasználása:

a) Energiaforrások azonosítása, a tárgyak mozgatásához, a melegítéshez és a világításhoz energiára 
van szükség. 
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2. Fény és hang a mindennapi életben:
a) Árnyékok, tükröződések, szivárvány összekapcsolása a fény viselkedésével.
b) A rezgő tárgy hangot adhat ki. 

3. Hőátvitel:
a) Egy tárgy melegítése hőmérsékletet növel, a forró tárgy felmelegítheti a hideg tárgyat.
b) Hétköznapi anyagok, amelyek jól vezetik a hőt.

4. Elektromosság és egyszerű elektromos rendszerek:
a) Tárgyak és anyagok azonosítása, amelyek vezetik az elektromosságot.
b) Az elektromos energia egy áramkörben átalakulhat az energia más formáivá.
c) Egy egyszerű elektromos eszköz működéséhez megszakítatlan áramkörre van szükség. 

Erő és mozgás
1. Ismert erők és a tárgyak mozgása:

a) A gravitáció azonosítása azon erőként, amely a Föld felé vonzza a tárgyakat.
b) Az erők a tárgyak mozgásának megváltozását okozhatják.

Természetföldrajz

A Föld szerkezete, fizikai tulajdonságai és erőforrásai
1. A Föld fizikai jellemzői:

a) A Föld felszínét nem egyenlő arányban alkotja szárazföld és víz, és levegő veszi körül. 
b) A szél és a víz megváltoztatják a Föld arculatát.

2. A Föld erőforrásainak használata:
a) Néhány földi erőforrás azonosítása, mint a víz, a szél, az erdők, a kőolaj és a földgáz. 
b) Miért fontos az erőforrások felelősségteljes felhasználása?
c) Az ember tevékenységeinek hatása a Föld felszíni képződményeire. 

Folyamatok a Földön, ciklusok, a Föld története
1. Víz a Földön és a levegőben:

a) A folyók vagy a patakok vize a hegyekből az óceánok vagy tavak felé folyik.
b) A víz a levegőbe jut és távozik onnét hétköznapi események során. 

2. Napi, évszakos és földtörténeti folyamatok a Földön:
a) Hogyan változik az időjárás (pl. hőmérséklet és csapadék) a földrajzi elhelyezkedéssel?
b) Hogyan változik a hőmérséklet és a csapadék az évszakokkal eltérő elhelyezkedéseken?
c) Olyan állatok és növények maradványai találhatók a kőzetekben, amelyek nagyon rég éltek a Földön, 

és e maradványok elhelyezkedéséből következtetni lehet a Föld felszínén bekövetkezett változásokra. 

A Föld a Naprendszerben
1. A Naprendszerben lévő égitestek és mozgásaik:

a) A Nap hő- és fényforrásként szolgál a Naprendszer számára. A Naprendszer a Nap és egy 
csoport körülötte keringő bolygó összessége. 

b) A Hold a Föld körül forog, és a hónap különböző időpontjaiban különböző képet mutat.
2. A Föld mozgása és az ezzel összefüggő jelenségek a Földön:

a) Hogyan függ össze a nappalok és éjjelek váltakozása a Föld napi tengely körüli forgásával?
b) Az árnyékok napközbeni változása által bizonyítani a Föld forgását. 
c) Hogyan függ össze az évszakok váltakozása a két féltekén a Föld éves Nap körüli keringésével?

Tartalmi területek – 8. évfolyam

Biológia

Élőlények tulajdonságai és életműködései
1. Az élőlények főbb rendszertani csoportjai közötti különbségek:

a) Az élőlények főbb rendszertani csoportjait megkülönböztető tulajdonságok.
b) A főbb rendszertani csoportokat példázó élőlények felismerése és besorolása.  
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2. Főbb szervrendszerek felépítése és működése:
a) Az ember főbb szervei, az emberi szervrendszerek részei. 
b) Az ember és más gerincesek szerveinek, szervrendszereinek összehasonlítása.  
c) Szerveknek és szervrendszerek szerepe az élet fenntartásában, keringés és légzés.

3. Az állatok élettani folyamatai:
a) Az állatok külső és belső változásokra adott válaszreakciói biztosítják a szervezet stabil álla-

potának fenntartását. 
b) Az állandó testhőmérséklet fenntartásának fontossága (izzadás, vacogás). 

Sejtek és működésük
1. A sejtek szerkezete és működése:

a) Az élőlények sejtekből állnak, amelyek életműködéseket folytatnak és osztódnak.
b) A szövetek, szervek és szervrendszerek specializált felépítésű és működésű sejtek csoportjaiból 

épülnek fel.
c) A főbb sejtalkotók azonosítása és működésük jellemzése. 
d) A sejtfal és a zöld színtestek különböztetik meg a növényi sejtet az állati sejttől.

2. A fotoszintézis és a sejtlégzés folyamata:
a) A fotoszintézis alapfolyamatának jellemzése, modellezése. 
b) A sejtlégzés alapfolyamatának jellemzése, modellezése.

Életciklusok, szaporodás és öröklődés
1. Életciklusok és fejlődésminták:

a) Különböző élőlények növekedésének és fejlődésmintáinak összehasonlítása. 
b) Olyan tényezők, amelyek hatással vannak a növények és az állatok növekedésére.

2. Növények és állatok ivaros és ivartalan szaporodása:
a) Az ivaros szaporodás a petesejt hímivarsejt általi megtermékenyítése révén történik, és így olyan 

utódok jönnek létre, amelyek genetikai állománya hasonló, de nem megegyező a szülőkével.
b) Milyen összefüggés van az öröklött tulajdonságok és a genetikai örökítő anyagot tartalmazó 

sejteknek a szülőből az utódba kerülése között?
c) Öröklött tulajdonságok megkülönböztetése a szerzett vagy tanult tulajdonságoktól. 

Sokféleség, alkalmazkodás és természetes kiválasztódás
1. A különbözőség mint a természetes kiválasztódás alapja:

a) A külsődleges/viselkedésbeli tulajdonságok különbözősége előnyt jelenthet a túlélésben és a 
tulajdonságok továbbörökítésében.

b) Fajok fennmaradása vagy kihalása és a változó környezetben mutatott szaporodási képesség 
kapcsolata.

2. Fosszíliák mint a földi élet változásának bizonyítékai:
a) Következtetések levonása fosszíliák alapján azzal kapcsolatban, hogy az élőlények főbb cso-

portjai milyen hosszú ideje léteznek a Földön.  
b) A létező fajok és a fosszíliák közötti különbségek és hasonlóságok miként bizonyítják az élő-

világban végbement változásokat és az élőlények közös őseit.

Ökoszisztémák
1. Energiaáramlás egy ökoszisztémában:

a) Az előállító, fogyasztó és lebontó élőlények azonosítása, példák ismerete.
b) Egy ökoszisztémán belüli energiaáramlás jellemzése/leírása. 
c) Táplálékpiramisok és táplálékhálók megrajzolása és értelmezése.

2. Tápanyagciklusok az ökoszisztémákban:
a) Az élőlények szerepének jellemzése az oxigén és a széndioxid körforgásában.
b) Az élőlények szerepének jellemzése a víz körforgásában.

3. Élőlény-populációk kölcsönös függése egy ökoszisztémában:
a) Egy ökoszisztémán belüli populációk közötti versengés jellemzése. 
b) Az ökoszisztémán belüli zsákmányolás jellemzése.
c) Az ökoszisztémán belüli populációk vagy élőlények közötti szimbiózis jellemzése. 
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 4. Egy ökoszisztémában élő populációk egyedszámát befolyásoló tényezők:
a) Egy populáció egyedszámát korlátozó tényezők.
b) Egy ökoszisztémán belüli változások lehetséges hatásai.

Egészség
1. A megbetegedés okai, terjedése, megelőzése és a betegségekkel szembeni ellenálló képesség:

a) Ismert fertőző betegségek okai, terjedése, megelőzése.
b) Az immunrendszer szerepe a betegségekkel szembeni ellenállásban és gyógyulásban.

2. A táplálkozás, a testmozgás és az életforma jelentősége az egészség fenntartásában:
a) Olyan betegségek megelőzésében, mint a magas vérnyomás, a cukorbetegség stb. 
b) A táplálékforrások, a tápanyagok szerepe az egészséges étkezésben.

Kémia

Anyagok összetétele
1. Elemek, vegyületek és keverékek:

a) Elemekre, vegyületekre és keverékekre adott példák beazonosítása.
b) Tiszta anyagok (elemek és vegyületek) és keverékek megkülönböztetése.

2. Atomok és molekulák szerkezete:
a) Az anyag szerkezetének jellemzése részecskék vonatkozásában (atomok, molekulák).
b) Az elemi részecskékből álló atom jellemzése. 
c) Molekulák jellemzése összekapcsolódott atomokként (H2O, O2 és a CO2).

Az anyagok tulajdonságai
1. Az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságai:

a) Az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságainak megkülönböztetése.
b) Az anyagok felhasználásának összekapcsolása fizikai tulajdonságaikkal.
c) Az anyagok felhasználásának összekapcsolása kémiai tulajdonságaikkal.

2. Anyagok csoportosítása fizikai és kémiai tulajdonságaik alapján:
a) Anyagok osztályozása megvizsgálható vagy megmérhető fizikai tulajdonságaik alapján (sűrűség, 

oldhatóság, mágneses tulajdonságok, hő- vagy elektromos vezetőképesség).
b) Anyagok osztályozása kémiai tulajdonságaik alapján (fémek/nemfémek és savak/bázisok).

3. Keverékek és oldatok:
a) Hogyan választhatók szét fizikai eljárásokkal a keverékek alkotórészeikre?
b) Oldatok jellemzése aszerint, hogy milyen anyag van feloldva az oldószerben.
c) Koncentráció mint az oldott anyag és az oldószer mennyisége közötti összefüggés.
d) Annak magyarázata, hogy a keverés/a felület hogyan befolyásolja az oldódás sebességét.

4. Savak és bázisok tulajdonságai:
a) A hétköznapokban használt bázisok és savak azonosítása tulajdonságaik alapján.
b) A savak és a bázisok reakcióba lépnek az indikátorokkal, és színváltozásokat hoznak létre 
c) Annak felismerése, hogy a savak és a lúgok semlegesítik egymást.

Kémiai változás
1. A kémiai változások jellemzői:

a) Kémiai változások megkülönböztetése a fizikai változásoktól. 
b) Annak bizonyítása, hogy kémiai reakció ment végbe. 
c) A hétköznapi oxidációs folyamatok lejátszódásához oxigén jelenlétére van szükség. 

2. Anyag és energia a kémiai változásokban:
a) A kémiai átalakulások során az anyag megmarad. 
b) Kémiai reakciók esetében hő szabadul fel, más reakciók pedig hőt kötnek meg. 
c) Ismert kémiai reakciók csoportosítása hőfelvételük vagy -leadásuk szerint. 

3. Kémiai kötések:
a) A kémiai kötéseket a molekulákban lévő atomok közötti erők hozzák létre, és az atomok elekt-

ronjai vesznek részt ezekben a kötésekben. 
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Fizika

Halmazállapotok és az anyag változásai
1. Részecskék mozgása a szilárd anyagokban, a folyadékokban és a gázokban:

a) Az anyagban lévő atomok és molekulák állandó mozgásban vannak, és a részecskék egymáshoz 
viszonyított mozgása, illetve távolsága a szilárd anyagok, a folyadékok és a gázok esetében. 

b) Egy gáz hőmérsékletében bekövetkező változás összekapcsolása a térfogatában, a nyomásában 
vagy a részecskék átlagsebességében bekövetkezett változással. 

2. Az anyag halmazállapot-változásai:
a) Az olvadás, a fagyás, a forrás, a párolgás és a lecsapódás folyamatának jellemzése olyan vál-

tozásokként, amelyeket melegítés vagy hűtés eredményez.
b) A halmazállapot-változások sebességének kapcsolata fizikai tényezőkkel (pl. felszín).
c) A halmazállapot-változások alatt az anyag hőmérséklete állandó marad.
d) A tömeg változatlan a fizikai változások során.

Energiaátalakulások, energiaátadás
1. Az energia formái és az energiaátalakulás:

a) Az energia különböző formáinak felismerése.  
b) Egyszerű energiaátalakulások jellemzése. Az energia egy zárt rendszerben megmarad.

2. Hőátadás és az anyagok hővezetése:
a) A hő a magasabb hőmérsékletű test vagy terület felől áramlik az alacsonyabb felé.
b) A meleg testek hűlnek, a hideg testek melegednek, egészen addig, amíg el nem érik a környe-

zetükkel megegyező hőmérsékletet.
c) Különböző anyagok relatív hővezető képességének összehasonlítása.

Fény és hang
1. A fény tulajdonságai:

a) A fény alapvető tulajdonságának, viselkedésének jellemzése vagy felismerése.
b) A tárgyak látható színe és az általuk visszavert vagy elnyelt fény közötti összefüggés.
c) Gyakorlati problémák megoldása a síktükörrel, az árnyék kialakulásával kapcsolatban.
d) Fénysugárdiagramok értelmezése a fény útjának meghatározása. 

2. A hang tulajdonságai:
a) A hang egy hullámjelenség, hangerő, valamint hangmagasság jellemzi. 
b) A hang néhány alapvető tulajdonságának jellemzése. 
c) Olyan hétköznapi jelenség, mint a visszhang összekapcsolása a hang tulajdonságaival.

Elektromosság és mágnesesség
1. Vezetők és az elektromos áram folyása az áramkörökben:

a) Anyagok osztályozása vezető- és szigetelőképességük alapján.
b) Működő áramkört ábrázoló diagram felismerése, hogyan folyik az elektromos áram a soros 

és hogyan a párhuzamos kapcsolású áramkörökben. 
c) Az olyon tényezők megadása, amelyek hatással vannak a soros és párhuzamos kapcsolású 

áramkörben folyó áramra, mint amilyen az elemek és/vagy az izzó száma.
2. Állandó és elektromágnesek tulajdonságai és felhasználása:

a) Az állandó mágnes tulajdonságai (vonzás/taszítás; a mágnes ereje változik a távolsággal).
b) Az elektromágnes egyedi tulajdonságai (az erőssége változik az áramerősséggel és a tekercsek 

számával, a mágneses mező ki és bekapcsolható, a pólusok megcserélhetők).
c) Az állandó és az elektromágnesek mindennapos felhasználásainak ismerete. 

Erők és mozgás
1. Erők és jellemzőik:

a) Az erő hétköznapi fajtáinak jellemzése (gravitációs erő, súrlódási erő, felhajtóerő stb.) 
b) Az erőknek nagyságuk, irányuk és támadási pontjuk van.
c) Minden ható erővel szemben egy azonos nagyságú, ellentétes irányú ellenerő hat.
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2. Az erő hatásai:
a) Egyszerű gépek működése, mint amilyen az emelő és a rámpa. 
b) A nyomás magyarázata az erő és a felület összefüggésében.
c) A nyomással összefüggő jelenségek. Légnyomás függése a tengerszint feletti magasságtól, a víz 

nyomása növekszik a mélységgel. 
d) A tárgyak lebegésének és elmerülésének magyarázata sűrűségkülönbség és a felhajtóerő hatása 

alapján. 
3. Mozgás és a mozgás megváltozása:

a) Egy tárgy sebessége mint helyzetének időbeni megváltozása. Gyorsulás mint a sebesség időbeni 
megváltozása.

b) Egy tárgy mozgása a mozgás irányával és sebességével írható le.
c) Egy tárgy egydimenziós mozgása előre jelezhető a rá ható erők alapján.  

Földtudomány

A Föld szerkezete, fizikai tulajdonságai
1. A Föld felszínének fizikai tulajdonságai:

a) A földkéreg, a köpeny és a mag fizikai szerkezetének jellemzése olyan megfigyelhető jelenségek 
alapján, mint amilyenek a földrengések és vulkánkitörések.

b) A talaj tulajdonságainak, felhasználásának és keletkezésének jellemzése.
c) Hogyan oszlanak meg a víz halmazállapotai, az ivóvíz és a sós víz a Földön?
d) A vizek mozgásainak jellemzése.

2. A Föld légkörének összetevői és a légköri viszonyok:
a) A Föld légköre gázok keveréke. A légkör főbb összetevőinek relatív aránya. 
b) A légkör hőmérséklete és nyomása, valamint a tengerszint feletti magasság összefüggése.

A Földön játszódó folyamatok, ciklusok és földtörténet
1. Geológiai folyamatok a Föld története során:

a) A kőzetciklus jellemzése (láva lehűlése, üledéket kőzetté alakító hő és nyomás, erózió).
b) Az évmilliók során lejátszódó főbb fizikai folyamatok és geológiai események. 
c) A fosszíliák, valamint a fosszilis tüzelőanyagok kialakulásának magyarázata.

2. A földi vízkörforgás:
a) A földi vízkörforgás lépéseinek ábrázolása, jellemzése. A Nap a vízkörforgás energiaforrása. 
b) A felhőmozgások és a vízfolyások szerepe a földfelszín édesvízkészletének körforgásában és 

megújulásában.
3. Időjárás és éghajlat:

a) Az időjárás megkülönböztetése az éghajlattól.
b) Az éghajlat azonosításához, időjárásmintákhoz tartozó adatok, időjárási térképek értelmezése, 

valamint az időjárás-különbségek visszavezetése globális és helyi tényezőkre.
c) Évszakonkénti éghajlat összehasonlítása a földrajzi szélesség és a tengerszint feletti magasság 

viszonylatában. 
d) Az éghajlatváltozás okai/bizonyítékai, amelyek a jégkorszakok alatt keletkeztek, vagy amelyek 

a globális felmelegedéshez kapcsolódnak. 

A Föld erőforrásai, használatuk és megőrzésük
1. A Föld erőforrásainak kezelése:

a) A megújuló és a nem megújuló energiaforrások.
b) A különböző energiaforrások előnyeinek és hátrányainak mérlegelése.
c) Forrásmegőrzési és hulladékkezelési eljárások, mint például az újrahasznosítás.
d) Módszerek, amelyekkel az ember befolyásolhatja tevékenységének környezetre gyakorolt negatív 

hatásait.
2. Föld- és vízhasználat:

a) Az ember hétköznapi földhasználata, hogyan tudja károsítani a föld- és vízkészleteket.
b) A vízmegóvás jelentősége, a víztisztítás, a sótalanítás és öntözés hogyan biztosítják, hogy 

rendelkezésre álljon ivóvíz az emberi tevékenységek számára. 
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A Föld a naprendszerben és a világmindenségben
1. Földről megfigyelhető jelenségek, amelyeket a Föld és a Hold mozgása eredményez:

a) A Föld tengely körüli forgásának és a Nap körüli éves keringésének hatásai. 
b) Az egyenlítőtől távoli helyek számára a Föld tengelyének dőlése, valamint a Nap körüli éves 

keringése hogyan eredményez váltakozó évszakokat.
c) Az árapályt a Hold gravitációs vonzása okozza, a holdfázisok és holdfogyatkozás összekötése 

a Föld, a Hold és a Nap egymáshoz viszonyított helyzetével.
2. A Föld, a Hold és más bolygók tulajdonságai:

a) A Föld bizonyos fizikai tulajdonságainak összehasonlítása és megkülönböztetése (légkör, hő-
mérséklet, víz, Naptól való távolság, keringési és forgási periódus, életfeltételek) a Hold és más 
bolygók hasonló tulajdonságaival.

b) A bolygókat és holdakat a tömegvonzás ereje tartja a pályájukon, továbbá a tárgyakat is ez 
vonzza a Föld felé. 

c) Bolygók, csillagképek; a Föld, a Hold és más Naprendszeren belüli és kívüli égitestek viszony-
lagos mozgása.

Kognitív területek

Ismeret

1. Felidézés/felismerés • Tények, összefüggések és fogalmak azonosítása vagy megállapítása. Egy 
adott élőlény, anyag vagy eljárás tulajdonságainak, jellemzőinek felismerése. Berendezések és 
eljárások megfelelő alkalmazása. Természettudományi szakkifejezések, jelölések, rövidítések, 
mértékegységek és skálabeosztások felismerése és használata.

2. Jellemzés • Élőlények, anyagok tulajdonságainak, szerkezetének, működésének, élőlények közötti 
kapcsolatok, eljárások és jelenségek jellemzése vagy jellemzésének felismerése. 

3. Szemléltetés példákkal • Olyan élőlényekre, anyagokra és eljárásokra vonatkozó példák fel-
mutatása vagy felismerése, amelyek rendelkeznek egy meghatározott tulajdonsággal, valamint 
tényekre vagy fogalmakra vonatkozó megállapítások alátámasztása vagy tisztázása megfelelő 
példák segítségével. 

Alkalmazás

1. Összehasonlítás/szembeállítás/osztályozás • Élőlények, anyagfajták vagy folyamatok hasonló-
ságainak és különbségeinek felismerése vagy jellemzése. Anyagok, élőlények és folyamatok meg-
különböztetése, osztályozása vagy rendezése adott jellemzők, tulajdonságok alapján.

2. Kapcsolatba hozás • Kapcsolat felismerése alapvető természettudományi fogalmak, valamint tár-
gyak, élőlények anyagok megfigyelt vagy bizonyított tulajdonsága, viselkedése vagy felhasználása 
között.

3. Modellhasználat • Tanúságtétel a természettudományi fogalmak, struktúrák, összefüggések, fo-
lyamatok, biológiai és fizikai rendszerek és ciklusok stb. (pl. táplálékháló, áramkör, vízkörforgás, 
naprendszer, atom szerkezete) megértéséről ábrák vagy modellek használata révén.

4. Információk értelmezése • Természettudományi ismeretek alkalmazása releváns szöveges, táb-
lázatos, képi vagy grafikus információk értelmezésére.

5. Magyarázat • Egy megfigyelés vagy természeti jelenség magyarázata vagy magyarázatának fel-
ismerése egy természettudományi fogalom, törvényszerűség vagy elmélet alkalmazása révén.

Értelmezés

1. Elemzés: • Egy probléma alkotóelemeinek azonosítása, valamint releváns információ, fogalom, 
összefüggés, adat felhasználásával válaszadás a kérdésre és a probléma megoldása.

2. Szintézis • Több kapcsolódó tényező vagy fogalom figyelembevételét igénylő kérdések megvála-
szolása.

3. Hipotézis, előrejelzés • Természettudományi fogalmak és tapasztalásból, megfigyelésből szár-
mazó információk társítása, összekapcsolása révén olyan kérdések megfogalmazása, amelyekre 
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vizsgálatok adhatnak választ. Megfigyelésekből és természettudományos információk elemzéséből 
hipotézis, illetve vizsgálatra alkalmas feltevés megfogalmazása. Megváltozott biológiai és fizikai 
körülmények hatásainak előrejelzése bizonyítékok, ismeretek alapján.

4. Tervezés • Természettudományi probléma vagy megvizsgálandó hipotézis megválaszolására 
alkalmas vizsgálatok/kísérletek megtervezése. Mérni kívánt változók, állandók és ok-okozat te-
kintetében jól megtervezett természettudományi vizsgálat leírása vagy felismerése.

5. Értékelés • Alternatív magyarázatok értékelése. Előnyök és hátrányok mérlegelése alternatív el-
járásokkal, anyagokkal kapcsolatosan. Vizsgálatok eredményeinek értékelése abból a szempontból, 
hogy az adatok elegendőek-e a következtetések alátámasztására. 

6. Következtetés levonása • Érvényes következtetések levonása megfigyelések, bizonyítékok és/
vagy természettudományi fogalmak megértése alapján. Megfelelő következtetés levonása, amely 
közelebb visz kérdéshez vagy hipotézishez, és tanúságot tesz az ok-okozat megértéséről.

7. Általánosítás • Olyan általános következtetések levonása, amelyek túlmutatnak a kísérlet vagy 
az adott körülmények értékelésén. Következtetés alkalmazása új helyzetekre. 

8. Indoklás • Bizonyítékok felhasználása problémák megoldására, magyarázatok megalapozottsá-
gának és vizsgálatokból származó következtetéseknek az alátámasztására.

Képességskála, képességszintek, 
képességeloszlás
A TIMSS 2015 természettudományi képességskáláját a tesztet megoldó diákok tárgyi tudása és kogni-
tív képességei alapján alakították ki. Az eredmények könnyebb értelmezése és összehasonlíthatósága 
érdekében képességszinteket is megállapítottak a skálán belül. A TIMSS mindkét évfolyam esetében 
négy képességszintet határozott meg, és igyekezett pontosan leírni az egyes szintekhez tartozó diákok 
tárgyi tudását és kognitív képességeit. A TIMSS megkülönbözteti a kiváló szintű tudást (625 képesség-
pont felett), a magas szintű tudást (550–625 pont), az átlagos szintű tudást (475–550 pont), valamint 
az alacsony szintű tudást (400–475 pont).

A képességszintek leírását egy statisztikai elemzés (Detailed Scale Annchoring Analysis) előzte 
meg, amelynek során azt vizsgálták, hogy az adott képességszinten teljesítő diákok a teszt mely feladat-
típusait oldották meg jellemzően jól. Az adatelemzésen túl a szintek pontos meghatározásának volt egy 
bírálati fázisa is, amikor az itemeket elbíráló bizottság, a SMIRC (Science and Mathematics Item Review 
Cometee) tagjai a megoldott itemek tartalmi és kognitív összetevőinek a figyelembe vételével igyekeztek 
általánosan érvényes leírást adni az egyes szintekre jellemző tudásról és kognitív képességekről.

A továbbiakban röviden ismertetjük a 4. és 8. évfolyamos természettudományi vizsgálat négy 
képességszintjét, megvizsgáljuk, hogyan hasonlíthatók össze a felmérésben részt vett országok ered-
ményei a képességszintek segítségével, végül példafeladatok bemutatásával igyekszünk teljessé tenni 
a képességszintek leírását (9–16. példafeladat és 17–27. példafeladat).

4. évfolyam

Alacsony szint (400–475 képességpont között)
A diákok alapismeretekkel rendelkeznek az élő és a fizikai világról. Számot tudnak adni bizonyos 
alapismeretekről a növények és állatok viselkedésével, megjelenésével kapcsolatban, akárcsak az 
élőlények és környezetük kölcsönhatásaira vonatkozóan, és alkalmazni tudnak néhány egészséggel 
összefüggő tényismeretet. A diákok alapismeretekről tesznek tanúságot az anyagok halmazállapotával 
és fizikai tulajdonságaival kapcsolatban. Értelmeznek egyszerű ábrákat, kiegészítenek táblázatokat, 
és rövid tényeken alapuló válaszokat tudnak adni.

Átlagos szint (475–550 képességpont között)
A diákok alapismeretekkel rendelkeznek az élő és fizikai világról, valamint a földtudománnyal kap-
csolatban. Rendelkeznek bizonyos ismeretekkel a növényi és emberi életfolyamatokról, közölni és 
alkalmazni tudják az élőlények és környezetük kölcsönhatásaival, valamint az emberi tevékenység 
környezetre gyakorolt hatásaival összefüggő ismereteiket, és rendelkeznek az egészséggel kapcsolatos 
alapismeretekkel is. Alkalmazzák az anyagok bizonyos tulajdonságaira, az elektromosságra és az 

84., 85. 

86., 87. 
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energiaátalakulásra vonatkozó tudásukat, valamint az erővel és a mozgásokkal összefüggő elemi 
ismereteiket. Bizonyos mértékben ismerik a Föld fizikai tulajdonságait, és számot tudnak adni néhány 
alapvető ismeretről a Föld naprendszerbeli tulajdonságairól. A diákok értelmezni tudnak ábrákon 
lévő információkat, alkalmazni tudják tényismereteiket hétköznapi helyzetekben, és egyszerű ma-
gyarázatokkal szolgálnak biológiai és fizikai jelenségekre.

Magas szint (550–625 képességpont között)
A diákok közölni és alkalmazni tudják az élő és fizikai világgal valamint a földtudománnyal kap-
csolatos ismereteiket, hétköznapi és elvont kontextusokban egyaránt. Ismerik a növények és állatok 
tulajdonságait, életciklusát, alkalmazni tudják az ökoszisztémákkal, valamint az ember, élőlény 
és környezete között létrejövő kölcsönhatásokkal összefüggő ismereteiket. A diákok közölni és al-
kalmazni tudják az anyag halmazállapotaival és jellemzőivel, valamint gyakorlati helyzetekben az 
energiaátalakulással összefüggő tudásukat, akárcsak az erőkre és mozgásokra vonatkozó bizonyos 
ismereteiket. A diákok alkalmazni tudják a Föld szerkezetével, fizikai jellemzőivel, a rajta zajló folya-
matokkal és a Föld történetével kapcsolatos ismereteiket, és alapismeretekkel rendelkeznek a Föld-
Hold-Nap rendszeréről. A diákok ezen a szinten összehasonlítanak, megkülönböztetnek, modellek, 
ábrák és vizsgálatok leírása alapján egyszerű következtetéseket vonnak le, valamint rövid leíró vála-
szokat adnak hétköznapi és elvont kontextusokban természettudományi fogalmak felhasználásával.

Kiváló szint (625 képességpont felett)
A diákok be tudnak számolni az élő és fizikai világgal, valamint a föltudománnyal összefüggő tu-
dásukról, és számot tudnak adni a természettudományos megismerés eljárásaival kapcsolatban is 
bizonyos ismeretekről. Tudással rendelkeznek különböző élőlények jellemzőivel és életfolyamataival 
kapcsolatosan, értik az ökoszisztémákon belüli összefüggéseket, valamint az élőlények és környezetük 
között létrejövő kölcsönhatásokat, továbbá számot tudnak adni az emberi egészséggel összefüggő té-
nyezők ismeretéről és azok alkalmazásáról. Értik az anyag tulajdonságait és halmazállapotait, fizikai 
és kémiai változásait, alkalmazni tudják az energiaformákkal és energia átalakulással kapcsolatos 
bizonyos ismereteiket, ugyancsak ismeretekkel rendelkeznek az erőkről, és arról, hogyan gyakorolnak 
azok hatást a mozgásokra. A diákok ismerik/értik a Föld szerkezetét, fizikai jellemzőit, a rajta zajló 
folyamatokat és a Föld történetét, és rendelkeznek bizonyos tudással a Föld forgásával és keringésével 
kapcsolatosan. A diákok bizonyosságot tesznek a természettudományos megismeréssel kapcsolatos 
alapismereteikről és készségeikről, felismerik, hogyan kell összeállítani egy egyszerű kísérletet, 
értelmezik a vizsgálat eredményeit, leírások és ábrák alapján érvelni tudnak, és következtetéseket 
vonnak le, valamint értékelni, alátámasztani tudnak érveléseket.

8. évfolyam

Alacsony szint (400–475 képességpont között)
A diákok rendelkeznek bizonyos biológiai, kémiai, fizikai és földtudományi alapismeretekkel. Ugyan-
csak alapismeretekkel rendelkeznek az ökoszisztémákra, az állatok alkalmazkodóképességére vo-
natkozóan; elsajátítottak néhány alapvető tényt a hő- és elektromos vezetéssel, valamint az elektro-
mágnesességgel kapcsolatban, és néhány alapvető ténnyel tisztában vannak a földtudományon belül 
is. A diákok értelmezni tudnak egyszerű ábrákat, és alapismereteiket alkalmazni tudják gyakorlati 
kontextusokban.

Átlagos szint (475–550 képességpont között)
A diákok képesek különböző helyzetekben alkalmazni biológiai, kémiai, fizikai és földtudományi 
ismereteiket. Számot tudnak adni bizonyos mértékű tudásról az állatok tulajdonságaival és élet-
folyamataival, valamint az egészséggel kapcsolatosan. Alkalmazni tudják ökoszisztémákkal, élő lények 
közötti kölcsönhatásokkal és az állatok alkalmazkodóképességével kapcsolatos ismereteiket. A diákok 
alkalmazni tudják az anyag összetételére és tulajdonságaira vonatkozó bizonyos ismereteiket. Ugyan-
csak rendelkeznek valamennyi tudással az erőről, a mozgásról és az energiáról. A diákok alkalmazzák 
a földi folyamatokkal, erőforrásokkal és a Föld tulajdonságaival kapcsolatos ismereteiket. Értelmezik 
és következtetést vonnak le táblázatok, grafikonok és ábrák információiból, és rövid leíró válaszokban 
meg tudják fogalmazni tudásukat.

 88., 89.

 90., 91., 92.

 93., 94.

 95., 96.
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Magas szint (550–625 képességpont között)
A diákok megfogalmazzák és alkalmazzák biológiai, kémiai, fizikai és földtudományi ismereteiket 
hétköznapi és elvont helyzetekben egyaránt. Alkalmazni tudják a sejtekkel és működésükkel, valamint 
az élőlények jellemzőivel, életciklusával kapcsolatos tudásukat. Tanúságot tesznek az ökoszisztémákkal 
és az élőlények közötti kölcsönhatásokkal kapcsolatos tudásukról, és alkalmazni tudják az egészség-
gel, a táplálkozással és a fertőző betegségekkel kapcsolatos bizonyos ismereteiket. A diákok adott 
mértékig elsajátították és értik az anyagok összetételével, tulajdonságaival és a kémiai változásokkal 
összefüggő tudásukat. Alkalmazzák az energiaátalakulással, a fény és a hang terjedésével kapcsolatos 
alapismereteiket gyakorlati helyzetekben, valamint tudásról tesznek tanúbizonyságot az egyszerű 
áramkörökkel és a mágnesek tulajdonságaival kapcsolatban. A diákok alkalmazni tudják az erőkkel és 
a mozgással kapcsolatos tudásukat hétköznapi és elvont helyzetekben. Alkalmazzák a Föld tulajdon-
ságaira, folyamataira, ciklusaira és történetére vonatkozó ismereteiket, és rendelkeznek valamennyi 
tudással a Föld erőforrásaira, használatára és megóvására, akárcsak a Föld és a Hold kölcsönhatásaira 
vonatkozóan. A diákok számot tudnak adni bizonyos mértékű tudományos megismeréssel összefüggő 
készségekről, többek között a megfelelő kísérleti eljárás kiválasztásával és indoklásával összefüggésben. 
Összekapcsolják és értelmezik a különböző ábrákon, grafikonokon és táblázatokban megjelenített 
információkat; a megfelelő információt választják az elemzéshez és következtetéseik levonásához; 
valamint tudás átadására alkalmas rövid magyarázatot tudnak adni. 

Kiváló szint (625 képességpont felett)
A diákok közvetíteni tudják biológiai, kémiai, fizikai és földtudományi komplex fogalmakkal kapcso-
latos tudásukat hétköznapi és elvont helyzetekben egyaránt. A diákok alkalmazni tudják a sejtekkel 
és működésükkel, valamint az élőlények életciklusával kapcsolatos tudásukat. Bizonyságot tesznek 
az ökoszisztémákkal, az élőlények és környezetük közötti kölcsönhatással, az élőlények közötti sok-
féleséggel, alkalmazkodással és természetes kiválasztódással összefüggő ismereteikről. A diákok 
alkalmazzák a növények és állatok életciklusával és öröklődésével kapcsolatos tudásukat. A diákok 
tanúságot tesznek az anyagok fizikai tulajdonságairól szerzett ismereteikről, és alkalmazzák a kémiai 
és fizikai változásokkal kapcsolatos tudásukat gyakorlati és kísérleti kontextusokban. Megfogalmaz-
zák az anyagok halmazállapotával és halmazállapot-változásaival összefüggő tudásukat gyakorlati 
és kísérleti kontextusokban, alkalmazzák energiaátalakulással összefüggő tudásukat, és tanúságot 
tesznek elektromossággal és mágnesességgel kapcsolatos ismereteikről is. A diákok megfogalmazzák 
az erőkkel és a nyomással összefüggő tudásukat, tanúságot tesznek a fénnyel és a hanggal kapcsolatos 
ismereteikről gyakorlatias és elméleti szituációkban. Meg tudják fogalmazni a Föld szerkezetével, 
fizikai tulajdonságaival, erőforrásaival, valamint a Naprendszerrel összefüggő tudásukat. A diákok 
értik a természettudományi vizsgálatok alapvető vonatkozásait. Azonosítani tudják, melyik változót 
kell állandó értéken tartani egy kísérletben, összehasonlítanak különböző forrásból származó infor-
mációkat, előrejelzés és következtetés levonása érdekében összekapcsolnak információkat, valamint 
ábrákon, térképeken, grafikonokon és táblázatokban lévő információkat értelmeznek problémák 
megoldása érdekében. Írásos magyarázatban képesek kifejezni a tudásukat.

Eredmények
Az 11. és 12. ábrán a felmérésben részt vett országok átlageredményük sorrendjében láthatók. Le-
olvasható az ábráról az 5-ös, 25-ös, 75-ös és 95-ös percentilis értéke is, amely azt árulja el, milyen tarto-
mányba esik az országok tanulóinak eredménye. (A 25-ös és 75-ös percentilis közötti értéktartományba 
esik a tanulók átlag közeli fele, az 5-ös és 95-ös percentilis pedig arról nyújt információt, mennyire 
heterogén az adott ország tanulóinak teljesítménye.) Az ábrán körrel emeltük ki azokat az országokat, 
amelyek átlageredménye statisztikailag nem különbözik a magyar negyedikesek pontszámától.

4. évfolyam

A TIMSS-vizsgálat skálaátlagánál 32 ország átlagteljesítménye volt jobb, és mindössze 14 ország ered-
ménye bizonyult gyengébbnek. A 14 ország között az észak-afrikai és közel-keleti országokon kívül 
Chilét (478 pont), Ciprust (481 pont) és nagy meglepetésre Franciaországot (487 pont) találjuk.

100., 101., 102. 
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A 4. évfolyamos természettudományi vizsgálatban két távol-keleti ország, Szingapúr (590 pont) 
és a Koreai Köztársaság (589 pont) érte el a legjobb eredményt. Őket Japán (569 pont) és Oroszország 
(567 pont) 4. osztályosai követik, akiknek teljesítménye statisztikailag nem különbözik egymástól. 
A  rangsor első hét helyét elfoglaló országok között további két távol-keleti résztvevő, Hongkong 
(557 pont) és Tajvan (555 pont) diákjai találhatók, akiknek a tudása a finn diákokéval egyezik meg 
(554 pont).

A magyar 4. évfolyamos diákok 542 pontos természettudományi átlageredménye kiemel-
kedően jó, az európai országok között az egyik legjobb. Ebben a rangsorban mindössze a koráb-
ban már említett orosz és finn tanulóktól maradnak el. 542 pontos teljesítményük statisztikailag 
egyenértékű a lengyel (547 pont), az egyesült államokbeli (546 pont), a szlovén (543 pont), a svéd 
(540 pont), a norvég (538 pont), az angol (536 pont), a bolgár (536 pont), valamint a cseh (534 pont) 
diákok átlageredményével, és szignifikánsan jobb a horvát (533 pont) és az ábrán Horvátország alatt 
található országok diákjainak eredményétől. Ezek között olyan hagyományosan jól szereplő oktatási 
rendszereket is találunk, mint például az ír (529 pont), a német (528 pont), a dán (527 pont), a ka-
nadai (525 pont), az ausztrál (524 pont), a holland (517 pont), valamint a flamand belga (512 pont), 
amelyek a korábbi TIMSS-vizsgálatokban is a legjobbak közé tartoztak. A 46 részt vevő ország között 
a magyar diákok 542 pontja a 8–16. legjobb eredmény. 

8. évfolyam

A TIMSS-skálaátlagnál 17 ország ért el jobb eredményt, 18-an pedig rosszabbat. Ez utóbbi csoportban 
találjuk az afrikai és közel-keleti országokon kívül Grúziát (443 pont), Chilét (454 pont) és Thaiföldet 
(456 pont). Az izraeli (507 pont), az olasz (499 pont) és a török (493 pont) diákok tudása a felmérés 
átlagától szignifikánsan nem különbözik. 

Ahogyan a TIMSS-vizsgálat eddigi hat ciklusában megszokhattuk, a 8. évfolyamos természet-
tudományi mérésben ezúttal is kiemelkedő eredményt értek el a szingapúri diákok (597 pont). Nem 
kevesebb mint 26 képességponttal bizonyultak jobbnak a japán (571 pont) és 28 ponttal a tajvani 
tanulóknál (569 pont). A távol-keleti oktatás erősségét jól mutatja, hogy a legjobb hét ország között 
találjuk még a Koreai Köztársaságot (556 pont) és Hongkongot (546 pont) is. Hozzájuk hasonló 
színvonalú tudással a szlovén (551 pont) és az orosz gyerekek (544 pont) rendelkeznek még.

A magyar nyolcadikosok 527 pontos eredménye jónak mondható, hiszen tudásuk gyakorla-
tilag azonos minőségű az angol (537 pont), az egyesült államokbeli (530 pont), a kanadai (526 pont), 
a svéd (522 pont), valamint a litván diákok tudásával (519 pont). A 38 részt vevő ország között a 
8–14. legjobb eredmény a magyar diákoké.

Trendek

Sok ország számára különösen nagy jelentőségű, hogy diákjaik tudásszintjének változása a TIMSS-
mérések eredményeinek segítségével nyomon követhető immár két évtizede. Ezek az adatok segítenek 
lemérni az eltelt időszakban bevezetett fontosabb iskolaszerkezeti, tantervi vagy éppen módszertani 
reformok hatását.

4. évfolyam

A 13. és 14. ábra ábécérendben sorakoztatja fel a trendadatokkal rendelkező országokat. Az ábrákon 
láthatók az egyes mérési években elért átlageredmények, az eredmények közötti különbségek (ké-
pességpontokban kifejezve), lefelé és felfelé mutató nyilakkal jelezve azokat az értékeket, ahol ez a 
különbség szignifikáns javulást vagy visszaesést jelent a viszonyított évhez képest. Az ábra ugyancsak 
tartalmazza az egyes mérési évek képességeloszlás-grafikonjait. 

A TIMSS 2015 vizsgálatban részt vett 46 ország közül 17, közöttük hazánk is szerepelt már a 
legelső, 1995-ös 4. évfolyamos mérésben is. A 17 ország közül mindössze kettő, Hollandia és Norvégia 
természettudományi eredménye lett szignifikánsan rosszabb, mint húsz évvel korábban (Hollandia 
1995: 530 pont, 2015: 517 pont; Norvégia 1995: 504 pont, 2015: 493 pont), négy ország eredményében 
nem következett be ez idő alatt változás, 11 országban pedig a diákok tudása ma jobb, mint a kilenc-
venes évek közepén volt. A 11 ország közül is kiemelkedik Szlovénia, amely gyakorlatilag mérésről 
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mérésre javult, és a 2015-ös 543 pontos átlageredménye 78 ponttal jobb az 1995-ösnél (464  pont). 
Hasonló mértékű sikereket tud felmutatni Szingapúr (67 pontos javulás), Portugália (56  pontos 
javulás), Hongkong (49 pontos javulás) és Irán is (41 pontos javulás). 

A magyar 4. évfolyamos diákok is azok közé tartoznak, akik nagyot léptek előre a ter-
mészettudományi teszten elért eredményükben, hiszen 1995-ben még csak 508 pontot, 20 évvel 
később, a 2015-ös mérésben pedig már 542 pontot értek el. Ez akkor is figyelemre méltó eredmény-
javulás, ha az előző két ciklusban szignifikáns javulást már nem tudtak elérni.

A 2011-es vizsgálathoz képest három arab országban: Marokkóban (89 pontos javulás), Omán-
ban (54 pontos javulás) és Katarban (42 pontos javulás) javult a legdinamikusabban a diákok ter-
mészettudományi tudása. Nemcsak a korábban alacsony átlagpontszámú, hanem a sikeres oktatási 
rendszerek is tudtak javítani eredményükön. Ezek közül érdemes kiemelni Hongkongot, Japánt és 
Oroszországot. A hongkongi diákok 535 pontról 557 pontra, a japánok 559-ről 569 képességpontra, 
az oroszok pedig 552 pontról 567 pontra tudták javítani az eredményüket. 

A TIMSS-skálaátlagnál jobb tudással rendelkező országok közül Horvátország, Litvánia és 
Szlovénia is javítani tudott négy évvel korábbi eredményén. 

A 2011-es méréshez képest gyengébb eredményt elért 8 ország közül a jó oktatási rendszeréről híres 
Finnország és Hollandia átlagteljesítményének 16, illetve 14 képességpontos romlása érdemel figyelmet.

8. évfolyam

A 2015-ös mérésben részt vett 38 ország közül 15 már a legelső, 1995-ös 8. évfolyamos mérésben is 
szerepelt. Ezek azok az országok, amelyekben az oktatás hatékonyságának változásait akár húszéves 
időintervallumban is meg tudjuk vizsgálni. A 15 országból 9 eredménye javult 1995 óta. A legkomo-
lyabb előrelépést a litván oktatási rendszer produkálta, amely az első mérésben még jócskán a skála-
átlag alatti, 464 pontos eredménnyel kezdett, és 58 képességpontos javulás után ma már a mérésben 
szereplő országok sikeresebb feléhez tartozik. A másik nyolc ország diákjai már 1995-ben is átlag feletti 
tudással rendelkeztek, és ezen is tudtak javítani. A legnagyobb mértékben ez a szlovén (37 pontos 
javulás), a hongkongi (36 pontos javulás) és az orosz diákoknak sikerült (22 pontos javulás), de 10-20 
képességponttal javult Japán, Korea, Szingapúr és az Egyesült Államok diákjainak a tudása is.

A hazai természettudomány-oktatás gondjait jelzi, hogy miközben a 4. évfolyamos diákok tudása 
jelentős mértékben, 34 ponttal javult 1995 óta, addig a 8. évfolyam eredménye 9 képességponttal 
romlott, ami arra utal, hogy az alsó tagozat természettudomány-oktatásában végbement változások 
sikeresnek bizonyultak, ám a felső tagozat oktatásának átalakításáról ez nem mondható el. Hazánkon 
kívül mindössze két skandináv ország, Norvégia és Svédország eredményei romlottak csak az elmúlt 
húsz évben, mégpedig 25, illetve 30 képességponttal.

A 2011-es vizsgálat eredményeihez képest 13 ország esetében figyelhető meg fejlődés a 8. év-
folyamos vizsgálatban. Jellemzően a kevésbé hatékony oktatási rendszerek közül (Bahrein, Grúzia, 
Malajzia, Marokkó, Omán, Katar, a Dél-afrikai köztársaság és az Egyesült Arab Emírségek) többen 
is képesek voltak csökkenteni a lemaradásukat a legjobbakkal szemben. Ugyanakkor az is látható, 
hogy a jóknak is megvan a lehetőségük fejlődni, akár még ilyen rövid, négyéves intervallumon belül 
is. Erre példa a japán, a hongkongi és a szlovén diákok 13, 11, illetve 8 pontos teljesítményjavulása.

A diákok képességszintek szerinti megoszlása

A 15. és 16. ábra a negyedikes, illetve a nyolcadikos tanulók képességszintek szerinti megoszlá-
sát szemlélteti. Az ábrán az országok a kiváló szintet elért tanulók aránya szerinti sorrendben 
szerepelnek. A 17. és 18. táblázatból pedig az látható, hogyan változott országonként az egyes 
képességszinteket elérő tanulók aránya negyedikben és nyolcadikban a mérési évek során.

4. évfolyam

A 4. évfolyamos természettudományi tesztet megírt diákok 7 százaléka kiemelkedő tudású, 39 száza-
léka teljesíti a magas képességszint, több mint háromnegyedük az átlagos képességszint követelmé-
nyeit, és a diákok mintegy 5 százalékát fenyegeti az a veszély, hogy gyenge tudásuk miatt leszakadnak 
társaiktól, és társadalmi érvényesülésük lényegesen nehezebb lesz. 

111., 112. 
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Szingapúr és a Koreai Köztársaság természetesen a kimagasló tudású diákok arányában is 
kiemelkedik a 4. évfolyamos mérés országai közül. Szingapúrban a gyerekek több mint egyharma-
dának (37 százalék) tudása haladja meg a kiváló képességszint alsó határát jelentő 625 pontot, amely 
arány nagyjából kétszerese a japán és ötszöröse a németországi hasonló adatnak. A koreai diákok 
képességeloszlását az jellemzi, hogy náluk a legalacsonyabb a gyenge képességű diákok aránya, az 
alacsony képességszint követelményeit sem teljesítő tanulót gyakorlatilag nem talált a vizsgálat, és 
az átlagos képességszintet is mindössze a 4. évfolyamosok 4 százaléka nem érte el.

Az európai országok közül Oroszország (20 százalék) és Bulgária (16 százalék) után Magyar-
országon a legmagasabb a kiváló képességű diákok aránya (14 százalék)., ugyanakkor a hozzánk 
hasonló eredménnyel rendelkező országok között hazánkban a legnagyobb azoknak a diákoknak az 
aránya (6 százalék), akik nem teljesítették az alacsony szintet jelentő 400 képességpontot sem. Mindez 
arra figyelmeztet, hogy Bulgáriához, Szlovákiához, Szerbiához, Új-Zélandhoz és Franciaországhoz 
hasonlóan hazánkban is meglehetősen magas a leszakadó diákok aránya.

8. évfolyam

A 8. évfolyamos természettudományi tesztet megírt diákok 7 százaléka kiemelkedő tudású, 29 száza-
léka teljesíti a magas képességszint, majdnem háromnegyedük az átlagos képességszint követelménye-
it, és a diákok mintegy 16 százalékát fenyegeti az a veszély, hogy gyenge tudásuk miatt leszakadnak 
társaiktól, és ez gátolhatja társadalmi érvényesülésüket. 

A legjobb képességű diákok megoszlása a különböző országok között meglehetősen polarizált, 
hiszen miközben Botswanában, Egyiptomban és Marokkóban gyakorlatilag nem talált a 8. évfolya-
mos vizsgálat olyan diákot, aki teljesítette volna a kiváló képességszint követelményeit, és további 
hat országban is mindössze a diákok 1 százaléka volt erre képes, addig Szingapúrban a diákok 42, 
Tajvanban 27, Japánban 24, a Koreai Köztársaságban pedig 19 százaléka érte el a kiváló szintet. 
E négy ázsiai ország oktatásának erejét bizonyítja az is, hogy diákjaiknak több mint a fele, Szinga-
púr esetében a háromnegyede a magas képességszintű tudás követelményeinek birtokában van. Az 
európai országok közül Szlovénia (17 százalék), Anglia (14 százalék) és Oroszország (14 százalék) 
rendelkezik a legmagasabb arányban kiváló képességű tanulókkal.

A magyar nyolcadikosok korábbiakhoz képest gyengébb természettudomány-eredményei nem 
elsősorban a kiváló képességű tanulók hiányából következnek, hiszen e tekintetben jobbnak mutatko-
zunk például az Egyesült Államoknál, Írországnál és Hongkongnál, amelyek a teljes teszten hasonló 
vagy jobb eredményt értek el nálunk. A probléma inkább az lehet, hogy viszonylag magas az átlagos 
képességszint alatti és a leszakadó diákok aránya, hiszen a magyar 8. évfolyamos diákok 26 százaléka 
nem éri el az átlagos, 8 százaléka pedig az alacsony képességszintet sem.

Korosztálykövetés

Azáltal, hogy a TIMSS-mérést négyévenként bonyolítják le, a 2015-ben nyolcadikos korosztály éppen 
2011-ben volt negyedikes, azaz a két mérés különböző időpontokban ugyanannak a populációnak a 
tudását mérte. A 19. táblázat segítségével 26 ország esetében vizsgálhatjuk, milyen lett a 2011-ben 
4. évfolyamos diákok természettudományi műveltsége 2015-re, amikor is 8. évfolyamosként mérte 
őket a vizsgálat. A táblázatban látható négy kisebb táblázat a TIMSS-skálaátlagtól számított különbség 
alapján rendezi sorba az országokat. Az országnevek melletti nyilak azt jelölik, hogy az eredmény 
szignifikánsan jobb vagy rosszabb az 500 pontos TIMSS-skálaátlagnál.

Négy kelet- és délkelet-ázsiai ország, Szingapúr, Japán, Tajvan és Hongkong diákjainak ered-
ménye a 2015-ös mérés 8. évfolyamán 10-17 pontnál nagyobb mértékben tér el a skálaátlagtól, mint 
a 2011-es mérés 4. évfolyamos vizsgálatában. A jó természettudományi eredményt elérő országok 
közül Szlovéniában, Angliában és Litvániában is jobb eredményt ért el a vizsgált korosztály nyolca-
dikban, mint negyedikben.

A kevésbé hatékony oktatási rendszerek között is találni hasonló eredményjavulást, például 
Új-Zéland, Törökország, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Katar, Omán és Marokkó esetében.

Hét olyan ország található a táblázatban, amelynek a diákjai nyolcadikosként legalább 10 képes-
ségponttal alulmúlták negyedikes eredményüket. Az egyik legnagyobb visszalépés éppen a Koreai 
Köztársaságnál tapasztalható, amely a 2011-es 4. évfolyamos vizsgálatban a legjobban teljesített. 
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Persze a 2015-ös 556 pontos eredmény a 31 pontos különbség ellenére is kiemelkedően jó. A TIMSS-
skálaátlagnál jobb eredménnyel rendelkező országok közül az egyesült államokbeli (–14 pont), a svéd 
(–11 pont) és az olasz (–25 pont) diákok átlagteljesítménye csökkent még 10 képességpontot meg-
haladó mértékben a négy év során, a kevésbé hatékony oktatási rendszerek közül a chilei (–26 pont), 
a grúz (–12 pont) és a szaúd-arábiai (–33 pont) diákoké.

Nem lehet biztosat mondani arról, hogy miből származik egy korosztály teljesítményének kü-
lönböző irányú és mértékű változása a 4. és 8. évfolyam között. Valószínűleg összefügg azzal, hogy 
az egyes oktatási rendszerek tanterveibe mikor lépnek be a különböző témakörök. Okkal várható, 
hogy azok az országok, ahol az iskolázás korai időszakában kisebb hangsúlyt fektetnek a termé-
szettudomány-oktatásra, a 4. évfolyamon a skálaátlaghoz viszonyítva gyengébb eredményt érnek el, 
mint a 8. évfolyamon. A magyar természettudomány-oktatásban a témakörök egy jelentős része a 7. 
és 8. évfolyamon jelenik meg, amikor a diákok önálló tárgyként kezdenek foglalkozni a biológiával, 
a természetföldrajzzal, a fizikával és a kémiával, s mégis a 4. évfolyamos magyar diákok 2011-ben 
34 ponttal, 2015-ben, 8. évfolyamosként pedig csak 27 ponttal voltak jobbak a skálaátlagnál.

A fiúk és a lányok eredményei közötti különbségek

Az egyes országokban a fiúk és a lányok természettudományi eredményei között mutatkozó kü-
lönbségek a 17. és 18. ábráról olvashatók le. Az ábrákon az országokat a fiúk és a lányok eredmény-
különbségeinek abszolút értékei szerint állították sorrendbe. Legfelül találjuk azokat az országokat, 
ahol ez a különbség a legkisebb, az ábra alján azokat, ahol a legnagyobb. Az ábra oszlopai tartal-
mazzák a fiúk és a lányok átlageredményeit az egyes országokban, azt az arányt, amellyel a két nem 
szerepel a mintában, valamint a lányok és a fiúk teljesítménykülönbségét számszerűen és sávdiagram 
formájában. Az oszlopok színezése azt jelöli, hogy az ábrázolt különbség szignifikáns vagy sem. 

A TIMSS-vizsgálat lehetőséget nyújt arra, hogy a fiúk és a lányok közötti különbségek a tar-
talmi és a kognitív területek esetében is vizsgálhatók legyenek. A 20., 21., 22., 23. táblázat foglalja 
össze az ezzel kapcsolatos adatokat. A táblázatban az országok ábécérendben követik egymást. Az 
oszlopok tartalmazzák a fiúknak és a lányoknak az átlagpontszámát a három tartalmi, illetve a há-
rom kognitív területen, és nyilak jelölik azokat az eseteket, ahol a különbség valamelyik nem javára 
szignifikánsnak mutatkozott.

4. évfolyam

A TIMSS 2015 4. évfolyamos természettudományi vizsgálatában felmért országok többségében, szám 
szerint 25-ben nem állapítható meg érdemi különbség a fiúk és a lányok tudása között. Az összes 
felmért országot figyelembe véve a lányok 508, a fiúk 504 pontos átlageredményt értek el. A két 
pontszám között statisztikai értelemben ugyancsak nincs különbség.

A korábbi felmérések tapasztalataival összhangban a lányok elsősorban az észak-afrikai és 
közel-keleti országokban értek el jobb eredményt a fiúknál. Néhány esetben ez a különbség egészen 
extrém mértékű. Elsősorban Szaúd-Arábiában, ahol a lányok 79 képességponttal erősebbek a fiúknál, 
de Bahrein, Omán és Kuvait esetében is 30 ponttal nagyobb a különbség. Érdekes, hogy két skandi-
náv állam, Finnország (12 pont különbség) és Svédország (8 pont különbség) is a között a 10 ország 
között található, amelyekben a lányok természettudományi tudása szignifikánsan jobb a fiúkénál.

A fiúk eredménye 11 országban bizonyult egyértelműen jobbnak a lányokénál. A legnagyobb 
különbség három távol-keleti ország, a Koreai Köztársaság (11 pont különbség), Hongkong (10 pont 
különbség) és Tajvan (9 pont különbség) esetében tapasztalható. Ugyancsak szignifikáns a különbség 
három dél-európai állam: Olaszország (9 pont különbség), Portugália (7 pont különbség) és Spanyol-
ország (6 pont különbség) esetében, valamint olyan térségünkbeli országokban, mint a Szlovák Köz-
társaság (8 pont különbség), a Cseh Köztársaság (8 pont különbség) és Szlovénia (7 pont különbség).

Magyarország is az előbb felsorolt országok közé tartozik, hiszen a fiúk 545 pontos eredménye 
statisztikai értelemben jobbnak számít a lányok 538 pontos eredményénél.

116., 117. 
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8. évfolyam

A 8. évfolyamos természettudományi felmérésben részt vett 38 ország közül 20 esetben nincsen 
számottevő különbség a fiúk és a lányok tudása között. Az összes vizsgált országot figyelembe véve 
a lányok 491, a fiúk 481 pontos átlageredményt értek el, azaz a lányok természettudományos tudása 
jobb a 8. évolyamon. Ez a különbség elsősorban az észak-afrikai és közel-keleti országok eredmé-
nyeinek köszönhető. 

Ugyanis 14 országban a lányok jobb eredményt értek el a fiúknál. A korábbi felmérésekkel 
és a 4. év folyamnál elmondottakkal összhangban, ezek elsősorban az észak-afrikai és közel-keleti 
országok, mint Szaúd-Arábia (55 pont különbség), Bahrein (50 pont különbség), Kuvait (47 pont 
különbség), Omán (45 pont különbség), Jordánia (41 pont különbség), az Egyesült Arab Emírségek 
(31 pont különbség) és Katar (30 pont különbség). Ezekben az országokban a különbség meghaladja 
a 30 képességpontot is. 

Mindössze öt ország van, ahol a TIMSS-vizsgálat szerint a 8. évfolyam végén a fiúk tudása egy-
értelműen jobb a lányokénál. Ezek Chile (12 pont különbség), Olaszország és Hongkong (10-10 pont 
különbség), az Egyesült Államok (5 pont különbség) és Magyarország (17 pont különbség).

Olaszország és Hongkong mellett Magyarország a harmadik ország, ahol mindkét évfolya-
mon jobban teljesítenek a fiúk a lányoknál. Hazánk esetében ez a különbség már a TIMSS-vizsgálat 
kezdete óta jelentős és szignifikáns, jellemzően 17 és 26 képességpont között változik. A 2015-ös 
mérésben kimutatott 17 pontos különbség messze a legnagyobb az európai országok között. A skála-
átlag felett teljesítő 18 ország közül csak Hongkong és Magyarország esetében található szignifikáns 
különbség a fiúk és a lányok tudása között. A különbséget úgy is érzékeltethetjük, hogy hazánkban 
a lányok tudása (519 pont) a litván diákok tudásával egyenértékű (519 pont), a fiúké (535 pont) pedig 
nagyjából az angol diákokéval (537 pont).

A Koreai Köztársaság és Japán esetében a legelső, 1995-ös mérés alkalmával még nagy volt (29, 
illetve 20 pont) a tudáskülönbség a fiúk javára, ugyanúgy, mint nálunk. A két ország átlageredménye 
javult az elmúlt 20 év alatt, és ez nagymértékben abból vezethető le, hogy a lányok tudása felzárkó-
zott a fiúkéhoz. A Koreai Köztársaságban például a fiúk eredménye többé-kevésbé változatlannak 
tekinthető az elmúlt 20 évben, miközben a lányok eredménye 24 képességponttal javult.

A tartalmi és kognitív területek szerinti eredmények

A TIMSS 2015 tartalmi keretében a természettudományi mérés két tényező szerint szerveződik. A tar-
talmi területek szerint, amelyek a természettudomány azon diszciplínáit, témaköreit jelentik, amelyek 
a mérés tárgyát képezik, és a kognitív területek szerint, amelyek a feladatok megoldásához szükséges 
gondolkodási műveleteket rendszerezik. Minden természettudományi kérdéshez hozzárendelhető egy 
tartalmi és egy kognitív terület, ezért a diákok eredményei tartalmi területek, valamint gondolkodási 
műveletek szerint is vizsgálhatók. A 4. évfolyam tartalmi kerete a természettudomány három területét 
különbözteti meg: az élő világot, a fizikai világot és a földtudományt. A kognitív terület felosztása 
megegyezik a 4. és a 8. évfolyamon, ugyanazt a három csoportot tartalmazza: az ismeretek rendsze-
rezését, amely a diákok tényekkel, eljárásokkal és fogalmakkal (elméletekkel) kapcsolatos tudását 
jelenti; az alkalmazást, amely az ismeretek és a tudás alkalmazását jelenti rutinproblémák megol-
dása érdekében; a harmadik csoport, az értelmezés túllép a rutinproblémák kérdésén, és ismeretlen 
kontextusokban jelentkező, gyakran csak több lépésben megoldható problémák megértését jelenti. 

4. évfolyam

Ez a fejezet és a kapcsolódó ábrák, táblázatok azt mutatják be, hogy a részt vevő országok mely 
tartalmi és kognitív területen/területeken erősebbek és melyen/melyeken gyengébbek az átlagered-
ményükhöz mérten. A 24., 25., 26., 27. táblázat második oszlopában átlageredményeik alapján 
rendezték sorba az országokat. Az ettől jobbra lévő három oszlopban láthatók az egyes tartalmi 
területekre kiszámított átlagpontszámok, valamint az az érték, amennyivel az adott ország az adott 
területen pozitív vagy negatív irányban eltér a teljes teszten elért átlageredményétől. Lefelé és fölfelé 
mutató nyilak jelzik azokat a helyeket, ahol az eltérés szignifikáns.
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A táblázatok adatai alapján bizonyos országok és országcsoportok tudásprofiljai jól meghatá-
rozhatók, amely profilok az oktatási rendszerek sajátosságait tükrözik. 

A 24. és 26. táblázatban látható adatok alapján megállapítható, hogy a legjobb eredményt elérő 
három távol-keleti ország: Szingapúr, a Koreai Köztársaság és Japán természettudomány-oktatása 
hasonló vonásokat mutat, amennyiben mindhárom ország diákjai a tartalmi területek közül fiziká-
ból, a kognitív területek közül pedig az alkalmazást és az értelmezést igénylő feladatok megoldása-
kor teljesítettek jobban, miközben az ismeretekkel összefüggő kérdésekben lényegesen gyengébben. 
A  különböző résztesztek közötti különbségek Szingapúr és Japán esetében szembetűnően nagyok, 
ami világos oktatási preferenciákat tükröz. Szingapúr esetében például a diákok biológiatudása 
(607  pont) 60 ponttal jobb földtudományi tudásuknál (546 pont). Mindez azt valószínűsíti, hogy 
ezekben az ázsiai országokban a természettudomány-oktatás filozófiája, hagyományai hasonlóak 
lehetnek, egyúttal nagymértékben különböznek az európai hagyományoktól. 

Természetesen Európa természettudomány-oktatási hagyományait sem tekinthetjük egysé-
gesnek. A térségünkbeli országoknak jellemzően a biológia az erősségük a 4. évfolyamos mérés-
ben, 4-9 ponttal mutatkoznak jobbnak ezen a tudásterületen a teljes teszten elért eredményüknél. 
A  gondolkodási műveletek közül rendszerint az ismeretekre közvetlenül építő feladatokkal boldo-
gulnak könnyebben. Az egykori szocialista országok közül két ország mutat ettől teljesen eltérő 
képet: Szlovénia, amely egyik részteszten sem tér el szignifikánsan a nemzeti átlageredményétől, 
valamint Litvánia, amely a távol-keleti országokhoz hasonlóan fizikából és az értelmezést igénylő 
feladatokban bizonyult a legjobbnak. Ez változást jelent a 2011-es méréshez képest, hiszen akkor 
még a biológia és az ismeretek alkalmazása volt a litván diákok erőssége. Ez a változás előmozdítója 
vagy éppenséggel következménye lehet annak, hogy a litván diákok teljesítménye látványos javulást 
ért el az elmúlt ciklusok alatt. 

A tengerentúli angolszász országokban (Ausztrália, Új-Zéland, Egyesült Államok), valamint Kana-
dában a diákok a biológiai témájú kérdésekben a legeredményesebbek, míg a gondolkodási műveletek 
közül Ausztrália és Új-Zéland az értelmezésen, az egyesült államokbeli diákok az ismereteken alapuló, 
a kanadai diákok pedig az alkalmazást igénylő feladatokban voltak a legsikeresebbek.

Nyilvánvaló korrelációk ugyan nem állapíthatók meg egy ország természettudomány-oktatásá-
nak sikeressége és a TIMSS-mérés egyes tudásterületein és a gondolkodási műveletekben mutatott 
viszonylagos eredményei között, mégis valószínűsíthető, hogy azokban az oktatási rendszerekben 
rejlik nagyobb potenciál, azok biztosítanak mélyebb természettudományi tudást diákjaik számára, 
amelyek a fizikát a másik két tudásterülettel egyenrangúan tanítják már a 4. évfolyam előtt is, és 
az iskolai tanórákon az összetett gondolkodásformákat megfelelőképpen fejlesztve oktatják a ter-
mészettudományt.

A 4. évfolyamos magyar diákok a várakozásoknak megfelelően az Élő világ tárgyköréhez 
tartozó kérdésekben 8 ponttal jobb eredményt (550 pont) értek el az egész teszten elért eredményük-
nél, fizikából és természetföldrajzból pedig 8, illetve 7 ponttal kevesebbet. Mindhárom különbség 
szignifikáns.

8. évfolyam

Ellentétben azzal, amit a 4. évfolyamnál leírtunk, a 8. évfolyam tudásterületeinek, illetve gondolko-
dási műveleteinek elemzése nem mutat markáns különbségeket az országcsoportok természettudo-
mány-oktatásán belül (25. és 27. táblázat).

Az változatlanul igaz, hogy a nyolcadikos szingapúri diákok is a biológia és fizika tárgyú kér-
désekben 12-12 képességponttal bizonyultak jobbnak a teljes teszten elért eredményükhöz képest, 
szemben a földtudománnyal, amely részteszten ezúttal is 32 ponttal rosszabb teljesítményt értek el, 
mint a teljes teszten, és 44 ponttal rosszabbat, mint a biológia és a fizika részteszteken. Ezzel együtt 
Szingapúr a biológia-, a fizika- és a kémiafeladatokban jobb eredményt ért el a vizsgálatban részt 
vett valamennyi országnál. A gondolkodási műveletek közül ezúttal az értelmezésben maradt el a 
saját maga által felállított szinttől, és a két egyszerűbb gondolkodási műveletre épülő feladatokban 
haladta meg azt, de így is mindhárom gondolkodási formában lényegesen felülmúlta a többi részt 
vevő országot.

119., 121. 
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A TIMSS-skálaátlagnál jobb teljesítményre képes 18 ország közül mindössze három olyat talá-
lunk (Tajvan, Szlovénia és Oroszország), amely elsősorban az ismereteken alapuló feladatok megoldása 
révén ért el jó eredményt. Tajvan 20, Oroszország 14 ponttal múlta felül a legegyszerűbb gondol-
kodásformában saját átlageredményét, és az említett 18 ország esetében ez a két eltérés bizonyult a 
legnagyobbnak a pozitív irányú eltérések közül.

A két legjobb teljesítményt mutató ország, Szingapúr és Japán diákjai az alkalmazást igénylő 
feladatokban teljesítettek jobban saját átlageredményüknél. Végül nyolc olyan ország is látható az 
ábrán (Koreai Köztársaság, Hongkong, Anglia, Kanada, Litvánia, Új-Zéland, Norvégia, Izrael és 
Szaúd-Arábia), amely a legbonyolultabb gondolkodásformákat követelő értelmezési feladatokban 
tudott viszonylagosan jó eredményt felmutatni.

Magyarország (Ausztrália, Írország, az Egyesült Államok és Svédország mellett) egyike annak az 
öt országnak, amely úgy ért el 500 pont feletti eredményt, hogy egyik gondolkodásformában sem tért el 
jelentősen saját átlageredményétől. A magyar 8. évfolyamos diákok az ismeretekre építő feladatokban 
3 ponttal gyengébb eredményt értek el, mint a teljes teszten, a két magasabb szintű gondolkodási 
művelet feladataiban pedig azzal statisztikai értelemben nagyjából megegyezőt.

Összefoglalás

A TIMSS 2015 vizsgálat természettudományi mérésében a távol-keleti és délkelet-ázsiai országok 
érték el a legjobb eredményt. Közülük is kiemelkedik Szingapúr, amelynek tanulói mindkét évfolyam 
természettudományi mérésében a legfelkészültebbnek bizonyultak. A 8. évfolyamon 26 képességpont-
tal értek el jobb eredményt a rangsorban őket követő japán diákoknál. Az ázsiai országokon kívül 
a 4. évfolyamon az orosz és a finn, a 8. évfolyamon az orosz és a szlovén diákok tudása bizonyult 
a legjobbnak.  

A magyar diákok mindkét évfolyam mérésében jobb eredményt értek el a TIMSS-vizsgálat 
500 pontos skálaátlagánál, ám amíg 4. évfolyamos diákjaink tudása javult az eltelt mérési ciklusok-
ban, és mára az egyik legjobb európai eredmény az övék, addig a 8. évfolyamosok, akik 1999-ben 
552 ponttal a legjobban szerepelők között voltak a vizsgálatban, 2015-ben 527 pontot értek el, amellyel 
Jordánia, Malajzia, Norvégia Svédország és Thaiföld mellett a legnagyobb visszalépést mutatták a 
vizsgálat kezdeteihez képest.

A legtöbb ország eredménye javult az 1995-ös, legelső mérés óta. Külön említést érdemel közü-
lük Szlovénia, ahol mindkét vizsgált évfolyam eredményei gyakorlatilag folyamatosan javulnak cik-
lusról ciklusra. Ugyancsak stabil javulás tapasztalható az orosz és a hongkongi diákok eredményeiben.

A 2015-ben felmért országokban a lányok és a fiúk természettudományi tudása között nem 
mutatkozott számottevő különbség sem a 4., sem a 8. évfolyamon. Ez a megállapítás a TIMSS-
skálaátlagnál jobb eredményt elérő országok többségénél szintén megállja a helyét. Szignifikáns 
különbségek elsősorban a fiúk javára mutatkoznak. Hazánk, Olaszország és Hongkong mellett, azon 
három ország közé tartozik, ahol a fiúk természettudományi tudása mindkét évfolyamon jobbnak 
bizonyult a lányokénál. A 4. évfolyamon csak 7, a 8. évfolyamon viszont már 17 képességpont a 
tudáskülönbség, amely – kizárólag az eredményes oktatási rendszereket figyelembe véve – messze 
a legnagyobb.

A 4. évfolyamos felmérésben legjobb teljesítményt nyújtó országok, Szingapúr, a Koreai Köz-
társaság és Japán közös jellemzője, hogy saját átlageredményükhöz képest a fizikai ismeretanyag 
alkalmazásában, valamint a fizikával összefüggő problémák, adatok, fogalmak értelmezésében vala-
mennyien nagyon jó pontszámot értek el, miközben az ismeretekre vonatkozó tudásuk elmarad 
ettől. A 8. évfolyamon is mindössze három ország, Tajvan, Szlovénia és Oroszország tudott a TIMSS-
skálaátlagnál jobb eredményt elérni úgy, hogy közben az ismeretekre közvetlenül építő feladatokban 
voltak a legeredményesebbek. A magyar diákok a 4. évfolyamon jellemzően az Élő világ területén 
számítanak a legjobbnak. A 8. évfolyamon megfordul a helyzet, a biológiával és földtudománnyal 
összefüggő ismereteket tartalmazó feladatokat tudták a legkevésbé jól megoldani, a kémia területén, 
amely egyébként a legkevésbé kedvelt tárgynak számít a négy közül, értek el szignifikánsan jobb 
eredményt a teljes teszten mért átlagpontszámukhoz képest. 



Példafeladatok természettudományból

9. példafeladat Alacsony képességszint – 1. példafeladat TIMSS2015
Természettudomány4

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Japán 97 (0,7) h

Ausztrália 97 (0,9) h

Lengyelország 97 (0,8) h

2 † Egyesült Államok 97 (0,4) h

Csehország 96 (0,8) h

† Hongkong 96 (0,8) h

2 Litvánia 96 (0,9) h

2 Szingapúr 96 (0,7) h

Magyarország 96 (0,9) h

Horvátország 96 (1,1) h

Anglia 95 (1,0) h

† Hollandia 95 (1,3) h

Finnország 94 (1,0) h

Németország 94 (0,9) h

Tajvan 94 (1,0) h

‡ Észak-Írország 94 (1,3) h

Norvégia 94 (1,0) h

1 2 † Kanada 94 (0,9) h

2 Svédország 93 (1,3) h

Új-Zéland 93 (0,8) h

Írország 93 (1,2) h

2 Spanyolország 93 (1,0) h

Koreai Köztársaság 92 (1,2) h

2 † Dánia 92 (1,1) h

Szlovákia 92 (1,3) h

† Belgium (flamand) 91 (1,1) h

Franciaország 91 (1,4) h

Bulgária 91 (1,8) h

2 Olaszország 91 (1,2) h

Szlovénia 89 (1,3) h

3 Szerbia 89 (1,4) h

Oroszország 87 (1,4)  

Ciprus 86 (1,4)  

Nemzetközi átlag 86 (0,2)  

Chile 85 (1,7)  

Kazahsztán 84 (1,7)  

1 Grúzia 84 (1,9)  

2 Portugália 81 (1,8) i

Egyesült Arab Emírségek 74 (1,0) i

Katar 73 (2,0) i

Omán 72 (1,5) i

Törökország 71 (1,8) i

Irán 70 (2,5) i

2 Bahrein 65 (2,1) i

Indonézia 61 (2,4) i

Szaúd-Arábia 59 (2,3) i

Kuvait 52 (2,3) i

Marokkó 45 (2,2) i

Tartalmi terület: Élő világ
Kognitív terület: Ismeret
Feladat leírása: Táblázat kiegészítése az állatok és az ökoszisztémák megfeleltetésével. 

Az alábbi képen négy állat látható.

 teve majom zebra bálna

Írd be az alábbi táblázatba mindegyik élőhely neve mellé annak az állatnak a nevét, amelyik azon az 
élőhelyen leginkább elofordulhat!

Élőhely Állat neve

Trópusi esőerdő

Sivatag

Óceán

Füves puszta

A fenti válasz egy teljes értékű tanulói választ mutat be. (1 pont)

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h A százalékos megoldottság szignifikánsan magasabb a nemzetközi átlagnál.
i A százalékos megoldottság szignifikánsan alacsonyabb a nemzetközi átlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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10. példafeladat Alacsony képességszint – 2. példafeladat TIMSS2015
Természettudomány4

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Koreai Köztársaság 96 (0,9) h

† Hongkong 95 (1,1) h

3 Szerbia 94 (1,3) h

2 Litvánia 92 (1,4) h

Bulgária 92 (1,4) h

Szlovénia 91 (1,2) h

Oroszország 90 (1,3) h

Kazahsztán 90 (1,3) h

Tajvan 89 (1,4) h

Japán 89 (1,2) h

2 Olaszország 89 (1,5) h

2 Szingapúr 89 (1,1) h

Anglia 88 (1,4) h

Törökország 86 (1,3) h

Franciaország 86 (1,4) h

Horvátország 85 (1,8) h

2 † Egyesült Államok 85 (0,9) h

Ausztrália 84 (1,5) h

1 2 † Kanada 83 (1,2) h

Magyarország 82 (2,2) h

2 Portugália 79 (1,6)  

Szlovákia 79 (1,9)  

2 Bahrein 78 (3,3)  

Németország 78 (1,8)  

2 Svédország 77 (2,9)  

Csehország 77 (1,8)  

Nemzetközi átlag 76 (0,3)  

Írország 76 (2,2)  

1 Grúzia 75 (2,4)  

Egyesült Arab Emírségek 75 (1,1)  

‡ Észak-Írország 74 (2,4)  

2 Spanyolország 74 (2,4)  

Ciprus 73 (1,9) i

Katar 72 (1,8) i

Finnország 72 (2,4)  

Chile 72 (1,9) i

Új-Zéland 71 (1,6) i

Omán 69 (1,6) i

Szaúd-Arábia 67 (2,2) i

Indonézia 67 (2,3) i

Irán 66 (2,8) i

Lengyelország 64 (2,5) i

Kuvait 59 (2,9) i

2 † Dánia 56 (2,5) i

Marokkó 52 (2,2) i

Norvégia 43 (2,3) i

† Hollandia 34 (2,2) i

† Belgium (flamand) 32 (2,3) i

Tartalmi terület: Fizikai világ
Kognitív terület: Ismeret
Feladat leírása: Annak felismerése, hogy a jég a víz szilárd formája.

A víz szilárd, folyadék és légnemű halmazállapotban fordul elő.
Az alábbiak közül melyik a szilárd?

a gőz
b jégkocka
c felhő
d esőcsepp

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h A százalékos megoldottság szignifikánsan magasabb a nemzetközi átlagnál.
i A százalékos megoldottság szignifikánsan alacsonyabb a nemzetközi átlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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11. példafeladat Átlagos képességszint – 1. példafeladat TIMSS2015
Természettudomány4

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Koreai Köztársaság 91 (1,4) h

Oroszország 89 (1,5) h

Magyarország 88 (1,4) h

Lengyelország 88 (1,6) h

Japán 86 (1,5) h

† Hongkong 86 (1,7) h

Bulgária 85 (2,0) h

2 Portugália 83 (1,8) h

2 Svédország 82 (2,0) h

Szlovénia 82 (1,9) h

2 Litvánia 82 (1,7) h

2 Bahrein 80 (2,0) h

2 † Egyesült Államok 79 (1,4) h

2 Olaszország 79 (2,1) h

3 Szerbia 79 (2,3) h

Finnország 79 (1,6) h

2 Szingapúr 78 (1,5) h

1 2 † Kanada 78 (1,4) h

Csehország 77 (1,9) h

Anglia 76 (2,2) h

† Belgium (flamand) 76 (1,8) h

Ausztrália 75 (1,7) h

2 † Dánia 75 (1,9)  

2 Spanyolország 75 (1,7)  

† Hollandia 74 (2,0)  

Tajvan 74 (2,1)  

Németország 73 (1,9)  

Omán 73 (1,3)  

Nemzetközi átlag 72 (0,3)  

Norvégia 71 (2,1)  

Horvátország 70 (2,6)  

Szlovákia 68 (2,0)  

Ciprus 68 (2,2)  

Írország 67 (2,1) i

Franciaország 67 (2,4) i

Chile 66 (1,9) i

Egyesült Arab Emírségek 66 (1,1) i

Új-Zéland 65 (1,9) i

Kazahsztán 64 (2,7) i

‡ Észak-Írország 63 (2,7) i

Katar 58 (1,9) i

Törökország 54 (2,0) i

Szaúd-Arábia 51 (2,9) i

Kuvait 51 (2,3) i

Marokkó 49 (2,2) i

1 Grúzia 49 (2,7) i

Indonézia 44 (2,6) i

Irán 35 (2,6) i

Tartalmi terület: Élő világ
Kognitív terület: Alkalmazás
Feladat leírása: Egy tápláléklánc kiegészítése egy sivatagi ökoszisztéma élőlényeinek felhasználásával.

A képen látható valamennyi élolény a sivatagban él.

 sólyom rovar kígyó gyík fű 
     (magokkal)

Andris a fenti élőlényekkel táplálékláncot kezd rajzolni. A füvet és a rovart elhelyezi a láncban, mert 
tudja, hogy a rovarok fűmagot esznek.
Egészítsd ki a táplálékláncot a három hiányzó élőlény nevével!

         fű 
(magokkal)  

rovar                          

A fenti válasz egy teljes értékű tanulói választ mutat be. (1 pont)

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h A százalékos megoldottság szignifikánsan magasabb a nemzetközi átlagnál.
i A százalékos megoldottság szignifikánsan alacsonyabb a nemzetközi átlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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12. példafeladat Átlagos képességszint – 2. példafeladat TIMSS2015
Természettudomány4

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Oroszország 95 (0,9) h

2 Litvánia 90 (1,5) h

Tajvan 88 (1,3) h

3 Szerbia 88 (1,7) h

† Hongkong 87 (1,8) h

Kazahsztán 87 (1,3) h

Szlovénia 87 (1,5) h

Bulgária 85 (2,0) h

Szlovákia 84 (1,9) h

Koreai Köztársaság 83 (1,6) h

Anglia 82 (1,7) h

Finnország 81 (1,8) h

Lengyelország 79 (1,9) h

Irán 78 (2,2) h

Ausztrália 78 (2,0) h

Németország 77 (1,9) h

1 2 † Kanada 77 (1,3) h

2 Szingapúr 76 (1,7)  

2 Spanyolország 75 (2,1)  

Ciprus 75 (1,6)  

Nemzetközi átlag 72 (0,3)  

Csehország 72 (2,0)  

2 † Dánia 72 (1,8)  

Norvégia 72 (2,0)  

2 † Egyesült Államok 71 (1,2)  

2 Olaszország 71 (2,3)  

Japán 70 (1,7)  

† Belgium (flamand) 69 (2,1)  

Írország 69 (2,3)  

Omán 69 (1,5) i

2 Bahrein 68 (1,6) i

Egyesült Arab Emírségek 67 (1,2) i

‡ Észak-Írország 67 (2,8)  

Franciaország 67 (2,2) i

Chile 67 (2,1) i

Szaúd-Arábia 67 (2,2) i

Törökország 67 (1,7) i

† Hollandia 64 (2,5) i

Marokkó 64 (2,4) i

Magyarország 64 (2,4) i

Új-Zéland 64 (1,8) i

2 Svédország 64 (2,4) i

2 Portugália 63 (2,3) i

Katar 61 (2,0) i

Horvátország 57 (2,2) i

Indonézia 56 (2,5) i

Kuvait 49 (2,3) i

1 Grúzia 41 (2,7) i

Tartalmi terület: Fizikai világ
Kognitív terület: Alkalmazás
Feladat leírása: A földi nehézségi erő irányának azonosítása az ábrán.

1.

3.

2.4.

A rajz egy asztalon nyugvó téglatestet ábrázol.
Melyik nyíl mutatja rajta a Föld gravitációs erejének irányát?

a 1.
b 2.
c 3.
d 4.

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h A százalékos megoldottság szignifikánsan magasabb a nemzetközi átlagnál.
i A százalékos megoldottság szignifikánsan alacsonyabb a nemzetközi átlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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13. példafeladat Magas képességszint – 1. példafeladat TIMSS2015
Természettudomány4

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Oroszország 82 (2,1) h

Magyarország 81 (1,7) h

Lengyelország 74 (2,2) h

2 Szingapúr 73 (1,7) h

Szlovákia 72 (2,1) h

Koreai Köztársaság 71 (2,0) h

Kazahsztán 71 (1,8) h

Csehország 71 (2,0) h

2 Litvánia 68 (2,7) h

2 † Egyesült Államok 67 (1,6) h

† Belgium (flamand) 65 (1,7) h

Ausztrália 65 (1,6) h

Szlovénia 65 (2,3) h

† Hollandia 63 (2,0) h

Tajvan 63 (2,1) h

Japán 63 (2,2) h

1 2 † Kanada 63 (1,5) h

† Hongkong 63 (2,4) h

Horvátország 62 (2,2) h

Finnország 62 (2,3) h

Németország 62 (2,2) h

Bulgária 60 (2,6) h

2 Olaszország 59 (2,4) h

Norvégia 58 (2,2) h

Írország 57 (2,4)  

2 † Dánia 56 (2,2)  

3 Szerbia 55 (2,7)  

Új-Zéland 55 (2,1)  

Nemzetközi átlag 54 (0,3)  

2 Svédország 53 (2,3)  

2 Spanyolország 53 (2,3)  

Franciaország 52 (2,3)  

Ciprus 52 (1,9)  

‡ Észak-Írország 48 (2,8) i

Chile 46 (2,4) i

Anglia 45 (2,8) i

1 Grúzia 44 (3,2) i

2 Portugália 43 (2,4) i

Irán 41 (3,0) i

2 Bahrein 36 (2,7) i

Egyesült Arab Emírségek 30 (1,2) i

Marokkó 29 (2,2) i

Törökország 28 (1,7) i

Katar 27 (2,0) i

Szaúd-Arábia 26 (2,3) i

Omán 25 (1,5) i

Indonézia 22 (2,1) i

Kuvait 15 (1,8) i

Tartalmi terület: Élő világ
Kognitív terület: Alkalmazás
Feladat leírása: Annak magyarázata, miért fontos, hogy pókok legyenek egy kertben. 

Dávid meg akar szabadulni a kertjében lévő pókoktól. Misi elmondja neki, hogy ez rossz ötlet, mert 
a pókok fontosak a környezet számára.

Írj egy okot, amiért fontos, hogy pókok legyenek egy kertben!

A fenti válasz egy teljes értékű tanulói választ mutat be. (1 pont)

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h A százalékos megoldottság szignifikánsan magasabb a nemzetközi átlagnál.
i A százalékos megoldottság szignifikánsan alacsonyabb a nemzetközi átlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

88 Természettudomány



14. példafeladat Magas képességszint – 2. példafeladat TIMSS2015
Természettudomány4

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

† Belgium (flamand) 87 (1,5) h

Japán 86 (1,6) h

Horvátország 85 (1,7) h

Finnország 85 (1,5) h

Lengyelország 82 (1,8) h

Csehország 81 (2,0) h

‡ Észak-Írország 81 (2,6) h

† Hollandia 81 (1,7) h

Norvégia 80 (1,7) h

Koreai Köztársaság 79 (2,0) h

Szlovákia 78 (1,6) h

Bulgária 78 (2,4) h

Szlovénia 78 (1,7) h

Írország 78 (2,1) h

2 Litvánia 77 (1,9) h

† Hongkong 76 (2,0) h

2 Spanyolország 74 (1,9) h

1 2 † Kanada 74 (1,4) h

Magyarország 73 (2,3) h

Oroszország 73 (1,5) h

2 † Dánia 73 (2,5) h

Anglia 73 (1,8) h

3 Szerbia 72 (2,2) h

Ciprus 71 (2,0) h

2 Svédország 69 (2,5)  

2 Olaszország 69 (2,3)  

2 Portugália 68 (1,8)  

Tajvan 68 (2,2)  

Kazahsztán 68 (2,4)  

2 † Egyesült Államok 67 (1,4)  

Franciaország 66 (2,5)  

Ausztrália 66 (2,0)  

Nemzetközi átlag 66 (0,3)  

2 Szingapúr 63 (1,9)  

Új-Zéland 62 (1,9) i

Németország 61 (2,3) i

Chile 58 (2,2) i

Törökország 57 (1,7) i

Egyesült Arab Emírségek 52 (1,2) i

1 Grúzia 48 (2,8) i

Katar 46 (2,4) i

Omán 42 (1,5) i

Szaúd-Arábia 40 (2,3) i

2 Bahrein 40 (2,2) i

Marokkó 38 (2,6) i

Kuvait 30 (2,3) i

Irán 30 (2,8) i

Indonézia 25 (1,8) i

Tartalmi terület: Földtudomány
Kognitív terület: Alkalmazás
Feladat leírása: Különböző helyek hőmérsékletét és felhősségét tartalmazó tábázat alapján annak azonosítá-

sa, hol van legnagyobb valószínűsége a havazásnak. 

Az alábbi táblázat négy különböző település időjárását mutatja.

Település Hőmérséklet Felhőtakaró

A 5 °C Felhős

B –5 °C Tiszta égbolt

C –5 °C Felhős

D 5 °C Tiszta égbolt

Melyik településen legvalószínűbb, hogy havazni fog?

a A településen
b B településen
c C településen
d D településen

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h A százalékos megoldottság szignifikánsan magasabb a nemzetközi átlagnál.
i A százalékos megoldottság szignifikánsan alacsonyabb a nemzetközi átlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Példafeladatok természettudományból 89



15. példafeladat Kiváló képességszint – 1. példafeladat TIMSS2015
Természettudomány4

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Koreai Köztársaság 56 (2,3) h

Tajvan 55 (2,2) h

Japán 55 (1,9) h

Norvégia 52 (2,8) h

Anglia 51 (2,1) h

2 † Egyesült Államok 51 (1,4) h

Ausztrália 50 (2,4) h

† Hollandia 50 (2,4) h

1 2 † Kanada 49 (1,9) h

Írország 47 (2,2) h

‡ Észak-Írország 46 (3,0) h

2 Svédország 44 (2,9) h

2 Szingapúr 44 (1,9) h

Új-Zéland 43 (2,1) h

Magyarország 42 (2,4) h

Németország 42 (2,2) h

Lengyelország 42 (2,0) h

† Hongkong 41 (2,6)  

2 Spanyolország 41 (1,9) h

† Belgium (flamand) 41 (2,3)  

Finnország 40 (2,7)  

Horvátország 39 (2,2)  

2 † Dánia 39 (2,2)  

Törökország 38 (1,8)  

2 Olaszország 38 (2,2)  

Oroszország 38 (2,2)  

Szlovénia 37 (2,2)  

2 Portugália 37 (1,9)  

Nemzetközi átlag 36 (0,3)  

2 Litvánia 34 (2,3)  

Chile 34 (2,1)  

Kazahsztán 32 (2,6)  

Ciprus 32 (1,9) i

Bulgária 30 (2,4) i

2 Bahrein 30 (1,8) i

Franciaország 28 (1,9) i

Szlovákia 28 (1,8) i

3 Szerbia 24 (1,9) i

Egyesült Arab Emírségek 24 (1,0) i

Csehország 24 (2,1) i

Katar 24 (2,1) i

1 Grúzia 23 (2,0) i

Irán 20 (2,3) i

Omán 17 (1,3) i

Marokkó 17 (2,2) i

Szaúd-Arábia 15 (1,8) i

Kuvait 11 (1,7) i

Indonézia 11 (1,7) i

Tartalmi terület: Élő világ
Kognitív terület: Értelmezés
Feladat leírása: Megállapítások elemzése alapján azonosítani, melyik jellemzi a ragadozót és melyik a zsák-

mányt.

Egy táplálékláncban a ragadozó olyan állat, amely más állatokat eszik. Az elfogyasztott állat a zsák-
mány.
A ragadozókra, illetve a zsákmányra vonatkozó megállapítások közül melyik igaz és melyik hamis?
Satírozd be a megfelelő karikát mindegyik megállapítás mellett!

 Igaz Hamis
Az olyan állat, amelynek éles fogai vannak, valószínűleg ragadozó.  ----------------a -----------b

A ragadozók mindig nagyobbak, mint a zsákmányuk.  ------------------------------a -----------b

Nagy termetű állat nem lehet zsákmány.  ---------------------------------------------a -----------b

Néhány állat egyaránt lehet ragadozó és zsákmány is.  -------------------------------a -----------b

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h A százalékos megoldottság szignifikánsan magasabb a nemzetközi átlagnál.
i A százalékos megoldottság szignifikánsan alacsonyabb a nemzetközi átlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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16. példafeladat Kiváló képességszint – 2. példafeladat TIMSS2015
Természettudomány4

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

2 Szingapúr 83 (1,4) h

Japán 76 (1,8) h

Koreai Köztársaság 75 (2,3) h

Tajvan 56 (2,5) h

Szlovénia 48 (2,5) h

Kazahsztán 47 (2,9) h

2 † Egyesült Államok 45 (1,8) h

2 Svédország 44 (2,5) h

Szlovákia 40 (1,9) h

3 Szerbia 38 (2,3) h

Írország 37 (2,4) h

1 2 † Kanada 36 (1,7) h

Oroszország 36 (2,4) h

† Hongkong 36 (2,0) h

Finnország 36 (2,5) h

Anglia 34 (2,1) h

Magyarország 34 (2,3) h

Németország 31 (2,2)  

Törökország 30 (1,7)  

Nemzetközi átlag 30 (0,3)  

Omán 29 (1,5)  

2 Litvánia 28 (2,6)  

2 † Dánia 27 (2,1)  

Irán 27 (2,4)  

Egyesült Arab Emírségek 25 (1,1) i

Horvátország 25 (2,3) i

Lengyelország 25 (2,1) i

Ausztrália 23 (1,8) i

2 Bahrein 23 (1,9) i

Csehország 22 (1,7) i

† Hollandia 21 (1,9) i

Új-Zéland 21 (1,4) i

Ciprus 21 (2,1) i

† Belgium (flamand) 21 (1,7) i

2 Spanyolország 21 (1,5) i

‡ Észak-Írország 18 (2,1) i

1 Grúzia 18 (2,2) i

2 Olaszország 17 (1,6) i

Katar 16 (1,6) i

2 Portugália 16 (1,8) i

Chile 13 (1,5) i

Bulgária 11 (1,6) i

Szaúd-Arábia 11 (1,2) i

Indonézia 10 (1,5) i

Kuvait 9 (1,2) i

Franciaország 9 (1,5) i

Marokkó 2 (0,6) i

Norvégia – –  

Tartalmi terület: Fizikai világ
Kognitív terület: Alkalmazás
Feladat leírása: Annak magyarázata, hogyan kell elhelyezkedniük két mágnes pólusainak, hogy vonzzák 

egymást.

Egy műanyag játékautó tetejére egy mágnest ragasztottak. Sári el akarja tolni a kisautót egy másik 
mágnes segítségével.

Hogyan kell tartania a mágnest, hogy eltolhassa vele a kisautót?
(Tegyél X-et a megfelelő négyzetbe!)

Indokold meg a válaszodat!

A fenti válasz egy teljes értékű tanulói választ mutat be. (1 pont)

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h A százalékos megoldottság szignifikánsan magasabb a nemzetközi átlagnál.
i A százalékos megoldottság szignifikánsan alacsonyabb a nemzetközi átlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Példafeladatok természettudományból 91



17. példafeladat Kiváló képességszint – 3. példafeladat TIMSS2015
Természettudomány4

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Norvégia 52 (2,1) h

Finnország 50 (2,4) h

Írország 45 (3,1) h

Ausztrália 43 (2,3) h

2 † Egyesült Államok 41 (1,4) h

Németország 40 (2,1) h

† Belgium (flamand) 39 (2,0) h

2 † Dánia 39 (2,2) h

† Hollandia 39 (2,6) h

2 Svédország 38 (2,3) h

‡ Észak-Írország 37 (2,5) h

Oroszország 37 (2,5) h

Új-Zéland 37 (1,6) h

Bulgária 36 (3,0) h

Horvátország 33 (2,3) h

Szlovénia 32 (2,3) h

2 Litvánia 32 (2,5)  

† Hongkong 32 (3,0)  

Magyarország 31 (1,8)  

Csehország 31 (2,3)  

2 Szingapúr 30 (1,8)  

Törökország 30 (1,8)  

Koreai Köztársaság 29 (2,0)  

Japán 29 (1,8)  

1 2 † Kanada 29 (1,2)  

Nemzetközi átlag 28 (0,3)  

2 Portugália 27 (1,7)  

Tajvan 26 (1,7)  

Ciprus 26 (1,7)  

2 Spanyolország 26 (2,1)  

Lengyelország 26 (2,3)  

Anglia 25 (2,0)  

3 Szerbia 24 (2,4)  

2 Olaszország 22 (2,5) i

Kazahsztán 21 (2,1) i

2 Bahrein 21 (2,1) i

Omán 20 (1,2) i

Szlovákia 18 (1,7) i

Chile 18 (1,7) i

Egyesült Arab Emírségek 17 (1,0) i

Katar 15 (1,5) i

Szaúd-Arábia 14 (1,8) i

1 Grúzia 13 (1,8) i

Franciaország 13 (1,7) i

Kuvait 12 (2,0) i

Irán 6 (1,2) i

Marokkó 5 (1,0) i

Indonézia 3 (0,9) i

Tartalmi terület: Földtudomány
Kognitív terület: Ismeret
Feladat leírása: Két olyan dolog megnevezése, amely a földkérget alkotja.

Az ábrán a Föld szerkezete látható. A legkülső réteget földkéregnek nevezik.
Nevezz meg két olyan dolgot, amelyekből a földkéreg felépül!

1.

 

2.

 

A fenti válasz egy teljes értékű tanulói választ mutat be. (2 pont)

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h A százalékos megoldottság szignifikánsan magasabb a nemzetközi átlagnál.
i A százalékos megoldottság szignifikánsan alacsonyabb a nemzetközi átlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

92 Természettudomány



Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Tajvan 95 (0,8) h

2 Szingapúr 94 (0,8) h

Thaiföld 93 (1,1) h

Koreai Köztársaság 92 (1,0) h

Hongkong 92 (1,2) h

3 Izrael 90 (1,1) h

Malajzia 88 (1,2) h

Svédország 88 (1,6) h

Norvégia 86 (1,4) h

Japán 86 (1,3) h

Jordánia 86 (1,5) h

Oroszország 84 (1,6) h

Egyiptom 84 (1,3) h

Törökország 84 (1,5) h

Irán 83 (1,5)  

Omán 83 (1,4)  

Anglia 82 (1,5)  

Szlovénia 82 (1,8)  

Bahrein 82 (1,8)  

Marokkó 81 (1,0)  

Egyesült Arab Emírségek 81 (0,9)  

Kazahsztán 81 (1,9)  

Nemzetközi átlag 81 (0,3)  

Kuvait 80 (2,0)  

Magyarország 80 (1,9)  

Katar 79 (1,7)  

† Egyesült Államok 79 (1,1)  

2 Olaszország 78 (2,0)  

Írország 78 (1,7)  

Ausztrália 77 (1,7) i

Chile 75 (1,9) i

Málta 75 (1,8) i

Szaúd-Arábia 74 (2,3) i

Botswana 74 (1,7) i

† Új-Zéland 73 (1,8) i

1 † Kanada 70 (1,6) i

2 Litvánia 69 (2,4) i

Libanon 64 (2,7) i

Dél-afrikai Köztársaság 63 (1,5) i

1 2 Grúzia 54 (2,7) i

18. példafeladat  Alacsony képességszint – 1. példafeladat TIMSS2015
Természettudomány8

Tartalmi terület: Kémia
Kognitív terület: Ismeret
Feladat leírása: Annak az anyagnak az azonosítása, amely egyszerre a legjobb hő- és elektromos vezető.

A következők közül melyik vezeti legjobban a hőt és az elektromosságot is?

a fa
b műanyag
c réz
d üveg

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h A százalékos megoldottság szignifikánsan magasabb a nemzetközi átlagnál.
i A százalékos megoldottság szignifikánsan alacsonyabb a nemzetközi átlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Példafeladatok természettudományból 93



19. példafeladat  Alacsony képességszint – 2. példafeladat TIMSS2015
Természettudomány8

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Magyarország 95 (1,0) h

Kazahsztán 92 (1,1) h

Oroszország 91 (1,4) h

Anglia 91 (1,3) h

Tajvan 91 (1,1) h

2 Litvánia 91 (1,5) h

2 Szingapúr 91 (1,0) h

Szlovénia 90 (1,4) h

Írország 90 (1,3) h

† Egyesült Államok 90 (0,9) h

1 † Kanada 89 (1,0) h

2 Olaszország 88 (1,6) h

Ausztrália 88 (1,0) h

Thaiföld 86 (1,3) h

Svédország 85 (1,7) h

1 2 Grúzia 85 (1,8) h

Japán 85 (1,5) h

Koreai Köztársaság 84 (1,3) h

Norvégia 83 (1,7) h

Málta 83 (1,9)  

† Új-Zéland 82 (1,6)  

Törökország 82 (1,5)  

Chile 81 (1,8)  

3 Izrael 80 (1,5)  

Egyesült Arab Emírségek 80 (1,1)  

Nemzetközi átlag 80 (0,3)  

Omán 79 (1,4)  

Hongkong 78 (2,3)  

Jordánia 78 (1,4)  

Irán 76 (1,6) i

Bahrein 75 (2,0) i

Katar 73 (1,9) i

Malajzia 69 (2,0) i

Kuvait 69 (2,3) i

Szaúd-Arábia 65 (2,2) i

Marokkó 63 (1,3) i

Egyiptom 60 (2,2) i

Botswana 56 (2,0) i

Libanon 54 (2,8) i

Dél-afrikai Köztársaság 48 (2,2) i

Tartalmi terület: Földtudomány
Kognitív terület: Alkalmazás
Feladat leírása: Az ábra alapján annak azonosítása, mi hozza a vizet felszínre egy artézi kútban. 

Az artézi medence a föld alatti kőzetrétegben tárolja a vizet. Az ábrán egy artézi medence részlete 
látható.

vízzáró réteg

vízzáró réteg

Amikor az emberek csöveket dugnak le a kőzetrétegbe, a víz feljön a csőben, és kifolyik a földre.

Mi mozgatja a vizet felfelé a csőben?

a elektromosság
b mágnesesség
c nyomás
d gravitáció

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h A százalékos megoldottság szignifikánsan magasabb a nemzetközi átlagnál.
i A százalékos megoldottság szignifikánsan alacsonyabb a nemzetközi átlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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20. példafeladat  Átlagos képességszint – 1. példafeladat TIMSS2015
Természettudomány8

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Anglia 82 (1,7) h

† Egyesült Államok 82 (1,0) h

Norvégia 80 (2,0) h

Japán 80 (1,6) h

Oroszország 79 (2,0) h

Magyarország 77 (2,2) h

Írország 77 (2,0) h

1 † Kanada 76 (1,6) h

Svédország 76 (2,0) h

Törökország 73 (1,9) h

Tajvan 73 (1,8) h

† Új-Zéland 73 (1,6) h

2 Litvánia 72 (2,0) h

Ausztrália 71 (1,5) h

Szlovénia 69 (2,0) h

Chile 67 (2,0) h

2 Szingapúr 63 (1,8) h

2 Olaszország 60 (2,6) h

Koreai Köztársaság 56 (2,1) h

Málta 56 (2,1) h

Hongkong 55 (2,4)  

Kazahsztán 53 (2,8)  

Nemzetközi átlag 51 (0,3)  

3 Izrael 51 (2,0)  

Bahrein 43 (2,2) i

Omán 43 (1,5) i

Egyesült Arab Emírségek 40 (1,6) i

1 2 Grúzia 38 (2,4) i

Thaiföld 36 (2,3) i

Katar 31 (1,5) i

Irán 30 (2,0) i

Kuvait 27 (2,3) i

Malajzia 17 (1,3) i

Szaúd-Arábia 16 (1,8) i

Marokkó 15 (1,4) i

Jordánia 14 (1,2) i

Egyiptom 13 (1,4) i

Dél-afrikai Köztársaság 13 (1,7) i

Botswana 12 (1,1) i

Libanon 8 (1,3) i

Tartalmi terület: Biológia
Kognitív terület: Alkalmazás
Feladat leírása: Annak magyarázata, miért előnyös egy egérfaj számára, ha a színe megegyezik a környeze-

tével.

Az őzegér a világ sok részén él. Az erdős vidéken élők szőre sötétbarna. A homokos tengerparton élők 
szőre világosbarna.

Miért előnyös a tengerparton élő egerek számára, hogy a szőrük világosbarna?

A fenti válasz egy teljes értékű tanulói választ mutat be. (1 pont)

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h A százalékos megoldottság szignifikánsan magasabb a nemzetközi átlagnál.
i A százalékos megoldottság szignifikánsan alacsonyabb a nemzetközi átlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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21. példafeladat  Átlagos képességszint – 2. példafeladat  TIMSS2015
Természettudomány8

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Oroszország 90 (1,2) h

Tajvan 88 (1,1) h

2 Litvánia 87 (1,5) h

Svédország 82 (1,9) h

Norvégia 80 (1,4) h

Írország 79 (1,7) h

Magyarország 77 (1,9) h

Malajzia 77 (1,5) h

1 † Kanada 77 (1,4) h

2 Szingapúr 77 (1,3) h

Hongkong 76 (2,1) h

† Új-Zéland 76 (1,6) h

Kazahsztán 76 (2,1) h

Japán 76 (1,7) h

Szlovénia 75 (2,7) h

Koreai Köztársaság 74 (1,9) h

2 Olaszország 73 (2,5)  

Ausztrália 73 (1,7) h

Chile 72 (1,7) h

Botswana 71 (1,6)  

† Egyesült Államok 70 (1,5)  

Irán 70 (1,8)  

Anglia 70 (2,0)  

Nemzetközi átlag 68 (0,3)  

Thaiföld 68 (2,3)  

3 Izrael 66 (1,8)  

Jordánia 64 (2,0) i

1 2 Grúzia 63 (2,3) i

Málta 63 (2,1) i

Marokkó 62 (1,4) i

Egyiptom 61 (1,7) i

Katar 56 (2,8) i

Dél-afrikai Köztársaság 55 (1,9) i

Bahrein 54 (2,0) i

Egyesült Arab Emírségek 53 (1,1) i

Libanon 52 (2,5) i

Törökország 47 (1,7) i

Kuvait 46 (2,3) i

Omán 45 (1,9) i

Szaúd-Arábia 44 (2,1) i

Tartalmi terület: Kémia
Kognitív terület: Alkalmazás
Feladat leírása: Egy kísérlet információi alapján annak megállapítása, hogy melyik körülmény mellett rozsdá-

sodik leginkább a szög. 

Négy tanuló szögek rozsdásodását vizsgálta.
Miki két szöget tett az 1. pohárba.
Olga két szöget tett a 2. pohárba, és annyi olajat öntött hozzá, hogy ellepje azokat.
Balázs két szöget tett a 3. pohárba, és vízhatlan fóliával lezárta.
Eszter két szöget tett a 4. pohárba, és egy kis vizet töltött rájuk.

Egy hét múlva melyik pohárban lesznek legrozsdásabbak a szögek?

a az 1. pohárban
b a 2. pohárban
c a 3. pohárban
d a 4. pohárban

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h A százalékos megoldottság szignifikánsan magasabb a nemzetközi átlagnál.
i A százalékos megoldottság szignifikánsan alacsonyabb a nemzetközi átlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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22. példafeladat  Magas képességszint – 1. példafeladat TIMSS2015
Természettudomány8

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Koreai Köztársaság 69 (1,7) h

Kazahsztán 54 (2,4) h

2 Szingapúr 52 (1,8) h

† Egyesült Államok 51 (1,6) h

Oroszország 50 (2,2) h

Tajvan 48 (2,1) h

Anglia 48 (2,5) h

Törökország 45 (2,2) h

1 † Kanada 43 (1,8) h

Norvégia 42 (2,2) h

Japán 42 (1,9) h

Irán 42 (2,4) h

2 Litvánia 41 (2,6) h

3 Izrael 40 (1,7) h

† Új-Zéland 40 (2,0) h

Svédország 40 (2,5) h

Hongkong 37 (2,5)  

Szlovénia 36 (2,4)  

Írország 36 (2,3)  

Bahrein 36 (1,8)  

Omán 35 (1,6)  

Nemzetközi átlag 35 (0,3)  

Egyesült Arab Emírségek 33 (1,2)  

Málta 33 (1,9)  

Magyarország 32 (2,3)  

Katar 31 (2,5)  

Marokkó 31 (1,4) i

Ausztrália 31 (1,6) i

Jordánia 30 (2,0) i

1 2 Grúzia 30 (2,6) i

Kuvait 25 (2,0) i

Szaúd-Arábia 22 (2,4) i

Malajzia 22 (1,4) i

2 Olaszország 20 (1,8) i

Egyiptom 18 (1,6) i

Chile 17 (2,1) i

Dél-afrikai Köztársaság 17 (1,8) i

Thaiföld 17 (1,7) i

Libanon 14 (1,4) i

Botswana 12 (1,1) i

Tartalmi terület: Biológia
Kognitív terület: Alkalmazás
Feladat leírása: Annak magyarázata, miért nem maradhatnak életben a ragadozó madarak növény nélküli 

környezetben. 

A ragadozó madarak, mint például a sas, nem tudnának olyan környezetben élni, ahol nincsenek 
növények.

Magyarázd meg, miért!

A fenti válasz egy teljes értékű tanulói választ mutat be. (1 pont)

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h A százalékos megoldottság szignifikánsan magasabb a nemzetközi átlagnál.
i A százalékos megoldottság szignifikánsan alacsonyabb a nemzetközi átlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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23. példafeladat  Magas képességszint – 2. példafeladat TIMSS2015
Természettudomány8

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Japán 79 (1,3) h

Szlovénia 76 (2,0) h

Tajvan 73 (1,7) h

Svédország 71 (2,1) h

Magyarország 69 (2,3) h

2 Litvánia 68 (2,4) h

2 Szingapúr 66 (1,6) h

Oroszország 65 (2,4) h

Hongkong 65 (2,5) h

Írország 63 (2,0) h

Anglia 61 (1,9) h

Norvégia 61 (2,3) h

Kazahsztán 58 (2,9) h

Malajzia 56 (1,9) h

2 Olaszország 55 (2,0) h

1 † Kanada 52 (1,7) h

Koreai Köztársaság 48 (2,5)  

Nemzetközi átlag 48 (0,3)  

Dél-afrikai Köztársaság 46 (1,4)  

Törökország 45 (2,2)  

Málta 45 (2,3)  

† Új-Zéland 44 (2,3)  

Chile 43 (2,2) i

Ausztrália 41 (2,0) i

Botswana 39 (1,8) i

† Egyesült Államok 38 (1,4) i

Egyesült Arab Emírségek 38 (1,4) i

Libanon 37 (2,2) i

Omán 37 (1,2) i

3 Izrael 36 (2,1) i

Jordánia 36 (1,9) i

Bahrein 36 (2,6) i

Katar 34 (1,9) i

Thaiföld 33 (2,0) i

Irán 32 (2,3) i

Szaúd-Arábia 31 (2,4) i

1 2 Grúzia 30 (2,1) i

Kuvait 26 (2,2) i

Egyiptom 26 (1,7) i

Marokkó 23 (1,4) i

Tartalmi terület: Kémia
Kognitív terület: Alkalmazás
Feladat leírása: Azonosítja és megmagyarázza, hogy az adott szituációban melyik oldat hígabb a másiknál. 

Dávid elővett két főzőpoharat, és mindkettőbe 20 g cukrot tett.
Az 1. főzőpohárba 50 ml vizet, a 2. főzőpohárba 150 ml vizet öntött, ahogy az a képeken látható.

Melyik oldat a hígabb?
(Tegyél X-et a megfelelő négyzetbe!)

C az 1. főzőpohárban lévő oldat
C a 2. főzőpohárban lévő oldat
Indokold meg a válaszodat!

A fenti válasz egy teljes értékű tanulói választ mutat be. (1 pont)

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h A százalékos megoldottság szignifikánsan magasabb a nemzetközi átlagnál.
i A százalékos megoldottság szignifikánsan alacsonyabb a nemzetközi átlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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24. példafeladat  Magas képességszint – 3. példafeladat TIMSS2015
Természettudomány8

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

2 Szingapúr 85 (1,2) h

Tajvan 75 (1,6) h

Szlovénia 74 (2,0) h

Hongkong 71 (2,4) h

Ausztrália 66 (1,8) h

Norvégia 65 (2,2) h

† Új-Zéland 65 (1,6) h

Anglia 65 (2,4) h

Írország 62 (2,2) h

1 † Kanada 60 (1,9) h

† Egyesült Államok 58 (1,7) h

2 Litvánia 58 (2,0) h

2 Olaszország 57 (1,8) h

Koreai Köztársaság 56 (1,9) h

Málta 55 (1,9) h

Svédország 53 (2,8) h

Japán 50 (1,9)  

Magyarország 50 (2,5)  

Oroszország 49 (2,8)  

3 Izrael 49 (1,8)  

Irán 48 (1,8)  

Nemzetközi átlag 47 (0,3)  

Kazahsztán 46 (2,9)  

Egyesült Arab Emírségek 46 (1,2)  

Törökország 44 (2,3)  

Bahrein 43 (1,7) i

Omán 42 (1,5) i

Thaiföld 40 (2,1) i

Malajzia 39 (1,8) i

Katar 36 (1,8) i

Chile 35 (2,1) i

Botswana 26 (1,6) i

Libanon 26 (2,4) i

Dél-afrikai Köztársaság 26 (1,5) i

Jordánia 25 (1,6) i

Kuvait 25 (2,5) i

Szaúd-Arábia 22 (1,8) i

1 2 Grúzia 19 (2,0) i

Marokkó 14 (1,2) i

Egyiptom 12 (1,1) i

Tartalmi terület: Fizika
Kognitív terület: Értelmezés
Feladat leírása: Annak magyarázata, milyen következtetés vonható le a mágnesek viszonylagos erősségéről 

egy adott helyzetben. 

Két mágnest, A-t és B-t, közelítik tálcákban lévő fém iratkapcsokhoz, és egy adott távolságban meg-
állítják őket.

Tina mérlegeli a látottakat, és arra a következtetésre jut, hogy a B mágnes erősebb az A mágnesnél.
Egyetértesz-e Tina következtetésével?
(Tegyél X-et a megfelelő négyzetbe!)

C Igen
C Nem
Indokold meg a válaszodat!

A fenti válasz egy teljes értékű tanulói választ mutat be. (1 pont)

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h A százalékos megoldottság szignifikánsan magasabb a nemzetközi átlagnál.
i A százalékos megoldottság szignifikánsan alacsonyabb a nemzetközi átlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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26. példafeladat  Kiváló képességszint – 1. példafeladat TIMSS2015
Természettudomány8

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

2 Szingapúr 59 (1,9) h

Japán 53 (2,0) h

Hongkong 50 (3,0) h

Koreai Köztársaság 43 (2,1) h

Kazahsztán 42 (2,7) h

Írország 35 (2,4) h

Oroszország 29 (2,5) h

Tajvan 28 (1,5) h

Anglia 26 (2,1) h

2 Litvánia 25 (2,5) h

1 † Kanada 25 (1,5) h

† Új-Zéland 23 (1,9) h

Ausztrália 21 (1,4)  

Nemzetközi átlag 20 (0,3)  

† Egyesült Államok 19 (1,3)  

Szlovénia 19 (1,8)  

Magyarország 19 (1,6)  

3 Izrael 18 (1,5)  

Svédország 17 (1,7)  

Bahrein 16 (2,1)  

2 Olaszország 16 (1,7) i

Malajzia 15 (1,1) i

Egyesült Arab Emírségek 15 (1,2) i

Katar 14 (1,6) i

Libanon 14 (1,7) i

Norvégia 13 (1,5) i

Kuvait 12 (1,6) i

Törökország 12 (1,3) i

Omán 11 (1,2) i

Málta 11 (1,4) i

Chile 9 (1,3) i

Jordánia 9 (1,1) i

Szaúd-Arábia 9 (1,4) i

Irán 8 (1,2) i

1 2 Grúzia 7 (1,4) i

Thaiföld 7 (1,1) i

Dél-afrikai Köztársaság 6 (1,2) i

Marokkó 6 (0,8) i

Botswana 5 (0,9) i

Egyiptom 4 (0,8) i

Tartalmi terület: Biológia
Kognitív terület: Értelmezés
Feladat leírása: B kérdés – Egy sejtlégzésről szóló kontextusban a keletkező gáznak és eredetének az 

azonosítása. 

Péter szeretné megtudni, felszabadul-e szén-dioxid a sejtlégzés során. Kísérletét az ábrán látható 
módon készíti elő.
A nyíllal jelölt irányba levegőt pumpál keresztül a rendszeren.

A 4. kémcsőben a meszes víz zavarossá vált.
Milyen anyag okozta ezt, és hogyan keletkezett?

A B résznél szereplő válasz egy teljes értékű tanulói választ mutat be. (1 pont)

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h A százalékos megoldottság szignifikánsan magasabb a nemzetközi átlagnál.
i A százalékos megoldottság szignifikánsan alacsonyabb a nemzetközi átlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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26. példafeladat  Kiváló képességszint – 2. példafeladat TIMSS2015
Természettudomány8

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

2 Szingapúr 54 (2,0) h

Tajvan 54 (1,9) h

Törökország 51 (2,4) h

Koreai Köztársaság 46 (2,4) h

Oroszország 45 (2,1) h

Kazahsztán 43 (2,8) h

3 Izrael 30 (1,8) h

Szlovénia 27 (2,2) h

Bahrein 26 (1,9) h

Omán 26 (1,3) h

Magyarország 25 (1,8) h

Hongkong 25 (2,3)  

Anglia 24 (1,8)  

Japán 22 (1,5)  

Nemzetközi átlag 22 (0,3)  

† Egyesült Államok 22 (1,2)  

Katar 21 (1,4)  

Norvégia 19 (1,7)  

2 Litvánia 19 (1,8)  

Chile 19 (1,8)  

Thaiföld 19 (1,6)  

1 2 Grúzia 18 (2,0) i

2 Olaszország 17 (1,9) i

Egyesült Arab Emírségek 17 (0,9) i

Szaúd-Arábia 16 (1,7) i

1 † Kanada 15 (1,3) i

Jordánia 15 (1,5) i

Svédország 14 (1,6) i

† Új-Zéland 13 (1,3) i

Irán 13 (1,6) i

Ausztrália 12 (1,1) i

Egyiptom 11 (1,2) i

Kuvait 11 (1,3) i

Libanon 10 (1,9) i

Málta 9 (1,3) i

Marokkó 8 (0,9) i

Írország 8 (1,1) i

Malajzia 8 (0,8) i

Botswana 8 (1,1) i

Dél-afrikai Köztársaság 4 (0,6) i

Tartalmi terület: Fizika
Kognitív terület: Alkalmazás
Feladat leírása: Egy ábra értelmezése révén a fémben áramló hő irányának megállapítása. 

Két különböző hőmérsékletű fémkockát egymásra tettünk úgy, ahogy az alábbi ábrákon látható.
A nyíllal jelölt irányba levegőt pumpál keresztül a rendszeren.

Melyik ábra mutatja helyesen a hő áramlását?
(Tegyél X-et a megfelelő négyzetbe!)

C 1. ábra
C 2. ábra
Indokold meg a válaszodat!

A fenti válasz egy teljes értékű tanulói választ mutat be. (1 pont)

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h A százalékos megoldottság szignifikánsan magasabb a nemzetközi átlagnál.
i A százalékos megoldottság szignifikánsan alacsonyabb a nemzetközi átlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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27. példafeladat  Kiváló képességszint – 3. példafeladat TIMSS2015
Természettudomány8

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Tajvan 71 (1,6) h

Japán 58 (2,1) h

Norvégia 56 (2,6) h

Hongkong 56 (2,5) h

Kazahsztán 53 (2,2) h

Szlovénia 53 (2,6) h

Svédország 49 (2,4) h

Magyarország 49 (2,1) h

Oroszország 48 (2,6) h

Írország 46 (1,9) h

2 Szingapúr 45 (1,7) h

Koreai Köztársaság 43 (2,3) h

† Új-Zéland 41 (2,2) h

2 Litvánia 35 (2,5)  

† Egyesült Államok 35 (1,7) h

1 † Kanada 35 (1,8) h

Ausztrália 34 (1,6) h

Anglia 34 (1,9)  

Málta 31 (2,0)  

3 Izrael 31 (1,9)  

Nemzetközi átlag 31 (0,3)  

2 Olaszország 30 (2,2)  

1 2 Grúzia 27 (2,1)  

Chile 26 (1,9) i

Irán 25 (1,5) i

Thaiföld 18 (1,5) i

Omán 17 (1,2) i

Marokkó 16 (1,2) i

Egyesült Arab Emírségek 16 (1,0) i

Törökország 15 (1,4) i

Malajzia 15 (1,5) i

Libanon 14 (1,8) i

Bahrein 14 (1,4) i

Szaúd-Arábia 11 (1,3) i

Kuvait 10 (1,7) i

Katar 10 (1,3) i

Dél-afrikai Köztársaság 7 (1,0) i

Jordánia 7 (0,9) i

Egyiptom 6 (0,9) i

Botswana 4 (0,7) i

Tartalmi terület: Természetföldrajz
Kognitív terület: Alkalmazás
Feladat leírása: A térképen egy nyíllal kell megjelölni a folyó folyásirányát, és megnevezni ennek okát. 

Nézd meg a fenti térképet!
Jelöld egy nyíllal a térképen a folyó folyásirányát!
Indokold meg, miért abba az irányba folyik a folyó!

A fenti válasz a teljes értékű tanulói választ mutat be. (1 pont)

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h A százalékos megoldottság szignifikánsan magasabb a nemzetközi átlagnál.
i A százalékos megoldottság szignifikánsan alacsonyabb a nemzetközi átlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

102 Természettudomány
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11. ábra Az eredmények eloszlása  TIMSS2015
Természettudomány4

Ország Átlagpontszám A természettudományeredmények eloszlása
2 Szingapúr 590 (3,7) h

Koreai Köztársaság 589 (2,0) h

Japán 569 (1,8) h

Oroszország 567 (3,2) h

† Hongkong 557 (2,9) h

Tajvan 555 (1,8) h

Finnország 554 (2,3) h

Kazahsztán 550 (4,4) h

Lengyelország j 547 (2,4) h

2 † Egyesült Államok j 546 (2,2) h

Szlovénia j 543 (2,4) h

Magyarország 542 (3,3) h

2 Svédország j 540 (3,6) h

Norvégia j 538 (2,6) h

Anglia j 536 (2,4) h

Bulgária j 536 (5,9) h

Csehország j 534 (2,4) h

Horvátország 533 (2,1) h

Írország 529 (2,4) h

Németország 528 (2,4) h

2 Litvánia 528 (2,5) h

2 † Dánia 527 (2,1) h

1 2 † Kanada 525 (2,6) h

3 Szerbia 525 (3,7) h

Ausztrália 524 (2,9) h

Szlovákia 520 (2,6) h

‡ Észak-Írország 520 (2,2) h

2 Spanyolország 518 (2,6) h

1 2 † Hollandia 517 (2,7) h

2 Olaszország 516 (2,6) h

† Belgium (flamand) 512 (2,3) h

2 Portugália 508 (2,2) h

Új-Zéland 506 (2,7) h

Nemzetközi átlag 500  

Franciaország 487 (2,7) i

Törökország 483 (3,3) i

Ciprus 481 (2,6) i

Chile 478 (2,7) i

2 Bahrein 459 (2,6) i

1 Grúzia 451 (3,7) i

Egyesült Arab Emírségek 451 (2,8) i

Katar 436 (4,1) i

Omán 431 (3,1) i

Irán 421 (4,0) i

Indonézia 397 (4,8) i

Szaúd-Arábia 390 (4,9) i

ψ Marokkó 352 (4,7) i

ψ Kuvait 337 (6,2) i

A TIMSS képességskáláját 1995-ben alakították ki, a TIMSS 1995-ös vizsgálatban részt vett országok kombinált eredményeloszlásán alapszik. Hogy összehasonlítási pontot biztosítsanak az országok számára, úgy 
alakították ki, hogy a skála középpontja, a nemzetközi átlag 500 pontnál legyen. Úgy határozták meg az egységpontot a skálán, hogy az eloszlás standard szórása 100 pontnyi legyen.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az áltageredmények megbízhatóságával kapcsolatosan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya eléri a 15%-ot, de nem éri el a 25%-ot.
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
j Szignifikánsan nem különbözik a magyar eredménytől.
h Az ország átlaga szignifikánsan magasabb a 4. évfolyamos TIMSS-skálaátlagnál.
i Az ország átlaga szignifikánsan alacsonyabb a 4. évfolyamos TIMSS-skálaátlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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12. ábra Az eredmények eloszlása  TIMSS2015
Természettudomány8

Ország Átlagpontszám A természettudományeredmények eloszlása
2 Szingapúr 597 (3,2) h

Japán 571 (1,8) h

Tajvan 569 (2,1) h

Koreai Köztársaság 556 (2,2) h

Szlovénia 551 (2,4) h

Hongkong 546 (3,9) h

Oroszország 544 (4,2) h

Anglia j 537 (3,8) h

Kazahsztán j 533 (4,4) h

Írország j 530 (2,8) h

† Egyesült Államok j 530 (2,8) h

Magyarország 527 (3,4) h

1 † Kanada j 526 (2,2) h

Svédország j 522 (3,4) h

2 Litvánia j 519 (2,8) h

† Új-Zéland 513 (3,1) h

Ausztrália 512 (2,7) h

Norvégia 509 (2,8) h

3 Izrael 507 (3,9)  

Nemzetközi átlag 500  

2 Olaszország 499 (2,4)  

Törökország 493 (4,0)  

Málta 481 (1,6) i

Egyesült Arab Emírségek 477 (2,3) i

Malajzia 471 (4,1) i

Bahrein 466 (2,2) i

1 Katar 457 (3,0) i

Irán 456 (4,0) i

Thaiföld 456 (4,2) i

Omán 455 (2,7) i

Chile 454 (3,1) i

1 2 Grúzia 443 (3,1) i

Jordánia 426 (3,4) i

Kuvait 411 (5,2) i

Libanon 398 (5,3) i

Szaúd-Arábia 396 (4,5) i

Marokkó 393 (2,5) i

Botswana 392 (2,7) i

Egyiptom 371 (4,3) i

Dél-afrikai Köztársaság 358 (5,6) i

A TIMSS képességskáláját 1995-ben alakították ki, a TIMSS 1995-ös vizsgálatban részt vett országok kombinált eredményeloszlásán alapszik. Hogy összehasonlítási pontot biztosítsanak az országok számára, 
úgy alakították ki, hogy a skála középpontja, a nemzetközi átlag 500 pontnál legyen. Úgy határozták meg az egységpontot a skálán, hogy az eloszlás standard szórása 100 pontnyi legyen.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az áltageredmények megbízhatóságával kapcsolatosan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya eléri a 15%-ot, de nem éri el a 25%-ot.
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
j Szignifikánsan nem különbözik a magyar eredménytől.
h Az ország átlaga szignifikánsan magasabb a 8. évfolyamos TIMSS-skálaátlagnál.
i Az ország átlaga szignifikánsan alacsonyabb a 8. évfolyamos TIMSS-skálaátlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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13. ábra Az átlageredmények alakulása a felmérések során TIMSS2015
Természettudomány4

Ország Átlag
pontszám

Különbség
A természettudományeredmények eloszlása

2011 2007 2003 1995
Anglia

2015 536 (2,4) 7  –6  –4  8 h

2011 529 (3,0)   –13 i –11 i 1  

2007 542 (2,8)     1  14 h

† 2003 540 (3,5)       13 h

3 † 1995 528 (3,2)         

Ausztrália
2015 524 (2,9) 8 h –4  3  2  

2011 516 (2,9)   –12 i –5  –6  

2007 527 (3,3)     7  6  

† 2003 521 (4,3)       –1  

¶ 1995 521 (3,7)         

Bahrein
2 2015 459 (2,6) 9 h       

2011 449 (3,5)         

Belgium (flamand)
† 2015 512 (2,3) 3    –7 i   

2011 509 (2,0)     –10 i   

2 2003 518 (1,9)         

Chile
2015 478 (2,7) –3        

2011 480 (2,5)         

Ciprus
2015 481 (2,6)     1  31 h

2003 480 (2,4)       30 h

1995 450 (3,4)         

Csehország
2015 534 (2,4) –2  19 h   3  

2011 536 (2,5)   21 h   5  

2007 515 (3,0)       –17 i

1995 532 (3,1)         

Dánia
2 † 2015 527 (2,1) –1  10 h     

2 2011 528 (2,8)   11 h     

† 2007 517 (2,9)         

Egyesült Államok
2 † 2015 546 (2,2) 2  7 h 10 h 4  

2 2011 544 (2,1)   5  8 h 2  

2 † 2007 539 (2,7)     3  –3  

† 2003 536 (2,5)       –6  

1995 542 (3,4)         

Egyesült Arab Emírségek
2015 451 (2,8) 23 h       

2011 428 (2,5)         

Észak-Írország
‡ 2015 520 (2,2) 3        

† 2011 517 (2,5)         

Finnország
2015 554 (2,3) –16 i       

2011 570 (2,6)         

Grúzia
1 2015 451 (3,7) –4  34 h     

1 2011 455 (3,9)   37 h     

1 2007 418 (4,6)         

Hollandia
† 2015 517 (2,7) –14 i –6  –8 i –13 i

† 2011 531 (2,2)   8 h 6 h 1  

‡ 2007 523 (2,6)     –2  –7  

† 2003 525 (2,0)       –5  

¶ 1995 530 (3,2)         

Hongkong
† 2015 557 (2,9) 22 h 2  14 h 49 h

2 2011 535 (3,7)   –19 i –8  27 h

2007 554 (3,5)     12 h 46 h

† 2003 542 (3,0)       35 h

1995 508 (3,4)         

Horvátország
2015 533 (2,1) 17 h       

2 2011 516 (2,2)         

Folytatás a következő oldalon
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Ország Átlag
pontszám

Különbség
A természettudományeredmények eloszlása

2011 2007 2003 1995
Irán

2015 421 (4,0) –32 i –15 i 7  41 h

2011 453 (3,8)   17 h 39 h 73 h

2007 436 (4,4)     22 h 55 h

2 2003 414 (4,2)       34 h

1995 380 (4,6)         

Írország
2015 529 (2,4) 13 h     14 h

2011 516 (3,3)       1  

2 1995 515 (3,5)         

Japán
2015 569 (1,8) 10 h 21 h 26 h 16 h

2011 559 (1,9)   11 h 15 h 5 h

2007 548 (2,1)     4  –5  

2003 543 (1,5)       –10 i

1995 553 (1,7)         

Kazahsztán
2015 550 (4,4) 55 h       

2 2011 495 (5,1)         

Katar
2015 436 (4,1) 42 h       

2 2011 394 (4,3)         

Koreai Köztársaság
2015 589 (2,0) 3      14 h

2011 587 (2,1)       11 h

2 1995 576 (2,1)         

Kuvait
ψ 2015 315 (5,1) –32 i       

1 ψ 2011 347 (4,8)         

Litvánia
2 2015 530 (2,7) 15 h 16 h 18 h   

1 2 2011 515 (2,4)   0  3    

1 2007 514 (2,4)     2    

1 2003 512 (2,6)         

Magyarország
2015 542 (3,3) 8  6  12 h 34 h

2011 534 (3,7)   –2  5  27 h

2007 536 (3,4)     6  28 h

2 2003 530 (2,8)       22 h

1995 508 (3,4)         

Marokkó
ψ 2015 352 (4,7) 89 h       

Ж 2011 264 (4,4)         

Németország
2015 528 (2,4) 1  1      

2011 528 (2,9)   0      

2007 528 (2,4)         

Norvégia
2015 493 (2,2) –1  16 h 27 h –11 i

‡ 2011 494 (2,5)   17 h 28 h –10 i

2007 477 (3,5)     10 h –27 i

2003 466 (2,6)       –38 i

1995 504 (3,7)         

Olaszország
2 2015 516 (2,6) –7 i –19 i 1    

2011 524 (2,7)   –11 i 8    

2007 535 (3,2)     20 h   

2003 516 (3,8)         

Omán
2015 431 (3,1) 54 h       

2011 377 (4,3)         

Oroszország
2015 567 (3,2) 15 h 21 h 41 h   

2011 552 (3,4)   6  26 h   

2007 546 (5,0)     20 h   

2 2003 526 (5,3)         

Portugália
2 2015 508 (2,2) –14 i     56 h

2011 522 (3,8)       70 h

2 1995 452 (4,1)         

Folytatás a következő oldalon
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Ország Átlag
pontszám

Különbség
A természettudományeredmények eloszlása

2011 2007 2003 1995
Spanyolország

2 2015 518 (2,6) 13 h       

2011 505 (3,1)         

Svédország
2 2015 540 (3,6) 7  15 h     

2011 533 (2,8)   9 h     

2007 525 (2,9)         

Szaúd-Arábia
2015 390 (4,9) –39 i       

2011 429 (5,5)         

Szerbia
3 2015 525 (3,7) 9        

2 2011 516 (3,1)         

Szingapúr
2 2015 590 (3,7) 7  4  25 h 67 h

2 2011 583 (3,4)   –3  18 h 60 h

2007 587 (4,1)     22 h 63 h

2003 565 (5,5)       42 h

1995 523 (4,8)         

Szlovákia
2015 520 (2,6) –11 i –5      

2011 532 (3,7)   6      

2007 526 (4,8)         

Szlovénia
2015 543 (2,4) 22 h 24 h 52 h 78 h

2011 520 (2,6)   2  30 h 56 h

2007 518 (1,9)     28 h 54 h

2003 490 (2,6)       26 h

1995 464 (3,1)         

Tajvan
2015 555 (1,8) 4  –1  4    

2011 552 (2,2)   –5  0    

2007 557 (2,0)     5 h   

2003 551 (1,8)         

Törökország
2015 483 (3,3) 21 h       

2011 463 (4,7)         

Új-Zéland
2015 506 (2,7) 9 h 1  –14 i 0  

2011 497 (2,4)   –7 i –23 i –8  

2007 504 (2,7)     –16 i –1  

2003 520 (2,4)       15 h

1995 505 (5,4)         

Megjegyzés: A Kuvaitra vonatkozó eredmények nem tartalmazzák a magániskolák eredményeit. A litván trenderedményekbe nem számították bele a lengyelül vagy oroszul tanuló diákok eredményeit.
A sor elején szereplő mérési év eredménye szignifikánsan magasabb volt (h) vagy szignifikánsan alacsonyabb volt (i), mint az oszlopban szereplő év eredménye.
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
¶  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak nem felelt meg.
Ж Az átlageredmény nem mérhető megbízhatóan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya eléri a 15%-ot, de nem éri el a 25%-ot.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az áltageredmények megbízhatóságával kapcsolatosan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya eléri a 15%-ot, de nem éri el a 25%-ot.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h Az ország átlaga szignifikánsan magasabb a 4. évfolyamos TIMSS-skálaátlagnál.
i Az ország átlaga szignifikánsan alacsonyabb a 4. évfolyamos TIMSS-skálaátlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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14. ábra Az átlageredmények alakulása a felmérések során TIMSS2015
Természettudomány8

Ország Átlag
pontszám

Különbség
A természettudományeredmények eloszlása

2011 2007 2003 1999 1995
Anglia

2015 537 (3,8) 4  –5  –7  –2  3  

‡ 2011 533 (4,9)   –9  –11  –5  0  

† 2007 542 (4,4)     –2  3  8  

¶ 2003 544 (4,0)       5  11 h

† 1999 538 (4,8)         5  

3 † 1995 533 (3,5)           

Ausztrália
2015 512 (2,7) –7  –3  –15 i   –2  

2011 519 (4,7)   4  –8    6  

2007 515 (3,6)     –12 i   1  

2003 527 (3,9)         13 h

‡ 1995 514 (3,9)           

Bahrein
2015 466 (2,2) 13 h –2  28 h     

¿ 2011 452 (1,9)   –15 i 14 h     

2007 467 (1,7)     29 h     

2003 438 (1,7)           

Botswana
2015 392 (2,7) –13 i         

2011 404 (3,6)           

Chile
2015 454 (3,1) –7    41 h 34 h   

2011 461 (2,5)     49 h 41 h   

2003 413 (2,8)       –8    

1999 420 (3,8)           

Dél-afrikai Köztársaság
2015 358 (5,6) 26 h         

ψ 2011 332 (3,6)           

Egyesült Államok
† 2015 530 (2,8) 5  10 h 3  15 h 17 h

2 2011 525 (2,4)   5  –3  10  12 h

2 † 2007 520 (2,9)     –7  5  7  

‡ 2003 527 (3,2)       12 h 15 h

1999 515 (4,4)         2  

† 1995 513 (5,5)           

Egyesült Arab Emírségek
2015 477 (2,3) 12 h         

2011 465 (2,4)           

Egyiptom
2015 371 (4,3)   –37 i –50 i     

2007 408 (3,6)     –13 i     

2003 421 (3,9)           

Grúzia
1 2 2015 443 (3,1) 23 h 22 h       

1 2011 420 (3,0)   –1        

1 2007 421 (4,6)           

Hongkong
2015 546 (3,9) 11 h 16 h –10 i 16 h 36 h

2011 535 (3,4)   5  –21 i 6  25 h

† 2007 530 (5,0)     –26 i 1  20 h

† 2003 556 (3,0)       27 h 46 h

† 1999 530 (3,5)         20 h

1995 510 (5,9)           

Irán
2015 456 (4,0) –18 i –3  3  8  –6  

2011 474 (4,0)   15 h 21 h 26 h 12 h

2007 459 (3,7)     6  11 h –4  

2 2003 453 (2,4)       5  –9 i

1999 448 (3,8)         –15 i

1995 463 (3,7)           

Írország
2015 530 (2,8)         12 h

1995 518 (5,1)           

Izrael
3 2015 507 (3,9) –9          

3 2011 516 (4,0)           

Folytatás a következő oldalon
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Ország Átlag
pontszám

Különbség
A természettudományeredmények eloszlása

2011 2007 2003 1999 1995
Japán

2015 571 (1,8) 13 h 17 h 19 h 21 h 16 h

2011 558 (2,4)   4  6  8 h 3  

2007 554 (1,8)     2  4  –1  

2003 552 (1,9)       3  –2  

1999 550 (2,1)         –5  

1995 554 (1,8)           

Jordánia
2015 426 (3,4) –23 i –56 i –49 i –24 i   

2011 449 (4,1)   –33 i –26 i –1    

2007 482 (4,0)     7  31 h   

2003 475 (3,7)       25 h   

1999 450 (3,8)           

Katar
2015 457 (3,0) 38 h         

2011 419 (3,2)           

Kazahsztán
2015 533 (4,4) 43 h         

2011 490 (4,2)           

Koreai Köztársaság
2015 556 (2,2) –5  2  –3  7 h 10 h

2011 560 (2,0)   7 h 2  12 h 14 h

2007 553 (2,0)     –5 i 4  7 h

¿ 2003 558 (1,6)       10 h 13 h

1999 549 (2,7)         3  

1995 546 (2,1)           

Kuvait
2015 394 (4,8)   –24 i       

¿ 2007 418 (2,8)           

Libanon
2015 398 (5,3) –8  –15  5      

2011 406 (5,0)   –8  13      

2007 414 (6,0)     20 h     

2003 393 (4,2)           

Litvánia
2 2015 522 (3,0) 8 h 3  3  34 h 58 h

1 2011 514 (2,5)   –5  –6  26 h 50 h

1 2007 519 (2,6)     –1  30 h 55 h

1 2003 519 (2,2)       31 h 56 h

1 ¿ 1999 488 (4,1)         25 h

1 2 1995 464 (4,0)           

Malajzia
2015 471 (4,1) 44 h 0  –40 i –22 i   

2011 426 (6,2)   –44 i –84 i –66 i   

2007 471 (6,0)     –40 i –22 i   

2003 510 (3,6)       18 h   

1999 492 (4,3)           

Málta
2015 481 (1,6)   24 h       

2007 457 (1,2)           

Magyarország
2015 527 (3,4) 5  –12 i –16 i –25 i –9 i

2011 522 (3,1)   –17 i –20 i –30 i –14 i

2007 539 (2,9)     –4  –13 i 2  

2 2003 543 (2,8)       –10 i 6  

1999 552 (3,6)         16 h

1995 537 (3,2)           

Marokkó
2015 393 (2,5) 17 h         

2011 376 (2,2)           

Norvégia
2015 489 (2,4) –5  2  –5    –25 i

2011 494 (2,6)   8 h 1    –20 i

2007 487 (2,2)     –7 i   –28 i

2003 494 (2,2)         –21 i

1995 514 (2,4)           

Olaszország
2 2015 499 (2,4) –2  4  8 h 6    

2011 501 (2,4)   6  10 h 8    

2007 495 (2,9)     4  2    

2003 491 (3,1)       –2    

2 1999 493 (4,0)           

Folytatás a következő oldalon
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Ország Átlag
pontszám

Különbség
A természettudományeredmények eloszlása

2011 2007 2003 1999 1995
Omán

2015 455 (2,7) 35 h 32 h       

2011 420 (3,2)   –3        

2007 423 (2,9)           

Oroszország
2015 544 (4,2) 2  15 h 30 h 15  22 h

2 2011 542 (3,3)   13 h 29 h 13  20 h

2007 530 (3,7)     16 h 0  7  

2003 514 (3,6)       –16 i –9  

1999 529 (6,4)         7  

2 1995 523 (4,4)           

Svédország
2015 522 (3,4) 13 h 12 h –2    –30 i

2011 509 (2,6)   –1  –15 i   –43 i

2007 511 (2,5)     –14 i   –42 i

2003 524 (2,7)         –28 i

1995 553 (4,3)           

Szaúd-Arábia
2015 396 (4,5) –40 i         

2011 436 (3,8)           

Szingapúr
2 2015 597 (3,2) 7  29 h 19 h 29 h 16 h

2 2011 590 (4,3)   23 h 12 h 22 h 10  

2007 567 (4,4)     –11  –1  –13  

2003 578 (4,2)       10  –3  

1999 568 (8,0)         –12  

1995 580 (5,6)           

Szlovénia
2015 551 (2,4) 8 h 14 h 31 h   37 h

2011 543 (2,6)   5  22 h   29 h

2007 538 (2,2)     17 h   24 h

2003 520 (1,9)         7 h

1995 514 (2,8)           

Tajvan
2015 569 (2,1) 6  8 h –2  0    

2011 564 (2,3)   3  –7  –5    

2007 561 (3,6)     –10 i –8    

2003 571 (3,5)       2    

1999 569 (4,2)           

Thaiföld
2015 456 (4,2) 5  –15 i   –26 i   

2011 451 (4,0)   –20 i   –31 i   

2007 471 (4,3)       –12 i   

1999 482 (3,9)           

Törökország
2015 493 (4,0) 10 h         

2011 483 (3,4)           

Új-Zéland
† 2015 513 (3,1) 1    –7  3  2  

2011 512 (4,6)     –8  2  1  

2003 520 (5,0)       10  9  

1999 510 (5,1)         –1  

1995 511 (4,9)           

Megjegyzés: A Kuvaitra vonatkozó eredmények nem tartalmazzák a magániskolák eredményeit. A litván trenderedményekbe nem számították bele a lengyelül vagy oroszul tanuló diákok eredményeit. A Dél-afrikai 
Köztársaságban egy évvel később volt a teszt.
A sor elején szereplő mérési év eredménye szignifikánsan magasabb volt (h) vagy szignifikánsan alacsonyabb volt (i), mint az oszlopban szereplő év eredménye. 
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
¶  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak nem felelt meg.
Ж Az átlageredmény nem mérhető megbízhatóan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya eléri a 15%-ot, de nem éri el a 25%-ot.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az áltageredmények megbízhatóságával kapcsolatosan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya eléri a 15%-ot, de nem éri el a 25%-ot.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h Az ország átlaga szignifikánsan magasabb a 8. évfolyamos TIMSS-skálaátlagnál.
i Az ország átlaga szignifikánsan alacsonyabb a 8. évfolyamos TIMSS-skálaátlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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15. ábra A képességszinteken nyújtott teljesítmények eloszlása természettudományból TIMSS2015
Természettudomány4

Ország Kiváló szint 
(625 felett)

Magas szint 
(550 felett)

Átlagos szint 
(475 felett)

Alacsony szint 
(400 felett)

Az egyes képességszinteket elérő  
tanulók aránya

2 Szingapúr 37 (2,0) 71 (1,8) 90 (1,1) 97 (0,5)
Koreai Köztársaság 29 (1,6) 75 (1,1) 96 (0,5) 100 (0,1)
Oroszország 20 (1,5) 62 (2,0) 91 (1,0) 99 (0,3)
Japán 19 (0,9) 63 (1,3) 93 (0,5) 99 (0,2)
Kazahsztán 19 (1,7) 49 (2,5) 81 (1,4) 96 (0,6)

† Hongkong 16 (1,2) 55 (1,8) 88 (1,1) 98 (0,4)
Bulgária 16 (1,5) 50 (2,5) 77 (2,2) 90 (1,5)

2 † Egyesült Államok 16 (0,8) 51 (1,1) 81 (0,9) 95 (0,5)
Tajvan 14 (0,7) 56 (1,2) 88 (0,8) 98 (0,3)
Magyarország 14 (1,1) 50 (1,5) 81 (1,6) 94 (0,9)
Finnország 13 (0,9) 54 (1,4) 89 (0,9) 99 (0,4)
Lengyelország 12 (0,9) 51 (1,4) 85 (1,3) 97 (0,4)

2 Svédország 11 (1,1) 47 (2,1) 82 (1,5) 96 (0,8)
Szlovénia 11 (0,9) 49 (1,4) 84 (1,0) 97 (0,5)
Anglia 10 (0,8) 43 (1,5) 81 (1,2) 97 (0,5)
Szlovákia 9 (0,6) 40 (1,4) 74 (1,2) 91 (0,8)
Csehország 9 (0,7) 43 (1,4) 81 (1,1) 96 (0,6)

3 Szerbia 8 (0,7) 40 (1,5) 77 (1,7) 93 (1,1)
Ausztrália 8 (0,7) 39 (1,6) 75 (1,4) 94 (0,8)
Németország 8 (0,6) 40 (1,7) 78 (1,3) 96 (0,6)

1 2 † Kanada 7 (0,5) 38 (1,2) 77 (1,4) 95 (0,7)
Norvégia 7 (0,9) 44 (1,8) 85 (1,1) 98 (0,6)
Írország 7 (0,9) 40 (1,6) 79 (1,2) 96 (0,6)

2 Litvánia 7 (0,8) 39 (1,6) 78 (1,2) 96 (0,5)
2 † Dánia 7 (0,6) 39 (1,5) 78 (1,3) 96 (0,5)

Új-Zéland 6 (0,6) 32 (1,1) 67 (1,4) 88 (0,9)
Egyesült Arab Emírségek 6 (0,4) 22 (0,9) 46 (1,0) 67 (0,9)
Horvátország 6 (0,7) 41 (1,3) 83 (1,1) 98 (0,4)

‡ Észak-Írország 5 (0,6) 34 (1,3) 76 (1,3) 95 (0,6)
2 Spanyolország 5 (0,5) 34 (1,3) 74 (1,6) 95 (0,7)

Omán 4 (0,4) 16 (0,8) 38 (1,2) 61 (1,0)
2 Bahrein 4 (0,4) 19 (0,9) 47 (1,2) 72 (1,0)

Törökország 4 (0,5) 24 (1,1) 58 (1,4) 82 (1,2)
2 Olaszország 4 (0,5) 32 (1,5) 75 (1,7) 95 (0,7)

Katar 3 (0,5) 15 (1,2) 39 (1,7) 64 (1,6)
† Hollandia 3 (0,4) 30 (1,5) 76 (1,4) 97 (0,6)
† Belgium (flamand) 3 (0,4) 27 (1,5) 73 (1,4) 96 (0,6)

Franciaország 2 (0,3) 20 (1,2) 58 (1,6) 88 (1,1)
2 Portugália 2 (0,3) 25 (1,2) 72 (1,5) 96 (0,6)

Ciprus 2 (0,3) 18 (1,1) 56 (1,4) 86 (1,0)
Chile 2 (0,2) 16 (1,2) 53 (1,5) 85 (1,2)

1 Grúzia 1 (0,6) 12 (1,3) 41 (1,7) 74 (1,7)
Szaúd-Arábia 1 (0,3) 8 (0,9) 25 (1,4) 48 (1,8)
Irán 1 (0,3) 9 (0,8) 33 (1,5) 61 (1,7)

ψ Marokkó 1 (0,3) 5 (0,7) 17 (1,3) 35 (1,8)
Indonézia 1 (0,2) 6 (0,7) 24 (1,8) 51 (2,1)

ψ Kuvait 1 (0,2) 4 (0,6) 15 (1,4) 33 (1,9)
Nemzetközi medián 7  39  77  95  

Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az áltageredmények megbízhatóságával kapcsolatosan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya eléri a 15%-ot, de nem éri el a 25%-ot.
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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16. ábra A képességszinteken nyújtott teljesítmények eloszlása természettudományból TIMSS2015
Természettudomány8

Ország Kiváló szint 
(625 felett)

Magas szint 
(550 felett)

Átlagos szint 
(475 felett)

Alacsony szint 
(400 felett)

Az egyes képességszinteket elérő  
tanulók aránya

2 Szingapúr 42 (1,4) 74 (1,7) 90 (1,1) 97 (0,5)
Tajvan 27 (1,1) 63 (1,1) 86 (0,6) 96 (0,3)
Japán 24 (1,0) 63 (1,1) 89 (0,6) 98 (0,2)
Koreai Köztársaság 19 (1,0) 54 (1,2) 85 (0,8) 97 (0,4)
Szlovénia 17 (1,0) 52 (1,3) 84 (1,0) 97 (0,4)
Kazahsztán 15 (1,5) 42 (2,2) 74 (1,8) 93 (0,8)
Anglia 14 (1,2) 45 (2,1) 77 (1,9) 95 (0,8)
Oroszország 14 (1,2) 49 (2,2) 81 (1,8) 96 (0,6)

3 Izrael 12 (1,0) 37 (1,6) 64 (1,7) 84 (1,2)
Magyarország 12 (1,1) 42 (1,6) 74 (1,7) 92 (0,9)

† Egyesült Államok 12 (0,9) 43 (1,4) 75 (1,2) 93 (0,7)
Hongkong 12 (1,3) 51 (2,1) 85 (1,5) 96 (0,8)
Írország 10 (0,7) 43 (1,4) 77 (1,3) 94 (0,9)
Svédország 10 (1,0) 40 (1,8) 73 (1,6) 92 (1,0)

† Új-Zéland 10 (0,9) 36 (1,3) 67 (1,5) 88 (1,0)
Törökország 8 (0,9) 29 (1,7) 59 (1,6) 83 (1,1)

2 Litvánia 8 (0,9) 36 (1,4) 72 (1,4) 93 (0,8)
Ausztrália 7 (0,6) 34 (1,2) 69 (1,3) 91 (0,8)
Málta 7 (0,6) 28 (0,7) 57 (0,8) 79 (0,7)

1 † Kanada 7 (0,5) 38 (1,4) 78 (1,1) 96 (0,5)
Egyesült Arab Emírségek 7 (0,5) 26 (0,9) 53 (0,9) 76 (0,8)
Norvégia 6 (0,6) 31 (1,3) 68 (1,4) 91 (0,9)
Katar 6 (0,6) 21 (0,9) 46 (1,2) 70 (1,3)
Bahrein 6 (0,5) 22 (0,7) 49 (1,0) 73 (1,1)

2 Olaszország 4 (0,5) 26 (1,3) 64 (1,2) 89 (1,1)
Malajzia 3 (0,3) 21 (1,2) 52 (1,9) 77 (1,9)
Irán 3 (0,7) 15 (1,5) 42 (1,9) 73 (1,5)
Omán 3 (0,2) 17 (0,8) 45 (1,0) 72 (1,2)
Thaiföld 2 (0,6) 12 (1,5) 41 (2,3) 75 (1,8)
Kuvait 2 (0,6) 10 (1,3) 29 (1,7) 55 (1,9)
Chile 1 (0,3) 12 (0,9) 40 (1,6) 75 (1,6)
Jordánia 1 (0,3) 9 (0,7) 34 (1,2) 63 (1,4)
Dél-afrikai Köztársaság 1 (0,4) 5 (1,0) 14 (1,8) 32 (2,3)

1 2 Grúzia 1 (0,3) 10 (0,9) 38 (1,4) 70 (1,6)
Szaúd-Arábia 1 (0,3) 6 (0,9) 22 (1,5) 49 (1,9)
Libanon 1 (0,2) 7 (0,8) 24 (1,7) 50 (2,2)
Botswana 0 (0,1) 5 (0,4) 23 (0,9) 51 (1,1)
Egyiptom 0 (0,1) 5 (0,6) 20 (1,2) 42 (1,6)
Marokkó 0 (0,1) 3 (0,3) 17 (0,8) 47 (1,2)
Nemzetközi medián 7  29  64  84  

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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18. táblázat Trendek a képességszinteket elérők arányaiban  TIMSS2015
Természettudomány8
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19. táblázat Korosztálykövetés 2011–2015

2011 – 4. évfolyam

Ország Eltérés a TIMSS
skálaátlagtól (500)

Koreai Köztársaság 87 (2,1) h 

Szingapúr 83 (3,4) h 

Japán 59 (1,9) h 

Oroszország 52 (3,4) h 

Tajvan 52 (2,2) h 

Egyesült Államok 44 (2,1) h 

Hongkong 35 (3,7) h 

Magyarország 34 (3,7) h 

Svédország 33 (2,8) h 

Anglia 29 (3,0) h 

Olaszország 24 (2,7) h 

Szlovénia 20 (2,6) h 

Ausztrália 16 (2,9) h 

Litvánia 15 (2,4) h 

Új-Zéland –3 (2,4)  

Kazahsztán –5 (5,1)  

Norvégia –6 (2,5) i 

Chile –20 (2,5) i 

Törökország –37 (4,7) i 

Grúzia –45 (3,9) i 

Irán –47 (3,8) i 

Bahrein –51 (3,5) i 

Szaúd-Arábia –71 (5,5) i 

Egyesült Arab Emírségek –72 (2,5) i 

Katar –106 (4,3) i 

Omán –123 (4,3) i 

Marokkó –236 (4,4) i 

TIMSS2015
Természettudomány4–8

2015 – 4. évfolyam

Ország Eltérés a TIMSS
skálaátlagtól (500)

Szingapúr 90 (3,7) h 

Koreai Köztársaság 89 (2,0) h 

Japán 69 (1,8) h 

Oroszország 67 (3,2) h 

Hongkong 57 (2,9) h 

Tajvan 55 (1,8) h 

Kazahsztán 50 (4,4) h 

Egyesült Államok 46 (2,2) h 

Szlovénia 43 (2,4) h 

Magyarország 42 (3,3) h 

Svédország 40 (3,6) h 

Anglia 36 (2,4) h 

Litvánia 30 (2,7) h 

Ausztrália 24 (2,9) h 

Olaszország 16 (2,6) h 

Új-Zéland 6 (2,7) h 

Norvégia –7 (2,2) i 

Törökország –17 (3,3) i 

Chile –22 (2,7) i 

Bahrein –41 (2,6) i 

Grúzia –49 (3,7) i 

Egyesült Arab Emírségek –49 (2,8) i 

Katar –64 (4,1) i 

Omán –69 (3,1) i 

Irán –79 (4,0) i 

Szaúd-Arábia –110 (4,9) i 

Marokkó –148 (4,7) i 

2011 – 8. évfolyam

Ország Eltérés a TIMSS
skálaátlagtól (500)

Szingapúr 90 (4,3) h 

Tajvan 64 (2,3) h 

Koreai Köztársaság 60 (2,0) h 

Japán 58 (2,4) h 

Szlovénia 43 (2,6) h 

Oroszország 42 (3,3) h 

Hongkong 35 (3,4) h 

Anglia 33 (4,9) h 

Egyesült Államok 25 (2,4) h 

Magyarország 22 (3,1) h 

Ausztrália 19 (4,7) h 

Litvánia 14 (2,5) h 

Új-Zéland 12 (4,6) h 

Svédország 9 (2,6) h 

Olaszország 1 (2,4)  

Norvégia –6 (2,6) i 

Kazahsztán –10 (4,2) i 

Törökország –17 (3,4) i 

Irán –26 (4,0) i 

Egyesült Arab Emírségek –35 (2,4) i 

Chile –39 (2,5) i 

Bahrein –48 (1,9) i 

Szaúd-Arábia –64 (3,8) i 

Grúzia –80 (3,0) i 

Omán –80 (3,2) i 

Katar –81 (3,2) i 

Marokkó –124 (2,2) i 

2015 – 8. évfolyam

Ország Eltérés a TIMSS
skálaátlagtól (500)

Szingapúr 97 (3,2) h 

Japán 71 (1,8) h 

Tajvan 69 (2,1) h 

Koreai Köztársaság 56 (2,2) h 

Szlovénia 51 (2,4) h 

Hongkong 46 (3,9) h 

Oroszország 44 (4,2) h 

Anglia 37 (3,8) h 

Kazahsztán 33 (4,4) h 

Egyesült Államok 30 (2,8) h 

Magyarország 27 (3,4) h 

Svédország 22 (3,4) h 

Litvánia 22 (3,0) h 

Új-Zéland 13 (3,1) h 

Ausztrália 12 (2,7) h 

Olaszország –1 (2,4)  

Törökország –7 (4,0)  

Norvégia –11 (2,4) i 

Egyesült Arab Emírségek –23 (2,3) i 

Bahrein –34 (2,2) i 

Katar –43 (3,0) i 

Irán –44 (4,0) i 

Omán –45 (2,7) i 

Chile –46 (3,1) i 

Grúzia –57 (3,1) i 

Szaúd-Arábia –104 (4,5) i 

Marokkó –107 (2,5) i 

Litvánia trenderedményei nem tartalmazzák a Lengyelországban és Oroszországban tanuló diákokat.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h Az ország átlaga szignifikánsan magasabb a TIMSS-skálaátlagnál.
i Az ország átlaga szignifikánsan alacsonyabb a TIMSS-skálaátlagnál.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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17. ábra A lányok és a fiúk átlageredményei természettudományból  TIMSS2015
Természettudomány4

Ország

Lányok Fiúk Különb
ség

(abszolút 
értékben)

Különbség

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám A lányok eredménye jobb A fiúk eredménye jobb

Szaúd-Arábia 49 (1,0) 431 (5,3) 51 (1,0) 352 (7,6) 79 (9,0)
2 Bahrein 50 (0,8) 478 (3,0) 50 (0,8) 439 (3,5) 39 (4,0)

Omán 50 (0,7) 447 (3,4) 50 (0,7) 415 (3,6) 32 (3,1)
ψ Kuvait 51 (2,1) 352 (7,6) 49 (2,1) 322 (7,6) 30 (9,1)

Katar 51 (2,5) 448 (4,7) 49 (2,5) 424 (6,0) 24 (7,2)
Egyesült Arab Emírségek 48 (2,2) 459 (4,4) 52 (2,2) 444 (4,0) 14 (6,4)
Finnország 48 (0,8) 560 (2,3) 52 (0,8) 548 (2,9) 12 (2,5)
Irán 49 (1,1) 427 (5,2) 51 (1,1) 415 (5,6) 11 (7,4)

ψ Marokkó 48 (0,8) 358 (4,7) 52 (0,8) 347 (5,7) 10 (4,9)
Bulgária 49 (0,8) 540 (6,3) 51 (0,8) 532 (5,9) 8 (2,9)

2 Svédország 49 (1,0) 544 (4,1) 51 (1,0) 536 (3,5) 8 (2,7)
Indonézia 48 (0,7) 401 (5,2) 52 (0,7) 393 (5,3) 8 (4,2)
Kazahsztán 49 (0,8) 552 (4,5) 51 (0,8) 547 (4,7) 5 (2,7)

1 Grúzia 49 (0,9) 453 (3,9) 51 (0,9) 449 (4,6) 4 (4,1)
Új-Zéland 49 (0,7) 507 (3,2) 51 (0,7) 504 (3,0) 3 (3,1)

2 Litvánia 50 (0,9) 529 (2,9) 50 (0,9) 526 (3,1) 3 (3,4)
3 Szerbia 48 (0,8) 526 (3,6) 52 (0,8) 523 (4,9) 3 (4,6)

1 2 † Kanada 49 (0,5) 526 (2,8) 51 (0,5) 524 (3,0) 2 (2,2)
† Belgium (flamand) 50 (0,9) 512 (2,6) 50 (0,9) 511 (2,6) 2 (2,4)

Lengyelország 50 (0,8) 548 (2,5) 50 (0,8) 546 (3,0) 1 (2,8)
Törökország 49 (0,6) 484 (3,3) 51 (0,6) 483 (4,0) 1 (3,1)

† Hollandia 50 (0,9) 517 (2,8) 50 (0,9) 517 (3,0) 1 (2,4)
Ausztrália 49 (1,0) 524 (3,3) 51 (1,0) 523 (3,4) 1 (3,4)
Anglia 51 (0,7) 536 (3,0) 49 (0,7) 536 (2,6) 1 (2,8)
Norvégia 49 (0,9) 538 (3,1) 51 (0,9) 537 (3,1) 1 (3,2)

2 Szingapúr 48 (0,5) 591 (3,7) 52 (0,5) 590 (4,2) 0 (2,8)
Oroszország 49 (0,9) 567 (3,1) 51 (0,9) 567 (3,7) 0 (2,7)
Franciaország 49 (0,7) 487 (3,1) 51 (0,7) 487 (2,9) 0 (2,4)

‡ Észak-Írország 50 (1,1) 520 (3,0) 50 (1,1) 520 (2,8) 0 (3,7)
Ciprus 49 (0,7) 481 (2,8) 51 (0,7) 481 (2,9) 0 (2,6)
Chile 49 (1,7) 477 (3,0) 51 (1,7) 478 (3,4) 1 (3,3)
Németország 48 (0,7) 527 (2,7) 52 (0,7) 529 (2,6) 2 (2,3)
Horvátország 49 (0,8) 532 (2,7) 51 (0,8) 534 (2,2) 2 (2,8)

2 † Egyesült Államok 51 (0,6) 544 (2,4) 49 (0,6) 548 (2,5) 4 (2,0)
2 † Dánia 49 (0,8) 525 (2,5) 51 (0,8) 529 (2,6) 4 (2,8)

Japán 50 (0,5) 567 (2,0) 50 (0,5) 571 (2,3) 4 (2,4)
Írország 47 (1,5) 526 (2,9) 53 (1,5) 531 (2,9) 5 (3,4)

2 Spanyolország 49 (0,9) 515 (2,9) 51 (0,9) 521 (2,9) 6 (2,7)
Szlovénia 49 (0,8) 539 (2,4) 51 (0,8) 546 (3,1) 7 (2,7)

2 Portugália 49 (0,8) 504 (2,5) 51 (0,8) 512 (2,4) 7 (2,2)
Magyarország 49 (0,9) 538 (3,5) 51 (0,9) 546 (3,9) 8 (3,1)
Csehország 49 (0,9) 530 (2,8) 51 (0,9) 538 (2,7) 8 (2,6)
Szlovákia 48 (0,9) 516 (3,2) 52 (0,9) 524 (2,7) 8 (2,7)
Tajvan 49 (0,6) 551 (2,2) 51 (0,6) 560 (2,4) 9 (2,9)

2 Olaszország 49 (0,7) 512 (3,1) 51 (0,7) 521 (2,8) 9 (2,5)
† Hongkong 46 (1,5) 551 (3,9) 54 (1,5) 561 (3,3) 10 (3,9)

Koreai Köztársaság 48 (0,5) 584 (2,3) 52 (0,5) 595 (2,3) 11 (2,4)
Nemzetközi átlag 49 (0,1) 508 (0,5) 51 (0,1) 504 (0,6)   

Ψ Az átlageredmény nem mérhető megbízhatóan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya eléri a 15%-ot, de nem éri el a 25%-ot.
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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18. ábra A lányok és a fiúk átlageredményei természettudományból  TIMSS2015
Természettudomány8

Ország

Lányok Fiúk Különb
ség

(abszolút 
értékben)

Különbség

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám A lányok eredménye jobb A fiúk eredménye jobb

Szaúd-Arábia 51 (1,6) 423 (4,9) 49 (1,6) 368 (8,0) 55 (9,5)
Bahrein 48 (0,9) 492 (3,2) 52 (0,9) 442 (3,4) 50 (5,0)
Kuvait 50 (2,5) 434 (5,1) 50 (2,5) 387 (8,2) 47 (8,7)
Omán 48 (1,7) 478 (2,9) 52 (1,7) 433 (3,6) 45 (4,4)
Jordánia 50 (2,6) 447 (4,0) 50 (2,6) 405 (5,3) 41 (6,7)
Egyesült Arab Emírségek 50 (2,5) 492 (3,5) 50 (2,5) 461 (4,4) 31 (6,7)
Katar 50 (3,0) 471 (3,6) 50 (3,0) 441 (5,2) 30 (6,0)
Botswana 51 (0,6) 403 (3,3) 49 (0,6) 381 (3,1) 22 (3,3)
Thaiföld 54 (1,5) 465 (4,4) 46 (1,5) 445 (5,2) 20 (4,8)
Törökország 48 (0,8) 503 (4,1) 52 (0,8) 484 (4,5) 19 (3,1)
Egyiptom 53 (2,3) 377 (5,9) 47 (2,3) 364 (5,4) 13 (7,6)
Libanon 53 (1,6) 403 (4,9) 47 (1,6) 393 (6,7) 10 (4,7)
Malajzia 50 (1,8) 476 (4,0) 50 (1,8) 466 (4,8) 10 (3,5)
Dél-afrikai Köztársaság 51 (1,1) 362 (6,7) 49 (1,1) 353 (5,5) 9 (5,1)
Málta 49 (0,3) 485 (2,2) 51 (0,3) 477 (2,2) 8 (3,1)
Marokkó 46 (0,7) 397 (2,3) 54 (0,7) 390 (3,4) 7 (3,0)
Kazahsztán 49 (0,9) 536 (5,2) 51 (0,9) 530 (4,5) 6 (3,9)

3 Izrael 49 (1,2) 510 (4,1) 51 (1,2) 504 (4,7) 6 (4,1)
Irán 48 (0,9) 459 (4,4) 52 (0,9) 454 (6,6) 5 (8,0)
Szlovénia 48 (0,7) 553 (2,8) 52 (0,7) 549 (2,7) 4 (2,7)
Írország 50 (1,1) 531 (2,8) 50 (1,1) 529 (3,9) 2 (3,7)
Anglia 51 (1,6) 537 (4,7) 49 (1,6) 536 (4,5) 1 (5,2)
Japán 51 (1,0) 571 (2,2) 49 (1,0) 570 (2,5) 1 (3,1)

2 Litvánia 50 (0,8) 520 (3,3) 50 (0,8) 519 (3,4) 1 (3,7)
† Új-Zéland 51 (2,0) 513 (3,2) 49 (2,0) 512 (4,3) 1 (4,2)

1 2 Grúzia 47 (0,9) 444 (3,3) 53 (0,9) 443 (3,9) 1 (3,7)
Svédország 48 (1,0) 523 (4,2) 52 (1,0) 522 (3,5) 1 (3,4)

2 Szingapúr 49 (0,6) 596 (3,3) 51 (0,6) 597 (4,0) 1 (3,7)
Tajvan 49 (0,8) 568 (2,3) 51 (0,8) 571 (2,6) 3 (2,6)
Koreai Köztársaság 47 (0,5) 554 (2,2) 53 (0,5) 557 (2,8) 3 (2,7)
Norvégia 50 (0,7) 507 (3,1) 50 (0,7) 511 (3,2) 4 (2,9)
Oroszország 49 (0,9) 542 (4,6) 51 (0,9) 546 (4,3) 4 (3,0)

1 † Kanada 51 (1,0) 524 (2,2) 49 (1,0) 529 (2,7) 5 (2,3)
Ausztrália 51 (1,6) 510 (3,4) 49 (1,6) 515 (3,0) 5 (3,4)

† Egyesült Államok 50 (0,6) 527 (3,1) 50 (0,6) 533 (3,0) 5 (2,0)
2 Olaszország 49 (0,8) 494 (3,0) 51 (0,8) 504 (2,6) 10 (2,7)

Hongkong 47 (2,1) 540 (4,2) 53 (2,1) 551 (4,9) 10 (4,6)
Chile 48 (1,8) 448 (3,6) 52 (1,8) 460 (4,1) 12 (4,8)
Magyarország 50 (0,9) 519 (3,9) 50 (0,9) 535 (3,6) 17 (3,2)
Nemzetközi átlag 50 (0,2) 491 (0,6) 50 (0,2) 481 (0,7)   

1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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20. táblázat A magyar lányok és fiúk tartalmi területeken elért átlageredményei  TIMSS2015
Természettudomány4

Élő világ Fizikai világ Természetföldrajz
Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk

550 (3,7)  551 (3,8) h 528 (3,7)  539 (4,0) h 525 (4,0)  545 (5,0) h

h Az átlageredmény szignifikánsan magasabb, mint a másik nemé.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

21. táblázat A magyar lányok és fiúk tartalmi területeken elért átlageredményei  TIMSS2015
Természettudomány8

Biológia Kémia Fizika Természetföldrajz
Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk

519 (3,8)  523 (3,3) 530 (4,0)  538 (4,4)  511 (4,9)  550 (4,1) h 506 (4,5)  536 (4,2) h

h Az átlageredmény szignifikánsan magasabb, mint a másik nemé.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

22. táblázat A magyar lányok és fiúk kognitív területeken elért átlageredményei TIMSS2015
Természettudomány4

Ismeret Alkalmazás Értlemezés
Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk

545 (4,1)  555 (4,2) h 534 (3,4)  543 (4,0) h 533 (3,9)  533 (4,7)  

h Az átlageredmény szignifikánsan magasabb, mint a másik nemé.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

23 táblázat A magyar lányok és fiúk kognitív területeken elért átlageredményei TIMSS2015
Természettudomány8

Ismeret Alkalmazás Értlemezés
Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk

512 (4,8)  538 (3,6) h 522 (3,8)  535 (3,8) h 517 (4,4)  531 (4,0) h

h Az átlageredmény szignifikánsan magasabb, mint a másik nemé.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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24. táblázat A tartalmi területek szerinti átlageredmények TIMSS2015
Természettudomány4

Ország

Természet
tudomány
átlagpont

szám

Élő világ
(74 item) 

Fizikai világ
(61 item)

Természetföldrajz
(33 item)

Átlag
pontszám

Eltérés 
a természet

tudomány átlag
pontszámától

Átlag
pontszám

Eltérés 
a természet

tudomány átlag
pontszámától

Átlag
pontszám

Eltérés 
a természet

tudomány átlag
pontszámától

2 Szingapúr 590 (3,7) 607 (4,4) 16 (1,4) h 603 (3,7) 13 (1,1) h 546 (3,7) –44 (1,4) i

Koreai Köztársaság 589 (2,0) 581 (1,9) –8 (1,1) i 597 (2,0) 8 (1,5) h 591 (4,1) 1 (3,9)  

Japán 569 (1,8) 556 (2,2) –13 (1,5) i 587 (2,6) 18 (2,6) h 563 (2,5) –6 (1,4) i

Oroszország 567 (3,2) 569 (3,1) 2 (1,4)  567 (3,6) 0 (2,2)  562 (4,7) –5 (2,8)  

† Hongkong 557 (2,9) 550 (3,7) –6 (1,6) i 555 (3,5) –2 (2,1)  574 (3,1) 18 (1,7) h

Tajvan 555 (1,8) 545 (2,0) –11 (1,4) i 568 (2,0) 13 (1,5) h 555 (2,5) 0 (1,8)  

Finnország 554 (2,3) 556 (2,6) 2 (2,0)  547 (2,3) –7 (1,6) i 560 (2,6) 6 (2,1) h

Kazahsztán 550 (4,4) 545 (4,1) –5 (1,3) i 559 (5,0) 9 (1,9) h 542 (5,4) –8 (2,5) i

Lengyelország 547 (2,4) 557 (2,5) 9 (1,8) h 540 (2,1) –7 (1,5) i 540 (2,6) –7 (1,3) i

2 † Egyesült Államok 546 (2,2) 555 (2,3) 10 (1,0) h 537 (2,6) –8 (1,1) i 539 (2,4) –7 (1,3) i

Szlovénia 543 (2,4) 545 (2,3) 2 (2,0)  546 (2,4) 4 (2,2)  531 (4,1) –12 (2,2) i

Magyarország 542 (3,3) 550 (3,4) 8 (1,0) h 534 (3,5) –8 (0,9) i 535 (4,0) –7 (2,6) i

2 Svédország 540 (3,6) 540 (3,3) 0 (1,3)  534 (3,6) –6 (1,5) i 552 (4,1) 12 (2,3) h

Norvégia 538 (2,6) 546 (2,6) 8 (1,2) h 522 (2,8) –16 (1,8) i 549 (3,8) 12 (2,2) h

Anglia 536 (2,4) 536 (2,5) 0 (1,4)  540 (2,7) 4 (1,8) h 527 (3,3) –8 (2,0) i

Bulgária 536 (5,9) 542 (6,3) 6 (1,9) h 529 (6,5) –6 (2,0) i 532 (6,9) –4 (3,6)  

Csehország 534 (2,4) 538 (2,0) 4 (1,6) h 531 (2,4) –4 (1,4) i 531 (3,0) –3 (1,5) i

Horvátország 533 (2,1) 531 (2,6) –3 (1,4)  535 (2,9) 2 (2,0)  535 (3,4) 2 (2,3)  

Írország 529 (2,4) 531 (2,4) 2 (1,5)  524 (2,8) –5 (1,7) i 535 (3,0) 6 (2,1) h

Németország 528 (2,4) 528 (2,0) –1 (1,2)  532 (2,5) 4 (2,0)  519 (4,0) –10 (2,9) i

2 Litvánia 528 (2,5) 527 (3,0) –1 (2,5)  535 (2,5) 7 (2,0) h 515 (3,7) –12 (2,5) i

2 † Dánia 527 (2,1) 534 (2,4) 7 (1,6) h 516 (2,7) –11 (1,6) i 531 (3,0) 3 (2,2)  

1 2 † Kanada 525 (2,6) 536 (2,8) 11 (1,1) h 518 (2,7) –7 (0,9) i 513 (3,1) –12 (2,0) i

3 Szerbia 525 (3,7) 531 (3,8) 6 (2,2) h 529 (3,8) 4 (2,1) h 496 (4,8) –29 (2,8) i

Ausztrália 524 (2,9) 531 (3,0) 8 (1,4) h 516 (2,7) –8 (1,1) i 520 (3,3) –4 (1,9) i

Szlovákia 520 (2,6) 517 (2,9) –3 (1,6)  526 (3,4) 5 (2,1) h 514 (3,0) –7 (1,5) i

‡ Észak-Írország 520 (2,2) 521 (2,7) 1 (1,7)  514 (2,6) –6 (1,6) i 522 (3,0) 2 (2,1)  

2 Spanyolország 518 (2,6) 523 (2,6) 5 (1,9) h 507 (2,9) –11 (1,5) i 520 (3,0) 2 (2,1)  

† Hollandia 517 (2,7) 525 (2,7) 8 (1,8) h 504 (2,6) –13 (1,3) i 520 (3,0) 3 (2,2)  

2 Olaszország 516 (2,6) 519 (2,7) 3 (1,9)  513 (2,9) –4 (1,5) i 510 (3,5) –6 (2,5) i

† Belgium (flamand) 512 (2,3) 513 (2,4) 1 (1,1)  506 (3,2) –6 (2,0) i 513 (2,8) 1 (1,2)  

2 Portugália 508 (2,2) 508 (2,1) 0 (0,9)  502 (2,9) –6 (2,0) i 513 (2,5) 5 (1,8) h

Új-Zéland 506 (2,7) 511 (2,7) 6 (1,4) h 497 (2,5) –8 (1,2) i 506 (3,4) 0 (2,0)  

Franciaország 487 (2,7) 490 (3,1) 2 (1,3)  482 (2,7) –6 (0,9) i 485 (4,7) –3 (2,8)  

Törökország 483 (3,3) 472 (3,3) –11 (1,1) i 496 (3,3) 12 (1,5) h 480 (3,3) –4 (1,6) i

Ciprus 481 (2,6) 481 (2,8) 0 (0,9)  486 (2,7) 5 (1,2) h 463 (3,5) –19 (1,7) i

Chile 478 (2,7) 487 (2,6) 10 (1,2) h 466 (2,9) –12 (2,2) i 465 (3,4) –13 (2,4) i

2 Bahrein 459 (2,6) 455 (2,9) –4 (1,6) i 465 (3,2) 6 (1,6) h 448 (3,2) –11 (3,2) i

1 Grúzia 451 (3,7) 459 (4,1) 8 (1,6) h 438 (4,7) –13 (1,7) i 441 (4,3) –10 (1,6) i

Egyesült Arab Emírségek 451 (2,8) 449 (3,3) –2 (1,2)  453 (3,0) 2 (0,7) h 448 (3,5) –3 (1,7) i

Katar 436 (4,1) 436 (4,4) 0 (1,7)  435 (4,7) –1 (2,4)  427 (5,0) –9 (3,5) i

Omán 431 (3,1) 426 (3,2) –5 (2,1) i 435 (3,4) 4 (1,8) h 423 (3,5) –8 (2,4) i

Irán 421 (4,0) 417 (4,5) –4 (2,7)  423 (5,0) 2 (2,2)  408 (4,8) –13 (3,7) i

Indonézia 397 (4,8) 387 (5,1) –10 (1,9) i 405 (5,5) 8 (2,0) h 384 (5,6) –13 (2,8) i

Szaúd-Arábia 390 (4,9) 382 (4,9) –9 (2,4) i 390 (5,5) –1 (2,0)  395 (4,8) 4 (1,9) h

ψ Marokkó 352 (4,7) 350 (4,3) –2 (1,9)  357 (5,9) 5 (3,1)  289 (6,6) –63 (3,4) i

ψ Kuvait 337 (6,2) 331 (6,6) –6 (2,8) i 325 (6,5) –12 (3,6) i 333 (6,4) –4 (5,4)  

Az itemek száma azt adja meg, hány itemet vettek figyelembe a TIMSS 2015 4. évfolyamos természettudománytesztjének értékelésekor..
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az áltageredmények megbízhatóságával kapcsolatosan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya eléri a 15%-ot, de nem éri el a 25%-ot.
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h A tartalmi terület pontszáma magasabb, mint a természettudomány átlagpontszáma.
i A tartalmi terület pontszáma alacsonyabb, mint a természettduomány átlagpontszáma.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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25. táblázat A tartalmi területek szerinti átlageredmények TIMSS2015
Természettudomány8

Ország

Természet
tudomány
átlagpont

szám

Biológia
(75 item)

Kémia
(43 item)

Fizika
(53 item)

Természetföldrajz
(44 item)

Átlag
pont
szám

Eltérés 
a természet
tudomány 
átlagpont
számától

Átlag
pont
szám

Eltérés 
a természet
tudomány 
átlagpont
számától

Átlag
pont
szám

Eltérés 
a természet
tudomány 
átlagpont
számától

Átlag
pont
szám

Eltérés 
a természet
tudomány 
átlagpont
számától

2 Szingapúr 597 (3,2) 609 (3,5) 12 (0,8) h 593 (3,6) –3 (1,3) i 608 (3,1) 12 (0,9) h 565 (3,6) –32 (2,1) i

Japán 571 (1,8) 570 (2,9) –1 (2,2)  570 (2,4) –1 (1,9)  570 (2,3) –1 (1,3)  574 (2,0) 3 (0,9) h

Tajvan 569 (2,1) 565 (2,2) –4 (1,4) i 579 (2,7) 9 (1,9) h 560 (3,0) –10 (2,2) i 581 (2,7) 11 (2,6) h

Koreai Köztársaság 556 (2,2) 554 (2,2) –2 (1,5)  550 (2,5) –5 (1,3) i 564 (2,8) 9 (1,9) h 554 (2,7) –1 (2,0)  

Szlovénia 551 (2,4) 548 (2,8) –3 (1,8)  552 (2,6) 1 (1,7)  545 (2,9) –6 (1,5) i 564 (2,9) 13 (2,0) h

Hongkong 546 (3,9) 549 (4,7) 3 (2,2)  536 (4,1) –10 (1,4) i 540 (4,1) –6 (1,1) i 558 (4,3) 12 (1,1) h

Oroszország 544 (4,2) 539 (4,4) –5 (1,7) i 558 (4,9) 14 (2,4) h 548 (4,2) 4 (1,8)  532 (4,7) –12 (1,8) i

Anglia 537 (3,8) 542 (4,0) 5 (1,3) h 529 (4,5) –8 (1,9) i 535 (3,9) –1 (1,1)  536 (4,0) –1 (1,5)  

Kazahsztán 533 (4,4) 520 (4,6) –12 (1,4) i 554 (5,2) 21 (2,2) h 543 (5,0) 10 (1,5) h 508 (5,4) –25 (2,3) i

Írország 530 (2,8) 534 (2,9) 4 (0,9) h 517 (3,6) –13 (2,2) i 525 (3,2) –5 (2,3) i 542 (3,1) 12 (1,4) h

† Egyesült Államok 530 (2,8) 540 (2,9) 10 (1,0) h 519 (3,2) –11 (1,0) i 516 (2,9) –14 (0,6) i 535 (3,1) 5 (1,0) h

Magyarország 527 (3,4) 521 (3,3) –7 (1,9) i 534 (3,6) 7 (1,1) h 531 (4,0) 4 (2,1)  521 (3,9) –6 (1,6) i

1 † Kanada 526 (2,2) 534 (2,4) 8 (0,9) h 512 (2,2) –14 (1,1) i 521 (2,2) –6 (1,1) i 532 (2,3) 6 (1,9) h

Svédország 522 (3,4) 520 (3,6) –2 (1,8)  512 (3,6) –10 (1,3) i 524 (3,7) 2 (2,3)  532 (4,5) 10 (3,1) h

2 Litvánia 519 (2,8) 521 (3,1) 2 (1,5)  517 (3,2) –2 (2,1)  513 (3,6) –7 (2,2) i 518 (3,3) –1 (1,8)  

† Új-Zéland 513 (3,1) 520 (3,5) 7 (1,5) h 498 (3,5) –15 (1,3) i 508 (3,2) –4 (1,0) i 517 (3,6) 4 (1,7) h

Ausztrália 512 (2,7) 522 (2,8) 10 (1,3) h 493 (3,3) –19 (1,3) i 505 (2,7) –7 (0,7) i 522 (2,9) 10 (1,8) h

Norvégia 509 (2,8) 502 (2,6) –7 (1,0) i 503 (2,9) –6 (1,5) i 512 (3,1) 3 (1,7)  523 (3,3) 14 (1,3) h

3 Izrael 507 (3,9) 504 (4,2) –3 (1,7)  516 (4,6) 9 (1,6) h 508 (4,0) 2 (1,0)  493 (4,0) –14 (1,3) i

2 Olaszország 499 (2,4) 496 (2,6) –3 (0,9) i 487 (2,4) –12 (1,5) i 496 (2,5) –3 (1,7)  514 (2,8) 15 (2,3) h

Törökország 493 (4,0) 491 (4,1) –2 (1,5)  493 (4,7) 0 (1,2)  506 (4,2) 12 (1,0) h 477 (3,9) –16 (0,9) i

Málta 481 (1,6) 473 (2,7) –9 (2,0) i 481 (2,1) 0 (2,2)  490 (1,8) 9 (2,4) h 481 (2,5) 0 (2,1)  

Egyesült Arab Emírségek 477 (2,3) 475 (2,4) –2 (0,9) i 481 (3,2) 4 (1,7) h 475 (2,5) –2 (1,0) i 475 (2,4) –2 (1,1)  

Malajzia 471 (4,1) 466 (4,4) –5 (1,0) i 473 (4,0) 2 (1,5)  480 (3,9) 9 (1,0) h 460 (4,5) –10 (1,1) i

Bahrein 466 (2,2) 469 (2,6) 3 (1,3) h 462 (2,8) –4 (2,0)  461 (2,6) –5 (1,4) i 461 (3,5) –5 (2,7)  

Katar 457 (3,0) 454 (3,0) –2 (1,6)  455 (3,6) –2 (1,6)  459 (3,4) 3 (2,0)  446 (3,7) –11 (2,7) i

Irán 456 (4,0) 448 (3,8) –8 (1,3) i 458 (4,6) 1 (1,2)  475 (4,4) 19 (2,4) h 439 (4,5) –18 (1,6) i

Thaiföld 456 (4,2) 466 (4,1) 10 (1,2) h 445 (4,9) –11 (1,6) i 437 (4,6) –19 (1,8) i 459 (4,5) 3 (1,3) h

Omán 455 (2,7) 454 (2,7) 0 (1,4)  452 (2,7) –2 (1,3)  449 (3,0) –6 (1,7) i 456 (2,4) 2 (1,7)  

Chile 454 (3,1) 459 (3,6) 5 (1,6) h 438 (3,6) –16 (1,9) i 439 (3,8) –15 (1,9) i 464 (3,2) 10 (1,5) h

1 2 Grúzia 443 (3,1) 447 (3,1) 4 (1,7) h 456 (3,7) 13 (2,9) h 429 (4,6) –14 (2,8) i 420 (3,6) –23 (2,2) i

Jordánia 426 (3,4) 420 (3,9) –7 (1,9) i 438 (3,8) 11 (1,4) h 424 (3,6) –2 (1,5)  416 (3,0) –10 (2,0) i

Kuvait 411 (5,2) 402 (5,9) –9 (1,6) i 413 (5,7) 2 (2,0)  411 (5,1) 1 (1,6)  408 (5,1) –2 (2,4)  

Libanon 398 (5,3) 366 (6,2) –32 (3,0) i 438 (6,2) 40 (3,8) h 412 (6,6) 14 (4,0) h 365 (6,4) –33 (3,4) i

Szaúd-Arábia 396 (4,5) 397 (5,1) 1 (2,8)  377 (5,0) –19 (2,4) i 385 (5,3) –11 (2,5) i 403 (4,3) 7 (2,3) h

Marokkó 393 (2,5) 380 (2,5) –14 (0,9) i 400 (3,0) 6 (1,3) h 395 (2,9) 2 (1,2)  395 (2,2) 1 (1,6)  

Botswana 392 (2,7) 397 (2,9) 5 (1,1) h 390 (3,6) –2 (2,2)  384 (2,8) –8 (1,5) i 368 (3,1) –23 (1,7) i

Egyiptom 371 (4,3) 348 (5,0) –22 (1,7) i 395 (5,0) 24 (2,6) h 378 (4,7) 7 (1,4) h 351 (4,6) –20 (2,1) i

Dél-afrikai Köztársaság 358 (5,6) 356 (5,9) –1 (1,0)  369 (6,1) 11 (2,4) h 359 (5,5) 1 (1,5)  330 (6,4) –28 (1,4) i

Az itemek száma azt adja meg, hány itemet vettek figyelembe a TIMSS 2015 8. évfolyamos természettudománytesztjének értékelésekor.
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h A tartalmi terület pontszáma magasabb, mint a természettudomány átlagpontszáma.
i A tartalmi terület pontszáma alacsonyabb, mint a természettudomány átlagpontszáma.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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26. táblázat A kognitív területek szerinti átlageredmények TIMSS2015
Természettudomány4

Ország

Természet
tudomány 

átlag
pontszám

Ismeret
(67 item)

Alkalmazás
(66 item)

Értelmezés
(35 item)

Átlag
pontszám

Eltérés 
a természet

tudomány átlag
pontszámától

Átlag
pontszám

Eltérés 
a természet

tudomány átlag
pontszámától

Átlag
pontszám

Eltérés 
a természet

tudomány átlag
pontszámától

2 Szingapúr 590 (3,7) 574 (4,1) –16 (1,3) i 599 (4,0) 9 (1,3) h 605 (3,6) 15 (1,8) h

Koreai Köztársaság 589 (2,0) 582 (2,2) –8 (1,2) i 594 (1,9) 4 (1,8) h 594 (2,2) 5 (1,6) h

Japán 569 (1,8) 544 (2,3) –25 (1,3) i 576 (1,8) 7 (0,8) h 594 (1,8) 25 (1,6) h

Oroszország 567 (3,2) 569 (3,9) 1 (1,9)  568 (3,3) 1 (1,3)  561 (3,8) –7 (2,5) i

† Hongkong 557 (2,9) 562 (3,0) 5 (1,9) h 554 (3,3) –3 (1,6)  552 (4,1) –4 (2,5)  

Tajvan 555 (1,8) 557 (2,5) 2 (1,6)  553 (2,6) –2 (1,8)  558 (3,1) 3 (2,3)  

Finnország 554 (2,3) 556 (3,1) 2 (1,6)  553 (2,4) –1 (1,9)  552 (2,3) –2 (1,5)  

Kazahsztán 550 (4,4) 551 (5,0) 1 (2,4)  547 (4,6) –3 (2,1)  552 (4,5) 2 (1,5)  

Lengyelország 547 (2,4) 544 (2,5) –4 (1,1) i 554 (2,8) 7 (2,2) h 542 (3,2) –5 (2,0) i

2 † Egyesült Államok 546 (2,2) 548 (2,5) 2 (0,7) h 546 (2,2) 0 (1,3)  542 (2,7) –4 (1,4) i

Szlovénia 543 (2,4) 541 (2,6) –2 (1,4)  546 (2,9) 3 (1,9)  538 (2,7) –4 (2,2) i

Magyarország 542 (3,3) 550 (3,8) 8 (1,2) h 539 (3,4) –3 (1,1) i 533 (3,9) –9 (1,6) i

2 Svédország 540 (3,6) 538 (3,8) –2 (1,1)  540 (3,4) 0 (1,5)  542 (3,8) 2 (3,0)  

Norvégia 538 (2,6) 533 (3,0) –5 (1,6) i 542 (2,9) 4 (1,0) h 537 (3,8) –1 (2,8)  

Anglia 536 (2,4) 533 (2,6) –3 (1,3)  538 (2,7) 2 (1,3)  539 (2,7) 3 (1,7)  

Bulgária 536 (5,9) 551 (6,5) 15 (2,2) h 536 (6,2) 0 (1,2)  507 (6,4) –29 (1,5) i

Csehország 534 (2,4) 545 (3,0) 10 (1,9) h 528 (2,1) –6 (1,6) i 529 (2,4) –6 (1,4) i

Horvátország 533 (2,1) 534 (2,9) 1 (1,7)  530 (2,2) –3 (1,7)  536 (2,4) 2 (2,5)  

Írország 529 (2,4) 529 (2,5) 0 (1,0)  530 (2,5) 1 (1,5)  526 (2,9) –3 (2,0)  

Németország 528 (2,4) 527 (2,8) –1 (1,5)  529 (2,4) 0 (1,0)  532 (2,3) 3 (1,8)  

2 Litvánia 528 (2,5) 524 (3,0) –4 (2,4)  526 (2,4) –1 (1,2)  538 (3,0) 10 (2,4) h

2 † Dánia 527 (2,1) 524 (2,6) –3 (1,7)  529 (2,4) 2 (1,3)  526 (2,9) –1 (2,7)  

1 2 † Kanada 525 (2,6) 523 (3,1) –2 (1,8)  528 (2,6) 3 (0,9) h 524 (2,6) 0 (1,3)  

3 Szerbia 525 (3,7) 527 (3,9) 2 (1,4)  522 (4,5) –3 (1,8)  521 (3,9) –4 (2,9)  

Ausztrália 524 (2,9) 523 (3,3) –1 (1,7)  522 (2,7) –1 (1,3)  527 (3,0) 4 (1,6) h

Szlovákia 520 (2,6) 530 (3,3) 9 (1,5) h 517 (2,8) –4 (1,1) i 507 (3,4) –13 (2,3) i

‡ Észak-Írország 520 (2,2) 518 (2,9) –1 (1,7)  519 (2,9) –1 (1,9)  520 (2,6) 0 (1,7)  

2 Spanyolország 518 (2,6) 522 (3,3) 4 (2,0) h 514 (3,3) –4 (2,0) i 517 (2,6) –2 (1,2)  

† Hollandia 517 (2,7) 508 (2,4) –9 (1,3) i 519 (2,4) 2 (1,4)  526 (2,9) 9 (2,3) h

2 Olaszország 516 (2,6) 521 (3,1) 4 (1,4) h 513 (3,1) –3 (1,3) i 511 (3,5) –5 (2,2) i

† Belgium (flamand) 512 (2,3) 498 (2,7) –14 (1,3) i 513 (2,5) 2 (0,9) h 526 (2,9) 14 (2,0) h

2 Portugália 508 (2,2) 507 (2,9) –1 (2,5)  508 (1,9) 0 (1,8)  506 (1,9) –2 (2,4)  

Új-Zéland 506 (2,7) 504 (2,8) –2 (2,2)  502 (3,1) –3 (1,5) i 514 (2,4) 8 (1,0) h

Franciaország 487 (2,7) 482 (3,8) –6 (2,0) i 494 (3,1) 6 (1,6) h 481 (2,8) –6 (1,4) i

Törökország 483 (3,3) 478 (3,0) –6 (1,2) i 486 (3,1) 3 (1,3) h 483 (3,3) 0 (1,7)  

Ciprus 481 (2,6) 467 (3,2) –14 (2,1) i 489 (3,4) 8 (1,9) h 490 (3,6) 8 (2,6) h

Chile 478 (2,7) 477 (3,2) 0 (1,9)  476 (3,0) –2 (1,4)  477 (2,5) –1 (2,5)  

2 Bahrein 459 (2,6) 456 (2,5) –3 (1,8)  462 (3,0) 3 (2,0)  455 (3,0) –4 (2,1)  

1 Grúzia 451 (3,7) 460 (4,2) 8 (1,6) h 449 (4,8) –2 (2,2)  426 (4,0) –26 (1,6) i

Egyesült Arab Emírségek 451 (2,8) 453 (3,3) 2 (1,0) h 452 (3,2) 1 (1,0)  444 (3,0) –7 (1,2) i

Katar 436 (4,1) 437 (4,5) 1 (2,5)  430 (4,7) –6 (1,8) i 433 (4,4) –3 (2,2)  

Omán 431 (3,1) 422 (3,2) –9 (2,1) i 435 (2,9) 4 (1,7) h 431 (3,0) 0 (1,3)  

Irán 421 (4,0) 416 (4,1) –5 (2,4)  417 (4,5) –4 (3,3)  422 (4,9) 1 (2,5)  

Indonézia 397 (4,8) 397 (4,9) 1 (2,4)  392 (5,3) –5 (3,0)  390 (5,5) –7 (1,9) i

Szaúd-Arábia 390 (4,9) 394 (5,3) 4 (2,5)  388 (4,7) –3 (2,3)  365 (5,4) –25 (4,2) i

ψ Marokkó 352 (4,7) 331 (5,6) –21 (2,4) i 357 (4,7) 5 (1,9) h 354 (4,7) 2 (2,4)  

ψ Kuvait 337 (6,2) 343 (6,4) 6 (2,4) h 324 (7,3) –13 (3,2) i 297 (8,1) –40 (4,4) i

Az itemek száma azt adja meg, hány itemet vettek figyelembe a TIMSS 2015 4. évfolyamos természettudománytesztjének értékelésekor.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az áltageredmények megbízhatóságával kapcsolatosan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya eléri a 15%-ot, de nem éri el a 25%-ot.
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt majdnem megfelelt.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h A kognitív terület pontszáma magasabb, mint a természettudomány átlagpontszáma.
i A kognitív terület pontszáma alacsonyabb, mint a természettudomány átlagpontszáma.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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27. táblázat A kognitív területek szerinti átlageredmények TIMSS2015
Természettudomány8

Ország

Természet
tudomány 

átlag
pontszám

Ismeret  
(75 item)

Alkalmazás
(88 item)

Értelmezés
(52 item)

Átlag
pontszám

Eltérés 
a természet

tudomány átlag
pontszámától

Átlag
pontszám

Eltérés 
a természet

tudomány átlag
pontszámától

Átlag
pontszám

Eltérés 
a természet

tudomány átlag
pontszámától

2 Szingapúr 597 (3,2) 594 (3,4) –3 (1,0) i 600 (3,4) 3 (0,9) h 595 (3,2) –2 (0,7) i

Japán 571 (1,8) 567 (2,2) –3 (1,2) i 575 (1,9) 4 (0,8) h 570 (2,1) –1 (1,1)  

Tajvan 569 (2,1) 589 (2,3) 20 (1,3) h 565 (2,0) –4 (1,0) i 560 (2,0) –9 (1,3) i

Koreai Köztársaság 556 (2,2) 555 (2,9) 0 (2,0)  552 (2,2) –3 (1,3) i 560 (2,8) 5 (1,7) h

Szlovénia 551 (2,4) 558 (2,6) 7 (1,7) h 547 (2,3) –4 (1,2) i 550 (2,3) –1 (1,3)  

Hongkong 546 (3,9) 547 (3,7) 2 (1,0)  541 (4,3) –5 (1,5) i 550 (4,4) 4 (1,4) h

Oroszország 544 (4,2) 558 (5,2) 14 (2,2) h 538 (4,6) –6 (1,8) i 538 (3,9) –7 (1,7) i

Anglia 537 (3,8) 523 (4,1) –14 (1,2) i 538 (3,9) 2 (1,4)  545 (4,0) 8 (1,4) h

Kazahsztán 533 (4,4) 529 (5,8) –4 (2,6)  535 (4,5) 3 (0,9) h 528 (4,7) –5 (2,1) i

Írország 530 (2,8) 523 (3,2) –7 (1,6) i 533 (3,0) 3 (1,8)  532 (3,0) 2 (2,2)  

† Egyesült Államok 530 (2,8) 532 (3,4) 2 (1,2)  531 (2,8) 1 (1,2)  526 (2,8) –4 (0,9) i

Magyarország 527 (3,4) 525 (3,5) –2 (1,1) i 528 (3,4) 1 (1,6)  524 (3,8) –3 (2,2)  

1 † Kanada 526 (2,2) 518 (2,3) –8 (1,6) i 526 (2,1) –1 (0,9)  533 (2,2) 7 (0,8) h

Svédország 522 (3,4) 519 (3,2) –3 (1,2) i 518 (3,5) –4 (1,9) i 526 (4,0) 4 (2,2)  

2 Litvánia 519 (2,8) 513 (3,1) –6 (2,1) i 517 (3,4) –3 (2,2)  525 (3,2) 6 (1,9) h

† Új-Zéland 513 (3,1) 503 (3,2) –10 (0,9) i 513 (3,5) 1 (1,2)  520 (3,3) 7 (1,7) h

Ausztrália 512 (2,7) 510 (2,7) –2 (1,1)  512 (2,9) 0 (0,8)  513 (2,8) 1 (1,0)  

Norvégia 509 (2,8) 500 (3,1) –8 (1,5) i 507 (2,9) –2 (1,7)  518 (3,0) 9 (1,3) h

3 Izrael 507 (3,9) 503 (4,3) –4 (1,3) i 504 (3,8) –3 (1,1) i 511 (4,4) 4 (1,6) h

2 Olaszország 499 (2,4) 505 (2,6) 6 (1,4) h 496 (2,4) –3 (1,5)  493 (2,8) –6 (1,4) i

Törökország 493 (4,0) 489 (4,5) –4 (1,1) i 492 (3,9) –1 (1,5)  495 (4,2) 2 (1,4)  

Málta 481 (1,6) 468 (2,1) –14 (1,3) i 489 (1,8) 8 (1,5) h 479 (1,7) –3 (1,1) i

Egyesült Arab Emírségek 477 (2,3) 478 (2,5) 1 (1,3)  478 (2,4) 1 (0,8)  473 (2,4) –4 (0,9) i

Malajzia 471 (4,1) 466 (5,1) –5 (2,1) i 476 (4,2) 5 (0,8) h 467 (3,9) –4 (0,9) i

Bahrein 466 (2,2) 462 (2,5) –4 (1,7) i 464 (2,4) –2 (1,0)  466 (2,8) 1 (1,8)  

Katar 457 (3,0) 448 (3,6) –9 (2,3) i 460 (3,6) 3 (1,7)  454 (3,2) –2 (1,7)  

Irán 456 (4,0) 455 (4,8) –1 (1,7)  457 (4,0) 1 (0,9)  454 (4,0) –3 (1,1) i

Thaiföld 456 (4,2) 469 (4,3) 14 (1,4) h 450 (4,7) –6 (1,3) i 447 (4,0) –9 (1,1) i

Omán 455 (2,7) 455 (2,9) 0 (1,1)  454 (2,9) –1 (1,3)  454 (2,4) 0 (1,3)  

Chile 454 (3,1) 466 (3,2) 12 (1,6) h 446 (3,0) –8 (1,3) i 448 (3,6) –5 (1,2) i

1 2 Grúzia 443 (3,1) 452 (3,3) 9 (2,7) h 442 (3,1) –1 (2,3)  432 (3,5) –11 (1,8) i

Jordánia 426 (3,4) 430 (3,3) 4 (1,7) h 425 (3,3) –1 (1,3)  419 (3,6) –7 (1,7) i

Kuvait 411 (5,2) 415 (5,2) 4 (1,9) h 406 (5,2) –5 (1,5) i 400 (5,8) –11 (1,6) i

Libanon 398 (5,3) 403 (5,9) 5 (2,9)  398 (5,3) 0 (2,8)  381 (6,3) –17 (2,5) i

Szaúd-Arábia 396 (4,5) 395 (5,0) –2 (3,1)  383 (4,9) –14 (2,2) i 405 (4,7) 8 (1,9) h

Marokkó 393 (2,5) 395 (2,3) 2 (0,9)  391 (2,8) –2 (0,8) i 385 (2,6) –9 (1,2) i

Botswana 392 (2,7) 371 (3,6) –21 (1,8) i 398 (3,8) 7 (2,2) h 390 (2,6) –2 (2,0)  

Egyiptom 371 (4,3) 372 (5,2) 1 (2,1)  371 (4,4) 0 (1,4)  359 (4,8) –12 (2,3) i

Dél-afrikai Köztársaság 358 (5,6) 337 (6,7) –20 (2,0) i 368 (5,9) 10 (1,5) h 350 (5,6) –7 (1,5) i

Az itemek száma azt adja meg, hány itemet vettek figyelembe a TIMSS 2015 8. évfolyamos természettudománytesztjének értékelésekor.
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi le teljes mértékben a TIMSS által definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a TIMSS által definiált populációt (de legalább 77%-át lefedi).
† A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
h A kognitív terület pontszáma magasabb, mint a természettudomány átlagpontszáma.
i A kognitív terület pontszáma alacsonyabb, mint a természettudomány átlagpontszáma.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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A háttérkérdőívek tartalmi kerete
Korunk információs és technológiai fejlődés által vezérelt társadalmában a tanulók matematikai 
és természettudományi tudásának, készségeinek a fejlesztése meghatározó jelentőségű az oktatási 
kormányzat, az igazgatók, a tanárok és a szülők számára. E két tudásterület alapvető a tanulók tu-
dományos előmenetele és kulcsfontosságú a társadalom fejlődése és jóléte szempontjából is.

A TIMSS 2015 mérés háttérkérdőívek segítségével gyűjt információkat arról, hogy a világ kü-
lönböző oktatási rendszerei miképpen járulnak hozzá a fiatalok matematikai és természettudományi 
tudásának gyarapításához. Az oktatási rendszer szerkezetére, az iskola sajátosságaira, a tantervre, a 
tanárok képzettségére és a tanítási módszerekre vonatkozó kérdések hasznos adatokat szolgáltatnak 
a tanítás és a tanulás sajátosságairól. Ezen információk segítségével és a tanulói teljesítményadatok 
összevetésével az országok pontosabban tudják értékelni eredményeiket, illetve össze tudják hason-
lítani az eredményeket a saját oktatási rendszerükben előforduló jelenségekkel és folyamatokkal.

A 4. és 8. évfolyamos tanulók matematikai és természettudományi ismereteiket jellemzően az 
iskolában és otthon szerzik, amelyeket bizonyos mértékig kiegészítenek az iskolán kívüli tapasztala-
tok. Az egymást támogató iskolai, tantermi és otthoni környezet rendkívül hatékony tanulási légkört 
tud bizto sítani. Ezt a helyzetet tükrözendő, a TIMSS 2015 mérés háttérkérdőíveinek tartalmi kerete 
az alábbi öt területet öleli fel:

• országos és lakókörnyezeti háttér,
• családi, otthoni háttér,
• iskolai háttér,
• osztályon belüli háttér,
• tanulói jellemzők és attitűdök.

A matematikai és természettudományi felmérést kiegészítő háttérkérdőívek a TIMSS-felmérés nélkü-
lözhetetlen elemei. A tanulókat, a szüleiket, valamint a tanárokat és az iskolaigazgatókat is felkérték 
egy-egy kérdőív kitöltésére annak érdekében, hogy minél szélesebb körben álljanak rendelkezésre 
információk a matematikai és természettudományi tudást, képességeket nagymértékben meghatározó 
családi és iskolai jellemzőkről.

Országos és lakókörnyezeti háttér

A tanulók fejlődését a matematika és a természettudomány területén a kulturális, szociális, politikai 
és gazdasági faktorok egyaránt befolyásolják. A meghatározó oktatáspolitikai döntések és a tanterv 
fejlesztése során ezeknek a háttérjellemzőknek az összességét kell figyelembe venni. Ahhoz, hogy 
egy ország matematika- és természettudomány-oktatása sikeres legyen, a döntéshozóknak számos 
országspecifikus jellemzőt kell figyelembe venniük:

• gazdasági erőforrások, demográfiai és földrajzi sajátosságok,
• az oktatási rendszer szerkezete és jellemzői,
• tanulói életutak (beleértve az iskola előtti képzéseket),
• a tanítás nyelve,
• matematika- és természettudomány-tanterv,
• a tanárok jellemzői, képzettsége,
• a tanterv alkalmazása, megvalósulása.

Vannak országok, ahol erősen központosított oktatási rendszer működik, és a legtöbb oktatáspolitikai 
és tantervvel kapcsolatos döntés országos vagy regionális szinten születik, ami az irányelvek, a tan-
tervek és a tankönyvek nagyfokú egységességéhez vezet. Más országokban sokkal decentralizáltabb 
az oktatási rendszer, és sok fontos döntést a helyi önkormányzatok vagy az iskolák hoznak meg, ami 
nagyobb változatosságot eredményez az iskolák működésében.

Az oktatási rendszerek meghatározó jellemzője, hogy a tanulók milyen, a formális oktatási rend-
szer által kijelölt oktatási programokban vesznek részt. A TIMSS-felmérés e kérdéskörben rendkívül 
fontosnak tartja az iskolakezdés időpontjának, az iskoláskor előtti oktatási formáknak a számításba 
vételét. A tanulók már az iskola megkezdése előtt is jelentős mennyiségű olvasással, számolással 
vagy természettudománnyal kapcsolatos feladatban vesznek részt, és az adatok azt mutatják, hogy 
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az iskola előtti oktatási formákban való részvétel pozitív hatást gyakorol az általános iskolás tanulók 
fejlődésére (Berlinski–Galiani–Gertler 2009; Tucker-Drob 2012).

A többnyelvű kultúrákban több kihívással néznek szembe a matematika és a természet tudomány 
tanítása során. Korábbi mérési eredmények mutatják, hogy azok a tanulók, akik nem beszélik otthon a 
tanítás nyelvét, rosszabbul teljesítenek az iskolában (Entorf–Minoiu 2005; Schnepf 2007, Trong 2009). 

Az országos, regionális vagy iskolai szinten meghatározott tantervi dokumentációknak döntő 
szerepük van a tanulók matematika- és természettudomány-tanulását illetően. Ezek határozzák meg 
a tanulókkal szembeni elvárásokat a formális oktatás keretein belül az elsajátítandó vagy fejlesztendő 
ismeretek, képességek, attitűdök terén. Bár a legtöbb országban a matematika- és természet tudomány-
tanterv fő célja a tantárgyi tartalom elsajátítása, országonként eltérés tapasztalható abban, hogy 
mit értenek elsajátítás alatt, és a tanterv hogyan határozza meg az elsajátítás módját. Az alapvető 
készségek elsajátítása, szabályok memorizálása, matematikai fogalmak értelmezése, a matematika 
alkalmazása életszerű helyzetekben, a matematikai indoklás, hétköznapi vagy újszerű problémák 
megoldása a matematika tanításának olyan megközelítései, amelyek az elmúlt években kerültek 
előtérbe és különböző mértékben nyertek alkalmazást az egyes országokban. A természettudomány-
ban az alapvető tudományos tények, fogalmak ismerete és alkalmazása, a hipotézisek felállításának 
hangsúlyozása, valamint a természettudományos magyarázatok megfogalmazása mind olyan tanítási 
stratégiák, amelyek eltérő hangsúlyt kapnak az egyes országokban.

Családi, otthoni környezet

A szülők vagy gondviselők és általában a családi, otthoni környezet nagy hatással van a gyermekek 
fejlődésére és iskolai teljesítményére. Az otthoni háttérjellemzők megértéséhez a TIMSS 2015 vizs-
gálat a tanulói kérdőív és a szülők vagy gondviselők által kitöltött szülői kérdőív segítségével gyűjt 
információkat. A két kérdőív az alábbi témakörökről szolgáltat adatokat:

• tanulást segítő erőforrások a családban,
• az otthon beszélt nyelv(ek),
• a szülők iskolai végzettsége, illetve elvárása a gyermek leendő végzettségével kapcsolatban,
• korai olvasási, számolási, természettudományos tevékenységek.

A kutatások szerint a tanulói teljesítményt leginkább befolyásoló háttérjellemzők a szülők vagy 
gondviselők szocioökonómiai státuszához kapcsolódnak, és gyakran olyan változók segítségével 
mérik őket, mint a szülők iskolai végzettsége, jövedelme, foglalkozása (Bradley–Corwyn 2002; Dahl–
Lochner 2005; Davis-Kean 2005; Sirin 2005; Willms 2006; Martin–Foy–Mullis–O’Dwyer 2013).

A technológiai fejlődéssel párhuzamosan a gyerekek egyre több időt töltenek olyan digitális 
eszközökkel, mint az e-könyv-olvasó, a táblagép vagy az okostelefonok (Rideout–Foehr–Roberts 2010; 
Gutnick–Robb–Takeuchi–Kotler 2011). A kutatások szerint a szülők általában elfogadják, hogy gyer-
mekeik a digitális médiaeszközökkel töltik az időt, mert ezek a tevékenységek fejlesztik a tanulmányi 
előmenetelük szempontjából is fontos számítógépes és technológiai készségeket (Takeuchi 2011). 

A szülők rendszerint közlik elvárásaikat gyermekükkel, és különböző oktatási célokat ha-
tároznak meg számára. Ennek a folyamatnak fontos része, hogy a szülők hangsúlyozzák a ta-
nulás fontosságát, megbeszéljék gyermekükkel a tanulmányokkal és a jövőbeli foglalkozással 
kapcsolatos elvárásaikat, és segítsék őt az iskolában szerzett tudás gyakorlati alkalmazásában 
(Taylor–Clayton–Rowley 2004; Hill–Tyson 2009). A szülők elvárásai tantárgyspecifikusak is le-
hetnek. Például, ha a szülők a matematika vagy a természettudomány fontosságát hangsúlyoz-
zák, gyakran a tanulók jobban teljesítenek ezekből a tantárgyakból (Hong–Yoo–You–Wu 2010; 
Sun–Bradley–Akers 2012).

Az olvasási készség alapvető fontosságú a matematikai és a természettudományi ismeretek 
elsajátításában. A szülők korai részvétele gyermekük olvasással kapcsolatos tevékenységeiben hosszú 
távú hatással lehet szövegértésbeli fejlődésükre (Senechal–LeFevre 2002; Melhuish–Phan–Sylva–
Sammons–Siraj-Blatchford–Taggert 2008). Azok a gyermekek, akik már óvodáskorukban részt vesz-
nek számolási vagy logikai feladatokban, nagyobb eséllyel mutatnak érdeklődést a matematika iránt, 
és matematikai eszköztudásuk is gyorsabban gyarapodhat (Sarama–Clements 2009; Claessens–Engel 
2013). Készségfejlesztő elfoglaltságnak bizonyulhatnak a számozott dobókockákkal való játékok, 
a  számolós mondókák vagy dalok éneklése, illetve a geometriai alakzatokkal vagy számolással 
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kapcsolato sak játékok. Pozitív hatással vannak a gyermekek természettudományi érdeklődésére az 
olyan gyermekkori élmények is, mint a természettudományi múzeumok vagy az állatkertek látogatása 
(Pinrciotta–Flanagan–Hausken 2006).

Iskolai környezet és erőforrások

Az iskolai környezet és az intézmény jellemzői erőteljesen befolyásolják a tantervben megfogalmazott 
célok megvalósulását. A TIMSS megközelítésében a hatékony iskola nem pusztán különálló jellemzők 
összessége, hanem egy olyan rendszer, amelyben minden esemény vagy irányelv közvetlenül befolyá-
sol minden más elemet. Ennek megfelelően a mérés az iskolai minőség alábbi indikátoraira fókuszál:

• az iskola elhelyezkedése,
• az iskola tanulói összetétele,
• azon erőforrások hiánya, amelyek a matematika és a természettudomány tanítását befolyá-

solják,
• a tanárok fluktuációja,
• az iskolavezetés,
• tanulmányi eredményesség fontossága az iskolában,
• magatartási, fegyelmezési problémák az iskolában.

Vannak országok, ahol a városi iskolák ösztönzőbb környezetet biztosítanak, mert jobbak a munka-
erő-felvételi lehetőségeik, és a tanulók jobb gazdasági hátterű családokból érkeznek (Erberber 2009; 
Johansone 2009). Továbbá a városi környezetben lévő iskoláknak jobb a hozzáférésük a közösségi 
lehetőségekhez (múzeumok, könyvtárak, könyvesboltok stb.). Ugyanakkor más országokban a városi 
iskolák a szegénynegyedekben találhatók, és csak csekély közösségi támogatást kapnak (Milam–Furr-
Holden–Leaf 2010).

A Coleman-jelentés (1966) óta kiemelkedő érdeklődés övezi az iskolák tanulói összetétele és az 
egyéni tanulói teljesítmény közötti összefüggéseket. A kutatások szerint azokban az iskolákban, ahol 
sok szocioökonómiai szempontból hátrányos helyzetű tanuló van, felüti a fejét az „haszontalanság 
kultúrája”, amelyben az oktatás és az iskola értelmetlen vagy jövőkép nélküli fogalomként jelenik 
meg (Agirdag–Van Houtte–Van Avermaet 2012). Az alacsony szociokönómiai státusz és az alacsony 
teljesítmény közötti kapcsolat ugyanakkor más tényezőkkel is magyarázható. Például, néhány ország-
ban a hátrányos helyzetű tanulókat kevésbé kvalifikált tanárok tanítják (Akiba–LeTendre–Scribner 
2007; Clotfelter–Ladd–Vigdor 2010).

Az iskolai források mennyisége és minősége ugyancsak meghatározó az oktatás szempontjából 
(Greenwald–Hedges–Laine 1996; Lee–Barro 2001; Lee–Zuze 2011). Az erőforrások magukban foglalják 
az olyan alapvető feltételeket, mint a képzett tanárok vagy a tágas tantermek és más iskolai helyiségek 
(Schneider 2002). A TIMSS-mérések tapasztalatai azt mutatják, hogy azokban az iskolákban jobban 
teljesítenek a diákok, amelyekben a termek felszereltsége, oktatási segédanyagokkal és technikai 
eszközökkel való ellátottsága magasabb fokú, mint azokban, ahol az erőforrások hiánya hátráltatja 
a tananyag oktatását.

A kutatások arra világítottak rá, hogy az iskolaigazgatók is hatással vannak a tanulók teljesít-
ményére. Egy hatékony iskolavezető összehangolja az intézmény komplex, különféle funkciókat ellátó 
egységeit, és összhangba hozza annak szerkezetét és kultúráját a legfontosabb célokkal (DuFour–
Ekar–DuFour 2005). Ez magában foglalja az irányok kijelölését, a jövőbeli lehetőségek keresését, 
annak ellenőrzését, hogy az iskola eléri-e a céljait, valamint a hatékony tanulási környezet és pozitív 
iskolai légkör megteremtését és fenntartását.

A tanulmányi eredményesség megítélése és fontossága szintén releváns faktora lehet az iskola 
eredményességének. A tanulmányi eredményesség fontosságának meghatározó alkotóelemei az igaz-
gatók és a tanárok elvárásai a sikeres tanítással, valamint a tanulói eredményességgel kapcsolatban, 
éppúgy, mint a szülők támogatása, illetve a tanulók elkötelezettsége a tanulás iránt. A kutatások azt 
is hangsúlyozzák, hogy a pedagógusok közötti együttműködés pozitív összefüggést mutat a tanulói 
teljesítményekkel (Wheelan–Kesselring 2005; Goddard–Goddard–Tschannen-Moran 2007). Azok a 
tanárok, akik rendszeresen megbeszélik kollégáikkal tanítási tapasztalataikat, illetve együttműköd-
nek egymással az óravázlatok kialakításában, általában maguk is elégedettebbek munkájukkal, és 
kisebb eséllyel hagyják el a pedagógiai pályát (Johnson–Berg–Donaldson 2005). A kollektív módon 
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együttműködő pedagógusok és az általuk közvetített elvárások, valamit kooperációjuk a szülőkkel 
együttesen képesek olyan iskolai klímát teremteni, amelyben az iskolával és a tanulással kapcsolatos 
tanulói attitűdök átlagosan magasabb iskolai eredményességhez vezetnek (Hoy–Tarter–Hoy 2006; 
McGuigan–Hoy 2006).

A diáktársak és a tanárok tisztelete, a biztonságos és rendezett környezet, valamint a tanárok, 
a szülők és a tanulók közötti interakciók hozzájárulnak a pozitív iskolai klímához, és ezen keresztül 
javíthatják a tanulói teljesítményeket (Greenberg–Skidmore–Rhodes 2004). Azok az iskolák, amelyek-
ben világos szabályok vannak és kevés fegyelmezési problémával néznek szembe, stabil és eredményes 
teret biztosítanak a tanítási-tanulási folyamathoz. Ezzel szemben azokban az iskolákban, ahol több 
fegyelmezési probléma van, kevésbé tudják érvényesíteni a magasabb teljesítményelvárásokat, mivel 
a tanulók biztonság- és komfortérzete hatással van a teljesítményükre (Gottfredson–Gottfredson–
Payne–Gottfredson 2005; Milam–Furr-Holden–Leaf 2010; Stanco 2012).

Osztálytermi környezet

Minthogy az iskolai tanítás és tanulás legnagyobb részt az osztálytermekben zajlik, a tanulmányi 
eredményességet meghatározza az osztálytermi környezet és a tanítás minősége. A TIMSS-felmérés 
az alábbi tanítási és a tanulási környezetet befolyásoló tényezőket veszi figyelembe:

• a tanárok felkészültsége és tapasztalata,
• a tanított matematikai és természettudományos témakörök,
• tanítási anyagok és technológia,
• tanítási idő,
• a tanulók bevonása a tanítási folyamatba,
• értékelés.

A tanárok képzettsége és kompetenciái alapvető fontosságúak (Darling-Hammond 2000), és a leendő 
tanároknak megfelelő tudást kell gyűjteniük arról, hogyan tanulnak a diákok, és miképpen lehet 
hatékonyan, eredményesen tanítani a matematikát és a természettudományokat. A tapasztalatok 
szerint leginkább a matematika esetében javítja a diákok teljesítményét, ha a diákok széles körű 
tapasztalattal rendelkező tanároktól tanulnak (Wayne–Youngs 2003).

A pedagógusok formális képzettsége mellett meghatározó a tanári tapasztalat, és a tanárok 
szakmai fejlődése szempontjából az első években szerzett tapasztalat kiemelkedően fontosnak bi-
zonyul (Leigh 2010; Harris–Sass 2011). A tanulói teljesítmények szempontjából szintén lényeges a 
tanárok továbbképzése, valamint a matematika- és a természettudomány-tanítás legújabb válto-
zatainak megismerése. A szemináriumok, műhelyek, konferenciák és szakfolyóiratok segítségével 
történő szakmai fejlődés segítheti a tanárokat hatékonyságuk növelésében és ismereteik bővítésében 
(Yoon–Duncan–Lee–Scarloss–Shapley 2007; Blank–de las Alas 2009).

Mivel a TIMSS fókuszában a megvalósult tanterv áll, a vizsgálat során is fontos kérdés, hogy a 
TIMSS tartalmi keretében meghatározott matematika- és természettudomány-témák közül melyek 
jelennek meg az osztályokban. Ezért a vizsgálat keretén belül a tanárokat arra kérték, jelöljék meg 
azokat a témaköröket és a témára fordított időarányokat, amelyek megvalósultak a jelenlegi vagy 
az előző tanévekben. 

A tanítás során egyre nagyobb szerepet kap a technológiai eszközök alkalmazása, ezért fontos, 
hogy a tanárok ismerjék és kezelni tudják ezeket az eszközöket. A pedagógusok a tanítás során meg-
győződésük és attitűdjeik függvényében támaszkodnak a technológiai eszközökre, de releváns az is, 
hogy milyen mértékben férnek hozzá az ehhez szükséges tananyagokhoz és a hozzájuk kapcsolódó 
továbbképzésekhez (Russell–Bebell–O’Dwyer–O’Connor 2003; Mueller–Wood–Willoughby–Ross–
Specht 2008). A számítógépek, a táblagépek és az internet lehetővé teszik a tanulók számára, hogy 
mélységében utánajárjanak fogalmaknak, tanulásra ösztönözhetnek és motiválhatnak, lehetővé teszik 
a saját tempóban való tanulást, és hatalmas információs forrásokat tesznek elérhetővé. 

A TIMSS eredményei azt mutatják, hogy vannak különbségek az országok között a tantervben 
előírt óraszámok és a megtartott órák száma között. Átlagosan azonban nagyon szoros egyezés volt 
a tantervben előírtak és a tanárok által rögzített óraszám között. A kutatások szerint nagyon fontos, 
hogy a tanítási időt hatékonyan, a tanulási célok megvalósítására fordítsák, és ne vesztegessék el 
olyan másodlagos tevékenységekre, amelyek nem kapcsolódnak a tanagyaghoz.
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A házi feladat lehetőség arra, hogy kiterjedjen a tanítás, és a tanár ellenőrizni tudja a tudás-
szerzés minőségét. A matematika- és természettudomány-házifeladat mennyisége országok között és 
országon belül is nagy eltéréseket mutat. Néhány országban jellemzően azoknak a tanulóknak adnak 
házi feladatot, akiknek a leginkább szükségük van a gyakorlásra. Más országokban a házi feladat 
tulajdonképpen szorgalmi feladatként jelenik meg a jobb képességű tanulók számára.

A tanulók bevonása a tanítási folyamatba azt jelenti, hogy a tanulók figyelnek a tanárra, elvégzik a 
kísérleteket a laborban, vagy megoldanak egy matematikai problémát. A pedagógusok feladata, hogy haté-
kony tanítási módszereket alkalmazva fenntartsák a tanulók érdeklődését, és kognitív módon aktivizálják 
őket (Klieme–Pauli–Reusser 2009; Lipowsky–Rakoczy–Pauli–Drollinger-Vetter–Klieme–Reusser 2009).

A tanároknak számos lehetőségük van a diákok fejlődésének és teljesítményének követésére. 
A TIMSS-vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a tanárok elegendő időt szentelnek a tanulók érté-
kelésére, részben annak érdekében, hogy felmérjék addigi tudásukat, és ahhoz igazítva irányíthassák 
a további tanulást, részben azért, hogy visszajelzést adhassanak a tanulónak és a szülőknek. A tel-
jesítményértékelések típusai és gyakorisága a tanárok és az iskola pedagógiai gyakorlatának fontos 
mutatói, és a kutatások azt mutatják, hogy a gyakori tesztek a tanulói teljesítmény növekedéséhez 
vezetnek (Basol–Johanson 2009).

Tanulói jellemzők és attitűdök

Az oktatáskutatás egyik fontos területe a tantárgyakkal kapcsolatos attitűdök és a tanulmányi ered-
ményesség közötti kapcsolat vizsgálata. A döntéshozók körében vita zajlik arról, hogy a tantervek 
explicit céljává lehet-e tenni a tanulók matematikával, illetve természettudománnyal kapcsolatos po-
zitív attitűdjeinek kialakítását és formálását. A szakirodalomban számos megközelítés született arról, 
hogy a tanulók motiváltsága és magabiztossága miképpen vezethet eredményességük javulásához. 
A TIMSS 2015 felmérés a kérdéskör áttekintéséhez az alábbiakról gyűjt információkat:

• a tanulók tanulási hajlandósága,
• tanulói motiváció,
• a tanulók önképe,
• a tanulók egyéni jellemzői.

Ahhoz, hogy a tanulók egy feladaton vagy cél érdekében dolgozzanak, nélkülözhetetlen, hogy a 
szükséges előzetes tudás mellett fizikailag is készen álljanak a tanulásra (McLaughlin–McGrath–
Burian-Fitzgerald–Lanahan–Scotchmer–Enyeart–Salganik 2005). A TIMSS 2011 eredményei jelezték, 
hogy sok tanuló – még a legfejlettebb országokban is – nehezen tud odafigyelni az iskolában azért, 
mert éhes vagy nem aludta ki magát.

A fizikai alkalmasság mellett természetesen az iskolai eredményességet jelentősen befolyásolja 
a diákok motivációja. A szakirodalom a motiváció két típusát különbözteti meg: az intrinsic és az 
extrinsic motivációt. Előbbi esetén a cselekvés motivációja a cselekvésben rejlő élvezet; azok a diá-
kok, akik intrinsic motiváltak a matematika vagy a természettudomány tanulására, izgalmasnak és 
élvezetesnek találják azt (Deci–Ryan 1985). A kutatók többsége szerint az emberek intrinsic tanulási 
motivációval születnek, és az otthoni és az iskolai környezet később felerősíti vagy gyengíti ezt a 
motivációt. Az extrinsic motiváció arra utal, hogy a viselkedést külső tényezők motiválják: dicséret, 
siker, pénz vagy más ösztönzők. A kutatások azt mutatják, hogy az intrinsic motiváció erőteljesebben 
befolyásolja a teljesítményt, mint az extrinsic motiváció (Vansteenkiste–Timmermans–Lens–Soenens–
Van den Broeck 2008; Becker–McElvany–Kortenbruck 2010).

A tanulók tudása, kompetenciája erőteljesen kapcsolódik az adott tantárgyhoz fűződő önképük-
höz. Ha a diákok úgy gondolják, hogy egy adott iskolai feladatot nem tudnak sikeresen teljesíteni, 
akkor azt hiábavalónak, feleslegesnek érzik, és csökken a motivációjuk. Az összefüggés fordítva is 
igaz: ha a tanulók magabiztosak, nagyobb eséllyel megoldják a feladatot, vagy addig próbálkoznak, 
amíg sikerrel járnak (Bandura 1997).

A tanulói jellemzőket illetően a kutatások megállapítása évtizedeken keresztül az volt, hogy a lányok 
elmaradnak a matematika és a természettudomány terén a fiúk teljesítményétől. A közel múlt vizsgálatai-
nak többsége ugyanakkor azt jelzi, hogy a fiúk és a lányok teljesítménye közötti különbség a két tárgyban 
már minimális, illetve kisebb, mint azok a különbségek, amelyek a családi háttértényezőkből fakadnak 
(Coley 2001; McGraw–Lubienski–Strutchens 2006; Lindberg–Hyde–Peterson–Linn 2010).
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Otthoni környezet és erőforrások
A felmérés összegző eredménytáblázatain (7., 8., 13., 14. ábra) látható, hogy a magyar tanulók 
matematikai és természettudományi eredményei is jobbak voltak az előző mérési ciklushoz (2011) 
viszonyítva, igaz, szingifikáns javulásról csak a 4. évfolyamosok matematikaeredménye esetében 
beszélhetünk. Az aggregált átlageredmények statisztikai hibahatáron belüli vagy kívüli javulása 
azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy valamennyi tanulói csoport egyforma mértékben ért el 
jobb (vagy ugyanolyan) eredményeket a mérésen, mint a négy évvel azelőtti 4., illetve 8. évfolyamos 
diákok. 

Számos kutatás rávilágított arra, hogy a családi háttér, az otthoni körülmények, a tanulási-
tanítási környezet és az iskola jellemzői nagymértékben összefüggnek a tanulók matematikai és 
természettudományi képességeinek alakulásával, illetve az iskolai teljesítménnyel. Az IEA nemzetközi 
vizsgálataiban – vagyis a TIMSS immár hatodik ciklusában, illetve a PIRLS-mérésekben – is pozitív 
összefüggést találtak a 4. és 8. évfolyamos tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi 
teljesítménye és az olyan otthoni erőforrások, tapasztalatok között, amelyek általában a tanulást 
támogatják.

Ebben a fejezetben többek között azt vizsgáljuk, hogy az aggregált adatokban mutatkozó változás 
mögött megfigyelhető-e a tanulók szociokulturális hátteréből adódó hátrányok mérséklődése, vagy 
az egyes tanulócsoportok (pl. a sok vagy kevés tanulást segítő erőforrással rendelkezők) eredményei 
továbbra is nagymértékben az „otthonról hozott” hátrányok, illetve előnyök mentén szóródnak. Mivel 
a háttéradatok és az eredmények közötti összefüggések a két mérési területen (matematika, természet-
tudomány) nagyon hasonlóak, az eredmények ismertetésekor nagyobb részt a matematikaeredmények 
és a különböző háttérváltozók közötti kapcsolatról beszélünk, és a természettudomány-eredmények 
szóródását csak akkor ismertetjük, ha azok eltérnek a matematika esetében megfigyeltektől. A 4. és 
a 8. osztályosok eredményeit témakörönként külön-külön elemezzük, hangsúlyozva a két évfolyamon 
megfigyelhető összefüggések közötti hasonlóságokat és különbségeket. Fontos hangsúlyozni, hogy a 
negyedikes és a nyolcadikos felmérésben nem ugyanazon országok vettek részt, ezért az egyes év-
folyamokat jellemző arányok összehasonlítása során szem előtt kell tartani, hogy a hasonlóságokat 
vagy különbségeket részben az egyes évfolyamon részt vevő országok köre is befolyásolja.

Tanulást segítő eszközök a családban

A tanulási környezet megismeréséhez a szülői kérdőív és a tanulói kérdőív öt olyan tényezővel kap-
csolatban tartalmazott kérdéseket, amelyek a matematika-, illetve természettudomány-teljesítménnyel 
szorosan összefüggnek:

• a szülők legmagasabb iskolai végzettsége,
• a szülők foglalkozása,
• az otthon található gyermekkönyvek száma (csak a negyedikesekre vonatkozóan kérdezték a 

szülői kérdőívben),
• az otthon található könyvek száma,
• a tanuló által elérhető eszközök (internetkapcsolat és saját szoba).

A 4. évfolyamosok esetében az első három tényezőt a szülői kérdőív vizsgálta, utóbbi kettőt a tanulói 
kérdőív. A nyolcadikosok esetében a gyermekkönyvekre vonatkozó kérdés nem szerepelt, a többi 
kérdés pedig a tanulói kérdőívben kapott helyet.

A korábbi TIMSS-mérések – a hazai és a nemzetközi oktatáskutatási eredményekkel összhang-
ban – erős pozitív összefüggést mutattak a tanulók teljesítménye és szocioökonómiai státusza között, 
különösképpen az olyan mutatók esetében, mint a szülők iskolai végzettsége vagy foglalkozása (Ba-
lázsi–Schumann–Szalay–Szepesi 2008; Balázsi–Balkányi–Bánfi–Szalay–Szepesi 2012). A nemzetközi 
kutatások visszatérő megállapítása, hogy a tanulói eredményességet leginkább befolyásoló jellemzők 
a szülők végzettségéhez, jövedelmi viszonyaihoz, illetve foglalkozásához kapcsolódnak, amelyeket 
gyakran általánosítva otthoni erőforrásokként azonosítanak (Dahl–Lockner 2005; Martin–Foy–
Mullis–O’Dwyer 2013). A szülők magasabb iskolai végzettségének és előnyösebb munkaerőpiaci 
helyzetének előnyei megnyilvánulnak a gyermek iskolai teljesítményével szemben támasztott elvárá-
sokban is. Empirikus adatok mutatják, hogy az oktatás fontosságának hangsúlyozása, illetve a tovább-
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tanulással és pályaválasztással kapcsolatos szülő-gyermek beszélgetések az iskolai célok kijelölésén 
keresztül összekapcsolódnak a tanuló eredményességével (Taylor–Clayton–Rowley 2004; Hong–Ho 
2005). A szülők elvárásai és attitűdjei gyakran tantárgyspecifikusak, így például a matematika vagy a 
természettudományi tárgyak hasznosnak vagy értékesnek való feltüntetése gyakran a tanulók szóban 
forgó tárgyakból elért jobb eredményeihez vezet (Hong–Yoo–You–Wu 2010).

4. évfolyam

A 28. táblázat bemutatja a tanulást segítő otthoni erőforrások elnevezésű skála eredményeit. A skálát 
a szülői és tanulói válaszokból képezték a fent ismertetett öt tényező adatainak felhasználásával. A ta-
nulókat a válaszok alapján képezett index értéke alapján három csoportba sorolták úgy, hogy a ma-
gasabb skálaérték nagyobb mennyiségű tanulást segítő eszközt jelentsen. A sok erőforrás kategóriába 
tartozó átlagos tanuló családjában több mint 100 könyv található, a tanulónak saját szobája van, az 
otthonában van internetkapcsolat és több mint 25 gyerekkönyv, legalább az egyik szülő rendelkezik 
egyetemi végzettséggel, és legalább az egyik szülő dolgozik. A kevés erőforrás kategóriában az átlagos 
tanuló otthonában 25 vagy annál kevesebb könyv található, nincs internetkapcsolat, a tanulónak 
nincs saját szobája, 10 vagy annál kevesebb gyerekkönyv van, a szülők pedig legfeljebb érettségivel 
rendelkeznek, és egyik szülőnek sincs munkája. Az összes többi tanulót a valamennyi erőforrással 
rendelkezők csoportjába sorolták.

A 28. táblázatban az országok sorrendjét az határozza meg, hogy a tanulók hány százaléka 
tartozik a sok erőforrás kategóriába. Matematikából nemzetközi összehasonlításban a 4. évfolyamos 
tanulóknak átlagosan 17 százaléka tartozik a sok erőforrás kategóriába, háromnegyede (74  szá-
zalék) a valamennyi erőforrás kategóriába és 9 százaléka a kevés erőforrás kategóriába; a két szélső 
kategóriához tartozó teljesítmény különbsége 142 pont (569 és 427 pont). A magyar tanulók adatai 
a nemzetközi átlag közelében találhatók, de mindenképpen pozitívum, hogy a sok erőforrás ka-
tegóriába 7 százalékponttal több, a kevés erőforrás kategóriába pedig 2 százalékponttal kevesebb 
tanuló tartozik, mint a részt vevő országokban átlagosan. A teljesítményekben visszatükröződő 
eltérés azonban nagyobb az átlagosnál: matematikából a nemzetközi 142 ponthoz képest 177 pont, 
természet tudományból pedig a nemzetközi 141 ponthoz képest 166 pont a sok és a kevés tanulást 
segítő erőforrással rendelkező tanulók átlageredményei közötti különbség, ami arra utal, hogy a 
vizsgált erőforrások Magyarországon erősebben összefüggnek a tanulók eredményeivel, mint a részt 
vevő országokban átlagosan.

A magyar tanulók esetében tapasztalt teljesítménykülönbségek nemzetközi összehasonlításban is 
jelentősek. A korábbi hazai és nemzetközi kutatási eredményekkel összhangban, ezek az adatok is azt 
a tényt támasztják alá, hogy Magyarországon a családi háttértényezők tanulói teljesítményre gyakorolt 
hatása erősebb az áltagosnál, és ez az összefüggés akkor is szívósan tartja magát, ha a mérési eredmények 
javuló tendenciát mutatnak. A matematikából Magyarországnál jobb átlageredményt elért országokban a 
két szélső kategóriát tekintve sehol sincs ekkora teljesítménykülönbség (177 pont), igaz, a fejlett nyugati 
országok egy részénél a kevés erőforrás kategóriában nincs elegendő tanuló ahhoz, hogy eredményüket 
értékelni lehetne, így az esetükben nincs összehasonlítási alapunk. A hozzánk hasonló eredményt elérő 
országok között is alacsonyabb eredménykülönbségek vannak a sok és a kevés erőforrással rendelkező 
tanulók között (Bulgáriában 90, Lengyelországban 122 pont). Emellett a részt vevő országok közül a 
szomszédos Szlovákiában (151 pont) és Szerbiában (159 pont), illetve Törökországban (158 pont) és az 
Egyesült Arab Emírségekben (169 pont) hasonlóan nagy a különbség.

A sok erőforrás és a valamennyi erőforrás kategóriákba tartozó tanulók átlageredményeit össze-
vetve, a különbség mértéke matematikából Magyarországon 68 pont, amely megegyezik a nemzetközi 
átlagban megfigyelhető különbséggel. Természettudományból hasonló összefüggést láthatunk, itt 
hazánk szóban forgó különbségértéke 61 pont, a nemzetközi pedig 64 pont. Az adatok azt mutatják, 
hogy a hozzánk hasonló átlageredményt elérő országok között jellemzően alacsonyabb a különbség 
mértéke. Ez arra utal, hogy a szélső értékek közötti különbség nagyságát főként a kevés erőforrás 
kategóriába tartozó tanulók lemaradása okozza. 

A 19. ábra az otthoni erőforrások és a teljesítmény összefüggését érzékelteti a 4. évfolyamos 
tanulók esetében: a vízszintes tengelyen a tanulást segítő otthoni erőforrások skálaértékei, a függő-
leges tengelyen pedig az átlageredmények szerepelnek. Jól látható, hogy az országok átlageredménye 
összefügg tanulóik szociokulturális hátterével, hiszen a két változó kapcsolatát jelölő pontok egy 
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pozitív meredekségű egyenes mentén szóródnak. Az ábra plasztikusan szemlélteti, hogy az átlagosan 
jobb hátterű tanulókkal rendelkező oktatási rendszerek jobban teljesítenek a mérés során. Ugyanakkor 
akadnak országok, ahol ez az összefüggés nem érhető tetten: vannak olyan országok (például Bulgária 
vagy Olaszország), ahol a diákok az átlagosnál kevesebb tanulást segítő otthoni erőforrásokkal érnek 
el az átlagosnál jobb eredményt, de találunk olyan országokat is, ahol a diákok vizsgált erőforrásai 
átlag felettiek, átlageredményük azonban a mért országok átlaga alatt van (például Új-Zéland vagy 
Franciaország). Magyarország nagyjából a két változó közötti összefüggést mutató regressziós egye-
nesen szerepelne, vagyis a magyar tanulók átlagosan olyan teljesítményt értek el, amilyet családi 
hátterük ismeretében, a statisztikai becslés alapján várhatunk. 

8. évfolyam

A 8. évfolyamosok esetében a 29. táblázat mutatja be a tanulást segítő otthoni erőforrások elneve-
zésű skála eredményeit. A skálát itt csak a tanulói válaszokból képezték a fent ismertetett tényezők 
felhasználásával (annyi eltéréssel, hogy a nyolcadikosokat a gyermekkönyvekről nem kérdezték, és 
emiatt ez az elem nem része a szóban forgó indexnek). A tanulókat a válaszok alapján képezett index 
értéke alapján három csoportba sorolták úgy, hogy a magasabb skálaérték nagyobb mennyiségű 
tanulást segítő eszközt jelentsen. A sok erőforrás kategóriába tartozó átlagos tanuló családjában 
több mint 100 könyv található, a tanulónak saját szobája van, az otthonában van internetkapcsolat, 
legalább az egyik szülő rendelkezik egyetemi végzettséggel, és legalább az egyik szülő dolgozik. 
A kevés erőforrás kategóriában az átlagos tanuló otthonában 25 vagy annál kevesebb könyv talál-
ható, nincs internetkapcsolat, a tanulónak nincs saját szobája, a szülők pedig legfeljebb érettségivel 
rendelkeznek, és egyik szülőnek sincs munkája. Az összes többi tanulót a valamennyi erőforrással 
rendelkezők csoportjába sorolták.

A táblázatban az országok sorrendjét az határozza meg, hogy a tanulók hány százaléka tar-
tozik a sok erőforrás kategóriába. Matematikából nemzetközi összehasonlításban a 8. évfolyamos 
tanulóknak átlagosan a 13 százaléka tartozik a sok erőforrás kategóriába, háromnegyede (72 száza-
lék) a valamennyi erőforrás kategóriába és 15 százaléka a kevés erőforrás kategóriába; a két szélső 
kategóriához tartozó teljesítmény különbsége 109 pont (540 és 431 pont). A 4. és a 8. évfolyamos 
mérésben nem ugyanazok az országok vettek részt, ezért a két évfolyamon megfigyelhető arányok 
között érdemi összehasonlításra nincsen lehetőség. A nemzetközi átlagok alapján kevesebb nyolca-
dikos tanuló tartozik a sok erőforrással rendelkező kategóriába, mint a 4. évfolyamosoknál láttuk, 
de a rendelkezésre álló adatok alapján arra vonatkozóan nem tudunk következtetést levonni, hogy 
ezt mennyiben befolyásolják a két évfolyamon részt vevő országok jellemzői és mennyiben a tanulók 
szociális helyzetében bekövetkezett változások. 

A 8. évfolyamos magyar tanulók adatai a nemzetközi átlagnál szignifikánsan jobbak: a sok 
erőforrás kategóriába 9 százalékponttal több, a kevés erőforrás kategóriába pedig 8 százalékponttal 
kevesebb tanuló tartozik. A teljesítményekben visszatükröződő eltérés azonban az általános iskola 
utolsó évfolyamát teljesítő diákok esetében is nagyobb, mint az átlag: matematikából a nemzetközi 
109 ponthoz képest 193 pont, természettudományból pedig a nemzetközi 115 ponthoz képest 167 pont 
a sok és a kevés tanulást segítő erőforrással rendelkező tanulók átlageredményei közötti különbség. 
Ezek az eredmények arra utalnak, hogy Magyarországon az általános iskola alsó és felső tagozata 
között matematikából növekszik a családi-otthoni erőforrások teljesítménybefolyásoló hatása, ter-
mészettudományból pedig lényegében változatlan marad. Bár nem követéses vizsgálatról van szó 
(vagyis nem ugyanazok a negyedikes tanulók írták meg később a nyolcadikos tesztet), a TIMSS 2015 
felmérés adatai megerősítik azt a hazai szakirodalomban sokat ismételt tényt, hogy a közoktatási 
rendszer továbbra is nehezen birkózik meg a diákok szociokulturális eredetű hátrányaival, és az 
iskola kevéssé képes ellensúlyozni azokat a tudásszerzésben meglévő különbségeket, amelyeket a 
gyerekek a családi-otthoni közegből hoznak magukkal.

Matematikából nyolcadik évfolyamon Magyarországon a legnagyobb a különbség a két szélső 
kategóriát tekintve (193 pont), és a hazánknál jobb átlageredményt elért országokban sehol sin-
csen ekkora teljesítménykülönbség. A hozzánk hasonló eredményű országok között is alacsonyabb 
eredmény különbségek vannak a sok és a kevés erőforrással rendelkező tanulók között (Szlovéniában 
98, az Egyesült Államokban 98, Litvániában 117 pont). A részt vevő országok közül Törökországban 
(161  pont) hasonlóan nagy a különbség, mint Magyarországon. Hasonló összefüggésekről lehet 
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beszámolni a természettudomány területén is, a háttérváltozók teljesítményre gyakorolt hatása e 
tudásterületen is Magyarországon a legmagasabb (167 pont a két szélső kategóriában lévő tanulók 
átlageredménye közötti különbség). 

A sok erőforrás és a valamennyi erőforrás kategóriákba tartozó tanulók átlageredményeit össze-
vetve, a különbség mértéke matematikából Magyarországon 87 pont, ez valamelyest magasabb a 
nemzetközi átlagban megfigyelhető 59 pontos különbségnél. Természettudományból hasonló össze-
függést láthatunk, itt hazánk szóban forgó különbségértéke 75 pont, a nemzetközi pedig 61 pont. 
A 8. évfolyamos adatok is arra utalnak, hogy a szélső értékek közötti különbség nagyságát főként a 
kevés erőforrás kategóriába tartozó tanulók lemaradása okozza, de már a valamennyi erőforrással 
rendelkezők (akik a diákok kétharmados többségét jelentik) is szignifikánsan gyengébb átlagtelje-
sítményt nyújtanak, mint a szociokulturálisan előnyös környezetből érkezők.

A 20. ábra az otthoni erőforrások és a teljesítmény összefüggését érzékelteti a 8. évfolyamos 
tanulók esetében: a vízszintes tengelyen a tanulást segítő otthoni erőforrások skálaértékei, a függőle-
ges tengelyen pedig az átlag-matematikaeredmények szerepelnek. Itt is jól látható, hogy az országok 
átlageredménye összefügg tanulóik szociokulturális hátterével, hiszen a két változó kapcsolatát jelölő 
pontok egy pozitív meredekségű egyenes mentén szóródnak. Az eredmények ábrán elfoglalt helye 
egyértelműen rámutat, hogy az átlagosan jobb hátterű tanulókkal rendelkező oktatási rendszerek 
jobban teljesítenek a mérés során. Figyelemre méltó, hogy az ábra bal felső negyedébe egyetlen ország 
sem került, vagyis 8. évfolyamon nincsen példa arra, hogy a diákok az átlagosnál kevesebb tanulást 
segítő otthoni erőforrással érnek el átlagosnál jobb eredményt. Ugyanakkor számos olyan országot 
találunk, amelyekben a diákok vizsgált erőforrásai átlag felettiek, a tanulók átlageredménye azonban 
a mért országok átlaga alatt van (például Málta, Olaszország vagy Új-Zéland és több közel-keleti 
ország). Magyarország a 8. évfolyamosok átlageredménye alapján is nagyjából a két változó közötti 
összefüggést mutató regressziós egyenesen szerepelne, vagyis körülbelül olyan átlagteljesítményt 
mutat, amilyet a tanulók hátterét figyelembe véve a statisztikai becslés alapján várhatunk.

A szülők matematikával és természettudománnyal  
kapcsolatos attitűdjei

A családi háttér jellemzői és az iskolai teljesítmény közötti összefüggések nemcsak olyan attribútu-
mok mentén ragadhatók meg, mint a szülők iskolai végzettsége vagy az otthon található könyvek 
száma, hanem olyan közvetlenül nem mérhető változók segítségével is, mint a szülők iskolával vagy 
tantárgyakkal kapcsolatos attitűdjei. A tanuláshoz fűződő pozitív attitűd, a karrieraspirációk szig-
nifikánsan sikeresebb tanulói előmenetelt vetítenek elő (Trautwein,–Luedtke–Kastens–Koeller 2006; 
Thiessen 2007), és a szülők magasabb elvárásai, illetve az iskolai munkával kapcsolatos érdeklődése 
szintén növelik a tanulók sikeres pályafutásának esélyét (Hoover-Dempsey–Sandler 1997). A szülők 
iskolával és tantárgyakkal kapcsolatos attitűdjei, az iskolával és a tanárokkal fenntartott kapcsolata, 
valamint odafigyelése a gyermek tanulmányaira mind-mind olyan tényezők, amelyek segíthetik, mo-
tiválhatják a tanulót, alakíthatják a tanulással szembeni attitűdjét és ambícióit (Epstein 2001, Jeynes 
2005). A szülők természettudománnyal kapcsolatos attitűdje pozitív és szignifikáns hatást gyakorol 
a tanulók fejlődésére és eredményességére a természettudomány terén, ráadásul ez az összefüggés a 
rosszabb családi-otthoni körülmények között élő diákoknál erősebb, mint az előnyös szociokulturális 
környezetből érkezőknél (Perera–Bomhoff–Lee 2014). Empirikus vizsgálatok arra is rámutattak, hogy 
az apa matematikával kapcsolatos attitűdje a fiúk matematikateljesítményét, az anya attitűdje pedig 
a lányokét befolyásolja erősebben (Soni–Kumari 2015).

4. évfolyam

A 30. táblázatban szerepelnek a szülők matematikával és természettudománnyal kapcsolatos at-
titűdjét összefoglaló skála adatai. Az ehhez a változóhoz tartozó értékek csak a 4. évfolyamosokra 
vonatkozóan szerepelnek, mert az elemzésükhöz szükséges kérdések csak a negyedikesek szülei, 
illetve gondviselői által kitöltött szülői kérdőívben szerepeltek. A skálát a szülői válaszokból ké-
pezték nyolc darab, a matematikával, illetve a természettudománnyal kapcsolatos állításhoz való 
viszonyulásuk alapján. A válaszok alapján három kategóriába sorolták a tanulókat aszerint, hogy 
szüleik mennyire tartják hasznosnak, fontosnak a modern, technicizált világban a matematikát és 

 143.
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a természettudományt. A nagyon pozitív attitűd kategóriába azokat a tanulókat sorolták, akiknek 
a szülei a felsorolt állítások közül néggyel nagyrészt, néggyel pedig inkább egyet értettek. Az inkább 
negatív attitűdcsoportba azok a diákok kerültek, akiknek a szülei a nyolc tételből néggyel nagyrészt, 
néggyel pedig inkább nem értettek egyet. Az összes többi tanulót a pozitív attitűdként meghatározott 
kategóriába sorolták. A táblázatban az országok sorrendjét az határozza meg, hogy a szülők válaszai 
alapján a tanulók hány százaléka tartozik a nagyon pozitív attitűd elnevezésű kategóriába.

A nemzetközi összehasonlításból látszik, hogy a szülők kétharmada nagyon pozitívan, 32 szá-
zaléka pozitívan viszonyul a TIMSS-mérés két mérési területéhez, és csupán a válaszadók 2 száza-
lékának van inkább negatív attitűdje a matematikával és a természettudományokkal kapcsolatban. 
Mivel utóbbi kategóriában a legtöbb országban nincs elegendő tanuló ahhoz, hogy az eredményüket 
értékelni lehetne, az összehasonlítás során csak két kategória eredményeit tudjuk értékelni. Megál-
lapítható, hogy azok az országok, amelyekben a szülők a legnagyobb arányban tekintenek nagyon 
pozitívan a matematikára és a természettudományra – néhány kivételtől eltekintve (Portugália, 
Szingapúr) –, az átlagosnál alacsonyabb eredményt értek el a mérésben (Bahrain, Indonézia, Irán, 
Omán, Törökország). Az adatok alapján tehát nem mondhatjuk, hogy azokban az országokban átlagon 
felüli a diákok teljesítménye, ahol a tantárgyakhoz pozitívan viszonyuló szülők aránya is magas.

Ha az egyes országokon belül vizsgáljuk az eredményeket az attitűdök szerint csoportosítva, 
akkor viszont kirajzolódik, hogy azok a tanulók, akiknek a szülei nagyon pozitívan viszonyulnak a 
matematikához és a természettudományhoz, jobb teljesítményt érnek el mind a két mérési területen, 
mint azok, akiknek a szülei „csak” pozitív attitűddel rendelkeznek. Ez alól mindössze két kivétel 
van, de Oroszország és Szlovákia esetében is kicsi és nem szignifikáns a különbség a két kategóriá-
ba tartozó diákok átlageredménye között. Tendenciaként rajzolódik ki, hogy a részt vevő országok 
átlagánál gyengébben teljesítő közel-keleti országokban szignifikáns különbség van azon tanulók 
teljesítménye között, akiknek a szülei pozitívan, illetve nagyon pozitívan viszonyulnak a matemati-
kai és a természettudományi ismeretcsoporthoz (például Marokkóban 22 pont, Kuvaitban 29 pont, 
az Egyesült Arab Emírségekben pedig 45 pont ez a differencia). Ugyanakkor a hagyományosan jól 
teljesítő ázsiai oktatási rendszerekben is találunk példát a szülők tantárgyakkal kapcsolatos atti-
tűdje és a teszteredmények közötti összefüggésre (a Koreai Köztársaságban 23 pont, Szingapúrban 
21 pont, Hongkongban pedig 17 pont a különbség); azt tehát mindenképpen kijelenthetjük, hogy a 
család idősebb tagjainak viszonyulása a tárgyakhoz kismértékben, de pozitív irányba befolyásolja 
a diákok teljesítményét.

A magyar tanulók a nemzetközi átlag körüli arányban sorolhatók a kategóriákba, ám szembetű-
nő, hogy hazánkban alacsonyabb a nagyon pozitív attitűddel rendelkező szülők aránya (60 százalék), 
és így a táblázat alsó felében foglalunk helyet. A szülői attitűdök teljesítményre gyakorolt hatása ezzel 
együtt megegyezik a részt vevő országok átlagával: a nagyon pozitív attitűddel rendelkező szülők 
gyermekei matematikából 16 ponttal, természettudományból pedig 12 ponttal teljesítenek jobban, 
mint a szóban forgó tantárgyakhoz pozitív viszonyulással forduló szülők gyermekei.

A gyermekkel közösen végzett tevékenységek

Az oktatással foglalkozó szakirodalom szerint a családban és a mikroközösségben megtalálható társa-
dalmi tőke az iskolai teljesítményeket befolyásoló releváns faktornak bizonyul (Becker 1964, Coleman 
1988, Bourdieu 1986). A szóban forgó tőke lényegében azokat az erőforrásokat foglalja magában, 
amelyeket az egyén a csoporthoz való tartozásából fakadóan hasznosítani tud. A társadalmi tőke a 
diákok családi hátterének egyik legfontosabb eleme, amely túlmutat a szülők iskolai végzettségén. 
A társadalmi tőke teszi lehetővé, hogy a szülők tudástőkéje hozzájáruljon a gyermekek szellemi 
fejlődéséhez. Ebből a szempontból meghatározóak a családi beszélgetések, a szülők kommunikatív 
érdeklődése a diákok tanulmányi eredményei iránt, illetve a szülők, nagyszülők, nevelők részvétele 
a tudásszerzés folyamataiban. Mindezek hiányában a szülők magasabb iskolai végzettsége és tudása 
nem tud hatékonyan hozzájárulni a gyermekek szellemi fejlődéséhez. Például hiába rendelkeznek a 
szülők egyetemi diplomával és kiemelkedő szellemi kapacitással, ha nem fordítanak elegendő figyel-
met a gyerekekre, és nem vesznek részt az iskolai feladatok megoldásában.
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4. évfolyam

A 31. táblázat azt mutatja be, hogy a 4. évfolyamos tanulók milyen gyakorisággal vettek részt 
a szülőkkel közös tevékenységekben az iskola megkezdése előtt. A gyermekekkel közösen végzett 
tevékenységekkel kapcsolatban csak a 4. évfolyamosokra vonatkozóan rendelkezünk adatokkal, 
mivel a vizsgált tevékenységekhez fűződő kérdések csak a negyedikesek szülei, illetve gondviselői 
által kitöltött szülői kérdőívben szerepeltek. A tanulókat a válaszok alapján képezett index értéke 
alapján három csoportba sorolták úgy, hogy a magasabb skálaérték a gyakrabban közösen végzett 
tevékenységekre utaljon. A gyakran kategóriába tartozó diákok a felsorolt tizenhat tevékenységből 
nyolcat gyakran végeztek együtt a szüleikkel az általános iskola megkezdése előtt. A soha vagy 
szinte soha csoportban lévő tanulók esetén pedig ennek éppen az ellenkezőjéről van szó, vagyis ők 
a felsorolt elfoglaltságok közül nyolcat soha vagy szinte soha nem csináltak együtt a szüleikkel. Az 
összes többi tanulót a szülőkkel néha közös tevékenységet végzők csoportjába sorolták. A táblázatban 
az országok sorrendjét az határozza meg, hogy a szülők válaszai alapján a tanulók hány százaléka 
tartozik a szülőkkel gyakran együtt tevékenykedők csoportjába. A TIMMS szülői kérdőíve olyan 
közös tevékenységeket tart fontosnak, mint a könyvek olvasása, az éneklés, a mértani formákkal 
kapcsolatos játékok vagy éppen a számok írása.

A nemzetközi átlagból az látszik, hogy a részt vevő országokban a szülők viszonylag aktívan 
vettek részt a gyermekekkel közösen végzett tevékenységekben az általános iskola előtt: a válaszadók 
43 százaléka gyakran, 54 százaléka néha olvasott, számolt, énekelt, játszott gyermekével, és mindössze 
3 százaléka tette ezeket nagyon ritkán vagy sohasem. Mivel utóbbi kategóriában a legtöbb országban 
nincs elegendő tanuló ahhoz, hogy eredményüket értékelni lehetne, az összehasonlítás során csak két 
kategória eredményeit tudjuk értékelni. Az adatokból kirajzolódó kép így is világos: azok a tanulók, 
akik gyakrabban végeztek közös tevékenységeket a szüleikkel, valamennyi részt vevő országban ma-
gasabb átlageredményt értek el a mérésben, mint azok, akik csak alkalomszerűen tanultak, játszottak 
a szüleikkel. Az eredmények arra engednek következtetni, hogy a szülők tudástőkéje, kompetenciái az 
együtt végzett foglalkozásokon és a közösen töltött időn keresztül pozitívan befolyásolják a gyermekek 
fejlődését, és ez az összefüggés mind a matematika, mind a természettudomány esetében fennáll. 

A nemzetközi átlageredmények a közösen végzett tevékenységek gyakoriságával együtt növeked-
nek (435, 497, és 518 pont), de figyelemre méltó, hogy a szüleikkel néha együtt dolgozó és a gyakran 
együtt dolgozó tanulók eredménye között jóval kisebb különbség van (21 pont), mint az apával vagy 
az anyával alkalmanként és a soha vagy szinte soha nem együtt tanuló, játszó csoportba tartozók 
között (62 pont). Ez arra enged következtetni, hogy a kevesebb, ritkább, de valószínűleg jó minőségű 
együtt töltő idő is képes pozitív hatást gyakorolni a gyermekek tanuláshoz, tudáshoz való viszonyára, 
és ezen keresztül később az iskolai teljesítményre is. A két gyakoribb interakciót jelentő kategória 
tanulóinak átlageredménye közötti különbségek nem rajzolnak kultúra- vagy földrajzspecifikus min-
tázatot: a legnagyobb differencia a Dél-afrikai Köztársaságban (48 pont), Törökországban (40 pont), 
Katarban (37 pont), és az Egyesült Arab Emírségekben van (38 pont), a legkisebb különbség pedig 
Szaúd-Arábiában (7 pont), illetve Németországban és Csehországban (8-8 pont) van. 

A magyar tanulók a nemzetközi átlagtól eltérően sorolhatók a kategóriákba. Bizakodásra ad 
okot, hogy hazánkban a szülők 56 százaléka rendszeresen és 43 százaléka alkalmanként végez közös 
tevékenységeket a gyerekekkel, miközben a nemzetközi értékek 43, illetve 54 százalék. A közösen 
végzett feladatok hatása a teljesítményre ugyanakkor gyengébb, mint a részt vevő országok átlagánál 
megfigyelhető: matematikából átlagosan 16 ponttal, természettudományból 13 ponttal teljesítettek 
jobban a szülőkkel gyakran együtt ténykedő gyerekek, mint az alkalmanként közösen foglalatosko-
dók (nemzetközi átlagban matematikából 21, természettudományból 22 pont a különbség). Ebben a 
kontextusban a számok arra utalnak, hogy a szülőkkel közösen együtt töltött idő kevésbé meghatá-
rozó Magyarországon, mint a részt vevő országok többségében, de a társadalmi tőke összefüggését 
a teljesítménnyel így sem szabad lebecsülni. Azok a tanulók ugyanis, akik gyakran együtt tanulnak, 
játszanak a szüleikkel mind matematikából (538 pont), mind természettudományból (549 pont) jobb 
eredményt értek el a mérésben, mint a mérésben részt vevő magyar diákok átlagosan (529 pont, 
illetve 542 pont).
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Az óvoda szerepe

Az óvoda jelentős szerepet tölt be a gyerekek iskolára való felkészítésében. Nemzetközi és hazai 
empirikus kutatások abba az irányba mutatnak, hogy az óvodában eltöltött idő befolyásolja a diá-
kok teljesítményét, és az iskolában jelentkező hátrányok egy része összefügg azzal, hogy a gyermek 
járt-e óvodába és mikor kezdte el azt. A TIMMS-mérésben részt vevő országok oktatási rendszerei 
között jelentős eltérések vannak, de jól látható a tendencia, hogy számos ország növelni igyekszik az 
óvodába járók számát, és egyre több oktatási minisztérium ad ki tantervi irányelveket az óvodákra 
vonatkozóan (Mullis–Martin–Minnich–Stanco–Arora–Centurino–Castle 2012).

Az iskolát időben megelőző köznevelési intézmények, mindenekelőtt az óvoda szerepe azért 
fontos, mert ott a gyermekek szövegértési, számolási vagy természettudományi feladatokban vehetnek 
részt, illetve az ezekhez a készségterületekhez kapcsolódó tapasztalatokra tehetnek szert. Kutatási 
eredmények szerint az óvodai részvétel pozitív hatást gyakorol az általános iskolai teljesítményre 
(Berlinski–Galiani–Gertler 2009) mégpedig úgy, hogy az ott töltött idővel együtt emelkedik a várható 
iskolai eredményesség (Sammons–Sylva–Melhuish–Siraj-Blathford–Taggert–Elliot 2002).

4. évfolyam

Az iskoláskort megelőző képzési formákkal kapcsolatban a TIMSS 2015 felmérés a 4. évfolyamos 
tanulókra vonatkozóan biztosít adatokat. A 32. táblázat az iskolát időben megelőző intézményekben 
(Magyarország esetében a bölcsődében és óvodában) eltöltött évek számát mutatja be a szülők válaszai 
alapján. A rendelkezésre álló adatok alapján a tanulókat négy csoportba sorolták be aszerint, hogy a 
tanulók milyen hosszú ideig vettek részt ezekben a programokban (három vagy több évig, két évig, 
legfeljebb egy évig, illetve nem jártak bölcsődébe, óvodába). Az országok sorrendjét a három vagy 
több évig bölcsődébe vagy óvodába járó diákok aránya határozza meg. 

Az országok között meglehetősen nagy eltérések vannak az arányok tekintetében, de átlagosan a 
negyedikes tanulók 54 százaléka a legalább három évig, 18 százaléka két évig, 16 százaléka pedig egy 
évig vagy kevesebb ideig járt bölcsődébe, illetve óvodába. Figyelemre méltó, hogy a formális iskolai 
képzést megelőzően a magyar és a dán gyermekek vettek részt legnagyobb arányban (93 százalék) 
három évig vagy hosszabb ideig oktatási-nevelési programokban.

A részt vevő országok eredményeit áttekintve egyértelmű kép rajzolódik ki: minél több időt 
töltöttek a tanulók az óvodában, annál magasabb átlageredményt érnek el matematikából és ter-
mészettudományból. Ez alól csak néhány olyan ország kivétel, ahol a gyerekek többsége rövidebb 
ideig jár óvodába (Indonézia, Irán, Jordánia, Omán, illetve Törökország) és két év óvodában töltött 
idővel jobb átlageredményt érnek el, mint a hosszabb ideig óvodába járó társaik; illetve Finnország 
és Japán, ahol az óvodában töltött évek száma lényegében nincsen hatással a teljesítményre. Ezzel 
együtt a nemzetközi átlag azt mutatja, hogy az óvodai évek számával párhuzamosan növekszik a 
tanulói teljesítmény a 4. évfolyamon: matematikából 488, 499, illetve 512, természettudományból 
491, 503, illetve 515 pontot értek el átlagosan az egyes csoportokba tartozó diákok.

A magyar tanulók esetében a matematikateljesítményben megmutatkozó előny nagyobb, mint 
a nemzetközi átlag, hazánkban ugyanis a három évig vagy tovább óvodába járok 55 ponttal értek el 
jobb eredményt, mint a két évig óvodába járok, miközben a részt vevő országok átlagában ez a kü-
lönbség mindössze 13 pont. Mivel az összefüggés a természettudomány esetében is fennáll (55 pontos 
teljesítménykülönbség az átlagos 13 ponthoz képest), mindenképpen kijelenthető, hogy az óvodában 
töltött idő hossza szignifikáns és pozitív hatást gyakorol a 4. évfolyamos tanulók eredményére, rá-
adásul hazánkban jóval erősebb ez a hatás, mint az egyébként szintén többségében hosszabb ideig 
óvodába járó dán, olasz, svéd vagy éppen belga gyermekek esetében. Magyarországon a törvényi 
előírásoknak megfelelően szinte minden tanuló járt óvodába legalább egy évig, így az alsó kategóriába 
tartozó tanulók eredménye nem értékelhető.

Összefoglalás

A családi háttér, a tanulók szociális, kulturális és gazdasági helyzete nemcsak Magyarországon, 
hanem nemzetközi szinten is hatással van a matematika- és a természettudomány-eredményekre. 
Ugyanakkor úgy tűnik, hogy Magyarországon ez a kapcsolat már a 4. évfolyamon is kiemelkedően 
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erős, ami összhangban áll az IEA-mérések korábbi eredményeivel (Balázsi–Balkányi–Felvégi–Szabó 
2007; Balázsi–Schumann–Szalay–Szepesi 2008). A TIMSS 2015 mérés adatai arra engednek következ-
tetni, hogy Magyarországon a családi háttértényezők teljesítményre gyakorolt hatása erősebb az álta-
gosnál, és ez az összefüggés még akkor is változatlanul fennáll, ha a mérési eredmények stagnálnak 
vagy javuló tendenciát mutatnak. Az adatok arra engednek következtetni, hogy a 2011-es méréshez 
viszonyítva az egyes tanulói csoportok többé-kevésbé azonos mértékben fejlődhettek, a hátrányosabb 
helyzetű tanulócsoportok felzárkózó teljesítményjavulásáról azonban nem lehet beszélni.

Magyarországon az általános iskola alsó és felső tagozata között matematikából növekszik a csa-
ládi-otthoni erőforrások teljesítménybefolyásoló hatása, természettudományból lényegében változatlan 
marad. Külön figyelmet érdemel, hogy matematikából és természettudományból is Magyarországon 
van a legnagyobb hatása a családi háttérváltozóknak a 8. évfolyamon, a kevés erőforrással és a sok 
erőforrással rendelkező családokból származók átlageredménye közötti különbség matematikából 
messze átlagon felüli. Ezek az eredmények újból megerősítik azt a sokszorosan bizonyított tényt, hogy 
Magyarországon a közoktatási rendszer továbbra is nehezen birkózik meg a diákok szociokulturális 
eredetű hátrányaival, és kevéssé képes ellensúlyozni azokat a különbségeket, amelyeket a gyerekek 
a családi-otthoni közegből hoznak magukkal.

A magyar szülők matematikával és természettudománnyal kapcsolatos attitűdjei nem térnek 
el szignifikánsan a nemzetközi átlagtól, és a szülői attitűdök teljesítményre gyakorolt hatása is lé-
nyegében megegyezik a részt vevő országok átlagával: a nagyon pozitív attitűddel rendelkező szülők 
gyermekei matematikából 16 ponttal, természettudományból pedig 12 ponttal teljesítenek jobban, 
mint a szóban forgó tantárgyakhoz pozitív viszonyulással forduló szülők gyermekei.

A szakirodalom nagy hangsúlyt fektet a társadalmi tőke fogalmára, vagyis arra, hogy a szülők 
tudástőkéje, képzettsége hogyan képes a közösen végzett tevékenységeken keresztül valóban a diák 
hasznára válni. A TIMSS 2015 felmérés adatai azt mutatják, hogy a magyar tanulók a nemzetközi 
átlaghoz viszonyítva valamelyest jobb helyzetben vannak, gyakrabban játszanak, beszélgetnek, gyako-
rolnak velük a szüleik az általános iskola megkezdése előtt. Ugyanakkor a közösen végzett feladatok 
és az együtt eltöltött idő hatása gyengébb a teljesítményre a nemzetközi átlagértékeknél. Ezzel együtt 
megállapítható, hogy azok a tanulók, akik gyakran együtt tanulnak, játszanak a szüleikkel, mind 
matematikából, mind természettudományból jobb eredményt értek el a mérésben, mint a mérésben 
részt vevő magyar diákok átlagosan.

A szülőkkel közösen végzett tevékenységek mellett meghatározónak bizonyul az általános iskola 
előtt formális intézményekben eltöltött idő is, itt mindenekelőtt az óvoda szerepét kell kiemelni. 
A részt vevő országok eredményei szinte kivétel nélkül azt mutatják, hogy minél több időt töltöttek a 
tanulók óvodában, annál magasabb átlageredményt érnek el matematikából és természettudomány-
ból. Magyarországon az óvodába járók aránya nagyon magas, a mérésben részt vevő országok közül 
hazánkban és Dániában járt a 4. évfolyamos diákok legnagyobb aránya óvodába vagy bölcsődébe 
az iskola megkezdése előtt, és úgy tűnik, hogy az óvodában töltött idő hossza erőteljesebb hatást 
gya korol a tanulók eredményeire, mint a szintén hosszabb ideig óvodába járó európai gyermekek 
esetében.
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Ábrák, táblázatok

28. táblázat Tanulást segítő otthoni erőforrások TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország

Sok erőforrás Valamennyi erőforrás Kevés erőforrás
Átlag 

indexérték

Az átlagindexérték 
eltérése 2011hez 

képest
Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Koreai Köztársaság  50 (1,8) 635 (2,5) 49 (1,8) 584 (2,0) 1 (0,2) ~ ~ 11,8 (0,07)  ◊ ◊  

Új-Zéland s 41 (1,4) 547 (2,9) 58 (1,4) 490 (3,1) 1 (0,2) ~ ~ 11,4 (0,05)  ◊ ◊  

Svédország r 38 (1,6) 554 (2,6) 60 (1,6) 508 (2,8) 1 (0,3) ~ ~ 11,3 (0,07) r –0,1 (0,09)  

Dánia  38 (0,9) 570 (3,3) 61 (0,9) 526 (3,3) 1 (0,2) ~ ~ 11,3 (0,04)  ◊ ◊  

Észak-Írország s 35 (1,4) 632 (3,2) 64 (1,4) 564 (3,9) 1 (0,3) ~ ~ 11,1 (0,06) s 0,2 (0,09)  

Finnország  34 (1,4) 563 (2,0) 66 (1,4) 525 (2,1) 0 (0,1) ~ ~ 11,2 (0,05)  0,0 (0,06)  

Írország  33 (1,5) 587 (2,4) 65 (1,4) 534 (2,2) 2 (0,3) ~ ~ 11,0 (0,06)  0,2 (0,09)  

Kanada r 32 (1,2) 547 (2,4) 68 (1,2) 505 (2,1) 0 (0,1) ~ ~ 11,2 (0,05)  ◊ ◊  

Szingapúr  27 (0,9) 669 (4,1) 71 (0,9) 605 (3,9) 2 (0,2) ~ ~ 10,8 (0,04)  0,2 (0,05) h

Belgium (flamand)  26 (1,1) 581 (2,8) 72 (1,1) 539 (1,9) 3 (0,4) 493 (4,9) 10,8 (0,05)  ◊ ◊  

Magyarország  24 (1,4) 590 (2,7) 69 (1,2) 522 (2,5) 7 (0,8) 413 (7,5) 10,4 (0,08)  0,3 (0,12)  

Hongkong  24 (1,5) 655 (4,7) 69 (1,4) 607 (2,8) 7 (1,0) 581 (5,5) 10,3 (0,08)  0,5 (0,11) h

Franciaország  23 (1,4) 542 (2,9) 75 (1,3) 479 (2,7) 2 (0,2) ~ ~ 10,6 (0,06)  ◊ ◊  

Lengyelország  22 (0,9) 578 (3,1) 75 (0,9) 526 (2,1) 3 (0,3) 456 (8,3) 10,4 (0,04)  ◊ ◊  

Szlovénia s 21 (1,3) 569 (3,4) 78 (1,3) 519 (2,6) 1 (0,2) ~ ~ 10,7 (0,05) s 0,2 (0,06) h

Ciprus  20 (1,0) 567 (4,6) 79 (1,0) 520 (2,4) 1 (0,2) ~ ~ 10,6 (0,04)  ◊ ◊  

Spanyolország r 20 (0,9) 545 (3,1) 76 (0,8) 505 (2,0) 4 (0,5) 437 (8,4) 10,4 (0,05) r 0,1 (0,08)  

Csehország  18 (0,9) 579 (2,9) 80 (0,9) 520 (2,1) 2 (0,4) ~ ~ 10,5 (0,04)  0,0 (0,06)  

Németország s 18 (1,1) 576 (3,4) 80 (1,1) 528 (2,1) 2 (0,4) ~ ~ 10,5 (0,06) s –0,2 (0,09)  

Tajvan  17 (0,8) 641 (2,4) 76 (0,8) 592 (2,0) 6 (0,5) 547 (5,4) 10,1 (0,05)  –0,1 (0,08)  

Portugália  16 (0,9) 591 (3,3) 77 (1,0) 537 (2,2) 7 (0,6) 496 (6,0) 9,9 (0,05)  0,1 (0,08)  

Oroszország  16 (1,0) 599 (5,0) 83 (1,0) 559 (3,2) 2 (0,3) ~ ~ 10,4 (0,05)  0,0 (0,07)  

Szlovákia  15 (0,8) 555 (3,0) 77 (1,1) 498 (2,3) 8 (0,9) 404 (10,6) 10,0 (0,05)  0,1 (0,08)  

Grúzia  14 (1,0) 509 (6,6) 82 (1,0) 461 (3,6) 4 (0,6) 404 (10,3) 10,1 (0,06)  0,2 (0,09) h

Litvánia  13 (0,9) 586 (5,4) 84 (0,9) 535 (2,5) 3 (0,5) 454 (9,3) 10,2 (0,05)  0,3 (0,07) h

Bulgária  12 (1,1) 578 (4,8) 68 (1,9) 529 (3,8) 20 (2,1) 488 (13,3) 9,4 (0,12)  ◊ ◊  

Japán  12 (0,9) 643 (3,5) 86 (0,9) 588 (1,6) 2 (0,2) ~ ~ 10,2 (0,04)  ◊ ◊  

Katar r 11 (1,1) 522 (10,9) 86 (1,2) 442 (3,1) 3 (0,4) 382 (9,1) 10,2 (0,05) r 0,0 (0,07)  

Egyesült Arab Emírségek  11 (0,4) 538 (4,4) 86 (0,4) 452 (2,3) 4 (0,2) 369 (6,0) 10,1 (0,02)  0,2 (0,04) h

Horvátország  9 (0,7) 547 (3,6) 88 (0,8) 501 (1,6) 3 (0,4) 430 (8,8) 10,0 (0,04)  0,2 (0,06) h

Szerbia  8 (0,8) 587 (5,1) 87 (1,0) 519 (2,7) 5 (0,8) 428 (17,5) 9,7 (0,06)  ◊ ◊  

Olaszország  8 (0,7) 552 (4,4) 85 (0,8) 510 (2,6) 7 (0,6) 465 (6,0) 9,6 (0,05)  –0,1 (0,07)  

Bahrein  7 (0,3) 517 (5,2) 88 (0,4) 454 (1,6) 5 (0,2) 412 (7,4) 9,8 (0,01)  ◊ ◊  

Kazahsztán  7 (1,0) 578 (12,0) 88 (1,0) 543 (4,5) 6 (0,7) 521 (7,7) 9,8 (0,07)  ◊ ◊  

Chile r 5 (0,5) 535 (6,8) 87 (0,9) 465 (2,4) 8 (0,9) 431 (5,6) 9,3 (0,06)  ◊ ◊  

Törökország  5 (0,7) 590 (5,9) 63 (1,2) 506 (2,6) 33 (1,3) 432 (5,0) 8,4 (0,07)  ◊ ◊  

Irán  4 (0,6) 533 (9,0) 62 (1,7) 453 (3,0) 33 (1,6) 386 (5,1) 8,3 (0,08)  0,2 (0,12)  

Omán  3 (0,3) 485 (6,9) 78 (0,7) 436 (2,6) 19 (0,8) 398 (4,4) 8,9 (0,04)  0,2 (0,06) h

Kuvait r 3 (0,5) 425 (16,3) 94 (0,5) 359 (4,8) 3 (0,3) 317 (9,1) 9,6 (0,04)  ◊ ◊  

Dél-afrikai Köztársaság r 2 (0,4) ~ ~ 65 (1,2) 391 (4,1) 34 (1,2) 348 (3,2) 8,1 (0,05)  ◊ ◊  

Jordánia  2 (0,3) ~ ~ 82 (1,1) 405 (2,9) 16 (1,1) 340 (7,2) 8,8 (0,05)  ◊ ◊  

Szaúd-Arábia  1 (0,3) ~ ~ 84 (1,0) 391 (3,8) 14 (1,0) 371 (8,0) 9,0 (0,05)  0,0 (0,09)  

Marokkó  1 (0,1) ~ ~ 38 (1,4) 400 (4,4) 62 (1,4) 373 (4,8) 6,8 (0,07) s –0,4 (0,12) i

Indonézia  0 (0,1) ~ ~ 50 (1,4) 418 (4,1) 49 (1,4) 381 (4,3) 7,6 (0,06)  ◊ ◊  

Ausztrália  x x x x x x x x x x x x x x  x x  

Hollandia  x x x x x x x x x x x x x x  x x  

Norvégia  x x x x x x x x x x x x x x  x x  

Anglia  – – – – – – – – – – – – – –  – –  

Egyesült Államok  – – – – – – – – – – – – – –  – –  

Nemzetközi átlag  17 (0,2) 569 (0,9) 74 (0,2) 501 (0,4) 9 (0,1) 427 (1,5)

   
TIMSS2015
Természettudomány4

Magyarország  24 (1,4) 597 (2,7) 69 (1,2) 536 (2,6) 7 (0,8) 431 (9,9) 10,4 (0,08)  0,3 (0,12)  
Nemzetközi átlag  18 (0,2) 567 (0,9) 74 (0,2) 503 (0,5) 8 (0,1) 426 (1,9)       

Az index a szülők válaszai alapján készült, kivéve a könyvek számát és a tanulást segítő eszközöket, amelyek a tanulói kérdőívben szerepeltek.
Legalább 11,9-es indexértéket kaptak azok a tanulók, akiknek az otthonában sok erőforrás megtalálható, ez az indexérték azokat a tanulókat jelöli, akiknek az otthonában átlagosan 100-nál több könyv és mindkét 

tanulást segítő eszköz megtalálható, a szülei azt nyilatkozták, hogy 25-nél több gyerekkönyv van az otthonukban, legalább az egyik szülő egyetemi végzettséggel rendelkezik, és legalább az egyiknek van munkája. Legfeljebb 
7,4-es indexértéket kaptak azok a tanulók, akiknek az otthonában kevés erőforrás található meg, ez az indexérték azokat a tanulókat jelöli, akiknek az otthonában átlagosan 25 vagy annál kevesebb könyv található és a két 
tanulást segítő eszköz közül egyik sem, a szülei azt nyilatkozták, hogy 10 vagy annál kevesebb gyerekkönyv van az otthonukban, egyik szülőnek sincs érettséginél magasabb végzettsége, és egyik szülő sem kisvállalkozó, 
vagy rendelkezik egyházi vagy más munkával. A többi tanuló otthonában valamennyi erőforrás található.

Az indexet a TIMSS 2011 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2011-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen. 
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
◊ Az ország nem vett részt a 2011-es mérésben.
– Az összehasonlításhoz nem áll rendelkezésre adat.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
s A tanulók legalább 50%-áról, de kevesebb mint 70%-áról van adat.
x A tanulók kevesebb mint 50%-áról van adat.
h Szignifikánsan magasabb, mint 2011-ben.
i Szignifikánsan alacsonyabb, mint 2011-ben.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015. Folytatás a következő oldalon
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Könyvek száma otthon Gyerekkönyvek száma otthon
1. 0–10 1. 0–10
2. 11–25 2. 11–25
3. 26–100 3. 26–50
4. 101–200 4. 51–100
5. Több mint 200 5. Több mint 100

Tanulást segítő eszközök Szülők legmagasabb iskolai végzettsége
1. Egyik sem 1. Nem járt iskolába, vagy csupán néhány általános iskolai
2. Internetkapcsolat és saját szoba  osztály, vagy a középiskola első két éve
3. Mindkettő 2. Több mint a középiskola első két éve

3. Befejezett középiskola
Szülők munkaerőpiaci helyzete 4. Befejezett, érettségire épülő szakképzés
1. Sosem volt fizetett állása, vagy betanított munkás 5. Befejezett főiskola, egyetem vagy annál magasabb
2. Hivatalnok vagy szolgáltatásban, kereskedelemben dolgozó
3. Kisvállalkozó
4. Diplomás szakember

Sok erőforrás Valamennyi erőforrás Kevés erőforrás
11,9 7,4
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19. ábra A tanulást segítő otthoni erőforrások és a matematikaeredmények közötti összefüggés TIMSS2015
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29. táblázat Tanulást segítő otthoni erőforrások TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ország

Sok erőforrás Valamennyi erőforrás Kevés erőforrás
Átlag 

indexérték

Az átlagindexérték 
eltérése 2011hez 

képest
Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Koreai Köztársaság  37 (1,3) 638 (3,3) 60 (1,2) 589 (2,4) 3 (0,2) 524 (8,1) 11,6 (0,05)  0,3 (0,07) h

Norvégia  29 (1,2) 546 (3,3) 69 (1,1) 499 (2,0) 1 (0,2) ~ ~ 11,5 (0,05)  ◊ ◊  

Grúzia  23 (1,1) 492 (4,4) 70 (1,1) 448 (3,9) 7 (0,6) 392 (8,7) 10,9 (0,06)  0,4 (0,08) h

Svédország  23 (1,1) 543 (3,2) 74 (1,2) 491 (2,6) 3 (0,5) 449 (9,8) 11,1 (0,04)  –0,2 (0,06) i

Ausztrália  23 (0,9) 548 (3,1) 73 (0,9) 497 (3,1) 4 (0,4) 439 (10,6) 11,1 (0,04)  0,0 (0,07)  

Magyarország  22 (1,5) 590 (4,4) 70 (1,3) 503 (3,0) 7 (0,7) 397 (7,8) 10,8 (0,07)  0,0 (0,09)  

Egyesült Államok  22 (0,9) 567 (3,7) 71 (0,9) 509 (2,9) 7 (0,5) 469 (4,7) 10,9 (0,04)  0,0 (0,06)  

Kanada  21 (0,9) 563 (3,1) 76 (0,8) 520 (2,0) 2 (0,3) ~ ~ 11,1 (0,04)  ◊ ◊  

Írország  20 (0,9) 567 (3,6) 74 (0,8) 518 (2,5) 6 (0,6) 450 (10,4) 10,9 (0,05)  ◊ ◊  

Japán  19 (0,9) 638 (3,2) 77 (0,8) 577 (2,1) 4 (0,3) 515 (6,4) 11,0 (0,04)  0,2 (0,06) h

Anglia  19 (1,0) 584 (4,7) 76 (1,0) 507 (4,2) 5 (0,4) 462 (7,1) 10,9 (0,05)  0,1 (0,07)  

Új-Zéland  19 (0,7) 550 (3,3) 75 (0,6) 486 (3,2) 6 (0,5) 416 (6,6) 10,9 (0,04)  0,0 (0,07)  

Izrael r 16 (0,7) 581 (4,5) 82 (0,7) 512 (4,5) 2 (0,3) ~ ~ 11,1 (0,04) r 0,1 (0,07)  

Tajvan  15 (0,9) 658 (3,7) 73 (0,9) 600 (2,3) 12 (0,6) 521 (4,3) 10,4 (0,04)  0,0 (0,06)  

Litvánia  14 (1,1) 564 (5,2) 81 (1,2) 506 (2,5) 5 (0,4) 447 (9,5) 10,7 (0,05)  0,2 (0,06) h

Katar  14 (0,6) 498 (4,3) 78 (0,8) 435 (3,0) 8 (0,5) 362 (6,1) 10,6 (0,03)  –0,1 (0,05)  

Szlovénia  14 (0,7) 553 (3,6) 83 (0,7) 513 (2,0) 3 (0,4) 455 (8,0) 10,8 (0,04)  –0,1 (0,05)  

Málta  13 (0,5) 551 (3,3) 75 (0,7) 494 (1,2) 12 (0,5) 436 (3,9) 10,5 (0,03)  ◊ ◊  

Olaszország  13 (0,9) 540 (3,6) 72 (1,0) 497 (2,3) 15 (0,9) 444 (5,5) 10,2 (0,05)  –0,1 (0,07)  

Oroszország  12 (0,6) 567 (5,3) 83 (0,6) 535 (4,8) 5 (0,4) 512 (10,4) 10,7 (0,04)  –0,1 (0,06)  

Egyesült Arab Emírségek  12 (0,4) 519 (4,2) 77 (0,4) 465 (1,9) 11 (0,4) 406 (3,3) 10,4 (0,03)  0,1 (0,04)  

Hongkong  12 (1,0) 634 (5,6) 74 (1,0) 595 (4,4) 15 (0,9) 560 (6,5) 10,2 (0,07)  0,3 (0,08) h

Szingapúr  12 (0,4) 668 (2,7) 77 (0,6) 622 (3,2) 11 (0,5) 565 (5,4) 10,3 (0,03)  0,0 (0,05)  

Kazahsztán  11 (1,1) 554 (11,3) 79 (1,1) 528 (4,9) 11 (0,9) 502 (11,3) 10,3 (0,07)  0,3 (0,10) h

Irán  9 (0,8) 514 (8,1) 55 (1,2) 449 (4,9) 36 (1,5) 397 (4,1) 9,3 (0,08)  0,7 (0,12) h

Bahrein  8 (0,4) 490 (5,8) 78 (0,7) 456 (1,6) 13 (0,6) 429 (3,8) 10,1 (0,03)  0,0 (0,04)  

Libanon  7 (0,6) 471 (6,7) 73 (1,0) 448 (3,8) 20 (0,9) 418 (4,6) 9,9 (0,04)  0,5 (0,08) h

Törökország  7 (0,8) 575 (8,5) 54 (1,2) 476 (4,1) 40 (1,7) 414 (4,6) 9,1 (0,09)  0,7 (0,12) h

Chile  6 (0,5) 490 (6,6) 78 (0,9) 432 (3,1) 16 (0,9) 385 (4,8) 9,9 (0,04)  0,2 (0,06)  

Omán  6 (0,3) 451 (5,6) 66 (0,8) 409 (2,5) 28 (1,0) 383 (3,5) 9,5 (0,04)  0,5 (0,06) h

Szaúd-Arábia  6 (0,6) 409 (10,5) 69 (1,3) 373 (4,7) 25 (1,4) 346 (5,2) 9,6 (0,06)  0,2 (0,10)  

Jordánia  5 (0,4) 430 (8,7) 73 (1,0) 395 (3,1) 22 (1,1) 350 (4,1) 9,6 (0,05)  0,1 (0,07)  

Kuvait  5 (0,7) 450 (20,8) 82 (1,0) 395 (4,8) 13 (0,8) 360 (4,6) 10,0 (0,05)  ◊ ◊  

Egyiptom  5 (0,3) 426 (6,9) 67 (1,0) 404 (4,3) 28 (1,0) 365 (4,9) 9,4 (0,04)  ◊ ◊  

Malajzia  4 (0,3) 535 (5,2) 72 (1,0) 473 (3,7) 24 (1,0) 431 (4,5) 9,5 (0,04)  0,4 (0,08) h

Thaiföld  3 (0,5) 539 (16,0) 60 (1,1) 440 (5,5) 37 (1,2) 408 (4,3) 9,1 (0,05)  0,6 (0,08) h

Dél-afrikai Köztársaság  3 (0,4) 477 (20,5) 66 (1,1) 380 (5,2) 31 (1,2) 349 (3,1) 9,1 (0,06)  0,4 (0,07) h

Botswana  2 (0,2) ~ ~ 51 (1,1) 402 (2,7) 47 (1,2) 379 (2,1) 8,6 (0,05)  0,1 (0,06)  

Marokkó  2 (0,2) ~ ~ 43 (0,9) 396 (3,1) 55 (1,0) 374 (2,0) 8,2 (0,05)  0,2 (0,07)  

Nemzetközi átlag  13 (0,1) 540 (1,3) 72 (0,2) 481 (0,6) 15 (0,1) 431 (1,1)       
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Magyarország  22 (1,5) 592 (3,9) 70 (1,3) 517 (2,8) 7 (0,7) 425 (7,9) 10,8 (0,07)  0,0 (0,09)  
Nemzetközi átlag  13 (0,1) 547 (1,2) 72 (0,2) 486 (0,6) 15 (0,1) 432 (1,1)       

Az index a tanulók válaszai alapján készült.
Az index a tanulóknak három, tanulást segítő otthoni erőforrás hozzáférhetőségével kapcsolatos válaszai alapján készült. A sok erőforrással rendelkező tanulók legalább 12,4-es indexértéket kaptak, ez az érték 

a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek az otthonában átlagosan több mint 100 könyv és két tanulást segítő erőforrás található, és legalább az egyik szülő egyetemi végzettséggel rendelkezik. A kevés erőforrással 
rendelkező tanulók legfeljebb 8,3-as indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek az otthonában átlagban 25 vagy annál kevesebb könyv található, a két tanulást segítő otthoni erőforrás közül 
pedig egyik sem, és szüleik közül egyik sem rendelkezik érettséginél magasabb végzettséggel. A többi tanuló otthona a valamennyi erőforrással rendelkezik.

Az indexet a TIMSS 2011 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2011-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen. 
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
◊ Az ország nem vett részt a 2011-es mérésben.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
h Szignifikánsan magasabb, mint 2011-ben.
i Szignifikánsan alacsonyabb, mint 2011-ben.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Folytatás a következő oldalon
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Könyvek száma otthon Szülők legmagasabb iskolai végzettsége
1. 0–10 1. Nem járt iskolába, vagy csupán néhány általános iskolai
2. 11–25  osztály, vagy a középiskola első két éve
3. 26–100 2. Több mint a középiskola első két éve
4. 101–200 3. Befejezett középiskola
5. Több mint 200 4. Befejezett érettségire épülő szakképzés

5. Befejezett főiskola, egyetem vagy annál magasabb
Tanulást segítő eszközök
1. Egyik sem
2. Internetkapcsolat és saját szoba
3. Mindkettő

Sok erőforrás Valamennyi erőforrás Kevés erőforrás
12,4 8,3
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20. ábra A tanulást segítő otthoni erőforrások és a matematikaeredmények közötti összefüggés TIMSS2015
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30. táblázat A szülők matematikával és természettudománnyal kapcsolatos attitűdjei TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország
Nagyon pozitív attitűd Pozitív attitűd Inkább negatív attitűd

Átlag 
indexértékTanulók 

aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 
aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 

aránya (%) Átlag pontszám

Kazahsztán  91 (0,6) 546 (4,6) 9 (0,6) 535 (7,0) 0 (0,1) ~ ~ 11,4 (0,04)
Indonézia  89 (1,0) 399 (3,6) 10 (0,9) 396 (6,8) 1 (0,3) ~ ~ 11,4 (0,06)
Portugália  87 (0,6) 543 (2,2) 13 (0,6) 538 (4,3) 0 (0,1) ~ ~ 10,9 (0,02)
Dél-afrikai Köztársaság  87 (0,8) 381 (3,4) 12 (0,8) 368 (6,6) 1 (0,1) ~ ~ 11,2 (0,05)
Irán  85 (0,9) 436 (3,4) 15 (0,8) 415 (6,0) 1 (0,1) ~ ~ 10,9 (0,05)
Törökország  82 (0,8) 488 (3,0) 17 (0,7) 473 (5,6) 1 (0,2) ~ ~ 10,7 (0,05)
Omán  81 (0,5) 431 (2,7) 18 (0,5) 411 (4,0) 1 (0,1) ~ ~ 10,6 (0,03)
Jordánia  80 (0,9) 399 (3,2) 19 (0,9) 366 (5,9) 1 (0,2) ~ ~ 10,6 (0,04)
Bahrein  80 (0,4) 459 (1,8) 20 (0,4) 435 (3,0) 1 (0,1) ~ ~ 10,6 (0,02)
Szingapúr  79 (0,6) 624 (3,7) 20 (0,5) 603 (4,7) 1 (0,1) ~ ~ 10,7 (0,03)
Katar r 79 (0,9) 454 (3,4) 20 (0,9) 423 (5,1) 1 (0,2) ~ ~ 10,6 (0,04)
Kuvait r 78 (0,9) 366 (5,4) 21 (0,9) 337 (3,8) 1 (0,1) ~ ~ 10,6 (0,05)
Spanyolország  77 (0,8) 512 (2,3) 22 (0,8) 501 (2,6) 1 (0,2) ~ ~ 10,5 (0,03)
Észak-Írország s 77 (1,1) 588 (3,7) 22 (1,1) 577 (5,3) 1 (0,3) ~ ~ 10,4 (0,05)
Litvánia  76 (0,8) 542 (2,7) 24 (0,8) 530 (3,9) 0 (0,1) ~ ~ 10,3 (0,03)
Írország  76 (1,0) 555 (2,3) 24 (1,0) 536 (3,1) 1 (0,1) ~ ~ 10,5 (0,04)
Chile r 75 (0,7) 467 (2,6) 24 (0,7) 456 (3,5) 1 (0,2) ~ ~ 10,4 (0,03)
Ciprus  75 (0,6) 529 (2,6) 24 (0,7) 521 (3,7) 1 (0,2) ~ ~ 10,3 (0,02)
Marokkó  75 (1,3) 386 (3,4) 22 (1,0) 364 (5,9) 3 (0,5) 342 (16,2) 10,4 (0,08)
Dánia  73 (0,8) 545 (2,7) 26 (0,8) 532 (3,8) 1 (0,2) ~ ~ 10,2 (0,03)
Egyesült Arab Emírségek  72 (0,5) 468 (2,6) 27 (0,4) 423 (3,0) 1 (0,1) ~ ~ 10,4 (0,02)
Grúzia  71 (1,1) 465 (3,4) 28 (1,1) 462 (5,5) 0 (0,1) ~ ~ 10,3 (0,06)
Szerbia  71 (1,2) 523 (3,4) 27 (1,1) 512 (6,9) 2 (0,3) ~ ~ 10,3 (0,05)
Lengyelország  71 (0,8) 541 (2,3) 29 (0,8) 523 (2,8) 1 (0,1) ~ ~ 10,2 (0,04)
Szaúd-Arábia  70 (1,1) 391 (3,8) 28 (1,1) 377 (6,5) 2 (0,4) ~ ~ 10,2 (0,06)
Kanada r 70 (1,1) 522 (2,1) 29 (1,0) 510 (2,4) 1 (0,2) ~ ~ 10,2 (0,04)
Új-Zéland s 70 (1,3) 520 (3,0) 28 (1,3) 493 (3,2) 2 (0,2) ~ ~ 10,2 (0,05)
Bulgária  69 (1,5) 532 (4,8) 28 (1,3) 518 (7,2) 3 (0,6) 493 (20,3) 10,1 (0,08)
Oroszország  68 (1,0) 564 (3,3) 31 (1,0) 565 (4,5) 1 (0,1) ~ ~ 10,1 (0,03)
Svédország  65 (1,0) 530 (2,9) 35 (1,0) 513 (3,5) 1 (0,1) ~ ~ 9,9 (0,04)
Magyarország  60 (1,1) 537 (3,7) 38 (0,9) 521 (3,8) 2 (0,2) ~ ~ 9,7 (0,04)
Finnország  60 (0,8) 545 (2,3) 38 (0,7) 527 (2,4) 2 (0,3) ~ ~ 9,7 (0,04)
Hongkong  60 (1,2) 623 (3,5) 38 (1,2) 606 (3,2) 2 (0,3) ~ ~ 9,7 (0,05)
Olaszország  52 (0,8) 511 (3,3) 45 (0,8) 508 (2,6) 3 (0,3) 497 (8,9) 9,3 (0,03)
Szlovákia  51 (0,9) 497 (3,3) 46 (0,9) 505 (2,4) 3 (0,3) 487 (10,1) 9,3 (0,04)
Franciaország  50 (1,1) 501 (3,7) 48 (1,1) 482 (2,9) 1 (0,2) ~ ~ 9,4 (0,05)
Tajvan  49 (0,8) 605 (2,5) 48 (0,8) 592 (2,4) 4 (0,3) 573 (6,1) 9,2 (0,03)
Csehország  48 (0,8) 533 (2,8) 49 (0,8) 526 (2,6) 3 (0,3) 526 (8,6) 9,2 (0,03)
Németország s 46 (1,0) 537 (2,8) 49 (1,1) 530 (2,2) 4 (0,5) 526 (6,2) 9,1 (0,04)
Belgium (flamand)  42 (0,8) 553 (2,6) 54 (0,8) 547 (2,2) 4 (0,3) 520 (7,1) 8,9 (0,03)
Szlovénia s 34 (1,2) 538 (2,9) 63 (1,1) 525 (2,6) 3 (0,4) 510 (9,2) 8,8 (0,04)
Koreai Köztársaság  34 (0,8) 625 (2,8) 62 (0,8) 602 (2,2) 5 (0,4) 583 (5,7) 8,7 (0,03)
Horvátország  24 (0,8) 506 (3,3) 71 (0,8) 503 (1,6) 5 (0,5) 480 (6,2) 8,2 (0,03)
Japán  14 (0,6) 613 (4,3) 68 (0,7) 595 (2,0) 18 (0,7) 573 (3,1) 7,5 (0,03)
Ausztrália  x x x x x x x x x x x x x x 
Hollandia  x x x x x x x x x x x x x x 
Norvégia  x x x x x x x x x x x x x x 
Anglia  – – – – – – – – – – – – – – 
Egyesült Államok  – – – – – – – – – – – – – – 
Nemzetközi átlag  66 (0,1) 510 (0,5) 32 (0,1) 495 (0,6) 2 (0,0) 509 (2,9) – 
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Magyarország  60 (1,1) 548 (3,7) 38 (0,9) 536 (4,4) 2 (0,2) ~ ~ 9,7 (0,04)
Nemzetközi átlag  66 (0,1) 512 (0,5) 32 (0,1) 496 (0,8) 2 (0,0) 504 (3,0)   

A szülők válaszai alapján.
Az indexet a szülők matematikával és természettudománnyal kapcsolatos nyolc állításra adott válaszai alapján alakították ki.  A nagyon pozitív attitűddel rendelkező szülők gyermekei legalább 9,3-es indexértéket 

kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a szülei nagyrészt egyetértettek a nyolcból átlagosan négy állítással, és inkább egyetértettek a másik négy állítással. Az inkább negatív attitűddel rendelkező 
szülők gyermekei legfeljebb 5,9-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a szülei inkább nem értettek egyet a nyolcból négy állítással, és inkább egyetértettek a másik négy állítással. 
A többi tanuló szülei pozitív attitűddel rendelkeznek a matematika és a természettudomány irányába.

Az indexet a TIMSS 2015 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2015-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen. 
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Az összehasonlításhoz nem áll rendelkezésre adat.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb, mint 85%-áról van adat.
s A tanulók legalább 50%-áról, de kevesebb, mint 70%-áról van adat.   
x A tanulók kevesebb mint 50%-áról van adat. 
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Folytatás a következő oldalon
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Kérjük, jelölje meg, mennyire ért egyet a matematikára és a természettudományra vonatkozó következő állításokkal!
Nagyrészt 
egyetértek

Inkább 
egyetértek

Inkább nem 
értek egyet

Nagyrészt nem 
értek egyet

1. A legtöbb foglalkozáshoz szükség van matematikai, természettudományi vagy műszaki ismeretekre.
2. A természettudomány és a technika segíthet megoldani a világ gondjait.
3. A természettudomány magyarázatot ad arra, hogyan működnek a világ dolgai.
4. A gyermekemnek szüksége van a matematikára, hogy boldoguljon a világban.
5. Mindenkinek kellene természettudományt tanulnia.
6. A technika megkönnyíti az életünket.
7. A matematikát lehet a valós életben alkalmazni.
8. A biztonságos és hasznos dolgok tervezéséhez mérnöki tudás szükséges.

9,3 5,9

Nagyon 
pozitív 
attitűd

Pozitív 
attitűd

Inkább 
negatív 
attitűd
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31. táblázat A gyermekkel közösen végzett tevékenységek gyakorisága az általános iskola megkezdése előtt TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország

Gyakran Néha Soha vagy szinte soha
Átlag 

indexérték

Az átlagindexérték 
eltérése 2011hez 

képest
Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Oroszország  70 (0,8) 568 (3,7) 30 (0,8) 558 (3,6) 1 (0,2) ~ ~ 11,3 (0,04)  0,2 (0,07) h

Észak-Írország s 68 (1,3) 592 (3,5) 31 (1,2) 571 (5,5) 0 (0,1) ~ ~ 11,5 (0,06) s 0,2 (0,08) h

Kazahsztán  66 (1,3) 551 (4,9) 34 (1,3) 532 (4,6) 0 (0,1) ~ ~ 11,1 (0,06)  ◊ ◊  

Szerbia  62 (1,1) 530 (3,2) 37 (0,9) 504 (4,8) 1 (0,5) ~ ~ 10,9 (0,06)  ◊ ◊  

Írország  62 (1,0) 560 (2,2) 38 (1,0) 535 (3,1) 1 (0,2) ~ ~ 11,1 (0,05)  0,2 (0,07) h

Új-Zéland s 61 (1,0) 525 (2,7) 38 (1,0) 492 (3,7) 1 (0,1) ~ ~ 11,2 (0,05)  ◊ ◊  

Lengyelország  60 (1,0) 541 (2,3) 39 (1,0) 528 (2,8) 0 (0,1) ~ ~ 10,9 (0,04)  ◊ ◊  

Szlovákia  60 (0,8) 506 (2,8) 39 (0,8) 493 (3,2) 1 (0,4) ~ ~ 10,8 (0,04)  0,0 (0,06)  

Horvátország  59 (0,9) 511 (2,0) 41 (0,9) 491 (2,1) 0 (0,1) ~ ~ 10,8 (0,03)  0,1 (0,05) h

Csehország  57 (0,9) 533 (2,3) 43 (0,9) 525 (2,8) 0 (0,1) ~ ~ 10,7 (0,03)  0,1 (0,04)  

Magyarország  56 (1,0) 538 (3,4) 43 (1,0) 522 (3,8) 1 (0,4) ~ ~ 10,6 (0,03)  0,0 (0,06)  

Szlovénia s 56 (1,0) 533 (2,9) 43 (1,0) 524 (2,7) 1 (0,2) ~ ~ 10,7 (0,04) s 0,2 (0,06) h

Kanada r 55 (1,2) 525 (2,0) 44 (1,1) 510 (2,8) 1 (0,2) ~ ~ 10,7 (0,05)  ◊ ◊  

Grúzia  53 (1,0) 469 (3,8) 46 (1,0) 460 (4,2) 1 (0,2) ~ ~ 10,6 (0,04)  0,4 (0,08) h

Olaszország  51 (1,0) 515 (2,6) 48 (1,0) 504 (3,1) 1 (0,2) ~ ~ 10,5 (0,04)  0,1 (0,05)  

Ciprus  50 (0,9) 538 (3,0) 48 (0,8) 513 (2,9) 2 (0,2) ~ ~ 10,5 (0,04)  ◊ ◊  

Koreai Köztársaság  48 (0,9) 625 (2,6) 50 (0,9) 596 (2,4) 2 (0,3) ~ ~ 10,4 (0,04)  ◊ ◊  

Litvánia  48 (1,1) 547 (2,8) 51 (1,1) 531 (3,2) 1 (0,2) ~ ~ 10,3 (0,04)  0,3 (0,05) h

Spanyolország  48 (0,9) 520 (2,2) 51 (0,9) 500 (2,6) 1 (0,2) ~ ~ 10,3 (0,03)  0,1 (0,05) h

Németország s 46 (0,9) 537 (2,7) 53 (0,9) 529 (2,6) 1 (0,2) ~ ~ 10,3 (0,04) s 0,0 (0,05)  

Bulgária  44 (1,6) 541 (3,8) 45 (1,1) 520 (5,0) 11 (1,5) 485 (16,9) 9,7 (0,12)  ◊ ◊  

Chile r 44 (1,1) 478 (2,6) 55 (1,1) 454 (2,7) 2 (0,3) ~ ~ 10,2 (0,05)  ◊ ◊  

Portugália  43 (0,9) 553 (2,4) 55 (0,9) 534 (2,8) 1 (0,2) ~ ~ 10,1 (0,03)  0,2 (0,06) h

Franciaország  41 (1,1) 503 (3,4) 58 (1,1) 484 (2,9) 1 (0,2) ~ ~ 10,1 (0,03)  ◊ ◊  

Bahrein  40 (0,7) 471 (1,8) 58 (0,7) 443 (2,4) 2 (0,2) ~ ~ 10,0 (0,02)  ◊ ◊  

Egyesült Arab Emírségek  38 (0,6) 479 (2,9) 60 (0,6) 441 (2,5) 2 (0,2) ~ ~ 9,9 (0,03)  0,2 (0,04) h

Dánia  36 (1,0) 552 (3,2) 63 (1,0) 536 (3,2) 1 (0,2) ~ ~ 9,9 (0,04)  ◊ ◊  

Katar r 35 (1,1) 470 (4,3) 62 (1,2) 433 (3,5) 2 (0,2) ~ ~ 9,8 (0,04) r 0,1 (0,06)  

Szingapúr  35 (0,7) 636 (3,7) 61 (0,7) 611 (4,0) 4 (0,3) 581 (7,8) 9,8 (0,04)  0,2 (0,05) h

Jordánia  33 (1,0) 417 (4,1) 62 (0,9) 381 (3,2) 5 (1,0) 323 (15,1) 9,6 (0,09)  ◊ ◊  

Svédország  32 (0,9) 535 (3,4) 67 (0,9) 519 (2,7) 1 (0,2) ~ ~ 9,8 (0,03)  0,1 (0,05)  

Szaúd-Arábia  32 (1,2) 391 (4,8) 65 (1,1) 384 (4,1) 4 (0,6) 364 (11,3) 9,7 (0,07)  ◊ ◊  

Kuvait r 31 (1,1) 375 (5,5) 66 (1,2) 352 (4,4) 3 (0,3) 311 (13,6) 9,6 (0,04)  ◊ ◊  

Finnország  29 (0,8) 547 (2,8) 69 (0,9) 533 (1,9) 1 (0,2) ~ ~ 9,7 (0,03)  0,1 (0,04)  

Belgium (flamand)  28 (0,8) 556 (2,3) 69 (0,8) 545 (2,4) 3 (0,2) 538 (7,7) 9,5 (0,03)  ◊ ◊  

Dél-afrikai Köztársaság  27 (1,0) 415 (6,2) 66 (1,1) 367 (3,3) 7 (0,9) 339 (5,8) 9,3 (0,07)  ◊ ◊  

Indonézia  26 (1,2) 418 (4,3) 67 (1,2) 395 (3,9) 7 (1,0) 363 (9,7) 9,2 (0,08)  ◊ ◊  

Irán  25 (1,1) 453 (5,5) 67 (1,1) 432 (3,6) 7 (0,9) 358 (13,7) 9,2 (0,08)  0,2 (0,09)  

Törökország  25 (1,1) 523 (3,7) 64 (1,1) 483 (3,2) 11 (0,9) 400 (6,3) 9,0 (0,07)  ◊ ◊  

Omán  24 (0,7) 449 (3,8) 72 (0,7) 421 (2,5) 3 (0,3) 390 (7,3) 9,4 (0,03)  0,3 (0,04) h

Tajvan  23 (0,8) 616 (2,8) 69 (0,8) 595 (2,0) 8 (0,6) 561 (4,0) 9,0 (0,05)  0,2 (0,06) h

Japán  22 (0,7) 611 (3,1) 72 (0,7) 590 (2,0) 5 (0,3) 570 (5,9) 9,2 (0,03)  ◊ ◊  

Hongkong  21 (0,8) 638 (4,1) 75 (1,0) 612 (2,9) 5 (0,5) 587 (5,7) 9,2 (0,04)  0,3 (0,05) h

Marokkó  13 (0,7) 401 (4,4) 58 (1,7) 382 (3,9) 29 (2,0) 362 (7,1) 7,7 (0,12)  –0,5 (0,18) i

Ausztrália  x x x x x x x x x x x x x x  x x  

Hollandia  x x x x x x x x x x x x x x  x x  

Norvégia  x x x x x x x x x x x x x x  x x  

Anglia  – – – – – – – – – – – – – –  – –  

Egyesült Államok  – – – – – – – – – – – – – –  – –  

Nemzetközi átlag  43 (0,1) 518 (0,5) 54 (0,2) 497 (0,5) 3 (0,1) 435 (2,6)       

   
TIMSS2015
Természettudomány4

Magyarország  56 (1,0) 549 (3,4) 43 (1,0) 536 (3,9) 1 (0,4) ~ ~ 10,6 (0,03)  0,0 (0,06)  
Nemzetközi átlag  44 (0,2) 521 (0,6) 53 (0,2) 499 (0,6) 3 (0,1) 427 (3,3)       

A szülők válaszai alapján.
Az indexet a szülőknek a gyermekkel közösen végzett tevékenységek gyakorisága alapján alakították ki. A szüleikkel gyakran közösen tevékenységeket végző tanulók legalább 10,4-es indexértéket kaptak, ez az érték 

a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a szülei átlagosan a vizsgált tizenhat tevékenységből nyolcat gyakran és nyolcat néha végeztek közösen a gyermekükkel. A szüleikkel közösen tevékenységeket soha vagy szinte 
soha nem végző tanulók legfeljebb 6,5-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a szülei átlagosan a vizsgált tizenhat tevékenységből nyolcat soha vagy szinte soha és nyolcat néha 
végeztek közösen a gyermekükkel. A többi tanuló néha végzett közösen tevékenységeket a szüleivel az általános iskola megkezdése előtt.

Az indexet a TIMSS 2011 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2011-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
◊ Az ország nem vett részt a 2011-es mérésben.
– Az összehasonlításhoz nem áll rendelkezésre adat.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb, mint 85%-áról van adat.
s A tanulók legalább 50%-áról, de kevesebb, mint 70%-áról van adat.
x A tanulók kevesebb mint 50%-áról van adat.
h Szignifikánsan magasabb, mint 2011-ben.
i Szignifikánsan alacsonyabb, mint 2011-ben.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Folytatás a következő oldalon
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Mielőtt gyermeke elkezdte az általános iskolát, milyen gyakran végezte vele Ön vagy valaki más otthon a következő tevékenységeket?
Gyakran Néha Soha vagy szinte soha

1. Könyvet olvastak
2. Meséltek neki
3. Énekeltek
4. Ábécés játékokkal játszottak (pl. betűkockákkal)
5. Olyan dolgokról, eseményekről beszélgettek, amelyek Önnel történtek korábban
6. Arról beszélgettek, amiket Ön olvasott
7. Szójátékokat játszottak
8. Betűket vagy szavakat írtak
9. Feliratokat vagy címkéket olvastak fel
10. Számolós mondókákat mondtak, vagy számolós dalokat énekeltek
11. Számjátékot játszottak (pl. számozott kockákkal)
12. Megszámoltak különböző dolgokat
13. Alakzatokkal, mértani formákkal kapcsolatos játékokat játszottak (pl. alakzatcsoportosító játékok, puzzle)
14. Építőkockával vagy építőjátékkal játszottak
15. Társasjátékot vagy kártyajátékot játszottak
16. Számokat írtak

10,4 6,5

Gyakran Néha Soha vagy 
szinte soha
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32. táblázat Bölcsődébe, óvodába  járás TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország

Az ország 
teljes körű 
óvodázta

tást biztosít

Az óvodai 
tantervben 
szerepele 

a mate
matikai és 
számolási 
készségek 

fejlesztése?

Jártak bölcsődébe, óvodába Nem jártak bölcső
débe, óvodába3 vagy több évig 2 évig Legfeljebb 1 évig

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pont
szám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pont
szám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pont
szám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pont
szám

Magyarország  k k 93 (0,7) 534 (2,8) 4 (0,6) 479 (11,5) 2 (0,2) ~ ~ 0 (0,1) ~ ~
Dánia  k k 93 (0,5) 543 (2,8) 5 (0,5) 530 (8,5) 2 (0,2) ~ ~ 1 (0,1) ~ ~
Olaszország  k k 89 (0,6) 512 (2,5) 7 (0,4) 494 (5,4) 2 (0,3) ~ ~ 2 (0,3) ~ ~
Svédország  k k 89 (1,2) 527 (2,5) 5 (0,6) 510 (8,3) 4 (0,6) 503 (9,0) 2 (0,4) ~ ~
Belgium (flamand)  k k 88 (0,6) 552 (2,0) 5 (0,4) 531 (6,3) 3 (0,3) 527 (6,9) 3 (0,3) 497 (6,7)
Franciaország  k k 88 (0,7) 495 (2,9) 6 (0,5) 476 (7,8) 4 (0,4) 464 (8,3) 3 (0,3) 472 (8,8)
Koreai Köztársaság  k k 86 (0,7) 610 (2,4) 11 (0,7) 599 (3,8) 2 (0,2) ~ ~ 1 (0,2) ~ ~
Szlovénia s k k 80 (1,3) 531 (2,3) 9 (0,7) 530 (5,4) 5 (0,6) 503 (8,6) 5 (0,7) 525 (7,4)
Szingapúr  k k 80 (0,6) 627 (3,6) 12 (0,5) 589 (5,8) 4 (0,2) 582 (9,0) 4 (0,3) 579 (9,5)
Csehország  k k 78 (0,9) 535 (2,2) 14 (0,8) 516 (3,3) 5 (0,4) 504 (5,1) 3 (0,3) 496 (10,2)
Portugália  k k 74 (1,0) 550 (2,3) 14 (0,8) 532 (3,6) 7 (0,4) 512 (4,2) 4 (0,4) 504 (6,6)
Szlovákia  k k 73 (1,4) 512 (2,4) 12 (0,7) 485 (5,5) 10 (1,0) 471 (11,1) 5 (0,6) 413 (10,1)
Hongkong  k k 72 (0,9) 620 (3,0) 5 (0,4) 605 (11,4) 12 (0,5) 612 (4,5) 10 (0,8) 596 (5,3)
Finnország  k k 69 (1,4) 537 (2,5) 12 (0,8) 538 (3,6) 18 (1,0) 541 (3,8) 1 (0,2) ~ ~
Bulgária  k k 68 (1,8) 535 (3,7) 10 (1,2) 502 (9,8) 17 (1,1) 510 (12,8) 5 (0,7) 500 (13,8)
Litvánia  k k 68 (1,2) 549 (2,6) 8 (0,6) 512 (6,5) 20 (1,0) 516 (3,9) 4 (0,4) 520 (8,8)
Németország s k k 66 (1,1) 540 (2,3) 8 (0,6) 521 (4,9) 15 (0,7) 525 (4,6) 10 (0,8) 511 (5,4)
Lengyelország  k k 63 (1,5) 545 (2,3) 17 (0,8) 521 (3,5) 19 (1,5) 517 (4,1) 0 (0,1) ~ ~
Oroszország  k k 59 (1,7) 571 (4,2) 10 (0,5) 560 (4,2) 13 (0,7) 561 (4,1) 19 (1,1) 548 (4,3)
Grúzia  k k 59 (1,5) 468 (3,8) 21 (0,9) 460 (4,9) 10 (0,6) 464 (7,1) 11 (1,2) 446 (9,0)
Horvátország  k k 58 (1,6) 514 (2,1) 10 (0,8) 491 (4,3) 12 (0,8) 487 (4,6) 20 (1,7) 486 (3,7)
Spanyolország r k k 57 (0,9) 521 (2,1) 18 (0,8) 501 (3,7) 13 (0,6) 500 (4,8) 12 (0,5) 482 (4,8)
Ciprus  k k 57 (1,0) 537 (2,8) 24 (0,8) 517 (3,4) 12 (0,6) 508 (4,5) 8 (0,6) 503 (5,6)
Új-Zéland s k k 56 (1,2) 518 (3,1) 31 (1,0) 513 (3,4) 8 (0,6) 492 (7,2) 5 (0,5) 478 (10,5)
Tajvan  k k 52 (1,0) 601 (2,4) 40 (1,0) 596 (2,5) 7 (0,4) 586 (5,4) 1 (0,2) ~ ~
Dél-afrikai Köztársaság  k k 48 (1,3) 390 (4,6) 14 (0,8) 384 (5,6) 28 (1,2) 362 (3,5) 10 (0,6) 353 (4,3)
Kazahsztán  k k 47 (1,7) 552 (5,6) 12 (1,1) 545 (7,1) 20 (1,1) 542 (5,8) 21 (1,4) 529 (7,0)
Japán  k k 47 (1,1) 597 (2,3) 13 (1,0) 597 (3,8) 4 (0,4) 594 (7,6) 36 (1,0) 589 (2,2)
Szerbia  k k 46 (1,5) 541 (3,2) 12 (0,8) 517 (5,9) 38 (1,6) 498 (6,7) 4 (0,5) 471 (14,0)
Kanada r k k 44 (1,4) 529 (2,3) 25 (0,6) 515 (2,7) 20 (1,1) 505 (3,3) 11 (0,6) 506 (4,0)
Chile r k k 42 (1,1) 471 (2,9) 35 (1,1) 464 (3,5) 15 (0,7) 455 (3,9) 7 (0,6) 444 (5,6)
Bahrein  k k 34 (0,7) 462 (2,2) 34 (0,6) 460 (2,5) 17 (0,8) 451 (5,1) 15 (0,5) 429 (3,6)
Írország  k k 33 (1,0) 560 (2,6) 36 (1,0) 555 (3,0) 25 (0,9) 539 (4,1) 5 (0,5) 517 (7,0)
Marokkó  k k 29 (1,1) 397 (4,5) 21 (0,7) 383 (4,2) 18 (0,9) 360 (4,6) 32 (1,4) 373 (6,7)
Egyesült Arab Emírségek  k k 21 (0,4) 477 (3,6) 44 (0,6) 447 (2,7) 21 (0,4) 462 (3,6) 14 (0,5) 438 (3,9)
Katar r k k 20 (0,8) 463 (6,1) 33 (1,0) 454 (4,1) 25 (0,8) 449 (4,7) 22 (1,2) 417 (5,9)
Kuvait r k k 20 (0,9) 372 (5,8) 40 (1,2) 352 (4,7) 20 (1,1) 367 (6,5) 20 (1,4) 355 (6,0)
Indonézia  k k 18 (1,1) 410 (5,5) 28 (1,6) 425 (4,2) 26 (1,3) 405 (3,7) 28 (2,2) 360 (5,3)
Irán  k k 17 (1,0) 452 (6,0) 14 (0,6) 462 (4,3) 48 (1,4) 432 (3,9) 21 (1,3) 396 (7,2)
Omán  j n. é. 15 (0,5) 441 (5,1) 27 (0,8) 444 (3,4) 29 (0,6) 432 (4,1) 29 (0,9) 400 (3,1)
Jordánia  k k 13 (0,9) 401 (7,0) 21 (1,0) 422 (4,8) 41 (1,3) 401 (3,5) 25 (1,1) 345 (5,1)
Törökország  k k 11 (0,9) 496 (8,5) 11 (0,7) 523 (6,5) 50 (0,9) 493 (3,2) 28 (1,1) 447 (4,2)
Szaúd-Arábia  k k 6 (0,6) 404 (8,4) 18 (1,2) 384 (5,6) 31 (1,4) 388 (4,4) 45 (1,8) 380 (5,6)
Ausztrália  k k x x x x x x x x x x x x x x x x
Hollandia  j n. é. x x x x x x x x x x x x x x x x
Norvégia  k k x x x x x x x x x x x x x x x x
Egyesült Államok  á. e. n. é. – – – – – – – – – – – – – – – –
Anglia  k k – – – – – – – – – – – – – – – –
Észak-Írország  k k – – – – – – – – – – – – – – – –
Nemzetközi átlag  54 (0,2) 512 (0,6) 18 (0,1) 499 (0,8) 16 (0,1) 488 (1,0) 12 (0,1) 466 (1,2)

  
TIMSS2011
Természettudomány4

Magyarország  k j 93 (0,7) 546 (2,9) 4 (0,6) 495 (10,5) 2 (0,2) ~ ~ 0 (0,1) ~ ~
Nemzetközi átlag  55 (0,2) 515 (0,7) 18 (0,1) 503 (0,9) 15 (0,1) 491 (1,1) 12 (0,1) 466 (1,4)

A nemzeti kutatásszervező szolgáltatta a tantervi, a szülői kérdőív a bölcsődébe, óvodába járással kapcsolatos adatokat.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Az összehasonlításhoz nem áll rendelkezésre adat.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb, mint 85%-áról van adat.
s A tanulók legalább 50%-áról, de kevesebb, mint 70%-áról van adat.
x A tanulók kevesebb mint 50%-áról van adat.
á. e. Államonként eltérő.
n. é. Nem értelmezhető a kérdés.
k Igen
j Nem
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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Iskolai környezet és erőforrások
Az elmúlt évtizedekben egyre inkább előtérbe került az a szemlélet, amely a tanulók teljesítményét a 
családi háttér és az iskolai hatások kontextusában értelmezi. A családi és otthoni erőforrások mellett 
az iskolai-tanítási közeg alkotóelemei (az iskola felszereltsége, a pedagógusok szakmai felkészültsé-
ge, a tanár-diák kapcsolat minősége, az iskolai élmények stb.) is szignifikáns hatást gyakorolnak a 
tanulók teljesítményére.

Az iskola infrastruktúrája, felszereltsége, az épületek állapota, illetve a rendelkezésre álló ok-
tatási helyiségek mennyisége és minősége szintén hatással van a tanulók teljesítményére. A diákok 
már az iskolába jelentkezéskor szembesülnek az intézmény külső megjelenésével, és a termek, illetve 
a bútorzat minősége a későbbiekben is befolyásolja a tanítás-nevelés légkörérét. Nemzetközi mérések 
tapasztalatai azt mutatják, hogy általában azokban az iskolákban teljesítenek jobban a diákok, ame-
lyekben a termek felszereltsége, oktatási segédanyagokkal és technikai eszközökkel való ellátottsága 
magasabb fokú (Greenwald–Hedges–Laine 1996). A matematikai és természettudományi kompe-
tencia fejlődését jelentősen befolyásolja a számítógépekkel való ellátottság, illetve a rendelkezésre 
álló laboratóriumi felszereltség (Laffey–Espinosa–Moore–Lodree 2003). A különböző technológiai 
eszközök jótékony hatása ugyanakkor csak akkor tud realizálódni, ha megfelelően képzett szakem-
berek, pedagógusok állnak az iskola alkalmazásában. A szaktantermek, számítógéptermek és oktatási 
segédeszközök megléte vagy hiánya nem közvetlenül befolyásolja a tanulók tudását és képességeik 
fejlődését, de jól jelzi az iskola lehetőségeit és korlátait, közvetítve más, fel nem mért tényezők látens 
hatásait is (Hanushek–Kain–Rivkin 2004).

A TIMSS-mérés tanulói, tanári és iskolai kérdőívei számos, iskolai környezetre vonatkozó kér-
dést tartalmaztak. Feltérképezték az iskolák elhelyezkedését és felszereltségét, valamint az iskola és 
a tanítás légkörét, a tanulást elősegítő-támogató jellemzőket éppúgy, mint a tanulást negatív irány-
ban befolyásoló hiányosságokat, akadályokat. A következőkben az e területen kapott eredményeket 
ismertetjük.

Az iskola tanulói összetétele

A Coleman-jelentés (1966) óta kiemelkedő érdeklődés övezi az iskolák tanulói összetétele és az egyéni 
tanulói teljesítmény közötti összefüggéseket. Az oktatáskutatás területén régóta ismert tény, hogy 
az iskola tanulói összetétele befolyásolhatja a teljesítményeket, és a hátrányosabb helyzetű tanulók 
gyakran eredményesebbek tudnak lenni, ha olyan iskolába járnak, ahol a tanulók többsége előnyös 
szociokulturális háttérrel rendelkezik (Rumberger–Palardy 2005; Sirin 2005).

A tanulói összetétel kérdésköre azért kulcsfontosságú, mert a tudásközvetítés formális rendszerét 
végigkísérik a szelekció különböző formái. Ez egyfelől megnyilvánul a szülők iskolaválasztásában, ami 
az iskolakörzet elhagyásával és a lakóhely megváltoztatásával is együtt járhat, másfelől az intézmé-
nyek kiválasztási stratégiájában (felvételi, előnyben részesítés), illetve későbbi szelektálási logikájában 
(magántanulóvá nyilvánítás, buktatás, más osztályba helyezés). A különböző kiválasztási stratégiák 
alkalmazása homogén tanulócsoportok kialakulásához vezet, ami egyúttal lényegesen hozzájárul a 
meglévő, otthonról hozott társadalmi előnyök és hátrányok fennmaradásához.

4. évfolyam

A kérdés elemzéséhez a TIMSS-vizsgálatban az iskolaigazgatókat arról kérdezték, hogyan jellemeznék 
az iskolájukba járó tanulókat a családok anyagi helyzete alapján. A 33. táblázat bemutatja, hogyan 
oszlanak meg a tanulók az intézményvezetők válaszai alapján képzett kategóriák mentén, illetve 
milyen az egyes kategóriákba tartozó iskolákban a tanulók matematikaeredménye. 

Nemzetközi összehasonlításban a tanulók megközelítőleg egyenlő arányban oszlanak el a kü-
lönböző kategóriákba tartozó iskolákban: a negyedikes tanulók 37 százaléka jár olyan iskolába, ahol 
nagyobb arányban vannak előnyös családi hátterű tanulók, és nekik van a legmagasabb eredményük 
is (527 pont). A skála másik végén a tanulók 29 százaléka jár olyan intézménybe, ahol a hátrányos 
helyzetű tanulók vannak nagyobb arányban, és az ő teljesítményük a legalacsonyabb (483 pont). 
Oktatáspolitikai, oktatásszervezési szempontból az utóbbi kategóriába tartozó iskolák és tanulók 
aránya a legfontosabb, hiszen ezekben az iskolákban külön források, anyagi és szakmai segítség 
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nélkül gyakran sokkal nehezebb a pedagógusok munkája, mint egy átlagos vagy előnyös anyagi 
helyzetű tanulókat oktató iskolában. A részt vevő országok átlagos adatai ebben a megközelítés-
ben arra engednek következtetni, hogy a tanulók majdnem egyharmada olyan intézményben tanul 
már az általános iskolában, ahol a pedagógiai munka során a hátrányos helyzetű diákok speciális 
igényeit, illetve az eltérő családi-otthoni körülményekből származó tudásszerzési különbségeket is 
figyelembe kell venni.  

Az egyes oktatási rendszerek egyébként nagyon különböznek a hátrányos anyagi-szociális hátterű 
iskolában tanuló diákok arányát tekintve, a skála 4 százaléktól (Oroszország) 77 százalékig változik 
(Dél-afrikai Köztársaság). Figyelemre méltó az is, hogy több fejlett, komoly gazdasági potenciállal 
rendelkező OECD-országban is magas a hátrányos szociokulturális hátterű intézményekbe járó diákok 
aránya (Németországban 33, Angliában 37, az Egyesült Államokban pedig 59 százalék). A skála másik 
végén a skandináv országok, valamint Finnország, Hollandiát, Kazahsztán, illetve két, a nemzetközi 
mérésekben rendszerint messze átlagon felül teljesítő ázsiai ország (Japán és Szingapúr) áll; ezekben 
az országokban legfeljebb 10 százalék a hátrányos anyagi helyzetű diákokat oktató iskolák aránya. 

Bár a tanulói összetétel alapján történő csoportosítás nem objektív szempontokon, hanem az 
iskola igazgatók részint szubjektív megítélésén nyugszik, az adatokból kirajzolódó kép így is egyér-
telmű. Néhány kivételtől eltekintve (Katar, Omán, Oroszország) az látszik, hogy az előnytelenebb 
összetételű iskolai közösségtől az előnyösebb összetétel felé haladva növekszik a tanulók átlagtelje-
sítménye, vagyis az eredmények azt a klasszikus tételt igazolják, hogy a jobb családi háttérrel rendel-
kezők iskolai eredményessége átlagosan magasabb, mint az előnytelen szociokulturális környezetből 
érkező társaiké. A skála alapján a két szélső kategóriába sorolt diákok teljesítménykülönbsége némely 
országban kiemelkedően magas: a Dél-afrikai Köztársaságban 165, Új-Zélandon 79, Marokkóban 77, 
Ausztráliában 72 ponttal voltak átlagosan eredményesebbek matematikából az előnyösebb összeté-
telű iskolába járó diákok. A szóban forgó különbség az egyébként az esélyegyenlőségre kiemelkedő 
hangsúlyt fektető skandináv országokban – Dánia kivételével – is a nemzetközi átlag (44 pont) kö-
zelében van: Norvégiában 40 pont, Svédországban pedig 47 pont a differencia. Az eltérő összetételű 
iskolákban tanuló diákok teljesítménykülönbsége az európai országok közül Szlovéniában (7 pont) és 
Finnországban (13 pont) a legalacsonyabb; az adatok alapján úgy tűnik, ebben az országban sikerült 
leginkább megvalósítani az egyenlő esélyek politikáját a közoktatásban. 

A magyar tanulók a nemzetközi átlagnál szignifikánsan kisebb arányban járnak olyan iskolába, 
ahol a tanulók nagyobb része előnyös családi háttérrel rendelkezik (27 százalék), és szignifikánsan 
nagyobb arányban járnak olyan iskolába, ahol a tanulók nagyobb aránya hátrányos helyzetű (40 szá-
zalék). Érdemes kiemelni, hogy ez utóbbi arány az európai országok közül csak Szerbiában (44 száza-
lék) és Portugáliában (46 százalék) magasabb. Az adatok azt mutatják, hogy Magyarországon már a 
4. évfolyamosok esetében is sok olyan iskola van, amelyben kifejezetten magas a hátrányos szociális 
helyzetű tanulók aránya, azaz iskolarendszerünkben már a 4. évfolyamon is jobban elkülönülnek a 
kedvezőtlen anyagi helyzetű családok gyermekei, mint a legtöbb fejlett és jó eredményt elérő oktatási 
rendszerben. A két szélső kategóriában található tanulók matematikateljesítménye (564 és 494 pont) 
közötti különbség 70 pont, amely szintén magasabb a két szélső kategóriába tartozó tanulók közötti 
különbségnél (60 pont), és hasonlóan nagy különbségeket találunk a tanulók természettudományi 
(69 pont a nemzetközi 43 ponthoz képest) eredményeit vizsgálva is. Az eredmények tükrében egy-
értelmű, hogy az iskola tanulóinak anyagi-szociális helyzete olyan tényező, amely Magyarországon 
a nemzetközi átlagnál erősebben befolyásolja a tanulók matematikai és természettudományi telje-
sítményét már a 4. évfolyam végén is. Vagyis a diákok közötti teljesítménykülönbségek, amelyek 
a tanulmányi életúton előrehaladva (és főként a középiskolai képzési formák mentén) jellemzően 
tovább növekednek, már a közoktatás első fázisában, az általános iskola alsó tagozatán is jelentő-
sek, és minden kétséget kizáróan összefüggnek a családi-otthoni környezetből hozott előnyökkel, 
hátrányokkal és lehetőségekkel.

8. évfolyam

Az iskolák tanulói összetétele természetesen a magasabb évfolyamokon is fontos kérdés. Ha a tanulók 
az általános iskola végéig (8. évfolyam) nem tudnának más képzési formákba átmenni, akkor az 
intézményvezetők az iskolájukba járó tanulókat a családok anyagi helyzete alapján többé-kevésbé 
hasonló módon ítélnék meg a 4. és a 8. évfolyamon is. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az 
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egyes oktatási rendszerekben más-más képzési formák és szelekciós pontok vannak, Magyarországon 
például a nyolcadik évfolyamos diákok az általános iskola mellett hat vagy a nyolc évfolyamos gim-
náziumban is folytathatják tanulmányaikat. A különböző képzési programokba a diákok felvételik 
útján kerülnek be, így az egyes intézményekben szelektált és gyakran eltérő gazdasági, szociális, 
kulturális jellemzőkkel leírható tanulócsoportok jönnek létre.

A kérdés áttekintéséhez a TIMSS-vizsgálatban a 8. évfolyamosok esetében is az iskolaigazgató-
kat kérdezték arról, hogyan jellemeznék az iskolájukba járó tanulókat a családok anyagi helyzete 
alapján. A 34. táblázat bemutatja, hogyan oszlanak meg a tanulók az intézményvezetők válaszai 
alapján képzett kategóriák mentén, illetve milyen az egyes kategóriákba tartozó iskolákban a tanulók 
matematikaeredménye. 

Nemzetközi összehasonlításban a tanulók megközelítőleg egyenlő arányban oszlanak el a kü-
lönböző kategóriákba tartozó iskolákban. A nyolcadikos tanulók 31 százaléka jár olyan iskolába, ahol 
nagyobb arányban tanulnak előnyös családi hátterű tanulók, és nekik van a legmagasabb eredményük 
ezen az évfolyamon is (513 pont). A skála másik végén a tanulók 36 százaléka jár olyan intézménybe, 
ahol a hátrányos helyzetű tanulók vannak nagyobb arányban, és az ő teljesítményük a legalacsonyabb 
(457 pont). A két szélső kategóriába tartozó nyolcadikos tanulók átlageredménye közötti különbség 
56 pont, miközben a 4. évfolyamon 44 pont volt ez a differencia. Az adatok arra is rávilágítanak, 
hogy tanulók 31 százaléka olyan intézményben tanul az általános iskola felső tagozatán, ahol a pe-
dagógiai munka során a hátrányos helyzetű diákok speciális igényeit, illetve az eltérő családi-otthoni 
háttérből fakadó tudásszerzési különbségeket is figyelembe kell venni, és nagy valószínűséggel további 
források, anyagi és szakmai segítségre van szükség ahhoz, hogy az esélykülönbségeket pedagógiai 
eszközökkel enyhíteni tudják. 

Az egyes oktatási rendszerek nagyon különböznek a hátrányos anyagi helyzetű iskolában tanuló 
8. évfolyamos diákok arányát tekintve, a skála 5-8 százaléktól (Kazahsztán, Málta, Norvégia) egészen 
79-81 százalékig (Dél-afrikai köztársaság, Marokkó) változik. Szembeötlő az is, hogy az Egyesült 
Államokban a 8. évfolyamos diákoknak több mint a fele (56 százalék) tanul hátrányos szociokultu-
rális összetételű iskolában, és még ennél is nagyobb az előnytelen társadalmi-gazdasági környezetből 
származó diákok körében tanulók aránya egyes közel-keleti (Jordánia) ázsiai (Malajzia, Thaiföld), és 
afrikai (Botswana, Dél-afrikai Köztársaság) országokban, valamint Chilében. A skála másik végén 
a skandináv országokat, valamint Japánt, Katart, Máltát és Oroszországot találjuk, ezekben az or-
szágokban legfeljebb 10 százalék a hátrányos szociokulturális összetételű iskolában tanulók aránya. 
Mindenképpen érdemes hangsúlyozni, hogy a skandináv országokban (Norvégia és Svédország vett 
részt mind a TIMSS-mérésben mind a két évfolyamon), valamint Japánban a 4. és a 8. évfolyamos 
tanulóknak legfeljebb egytizede tanul hátrányos szociokulturális összetételű iskolákban, vagyis 
ezekben az országokban nemzetközi összehasonlításban is kis különbségek mutatkoznak az egyes 
iskolák között a tanulók szociális háttere tekintetében.

A tanulói összetétel és a tanulói teljesítmények közötti kapcsolat a 8. évfolyamosok körében 
is –  néhány kivételtől eltekintve – egyirányú: az előnytelenebb összetételű iskolai közösségtől a 
kedvező hátterű iskolák felé haladva növekszik a tanulók átlagteljesítménye, vagyis a jobb családi 
háttérrel rendelkezők iskolai eredményessége átlagosan magasabb, mint az előnytelen szociokulturális 
környezetből érkező társaiké. A skála alapján a két szélső kategóriába sorolt diákok teljesítmény-
különbsége némely országban kiemelkedően magas: a Dél-afrikai Köztársaságban 134, Szingapúr-
ban 106, Malajziá ban 95 ponttal voltak eredményesebbek matematikából a kedvező hátterű iskolába 
járó diákok. Az eltérő összetételű iskolákban tanuló diákok teljesítménykülönbsége az európai orszá-
gok közül Oroszországban (4 pont) és Szlovéniában (23 pont), a nem európai országok közül pedig 
Katarban (4 pont) és Grúziában (25 pont) a legalacsonyabb. 

A magyar 8. évfolyamos tanulók hasonlóan a 4. évfolyamosokhoz, a nemzetközi átlagnál szigni-
fikánsan alacsonyabb arányban járnak olyan iskolába, ahol a tanulók nagyobb része előnyös családi 
háttérrel rendelkezik (23 százalék), és magasabb arányban járnak olyan iskolába, ahol a tanulók 
nagyobb aránya hátrányosabb helyzetű (41 százalék). A két évfolyam eredményei alapján úgy tűnik, 
hogy a tanulók szociokulturális hátteréből adódó pedagógiai kihívások erőteljesen végigkísérik az 
alapfokú oktatást. Az előnytelen szociokulturális összetételű iskolába járók aránya egyetlen európai 
országban sem olyan magas, mint Magyarországon (41 százalék), a hazánkéhoz hasonló arányszámot 
Izraelben (43 százalék) és Kuvaitban (45 százalék) találunk. Korábban láttuk, hogy Magyarországon 
már a 4. évfolyam esetében is sok olyan iskola van, amelyben magas a szociálisan hátrányos helyzetű 
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tanulók aránya, és az adatok azt mutatják, hogy a 8. évfolyamba lépve – nagy valószínűséggel a korai 
szelekció eredményeképpen – azoknak az intézményeknek az aránya csökken, ahol többségében 
kedvező családi környezetből érkező diákok vannak. A két szélső kategóriában található nyolcadikos 
tanulók matematikateljesítménye (562 és 470 pont) közötti különbség 92 pont, amely szintén jóval 
nagyobb a két szélső kategóriába tartozó tanulók nemzetközi átlagai közötti különbségnél (56 pont), 
és hasonlóan nagy különbségeket találunk a tanulók természettudományi (80 pont a nemzetközi 
55 ponthoz képest) eredményeit vizsgálva is. A nyolcadikos eredmények alapján nyilvánvaló, hogy 
az iskola tanulóinak anyagi-szociális helyzete olyan tényező, amely Magyarországon a nemzetközi 
átlagnál erősebben összefügg a tanulók matematikai és természettudományi teljesítményével az 
általános iskola alsó és felső tagozatán egyaránt.

Az iskola teljesítménybeli elvárásai

Az iskolák sikerességének egyik fontos építőkockája, hogy milyen teljesítménybeli elvárásokat fogalmaz-
nak meg, és miképpen közvetítik azokat a diákok irányába. Az iskola, valamint a tanárok el várásai és 
a tanulói teljesítmény között pozitív kapcsolat mutatkozik, és ha a pontosan megfogalmazott tanulási 
célokhoz megfelelő pedagógiai munka és a szülők bevonása is társul, akkor az el várások és a visszajel-
zések a szocioökonómiai hátrányok hatását is képesek ellensúlyozni (McGuigan–Hoy 2006).

A tanulás céljait és a követelményeket a tanulók felé főként a tanárok közvetítik, ezért a célok 
megvalósításához elengedhetetlen, hogy a tanárok maguk is azonosuljanak a célokkal. Fontos, hogy 
a tanárok ösztönözzék és támogassák a tanulókat az iskola céljainak elérésében, és bízzanak tanít-
ványaik képességeiben. Emellett a szülői támogatás is nagymértékben hozzájárul az iskola kollektív 
céljainak hatékony megvalósításához és a tanulók meggyőződéséhez, hogy a kitűzött oktatási célokat 
el tudják érni. 

A kutatások arra is rámutattak, hogy a pedagógusok közötti együttműködés szintén pozitív 
összefüggést mutat a tanulói teljesítményekkel (Wheelan–Kesselring 2005). Azok a tanárok, akik 
rendszeresen megbeszélik kollégáikkal tanítási tapasztalataikat, illetve együttműködnek egymással 
az óravázlatok kialakításában, általában maguk is elégedettebbek a munkájukkal, és kisebb eséllyel 
hagyják el a pedagógusi pályát (Johnson–Berg–Donaldson 2005). A kollektív módon együttműködő 
pedagógusok és az általuk közvetített elvárások, valamint együttműködésük a szülőkkel együttesen 
képesek olyan iskolai klímát teremteni, amelyben az iskolával és a tanulással kapcsolatos tanulói 
attitűdök magasabb iskolai eredményességhez vezetnek (Jeynes 2005; Hoy–Tarter–Hoy 2006).

4. évfolyam

A TIMSS-mérés során megkérdezték az iskolaigazgatókat és a tanárokat, hogyan viszonyulnak az 
iskola tantervi céljaihoz, milyen a tanárok, szülők és gyerekek viszonya a tanulói teljesítményekhez. 
Mivel az iskolaigazgatók és a tanárok válaszainak elemzése hasonló eredményre vezet, kötetünkben 
csak a tanárok válaszai alapján mutatjuk be az eredményeket. A 35. táblázat ismerteti a kérdések 
alapján képzett index megoszlását és a tanulók matematikaeredményeit az index szerinti felosztás-
ban (a táblázat végén a feltett kérdések is megtalálhatók). Az index értékei alapján három kategóriát 
alakítottak ki (az iskola nagyon erősen ösztönzi, erősen ösztönzi, közepesen ösztönzi a tanulók tel-
jesítményét), és a diákok eredményeit e kategóriák mentén is kiértékelték.

A  részt vevő országok átlagát tekintve a tanulók 7 százaléka jár olyan iskolába, ahol a taná-
rok szerint nagyon erősen ösztönzik a tanulók teljesítményét. A  tanulók 56 százaléka tanul olyan 
iskolában, ahol erősen ösztönzik, és 36 százaléka olyanban, ahol közepesen ösztönzik a tanulókat a 
magasabb teljesítményre. Noha van olyan ország, ahol a tanárok válaszai alapján az erősebben ösz-
tönző iskolai közeg nem jár magasabb teljesítménnyel, a legtöbb országban szignifikáns különbség 
van a két szélső kategóriába tartozó tanulók átlageredménye között a célratörőbb iskolák javára. 
Nemzetközi átlagban a két szélső kategória tanulóinak matematikateljesítménye között 27 pontos 
(515 és 488 pont), természettudományi teljesítménye között 31 pontos (522 és 491 pont) a különbség.

A magyar adatok azt mutatják, hogy a nemzetközi átlagnál kisebb arányban (nemzetközi: 7 szá-
zalék, magyar: 1 százalék) járnak a tanulók olyan iskolába, amely a tanárok szerint nagyon erősen 
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ösztönzi a tanulói teljesítményeket, és ezzel párhuzamosan 15 százalékponttal több tanuló (52 százalék) 
tanul Magyarországon a legalsó kategóriába tartozó iskolában, mint nemzetközi szinten. 

Ezzel a nemzetközi összehasonlításban viszonylag negatív megítéléssel Magyarország nincs 
egyedül, a szomszédos országok közül Szlovákiában, Szlovéniában is hasonlóan ítélik meg a tanárok 
az iskolák teljesítményösztönző szerepét, de ez a szemlélet jellemzi többek között a lengyel, a holland, 
az orosz vagy a japán pedagógusokat is. A  magyar tanulók matematikateljesítményére a nemzet-
közi átlagnál erősebb hatással van az index értéke, a tanulói teljesítményeket erősen és közepesen 
ösztönző iskolák tanulóinak eredménye között 38 pont a különbség, szemben a nemzetközi átlagok 
közötti 25  pontos különbségével. Ugyanakkor a természettudományi teljesítménnyel lényegében a 
nemzetközi átlaggal megegyező módon függ össze a szóban forgó index. 

8. évfolyam

Az iskola tanulmányi elvárásai, a tanulmányi eredményesség fontossága a közoktatás valamennyi 
évfolyamán meghatározó, ezért a TIMSS-felmérésben a 8. évfolyamosok igazgatóit és tanárait is 
megkérdezték arról, hogyan viszonyulnak az iskola tantervi céljaihoz, milyen a tanárok, szülők és 
gyerekek viszonya a tanulói teljesítményekhez. A 8. évfolyamosok esetében az iskolaigazgatók és a 
tanárok válaszai a nemzetközi átlagokat tekintve hasonlóak, Magyarország esetében az igazgatók 
valamivel pozitívabban ítélik meg az iskola ösztönző szerepét, mint a pedagógusok, de a változók 
közötti összefüggés elemzése így is hasonló eredményre vezet, ezért a következőkben is a tanárok 
válaszaira fókuszálunk.

A 36. táblázat ismerteti a kérdések alapján képzett index megoszlását és a tanulók matematika-
eredményeit az index szerinti felosztásban. Az index értékei alapján három kategóriát alakítottak 
ki (az iskola nagyon erősen ösztönzi, erősen ösztönzi, közepesen ösztönzi a tanulók teljesítményét), 
és a diákok eredményeit e kategóriák mentén is elemezték. Az index kialakítása megegyezett a két 
évfolyamon. A táblázat végén a feltett kérdések is megtalálhatók.

A  részt vevő országok átlagát tekintve a tanulók 5 százaléka jár olyan iskolába, ahol a taná-
rok szerint nagyon erősen ösztönzik a tanulók teljesítményét. A  tanulók 46 százaléka tanul olyan 
iskolában, ahol erősen ösztönzik, és 49 százaléka olyanban, ahol közepesen ösztönzik a tanulókat 
a magasabb teljesítményre. A nyolcadikosokat oktató tanárok válaszai alapján egyértelmű kép raj-
zolódik ki az iskola ösztönző közege és a tanulói teljesítmények között. Nemzetközi átlagban a két 
szélső kategória tanulóinak matematikateljesítménye között 51 pontos (515 és 464 pont), természet-
tudományi teljesítménye között 49 pontos (520 és 471 pont) a különbség. Néhány kivételtől eltekintve 
(matematikából Grúzia, természettudományból Libanon), valamennyi országban látható, hogy a 
kevésbé ösztönző közegtől az erősen ösztönző iskolai klíma felé haladva nő a tanulók teljesítménye 
matematikából és természettudományból.

A magyar adatok a 8. évfolyamosok esetében is valamivel negatívabb képet mutatnak, mint a 
nemzetközi átlag. Hazánkban a pedagógusok megítélése alapján a tanulók a nemzetközi átlagnál 
kisebb arányban (nemzetközi: 5 százalék, magyar: 1 százalék) járnak olyan iskolába, amely nagyon 
erősen ösztönzi a tanulói teljesítményeket, és ezzel párhuzamosan 13 százalékponttal több tanuló 
(mintegy 63 százalék) tanul Magyarországon a legalsó kategóriába tartozó iskolában, mint nemzet-
közi szinten. Ezzel a nemzetközi összehasonlításban viszonylag negatív megítéléssel Magyarország 
nincs egyedül, a szomszédos országok közül Szlovéniában is hasonlóan ítélik meg a tanárok az 
iskolák teljesítményösztönző szerepét, de ez a szemlélet jellemzi az európai országok közül pél-
dául az orosz, a svéd vagy az olasz pedagógusokat is. Látni kell viszont, hogy a   magyar tanulók 
teljesítményére a  nemzetközi átlagnál erősebb hatással van az index értéke, a tanulói teljesítmé-
nyeket erősen és közepesen ösztönző iskolák tanulóinak eredménye között matematikából 58 pont 
a különbség, szemben a nemzetközi átlagok 31 pontos különbségével. Természettudományból ez a 
különbség 39 pont, míg a nemzetközi átlagok között 28 pont. A 4. évfolyamosoknál tapasztaltakhoz 
viszonyítva tehát a nyolcadikosok esetében is a matematikaeredményekkel függ össze erősebben az 
iskola ösztönző, a  tanulói teljesítmény fontosságát hangsúlyozó klímája, ugyanakkor a magasabb 
évfolyamon a természettudományi eredményeket is erőteljesebben befolyásolja, mint azt az alsó 
tagozatosoknál láttuk.
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A tanítást-tanulást hátráltató tényezők

A tanítás-tanulás folyamatát számos tényező nehezítheti, akadályozhatja, és ezek a hátráltató kö-
rülmények hatást gyakorolhatnak azoknak a diákoknak a tudására is, akik ezeket a körülményeket 
közvetlenül vagy közvetve elszenvedik. 

A TIMSS-vizsgálat a tanári kérdőív segítségével próbálta feltérképezni ezeket a tényezőket, vala-
mint azt, hogy ezek mekkora hatással lehetnek a diákok tudására. A kérdőívben azt kérdezték meg 
a természettudományt oktató tanároktól, hogy milyen mértékben hátráltatja őket az adott osztály 
tanításakor a diákok előzetes tudásának hiánya, a diákok nem elégséges táplálkozása, kialvatlansága, 
fegyelmezetlensége, érdektelensége, a diákok mentális, érzelmi és pszichológiai problémái. A válaszok 
alapján három kategóriát hoztak létre: azt, ahol ilyen körülmények egyáltalán nem hátráltatják, ahol 
némiképpen zavarják, és azt, ahol nagymértékben hátráltatják a tanárok munkáját. 

Vannak olyan oktatási rendszerek, ilyen például a japán, a cseh és a lengyel, ahol a tanárok 
nagyobbik része úgy taníthat, hogy munkája közben nem hátráltatja diákjainak a problémája és 
hátrányos helyzete, és ezekben az országokban nem is volt a felmérésben olyan diák, akinek az is-
kolájában a tanítás komolyabb akadályokba ütközött volna. Az országok egy másik csoportjára (így 
például Tajvanra, Olaszországra, Dániára, Litvániára, Portugáliára, Ciprusra, a Koreai Köztársaságra, 
Kazahsztánra és Szlovéniára) az jellemző, hogy a diákok többsége olyan osztályban tanul, amelyben 
a tanár munkáját hátráltatják ugyan a diákokkal összefüggő, iskolán kívüli problémák, ám a diákok 
eredményeiben nem jelentkezik jelentős tudáskülönbség emiatt. A magyar oktatási rendszert az 
jellemzi, hogy a 4. évfolyamon átlagos, a 8. évfolyamon a nemzetközi átlagnál kevesebb a nehezebb 
környezetben tanuló diák és tanító tanár, ám akiket ezek a nehézségek a 4. évfolyamon érintenek, 
azoknak az eredményeire ez sokkal nagyobb negatív hatást gyakorol, mint a legtöbb országban.

A 37. és 38. táblázat aszerint rendezi csökkenő sorrendbe az országokat, hogy azok milyen 
arányban tudják biztosítani diákjaik számára a zavartalan tanulás feltételeit. 

4. évfolyam

A felmérést megírt diákok 37 százaléka tanulhat zavartalan körülmények, 7 százaléka pedig meg-
lehetősen nehéz feltételek mellett. A 46 ország között ezekben az arányokban nagy a különbség. 

Mint az adatokból látszik, e tekintetben messze Japán van a legjobb helyzetben, hiszen a diá-
kok háromnegyede tanulhat olyan osztályban, ahol a tanítást nem hátráltatja zavaró körülmény (ez 
éppen kétszerese a felmért országok átlagának), és nem írta meg a felmérést egyetlen olyan gyerek 
sem, akinek a tanítása/tanulása komoly akadályokba ütközne. E tekintetben szintén jó helyzetben 
vannak a cseh, az indonéz és a lengyel diákok is. A skála másik végén Chilét, Törökországot és Ma-
rokkót találjuk, ahol mindössze a diákok 13-17 százaléka számára adottak az ideális körülmények, 
és ennél valamivel nagyobb azon tanulók aránya, akiknek a tanárokkal együtt komoly problémákat 
kell leküzdeniük. A 4. évfolyam országai közül a skálának ezen a végén találjuk Oroszországot, az 
Egyesült Államokat, Kanadát, Franciaországot és Szlovéniát is, amely országoknál az eredmények 
ismeretében ez némiképp meglepő. 

A 4. évfolyamos magyar diákok, Finnországhoz és a Koreai Köztársasághoz hasonlóan az 
átlagosnál valamelyest jobb helyzetben vannak a részt vevő 46 ország között, hiszen a diákok 
41 százaléka tanulhat problémamentes környezetben és mindössze 3 százalék helyzete hátrányos 
valamilyen szempontból. A 8. évfolyamon a megfelelő körülmények között tanuló diákok aránya 
hasonló, mint amilyen a fiatalabb korosztálynál volt, ám a problémák miatt nehezebb körülmények 
között tanuló diákok aránya majdnem háromszorosa (8 százalék) a 4. évfolyamban megállapított 
3 százaléknak.

8. évfolyam

A 8. évfolyamos diákok esetében a 4. évfolyaménál kisebb, 28 százalék a zavartalan körülmények 
között tanuló diákok 39 országra vetített átlagos aránya, és 10 százalék a problémák által valami-
képpen akadályozottaké. A skála két végpontján ezúttal is Japán és Marokkó található. A japán 
iskolarendszer és társadalom jó „egészségi állapotára” utal az, hogy a 8. évfolyam esetében bármely 
más országhoz képest legalább 30 százalékkal több az olyan japán diák, akinek nem kell megküzdenie 
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sem az oktatás minőségének heterogenitásával (előzetes tudásbéli különbségek), sem a társadalmon 
belüli különbségekből származó nehézségekkel (kialvatlanság, elégtelen mennyiségű táplálék), sem 
a társadalmi problémákból eredő mentális problémákkal.

A 8. évfolyamon Szlovéniában már lényegesen kisebb a problematikus körülmények között 
tanuló diákok aránya, olyannyira, hogy Japán mögött találjuk őket közvetlenül a sorban, de Kanada 
és Oroszország is az átlagos országok közé tartozik már ezen az évfolyamon.

A hátrányos körülmények között tanuló diákok rendszerint hátrányos életkörülmények között is 
élnek az adott ország egyik elmaradott régiójában. Az élet- és tanulási körülmények nagyon komoly 
hatást gyakorolnak a diákok felmérésben elért eredményére. Az ideális és a problémás körülmények 
között tanuló diákok eredménye között a 4. évfolyamon átlagosan 41, a 8. évfolyamomon 58 képesség-
pontnyi különbség mutatkozott. Ugyanakkor az egyes országok szintjén nagyon eltérő ez a hatás, 
ami nagyjából tükrözi az egyes országokon belüli társadalmi heterogenitás mértékét, és egyúttal azt 
is, hogy az iskola mint közeg mennyire érzékeny ezekre a heterogenitásokra.

A 4. évfolyamon a legkisebb mértékű, 30 képességpont alatti különbség Japán (8 pont különb-
ség), a Cseh Köztársaság (14 pont különbség), Lengyelország (9 pont), Norvégia (24 pont), Svéd ország 
(10 pont), Finnország (16 pont), a Koreai köztársaság (6 pont), Horvátország (15 pont), Tajvan (3 szá-
zalék), Grúzia (26 pont), Dánia (16 pont), Litvánia (8 pont), Portugália (18 pont), Omán (1 pont), 
Ciprus (8 pont), Szlovénia (4 pont) esetében alakult ki a diákok két csoportja között, azaz ezekben 
az országokban képes tompítani az oktatási rendszer a diákok körülményeiből, hátteréből eredő 
különbségeket.

Magyarországot azon három ország között találjuk, ahol a problémás tanulók jelenléte a leg-
erősebb hatást gyakorolja a diákok tudására. E tekintetben az Egyesült Arab Emírségek emelkedik 
ki a táblázatban szereplő 46 ország közül, ahol a két szélső kategória felmérésbeli eredménye között 
132 képességpont a különbség, ami körülbelül háromszorosa a nemzetközi átlagnak. A második 
legerősebb hatás a magyar diákok eredményében mutatkozik. A 87 képességpontnyi különbség még 
mindig nagyjából kétszerese a TIMSS-mérésben részt vett országok átlagának, s mintegy ötszöröse a 
skandináv országokban tapasztaltnak. Meglepő, hogy a harmadik legnagyobb különbség e tekintetben 
éppen az egyik legjobb eredményt elért Szingapúrnál észlelhető (81 pont). A 8. évfolyam esetében 
ez a különbség lényegesen kisebb, mindössze 57 pont Szingapúrban, ami nagyjából megfelel a részt 
vevő országok átlagának.

A 8. évfolyamos mérésben részt vett országok között a legkisebb negatív hatást Japánban 
(17  pont), Szlovéniában (16 pont), Grúziában (15 pont), Oroszországban (14 pont), Olaszországban 
(13 pont) és a Koreai Köztársaságban (12 pont) gyakorolják a hátrányos helyzetű diákok a természet-
tudomány-oktatás sikerességére. Ugyancsak jónak tekinthető ez az adat Hongkongban (34 képesség-
pont), Kanadában (36 pont), Litvániában (40 pont), Kuvaitban (26 pont) Szaúd-Arábiában (25 pont), 
Egyiptomban (29 pont) és Botswanában is (31 pont).

Nagyobb képességkülönbséget Új-Zélandon (133 pont), Angliában (106 pont) és Malajziában 
(107 pont) alakítottak ki az oktatást hátráltató tényezők.

Magyarország (70 pont) Máltával (84 pont), Törökországgal (79 pont), az Egyesült Arab Emír-
ségekkel (70 pont), Ausztráliával (73 pont), Jordániával (70 pont) és a Dél-afrikai Köztársasággal 
(64 pont) együtt az országoknak abba a csoportjába sorolható, ahol ezek a problémák az átlagosnál 
nagyobb negatív hatást gyakorolnak a természettudomány-oktatás eredményességére.

Hiányzás

A hiányzások gyakorisága az iskolarendszerre jellemző fegyelmezettség egyik lényeges indikátora, 
egyúttal azt is tükrözi, hogy a diákok és a szülők mennyire motiváltak, elkötelezettek a tanulással 
kapcsolatosan.

A TIMSS-vizsgálat során is megkérdezték a diákokat arról, hogy milyen gyakorisággal hiányoz-
nak az iskolából. A tanulói kérdőívben négy kategória közül kellett egyet megjelölniük: Soha vagy 
szinte soha, havonta egyszer, kéthetente egyszer, hetente egyszer vagy annál többször.

A 39. és 40. táblázat az első oszlop adatai szerint rendezte csökkenő sorrendbe az országokat, 
vagyis azon diákok aránya szerint, akik soha vagy szinte soha nem hiányoznak. A Koreai Köz-
társaság mindkét mért évfolyam esetében kiemelkedik a részt vevők közül azzal, hogy diákjaik 93, 
illetve 96  százaléka gyakorlatilag nem hiányzik az iskolából. A távol-keleti országok általában is 
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fegyelmezetteb bek és motiváltabbak e mutató szerint. Ez kiváltképpen a 8. évfolyamnál szembe-
tűnő, ahol éppen az öt kelet- és délkelet-ázsiai ország az, amelyekben a legkisebb a hiányzás. Sok 
más tényező mellett nyilvánvalóan ez is hozzájárul ahhoz, hogy ezekben az országokban az oktatás 
ennyire sikeres.

A 4. évfolyamos felmérésben részt vett országokkal kapcsolatban megállapítható, hogy a skála-
átlagnál jobb eredménnyel rendelkező országok találhatók a 39. táblázat első felében. A 8. évfolyam 
esetében ez a megállapítás nem állja meg maradéktalanul a helyét, hiszen a mérésben gyengébb ered-
ményt elért Thaiföldön (71 százalék), Marokkóban (70 százalék), Iránban (70 százalék), a Dél-afrikai 
Köztársaságban (66 százalék), Máltán (66 százalék) és Botswanában (64 százalék) is az átlagosnál 
magasabb az iskolát szinte hiányzás nélkül látogató diákok aránya.

A magyar diákok között mindkét évfolyam esetében lényegesen kisebb az átlagosnál a hiányzás 
nélkül iskolába járó diákok aránya. A 4. évfolyamon hasonló adatokat látunk a jó eredményt elért orszá-
gok közül Finnországnál, valamint a Cseh és a Szlovák Köztársaságnál. A 8. évfolyamon az 500 pontos 
skálaátlagot meghaladó országok közül a magyar diákok körében a legnagyobb mértékű a hiányzás. 
A hetente egyszer vagy többször is hiányzó diákok eredménye a 4. évfolyamon 96, a 8.  évfolyamon 
127 ponttal marad el a ritkán hiányzók eredményeitől. Mindkét adat az egyik legmagasabb az adott 
korosztályban, és egy leszakadó, lemorzsolódó réteg kialakulásának jeleként értékelhető.

A szinte sohasem hiányzó és a hetente egyszer vagy többször hiányzó diákok természet-
tudományi tudása közötti különbség a 4. évfolyamon 60 képességpont, a 8. évfolyamon lényege-
sen nagyobb, 95 képességpont. Vannak országok, ahol nem jellemző az, hogy a valamilyen ok-
ból gyengébb képességű diákok gyakrabban hiányoznak is. Ilyen például a 4. évfolyam esetében a 
Korea i Köztársaság, Portugália, Hollandia, Chile, Dánia, Kazahsztán és Indonézia, a 8. évfolyamon 
pedig Tajvan, Japán és Hongkong, amely országokban a két csoport tudása között kevesebb mint 
40 képesség pont a különbség. A 4. évfolyamon az országok egy szűkebb, a 8. évfolyamon valamivel 
tágabb létszámú csoportját az jellemzi, hogy a gyengébb képességű diákok, talán mert az iskola 
nem nyújt számukra sikerélményt, sokkal többet hiányoznak az átlagosnál. Talán meglepő, hogy 
Szingapúrt is ezek között az országok között találjuk, mégpedig úgy, hogy a 4. évfolyamon éppen az 
ő esetükben van a legnagyobb, 118 képességpontnyi különbség a szinte sohasem és a hetente akár 
többször is hiányzó diákok között. A második legnagyobb különbség ennél a korosztálynál a magyar 
diákok között van (96 pont), és Bulgária a harmadik, ahol ez a különbség eléri a nemzetközi átlag 
másfélszeresét. A  8.  évfolyamon az iskolából szinte sohasem és hetente akár többször is hiányzók 
tudása között Máltán (143 pont), Katarban (142 pont) és megint csak Szingapúrban van (137 pont). 
Rögtön utánuk Magyarország (127 pont) és Kuvait (122 pont) következik.

Fegyelmezési és biztonsági problémák a tanárok szerint

A diáktársak és a tanárok tisztelete, a tanárok, a szülők és a tanulók közötti konstruktív együttműkö-
dés, a biztonságos és rendezett környezet hozzájárulnak a pozitív iskolai klímához, és ezen keresztül 
javíthatják a tanulói teljesítményeket (Greenberg–Skidmore–Rhodes 2004). Az iskolai légkör meg-
határozó részei az értékrend, a kultúrák, a biztonsági előírások és a szervezeti felépítés is, amelyek 
meghatározzák, hogyan működik és miképpen reagál bizonyos helyzetekben az iskola. Vitán felül áll, 
hogy a kevés fegyelmezési problémával terhelt közeg, ahol a tanárok és a diákok is biztonságban érzik 
magukat, stabil és eredményes teret biztosít a tanítási-tanulási folyamathoz. Ezzel szemben azokban 
az iskolákban, ahol több fegyelmezési probléma van, kevésbé tudják érvényesíteni a magasabb telje-
sítményelvárásokat, mivel a tanulók biztonság- és komfortérzete már az alsó tagozaton is hatással van 
a teljesítményükre (Osher–Dwyer–Jimerson 2006; Milam–Furr-Holden–Leaf 2010).

4. évfolyam

A TIMSS 2015 mérés a tanári kérdőívek vonatkozó kérdéseivel vizsgálta meg, hogy a pedagógusok 
mennyire tartják biztonságosnak az iskolát, illetve hogyan ítélik meg a tanulók magatartását. Az ered-
ményeket a 41. táblázat foglalja össze. A tanárok válaszai alapján három kategóriába (biztonságos 
és fegyelmezett, valamennyire biztonságos és fegyelmezett, nem biztonságos és nem fegyelmezett) 
sorolták be a diákokat. A kategóriák kialakítását az határozta meg, hogy az iskola biztonságával és 
a diákok fegyelmezettségével kapcsolatos állításokkal milyen mértékben értettek egyet a válaszadók. 
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A táblázatban az országok a legbiztonságosabb kategóriába tartozó diákok aránya alapján csökkenő 
sorrendben szerepelnek, így első pillantásra áttekinthető, hogy a pedagógusok tapasztalatai alapján 
mely oktatási rendszerekben a leginkább biztonságos és fegyelmezett az oktatás légköre.

Az országok között nagy eltérések találhatók az arányok tekintetében, a nemzetközi átlag sze-
rint a tanulók nagyobb része (56 százalék) olyan iskolába jár, amelyet a tanárok biztonságosnak 
és fegyelmezettnek ítéltek meg. Szinte az összes többi tanuló (40 százalék) olyan intézménybe jár, 
amelyet valamennyire biztonságosnak és fegyelmezettnek ítéltek. Átlagosan a tanulóknak csupán 
kis százaléka (4 százalék) tanul olyan intézményben, amelyet nem biztonságos és nem fegyelmezett 
iskolának ítéltek a tanárok. Ezek olyan iskolák, ahol a tanárok a nyolc állításból átlagosan néggyel 
nagyrészt egyetértettek, és néggyel inkább egyetértettek. A  két szélső kategóriába tartozó tanuló-
csoportok matematikai átlagteljesítménye (511, illetve 464 pont) közötti különbség 47 pont, a ter-
mészettudományi átlagteljesítménye (513, illetve 469 pont) közötti különbség pedig 44 pont. A részt 
vevő országok összesített adatai alapján igazoltnak tűnik, hogy a biztonságos iskolai környezetben 
magasabb átlagteljesítményt nyújtanak a 4. évfolyamos tanulók mind a két mérési területen. Az ösz-
szefüggés ugyanakkor fordítva is igaz lehet, vagyis azokban az intézményekben, ahol jól teljesítenek 
a diákok, kevesebb fegyelmezési problémával kell megküzdeniük a tanároknak.

A   magyar tanulókra vonatkozó arányok és a teljesítménykülönbségekben látható tendenciák 
nem térnek el számottevően a nemzetközi eredményektől, ebből a szempontból tehát a magyar iskolák 
átlagosnak mondhatók. Ugyanakkor érdemes kiemelni, hogy a nagyon biztonságos és fegyelmezett 
közegben tanuló magyar diákok átlageredménye (matematikából 539 pont, természettudományból 
553 pont) meghaladja a mérésben részt vevő összes magyar diák átlagteljesítményét (matematikából 
529 pont, természettudományból 542 pont), vagyis a kedvező tanítási-tanulási klíma, ha kismértékben 
is, de javíthatja a tanulói teljesítményt hazánkban is.

8. évfolyam

A nyolcadikosok matematikatanárainak az iskola biztonságával és a tanulók magatartásával kapcso-
latos véleményét a 42. táblázat foglalja össze. A pedagógusoknak a tanári kérdőívben a nyolcadi-
kosok esetében is ugyanazt a nyolc állítást kellett értékelniük. Válaszaik alapján három kategóriába 
(biztonságos és fegyelmezett, valamennyire biztonságos és fegyelmezett, nem biztonságos és nem 
fegyelmezett) sorolták be a diákokat. A kategóriák kialakítását az határozta meg, hogy az iskola 
biztonságával és a tanulók fegyelmezettségével kapcsolatos állításokkal milyen mértékben értettek 
egyet a válaszadók. A táblázatban az országok a legbiztonságosabb kategóriába tartozó diákok aránya 
alapján csökkenő sorrendben szerepelnek, így első pillantásra áttekinthető, hogy a pedagógusok 
tapasztalatai alapján mely oktatási rendszerekben a leginkább biztonságos és fegyelmezett az oktatás 
légköre.

Az országok között itt is nagy eltérések találhatók az arányok tekintetében, a nemzetközi átlag 
szerint a tanulók 46 százaléka olyan iskolába jár, amelyet a tanárok biztonságosnak és fegyelmezett-
nek ítéltek meg. Szintén 46 százalék olyan intézménybe jár, amelyet valamennyire biztonságosnak és 
fegyelmezettnek ítéltek, és a diákoknak csupán kis százaléka (8 százalék) tanul olyan intézményben, 
amelyet nem biztonságos és nem fegyelmezett iskolának ítéltek a tanárok. A 4. évfolyamosok eredmé-
nyeivel összevetve, az általános iskola felső tagozatán a biztonság és a tanulói fegyelem szempontjából 
valamelyest rosszabb a helyzet, de mivel a mérés két évfolyamán más országok vettek részt, azt 
nem tudjuk meghatározni, hogy az arányok változását milyen mértékben befolyásolják a negyedi-
kes és nyolcadikos felmérésben részt vevő országok jellemzői, illetve az iskolai környezet tényleges 
változásai. Ugyanakkor feltételezhető, hogy az arányok változása mögött az is meghúzódik, hogy 
a nyolcadikos (13-14 éves) tanulók pusztán koruknál fogva gyakrabban fegyelmezetlenek, mint a 
negyedikesek (9-10 éves), de részben az egyes oktatási rendszerekben megfigyelhető szelekció, vagyis 
a homogén tanulócsoportok kialakulása is állhat mögötte.  

A nemzetközi átlagokat tekintve a két szélső kategóriába tartozó tanulócsoportok matematikai 
átlagteljesítménye (493 illetve 453 pont) közötti különbség 40 pont, a természettudományi átlagtelje-
sítménye (499, illetve 457 pont) közötti különbség pedig 42 pont. A nem biztonságos és fegyelmezett 
csoportba tartozók és a leginkább biztonságos és fegyelmezett kategóriába tartozók átlagteljesítménye 
közötti különbség lényegében nem változik a 4. és a 8. évfolyam között; úgy tűnik, a fegyelmezési-biz-
tonsági nehézségektől mentes iskolai környezet az általános iskola egészében ugyanolyan mértékbe n 

 175–176. 



158 A tanulást befolyásoló  társadalmi, kulturális  és gazdasági tényezők

függ össze a tanulói eredményességgel. A nyolcadikos átlageredményeket vizsgálva is igaz, hogy 
a biztonságosabb iskolai klíma felé haladva növekszik a tanulók átlagteljesítménye matematikából 
és természettudományból. Az összefüggés ugyanakkor fordítva is igaz lehet, vagyis azokban az 
intézményekben, ahol jól teljesítenek a diákok, kevesebb a fegyelmezési probléma is.

A  magyar tanulókra vonatkozó arányok kismértékben térnek el a nemzetközi átlagoktól, vagyis 
a nyolcadikos magyar tanulók iskolai környezete a biztonság és a fegyelmezettség szempontjából 
átlagosnak mondható. A két szélső kategóriába tartozó magyar diákok átlagteljesítménye között 
matematikából 68, természettudományból 42 pont a különbség, a nemzetközi átlagok tekintetében 
ezek a differenciák 40, illetve 42 pont, vagyis a matematikateljesítmény a 8. évfolyamon az átlagosnál 
erősebben összefügg az iskola biztonságával.

Fegyelmezési és biztonsági problémák az igazgatók szerint

A tanároknak az iskola biztonságára és a tanulók fegyelmezettségére vonatkozó véleménye mellett a 
TIMSS 2015 vizsgálat az iskolai kérdőívek segítségével az igazgatókat is megkérdezte, hogyan ítélik 
meg a tanulók körében jelentkező fegyelmi problémákat. A kérdések esetükben arra irányultak, 
hogy egyes magatartásformák, mint például az iskolai késés, a lopás, a vandalizmus vagy éppen a 
verekedés milyen mértékben jelentenek problémát az intézményben.

4. évfolyam

A 4. évfolyamos tanulókra vonatkozó arányokat és eredményeket a 43. táblázat foglalja össze. 
Az igazgatók válaszai alapján három kategóriába (alig van probléma, enyhe problémák, közepes 
problémák) sorolták be a tanulókat. A kategóriák kialakítását az határozta meg, hogy a különböző 
fegyelmezési problémákat milyen mértékben érezték zavarónak, a tanítási folyamatot akadályozó 
tényezőnek a válaszadók. Az alig van probléma kategóriába tartozó tanulók iskolájának igazgatója 
a tíz problémakör közül átlagosan öt esetben azt válaszolta, hogy az nem probléma a 4. évfolyamos 
tanulók körében, és a másik öt esetben enyhe problémának ítélte a jelenséget. Ezzel szemben a közepes 
problémák kategória tanulóinak igazgatója a tíz problémakörből átlagosan ötre azt válaszolta, hogy 
közepes probléma és a másik ötre azt, hogy enyhe probléma. A többi tanulót az enyhe probléma cso-
portba sorolták. A táblázatban az országok a fegyelmezési problémáktól leginkább mentes csoportba 
tartozó diákok aránya alapján csökkenő sorrendben szerepelnek.

A nemzetközi átlageredmények alapján a tanulók több mint a fele (60 százalék) olyan iskolában tanul, 
ahol alig vannak fegyelmezési-magatartási problémák, 31 százalékuk enyhe problémákkal szembesül, és 
10 százalékuk jár olyan intézménybe, ahol az iskolaigazgatók véleménye szerint közepesek a problémák. 
Ez utóbbi kategóriában a tanulók matematikateljesítménye 44 ponttal, természet tudományi teljesítménye 
42 ponttal alacsonyabb, mint azoké, akik az alig van probléma kategóriában szerepelnek. 

A  magyar tanulók a nemzetközi átlagnál 4 százalékponttal kevesebben (55 százalék) járnak 
olyan iskolába, amely az alig van probléma kategóriába sorolható, és 6 százalékponttal többen (37 szá-
zalék) az enyhe problémákkal rendelkező iskolába, és mindössze 8 százalékuk jár olyan intézménybe, 
amelyet a közepes probléma kategóriába soroltak az iskolaigazgató válaszai alapján. A  skála két 
végpontján elhelyezkedő tanulók átlagteljesítményei között azonban a nemzetközi átlagnál nagyobb 
mértékű a különbség, matematikából a nemzetközi 44 ponthoz képest 70, természettudományból 
a 42 ponthoz képest 69 pont. Ennek hátterében részben az állhat, hogy hazánkban a súlyosabb 
magatartási problémákkal küzdő iskolákba a szocioökonómiai szempontból hátrányosabb helyzetű 
tanulók járhatnak, és a családi háttér és a teljesítmény közötti erős összefüggés a fegyelmezési és 
biztonsági problémák indexének hatásában is megmutatkozik. 

8. évfolyam

A 8. évfolyamos tanulókra vonatkozó arányokat és eredményeket a 44. táblázat foglalja össze. Az igaz-
gatók válaszai alapján itt is három kategóriába (alig van probléma, enyhe problémák, közepes problémák) 
sorolták be a tanulókat. A kategóriák kialakítását az határozta meg, hogy a különböző fegyelmezési 
problémákat milyen mértékben érezték zavarónak, a tanítási folyamatot akadályozó tényezőnek az 
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intézményvezetők. A nyolcadikosok esetében az igazgatók eggyel több problémacsoportot értékeltek 
(a tanárok, az iskola személyzetének fizikai bántalmazása), mint a negyedikesek esetében.

Az alig van probléma kategóriába tartozó tanulók iskolájának igazgatója a tizenegy problémakör 
közül átlagosan hat esetben azt válaszolta, hogy az nem probléma a 8. évfolyamos tanulók körében, 
és a másik öt esetben enyhe problémának ítélte a jelenséget. Ezzel szemben a közepes problémák 
kategória tanulóinak igazgatója a tíz problémakörből átlagosan hatra azt válaszolta, hogy közepes 
probléma és a másik ötre azt, hogy enyhe probléma. A többi tanulót az enyhe problémák csoportba 
sorolták. A táblázatban az országok a fegyelmezési problémáktól leginkább mentes csoportba tartozó 
diákok aránya alapján csökkenő sorrendben szerepelnek.

A nemzetközi átlageredmények alapján a nyolcadikos tanulók 43 százaléka olyan iskolában ta-
nul, ahol alig van fegyelmezési-magatartási probléma, 45 százalékuk enyhe problémákkal szembesül, 
és 11 százalékuk jár olyan intézménybe, ahol az igazgatók véleménye szerint közepesek a problémák. 
Mivel a 4. és a 8. évfolyamos felmérésben nem ugyanazok az országok vettek részt, az adatok alapján 
nem jelenthető ki, hogy a 8. évfolyamon kevesebb olyan intézmény van, ahol jellemzően enyhe ma-
gatartási problémákkal szembesülnek. Feltételezhető ugyanakkor, hogy a 14-15 éves nyolcadikosok 
esetében gyakoribbak a vizsgált viselkedésformák (késés az iskolából, csúnya beszéd stb.), mint a 
10-11 éves negyedikesek körében. A nemzetközi átlageredmények alapján a közepes vagy súlyos 
magatartási problémákkal küzdő iskolákba járó nyolcadikosok matematikateljesítménye 56 ponttal, 
természettudományi teljesítménye 55 ponttal alacsonyabb, mint azoké, akik az enyhe problémákkal 
szembesülő intézményekbe járnak.

A magyar tanulók a nemzetközi átlagnál 14 százalékponttal kevesebben (29 százalék) járnak 
olyan iskolába, amely az alig van probléma kategóriába sorolható, és 15 százalékponttal többen 
(63  százalék) az enyhe problémákkal küszködő iskolába, és mindössze 8 százalékuk jár olyan in-
tézménybe, amelyet a közepes problémák kategóriába soroltak az iskolaigazgató válaszai alapján. 
A skála két végpontján elhelyezkedő tanulók átlagteljesítménye között a nemzetközi átlagnál nagyobb 
mértékű a különbség a 8. évfolyamon is: matematikából a nemzetközi 56 ponthoz képest 112, ter-
mészettudományból az 55 ponthoz képest 97 pont. Az eredmények arra utalnak, hogy hazánkban 
az általános iskola felső tagozatán gyakoribbak a magatartási problémák, és egyúttal nagyobb hatást 
is gyakorolnak a teljesítményekre. Láttuk, hogy a 4. évfolyamosok esetében is a nemzetközi átlagnál 
jobban befolyásolta a tanulók matematika- és természettudományi eredményét a magatartási-fegyel-
mezési problémák súlyossága és gyakorisága. Ez az összefüggés a 8. évfolyamra tovább erősödött, 
ami arra utal, hogy azokban az iskolákban, ahol gyakoribbak a magatartási problémák, a tanulók 
a tudásszerzésben is egyre inkább lemaradnak. Nagy eséllyel a magatartási problémák gyakorisága 
összefügghet az előnytelen szociokulturális környezetből érkező és emiatt rosszabb tanulási-tudás-
szerzési esélyekkel rendelkező diákok arányával. Arról lehet tehát szó, hogy a családi háttér és a tel-
jesítmény között korábban látott erős összefüggés a fegyelmezési és biztonsági problémák indexének 
hatásában is megmutatkozik a 4. évfolyamon, majd a 8. évfolyamra – a tanulócsoportok különböző 
képzési formákba rendeződésével – még erősödik.

A tanulók bántalmazása az iskolában

A bántalmazás tágabb értelemben magában foglal mindenféle verbális vagy tettleges agressziót, 
negatív megnyilvánulást, amelynek célja a pszichésen vagy fizikailag gyengébbek bántása, sértege-
tése. A bántalmazást elszenvedő diák gyakran szorong, ami alacsony önbecsüléshez vezet, és azt az 
érzést erősíti, hogy a tanuló nem tartozik a kortárs közösségéhez (Glew–Fan–Katon–Rivara 2008). 
A szakirodalom szerint a bántalmazás fogalmának fontos eleme, hogy a diákot a zaklatásnak, el-
nyomásnak, megfélemlítésnek vagy bármilyen ártó szándékú viselkedésnek teszi ki egy vagy több 
diáktársa, ismétlődően és hosszú időn keresztül (Olweus 1973; Goldsmid–Howie 2014).

A kutatások szerint az áldozatok tanulmányi eredményessége is láthatóan romlik (Rothon–
Head–Klineberg–Stansfeld 2011). Az internet megjelenésével és a közösségi médiumok térnyerésével 
a bántalmazások klasszikus formái kiegészültek az ún. cyber megfélemlítés eszköztárával, és már az 
alsó tagozatos diákok körében is egyre gyakoribb, hogy elektronikus úton zaklatják társaikat, ami az 
online világ anonimitása miatt sokszor még erőteljesebben fejti ki negatív hatásait (Mishna–Cook–
Gadalla–Daciuk–Solomon 2010).
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4. évfolyam

A problémakör feltérképezéséhez a 4. évfolyamos tanulókat arról kérdezték a tanulói kérdőívben, hogy 
a felsorolt nyolc bántalmazási esemény (pl. kicsúfolták, megfenyegették, kényszerítették valamire) 
milyen gyakran fordult elő velük az iskolában. A tanulókat a válaszaik alapján képzett index értéke 
szerint három csoportba sorolták. Az eredményeket a 45. táblázatban foglaltuk össze. A  szinte soha 
kategóriába tartozó tanulók átlagosan négy eseményre azt válaszolták, hogy az elmúlt évben egyszer 
sem történt velük, és a másik négy esemény évente mindössze néhányszor fordult elő. A nagyjából 
hetente csoportba tartozók átlagosan négy eseményben havonta egyszer vagy kétszer és négy ese-
ményben évente néhányszor voltak érintettek. Az összes többi tanulót a nagyjából havonta kategóriába 
sorolták. A táblázatban az országok a szinte soha csoportba tartozó diákok aránya alapján csökkenő 
sorrendben szerepelnek, vagyis a tábla első felében szereplő országokban a legkevésbé jellemző a 
bántalmazó, megfélemlítő környezet.

Nemzetközi összehasonlításban biztató adat, hogy a diákoknak több mint a fele szinte soha 
nem tapasztalja ezeket a jelenségeket, viszont 29 százalékuk nagyjából havonta, és 16 százalékuk 
még ennél is gyakrabban, körülbelül heti rendszerességgel elszenvedője valamilyen bántalmazás-
nak. Ugyanakkor aggodalomra ad okot, hogy a mérésben részt vevő országok között hét olyan 
is található, ahol a tanulók legalább negyede heti rendszerességgel áldozata e negatív magatar-
tásoknak (Bahrein, Dél-afrikai Köztársaság, Egyesült Arab Emírségek, Indonézia, Katar, Omán, 
Szaúd-Arábia). 

Ha az egyes országok teljesítményét a bántalmazások gyakorisága alapján csoportosítjuk, a hét-
köznapi várakozásoknak megfelelő kép rajzolódik ki előttünk: minél kevésbé feszélyezett és szoron-
gással teli a tanítási-tanulási környezet, annál jobb eredményt értek el a tanulók matematikából és 
természettudományból is. A szinte soha és a nagyjából hetente bántalmazott tanulók teljesítményei 
között matematikából átlagosan 36, természettudományból 34 pontnyi különbség van, de néhány 
országban jócskán átlag feletti ez a differencia (matematikából például a Dél-afrikai Köztársaságban, 
Jordániában és Törökországban 72 pont).

A magyar tanulók helyzete valamivel jobb, mint a nemzetközi átlag, hazánkban a 4. évfolyamos 
tanulók 2-2 százalékponttal többen szerepelnek a soha és a havonta bántalmazott kategóriákban 
(58, illetve 31 százalék), de a diákok egytizede így is körülbelül heti rendszerességgel valamilyen 
bántalmazás elszenvedője. A bántalmazás és a teljesítmény közötti kapcsolat ugyanakkor erősebb 
Magyarországon, mint a részt vevő országokban átlagosan. A két szélső kategóriába tartozó tanulók 
átlagteljesítményének a különbsége matematikából 52 pont (nemzetközi átlag 36 pont), természet-
tudományból 54 pont (nemzetközi átlag 34 pont). Sokatmondó az is, hogy a szinte soha, illetve 
a havonta bántalmazott diákok teljesítménye meghaladja a mérésben részt vevő magyar tanulók 
átlageredményét, illetve az utóbbiaké közel azonos vele, miközben a heti rendszerességgel zaklatott 
tanulók teljesítménye szignifikánsan elmarad hazánk átlageredményétől.

8. évfolyam

A bántalmazás gyakoriságát vizsgáló kérdésben a nyolcadikosokat eggyel több eseménnyel kapcsolat-
ban kérdezték meg, mint a negyedikeseket. Mivel egyre gyakoribbá válnak az internetes, közösségi 
médiumokon megvalósuló gúnyolódások, megszégyenítések, a nyolcadikosok azt is megjelölhették, 
milyen gyakran fordult elő velük, hogy kínos dolgokat osztottak meg róluk az interneten. A vizsgált 
kilenc bántalmazási eseménnyel kapcsolatban adott válaszolok alapján itt is egy indexet alakítottak 
ki, amelynek értékei alapján a tanulókat három csoportba sorolták be. Az eredményeket a 46. táb-
lázatban foglaltuk össze.

A   szinte soha kategóriába tartozó tanulók átlagosan öt eseményre azt válaszolták, hogy az 
elmúlt évben egyszer sem történt velük, és a másik négy esemény évente mindössze néhányszor 
fordult elő. A nagyjából hetente csoportba tartozók átlagosan öt eseményben havonta egyszer vagy 
kétszer és négy eseményben évente néhányszor voltak érintettek. Az összes többi tanulót a nagyjá-
ból havonta kategóriába sorolták. A táblázatban az országok a szinte soha csoportba tartozó diákok 
aránya alapján csökkenő sorrendben szerepelnek, vagyis a tábla első felében szereplő országokban 
a legkevésbé jellemző a bántalmazó, megfélemlítő környezet.

181–182. 

183–184. 
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A nemzetközi összegző adatok azt mutatják, hogy a 8. évfolyamosok többsége (63 százaléka) 
szinte soha nem tapasztalja a vizsgált jelenségeket (kigúnyolást, tárgyainak eltulajdonítását, fenyege-
tést stb.), 29 százalékuk nagyjából havonta, 8 százalékuk pedig nagyjából hetente találkozik ezekkel 
a viselkedésformákkal az iskolában. A nyolcadikos eredményeket áttekintve csak egyetlen olyan 
országot találunk (Botswana), ahol a tanulók több mint ötöde heti rendszerességgel elszenvedője e 
szorongást keltő viselkedéseknek.

Ha az egyes országok teljesítményét a bántalmazások gyakorisága alapján csoportosítjuk, a 
negyedikeseknél már leírt összefüggés rajzolódik ki: minél kevésbé feszélyezett és szorongással teli 
a tanítási-tanulási környezet, annál jobb eredményt érnek el a tanulók matematikából és termé-
szettudományból is. A változók közötti kapcsolat minden bizonnyal fordítva is igaz: azokban az 
iskolai közösségben, ahol alacsonyabb az átlagteljesítmény, nagyobb eséllyel fordulhatnak elő ezek 
a negatív események.

A szinte soha és a nagyjából hetente bántalmazott tanulók teljesítménye között matematiká-
ból átlagosan 54, természettudományból 62 pontnyi különbség van, a bántalmazásokkal terhelt 
iskolai közösség és az eredmények erőteljesebben összefüggnek a 8. évfolyamon, mint ahogy azt a 
negyedikesek körében láttuk. A nyolcadikosoknál is található néhány ország, ahol szignifikánsan 
átlag feletti a szóban forgó különbség (például Egyiptomban matematikából 83 pont, Jordániában 
természettudományból 92 pont). Az európai országokban szinte kivétel nélkül a nemzetközi átlag 
alatti a bántalmazás gyakorisága és a teljesítmény közötti összefüggés nagysága.

A nyolcadikos magyar tanulók helyzete – hasonlóan a negyedikesekéhez – jobb, mint a mé-
résben részt vevő országok átlaga. Hazánkban a 8. évfolyamos diákok 73 százaléka szinte soha nem 
szenved el bántalmazást az iskolában, 25 százaléka havonta és 2 százaléka hetente szembesül a 
problémával. Mivel nagyon kevés tanuló tartozik az utóbbi kategóriába, a bántalmazás és a telje-
sítmény közötti összefüggés Magyarország esetében nehezen megállapítható. Az látszik, hogy azok 
a tanulók, akik szinte soha nem áldozatai a bántalmazásnak, magasabb átlageredményt érnek el 
matematikából (521 pont) és természettudományból (532 pont), mint azok, akik nagyjából havonta 
elszenvedői valamilyen bántalmazási eseménynek (502, illetve 520 pont).

Összefoglalás

Az iskolaigazgatók megítélése szerint a magyar tanulók a 4. és a 8. évfolyamon a nemzetközi átlagnál 
alacsonyabb arányban járnak olyan iskolába, ahol a tanulók nagyobb része előnyös családi háttérrel 
rendelkezik, és az adatok azt mutatják, hogy a magyar általános iskolák jelentősen eltérnek a ta-
nulói összetétel tekintetében. A TIMSS 2015 adatai alapján az előnytelen szociokulturális összetételű 
iskolába járók aránya az európai országok közül csak Szerbiában és Portugáliában magasabb, mint 
Magyarországon. Hazánkban már a 4. évfolyam esetében is sok olyan iskola van, amelyben kifeje-
zetten magas a hátrányos szociális helyzetű tanulók aránya, és ez a számarány a 8. évfolyamra nem 
csökken, hanem lényegében stagnál. A két évfolyam eredményei alapján úgy tűnik, hogy a tanulók 
szociokulturális hátteréből fakadó pedagógiai kihívások végigkísérik az alapfokú oktatást. A tanulói 
összetétel és a matematika-, valamint a természettudományi teljesítmény közötti összefüggés Magyar-
országon erősebb a nemzetközi átlagnál, és ez az összefüggés a 4. és a 8. évfolyam között erősödik. 
A mérési eredmények arra utalnak, hogy a skandináv országok, Finnország, valamint Japán járnak 
élen az intézményi szelekciós mechanizmusok gátolásában, ezekben az országokban a diákoknak 
legfeljebb a 10 százaléka jár olyan iskolába, ahol a hátrányos szociokulturális hátterű tanulók nagy 
arányban vannak jelen; és az iskolák közötti különbségek – a tanulók szociális helyzete alapján – 
összességében kicsik lehetnek.

Az intézményvezetők és a tanárok véleménye alapján a hazai iskolák a nemzetközi átlagnál 
kevésbé ösztönzik a tanulói teljesítményeket, de ez az összefüggés a mérésben részt vevő szomszédos 
országokban és több európai országban is hasonló. Ugyanakkor érdemes hangsúlyozni, hogy a pe-
dagógusok véleménye alapján a negyedikes és a nyolcadikos tanulóknak is legalább a fele közepesen 
ösztönző iskolai közegben tanul, ami az intézményi klíma ösztönző hatását mérő index alapján a 
legalacsonyabb kategóriának számít. Mind a két évfolyamon a matematikaeredményekkel függ össze 
erősebben az iskola ösztönző, a tanulói teljesítmény fontosságát hangsúlyozó klímája, ugyanakkor a 
magasabb évfolyamon a természettudományi eredményeket is erőteljesebben befolyásolja a szóban 
forgó változó, mint az alsó tagozatosoknál.
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Bár a 4. és a 8. évfolyamos mérésben kevesebb ország vett részt, a nemzetközi összegző adatok 
alapján a nyolcadikosokat tanító pedagógusok kevésbé érzik biztonságosnak és fegyelmezettnek az 
iskolai légkört, mint a negyedikes tanítók. Mivel a mérés két évfolyamán más országok vettek részt, 
a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet meghatározni, hogy az arányok változását milyen 
mértékben befolyásolják a negyedikes és nyolcadikos felmérésben részt vevő országok jellemzői, és 
mennyiben az iskolai környezet tényleges változásai. Feltételezhető ugyanakkor, hogy a nyolcadikos 
diákok pusztán koruknál fogva gyakrabban fegyelmezetlenek, mint a negyedikes tanulók, de részben 
az egyes oktatási rendszerekben megfigyelhető szelekció, vagyis a homogén tanulócsoportok kialakulá-
sa is állhat a jelenség mögött. Magyarországon a tanárok többsége biztonságosnak és fegyelmezettnek 
ítéli az iskoláját, a 4. évfolyamos tanulóknak csupán 6, a nyolcadikosoknak 7 százaléka jár olyan 
iskolába, amelyet a tanárok nem éreznek biztonságosnak. A magyar negyedikesek esetében az iskola 
biztonsága és az eredmények közti összefüggés a nemzetközi átlaggal megegyező, a nyolcadikosok 
matematikateljesítménye viszont az átlagosnál erősebben összefügg az iskola biztonságával.

Hazánkban az igazgatók többsége úgy látja, hogy a 4. évfolyamos tanulókkal nincsenek vagy 
csak enyhe fegyelmezési problémák vannak, a tanulók 8 százaléka jár olyan iskolába, ahol az intéz-
ményvezető megítélése szerint már az alsós gyerekek körében is komoly gondot okoznak a magatar-
tási-fegyelmezési problémák (lopás, rongálás, késés stb.), és ez a tanulók gyengébb eredményeiben 
is megmutatkozik. A 8. évfolyamon az igazgatók megítélése alapján valamivel rosszabb a helyzet, 
a magatartási-fegyelmezési problémák gyakrabban fordulnak elő. Magyarországon a magatartá-
si problémák gyakorisága és súlyossága, valamint a tanulók matematika- és természettudományi 
teljesítménye közötti kapcsolat már a 4. évfolyamon is erősebb a nemzetközi átlagnál, és ez az ösz-
szefüggés a 8. évfolyamra tovább erősödik. Azokban az iskolákban, ahol gyakoribbak a magatartási 
problémák, ott a tanulók a tanulásban is egyre inkább lemaradnak. Nagy eséllyel a magatartási 
problémák gyakorisága összefügghet az előnytelen szociokulturális környezetből érkező és emiatt 
rosszabb tanulási-tudásszerzési esélyekkel rendelkező diákok arányával. 

A tanulók verbális és fizikai bántalmazása Magyarországon a nemzetközi átlaghoz képest kisebb 
probléma, a negyedikes tanulók 58, a nyolcadikos diákok 73 százalékát szinte soha nem éri bántal-
mazás az iskolában. Míg az igazgatók és a tanárok megítélése szerint is a nyolcadikosok körében 
többször okoznak gondot a magatartási, fegyelmezési problémák, mint a negyedikesek körében, 
addig – a TIMSS-felmérés tanulói válaszai alapján – a bántalmazás azon jelenségek közé tartozik 
hazánkban, amelyek az általános iskola magasabb évfolyamai felé haladva kevésbé okoznak problé-
mát. A bántalmazás és a teljesítmény közötti összefüggés a 4. évfolyamon erősebb Magyarországon, 
mint a részt vevő országok többségében; és a nyolcadikosok esetében is az látszik, hogy átlagosan 
jobban teljesítenek matematikából és természettudományból azok a tanulók, akik szinte soha nem 
szenvedtek el bántalmazást az iskolában.
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Táblázatok

33. táblázat Az iskola összetétele a tanulók családi háttere alapján TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország

Jó anyagi feltételekkel rendelkező 
iskolák (a tanulók több mint 25%a jó 

anyagi feltételekkel rendelkező és nem 
több mint 25%a hátrányos anyagi 

helyzetű családból származik)

Se nem jó anyagi feltételekkel 
rendelkező, se nem hátrányos anyagi 

helyzetű iskolák

Hátrányos anyagi helyzetű iskolák 
(a tanulók több mint 25%a hátrányos 

anyagi helyzetű és nem több mint  
25%a jó anyagi feltételekkel  

rendelkező családból származik)
Tanulók aránya 

(%) Átlag pontszám Tanulók aránya 
(%) Átlag pontszám Tanulók aránya 

(%) Átlag pontszám

Anglia  31 (3,2) 569 (6,1) 32 (3,8) 550 (6,3) 37 (3,7) 522 (4,5)
Ausztrália  35 (3,5) 551 (4,5) 34 (3,7) 519 (4,2) 31 (3,6) 479 (5,6)
Bahrein r 31 (0,2) 457 (4,8) 45 (0,2) 451 (2,1) 24 (0,2) 442 (2,6)
Belgium (flamand)  64 (3,5) 557 (2,7) 24 (3,4) 537 (4,2) 11 (2,2) 520 (11,6)
Bulgária  17 (4,1) 555 (4,9) 48 (5,0) 528 (5,4) 35 (4,4) 507 (12,7)
Chile r 14 (2,5) 512 (7,7) 18 (4,0) 475 (6,7) 68 (4,4) 446 (3,8)
Ciprus  39 (4,7) 536 (3,8) 45 (4,7) 522 (4,0) 15 (3,0) 498 (5,9)
Csehország  38 (4,3) 540 (3,8) 44 (4,4) 527 (2,9) 18 (3,3) 504 (7,1)
Dánia s 63 (4,5) 549 (3,8) 30 (4,5) 533 (4,8) 7 (2,2) 523 (11,3)
Dél-afrikai Köztársaság  9 (1,8) 531 (10,5) 15 (2,4) 370 (10,8) 77 (2,8) 366 (4,7)
Egyesült Államok  19 (2,1) 585 (5,6) 23 (2,6) 555 (4,5) 59 (2,3) 519 (3,4)
Egyesült Arab Emírségek r 50 (1,9) 466 (4,3) 23 (1,9) 465 (7,0) 27 (1,8) 399 (4,4)
Észak-Írország r 46 (5,1) 590 (4,4) 18 (4,2) 568 (9,4) 37 (3,8) 553 (6,6)
Finnország  34 (3,9) 537 (4,3) 59 (4,4) 537 (2,4) 7 (2,2) 524 (8,1)
Franciaország r 34 (3,9) 511 (4,8) 34 (4,4) 492 (3,8) 32 (4,6) 459 (5,2)
Grúzia  26 (3,5) 491 (9,4) 23 (4,0) 463 (7,7) 51 (4,4) 449 (5,6)
Hollandia s 72 (4,5) 538 (2,4) 23 (4,5) 531 (3,4) 6 (2,8) 516 (4,5)
Hongkong  39 (3,6) 638 (4,9) 30 (3,8) 608 (4,7) 31 (4,0) 593 (6,3)
Horvátország  35 (3,4) 508 (3,0) 46 (3,8) 505 (2,9) 18 (3,3) 485 (3,9)
Indonézia r 16 (2,6) 433 (9,6) 32 (3,3) 405 (7,0) 52 (3,2) 387 (5,1)
Irán  14 (2,9) 465 (12,0) 44 (3,5) 445 (6,9) 42 (3,6) 405 (6,1)
Írország  36 (4,2) 566 (3,7) 43 (4,7) 544 (3,0) 21 (2,9) 523 (5,0)
Japán  55 (4,4) 600 (2,7) 37 (4,2) 588 (2,5) 8 (2,3) 576 (4,8)
Jordánia r 14 (3,0) 434 (11,3) 25 (3,7) 389 (6,8) 61 (3,4) 377 (5,5)
Kanada  42 (3,3) 528 (3,3) 33 (3,4) 507 (3,1) 25 (2,7) 484 (4,9)
Katar r 72 (2,8) 447 (5,0) 16 (2,7) 411 (9,6) 12 (2,0) 436 (9,1)
Kazahsztán  69 (3,6) 553 (6,1) 25 (3,6) 535 (9,2) 6 (1,9) 513 (22,0)
Koreai Köztársaság  29 (3,7) 630 (4,0) 51 (3,9) 605 (2,7) 21 (3,1) 584 (3,9)
Kuvait r 23 (5,2) 389 (13,0) 40 (5,5) 348 (7,8) 37 (5,9) 342 (9,0)
Lengyelország  17 (3,3) 548 (6,5) 57 (4,3) 538 (2,9) 25 (3,8) 514 (4,7)
Litvánia  55 (3,3) 546 (2,9) 29 (3,5) 527 (6,6) 16 (2,7) 513 (7,6)
Magyarország  27 (3,2) 564 (4,0) 33 (4,0) 544 (4,4) 40 (3,9) 494 (5,7)
Marokkó r 13 (1,9) 442 (8,9) 8 (1,9) 366 (10,6) 79 (2,8) 365 (4,5)
Németország r 24 (2,8) 539 (3,3) 43 (3,8) 525 (3,2) 33 (3,3) 500 (5,0)
Norvégia  59 (4,3) 554 (3,2) 34 (4,3) 546 (4,5) 7 (2,6) 513 (10,3)
Olaszország  36 (4,2) 519 (4,0) 50 (4,7) 508 (4,1) 14 (2,9) 489 (6,9)
Omán  35 (2,9) 426 (5,8) 42 (3,0) 430 (4,4) 23 (2,6) 419 (7,0)
Oroszország  72 (3,6) 565 (3,1) 24 (3,8) 568 (10,9) 4 (1,2) 546 (16,1)
Portugália  19 (2,9) 566 (5,9) 35 (4,3) 539 (4,3) 46 (3,9) 536 (3,7)
Spanyolország  46 (3,8) 518 (2,9) 34 (3,5) 506 (3,8) 20 (3,2) 477 (6,4)
Svédország  71 (4,3) 530 (3,1) 19 (3,6) 503 (5,6) 11 (3,0) 483 (14,3)
Szaúd-Arábia r 46 (4,7) 400 (6,7) 36 (4,1) 365 (6,4) 19 (3,7) 369 (13,3)
Szerbia  20 (3,3) 539 (5,6) 36 (4,5) 516 (5,3) 44 (4,6) 509 (6,9)
Szingapúr  44 (0,0) 633 (5,0) 46 (0,0) 614 (6,5) 10 (0,0) 576 (13,4)
Szlovákia  31 (3,0) 515 (3,1) 48 (3,2) 508 (3,0) 21 (2,4) 448 (5,1)
Szlovénia  35 (4,2) 523 (3,6) 41 (4,5) 521 (2,7) 23 (3,4) 516 (3,1)
Tajvan  13 (2,6) 615 (4,0) 72 (3,5) 598 (2,1) 15 (2,4) 572 (5,1)
Törökország  22 (3,0) 519 (8,4) 27 (2,9) 499 (7,5) 51 (3,2) 459 (4,1)
Új-Zéland  47 (3,2) 521 (3,7) 26 (3,5) 491 (4,6) 27 (2,7) 442 (6,8)
Nemzetközi átlag  37 (0,5) 527 (0,8) 35 (0,5) 505 (0,8) 29 (0,5) 483 (1,1)

  
TIMSS2011
Természettudomány4

Magyarország  27 (3,2) 576 (4,0) 33 (4,0) 558 (4,3) 40 (3,9) 507 (5,9)
Nemzetközi átlag  38 (0,5) 526 (0,9) 35 (0,6) 507 (0,9) 27 (0,5) 483 (1,3)

Az iskolaigazgatók válaszai alapján.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Az iskola tanulóinak megközelítoleg hány százaléka rendelkezik az alábbi háttérrel?
0–10% között 11–25% között% 26–50% között Több mint 50%

1. Gazdaságilag hátrányos helyzetű családból származik
2. Jó anyagi feltételekkel rendelkező családból származik
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34. táblázat Az iskola összetétele a tanulók családi háttere alapján TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ország

Jó anyagi feltételekkel rendelkező 
iskolák (a tanulók több mint 25%a jó 

anyagi feltételekkel rendelkező és nem 
több mint 25%a hátrányos anyagi 

helyzetű családból származik)

Se nem jó anyagi feltételekkel 
rendelkező, se nem hátrányos anyagi 

helyzetű iskolák

Hátrányos anyagi helyzetű iskolák 
(a tanulók több mint 25%a hátrányos 

anyagi helyzetű és nem több mint  
25%a jó anyagi feltételekkel  

rendelkező családból származik)
Tanulók aránya 

(%) Átlag pontszám Tanulók aránya 
(%) Átlag pontszám Tanulók aránya 

(%) Átlag pontszám

Anglia r 33 (3,6) 576 (7,4) 38 (4,4) 515 (7,8) 29 (3,8) 487 (7,8)
Ausztrália  30 (3,6) 545 (4,8) 39 (4,1) 504 (4,2) 30 (3,6) 474 (6,3)
Bahrein  31 (0,3) 480 (3,6) 47 (0,3) 445 (2,1) 22 (0,2) 446 (3,3)
Botswana  10 (2,7) 432 (7,1) 25 (4,6) 401 (5,1) 65 (4,8) 381 (3,2)
Chile r 14 (2,5) 490 (9,4) 18 (4,0) 457 (12,0) 68 (4,0) 409 (5,1)
Dél-afrikai Köztársaság r 8 (2,1) 487 (13,1) 13 (3,0) 437 (20,5) 79 (3,3) 353 (4,6)
Egyesült Államok  20 (2,5) 561 (6,2) 24 (3,2) 534 (5,2) 56 (3,4) 497 (4,1)
Egyesült Arab Emírségek r 50 (2,0) 482 (4,3) 19 (1,7) 472 (6,6) 31 (1,5) 437 (4,0)
Egyiptom r 18 (3,3) 409 (11,7) 32 (3,9) 400 (7,9) 49 (4,1) 379 (6,5)
Grúzia  20 (3,4) 470 (7,7) 29 (4,5) 453 (6,7) 51 (4,5) 445 (5,6)
Hongkong  19 (3,2) 630 (8,7) 35 (4,1) 604 (8,0) 46 (4,2) 562 (6,6)
Irán  22 (2,7) 483 (10,0) 23 (2,9) 461 (8,9) 55 (2,6) 409 (4,4)
Írország  27 (4,1) 546 (4,4) 39 (4,6) 533 (3,3) 34 (4,0) 500 (4,6)
Izrael  24 (3,3) 560 (8,4) 34 (3,4) 529 (6,5) 43 (3,2) 471 (8,0)
Japán  44 (3,6) 604 (4,2) 46 (3,9) 577 (3,2) 10 (2,5) 558 (6,0)
Jordánia r 15 (2,5) 414 (9,8) 21 (3,4) 401 (8,2) 65 (3,8) 370 (4,6)
Kanada  43 (3,9) 541 (3,0) 32 (3,6) 524 (4,3) 25 (3,1) 512 (4,9)
Katar  76 (0,7) 444 (3,8) 14 (0,3) 402 (4,2) 10 (0,7) 440 (10,8)
Kazahsztán  65 (3,8) 536 (7,4) 29 (3,6) 519 (8,3) 5 (1,8) 504 (30,8)
Koreai Köztársaság  14 (2,8) 643 (6,7) 56 (4,4) 607 (3,2) 30 (3,7) 587 (3,4)
Kuvait r 17 (3,2) 433 (21,8) 38 (3,8) 386 (6,8) 45 (4,6) 383 (6,6)
Libanon r 19 (3,9) 452 (11,9) 29 (4,1) 470 (6,9) 53 (4,5) 426 (6,3)
Litvánia  50 (3,6) 528 (4,2) 34 (3,6) 499 (4,4) 15 (2,9) 484 (6,4)
Magyarország  23 (3,3) 562 (7,2) 36 (4,3) 530 (6,3) 41 (3,9) 470 (6,4)
Malajzia  6 (1,2) 546 (8,4) 26 (3,5) 478 (9,4) 68 (3,4) 451 (4,3)
Málta  32 (0,1) 508 (1,8) 64 (0,1) 489 (1,4) 5 (0,1) 432 (4,1)
Marokkó r 7 (1,6) 438 (12,2) 12 (2,2) 395 (11,0) 81 (2,4) 377 (2,4)
Norvégia  57 (4,5) 519 (3,2) 35 (4,1) 504 (3,5) 8 (2,2) 493 (4,1)
Olaszország  36 (4,0) 502 (6,2) 46 (4,7) 496 (4,5) 18 (3,9) 475 (7,9)
Omán  37 (3,3) 421 (4,6) 37 (3,8) 398 (4,0) 26 (3,5) 387 (7,0)
Oroszország  68 (3,7) 541 (5,5) 22 (3,4) 531 (6,3) 10 (2,3) 537 (14,7)
Svédország  64 (4,6) 512 (3,3) 27 (4,6) 492 (5,8) 9 (2,8) 449 (9,8)
Szaúd-Arábia r 38 (4,4) 380 (6,2) 46 (5,2) 355 (5,9) 16 (3,6) 349 (11,3)
Szingapúr  33 (0,0) 657 (4,6) 53 (0,0) 617 (4,7) 14 (0,0) 551 (8,7)
Szlovénia  38 (3,9) 523 (2,7) 43 (4,2) 518 (3,9) 19 (3,2) 500 (3,7)
Tajvan  18 (2,6) 630 (10,0) 69 (3,3) 601 (2,9) 13 (2,3) 549 (5,9)
Thaiföld  16 (2,9) 489 (16,7) 21 (3,2) 436 (11,6) 63 (3,8) 412 (5,6)
Törökország  23 (3,5) 501 (13,9) 24 (3,0) 477 (8,2) 53 (3,9) 433 (4,4)
Új-Zéland  30 (4,7) 529 (5,0) 42 (4,9) 493 (4,6) 28 (2,3) 449 (5,8)
Nemzetközi átlag  31 (0,5) 513 (1,4) 34 (0,6) 486 (1,2) 36 (0,5) 457 (1,3)

  
TIMSS2011
Természettudomány8

Magyarország  23 (3,3) 569 (6,1) 36 (4,3) 541 (5,2) 41 (3,9) 489 (6,2)
Nemzetközi átlag  31 (0,5) 517 (1,4) 34 (0,6) 491 (1,2) 36 (0,5) 462 (1,3)

Az iskolaigazgatók válaszai alapján.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Az iskola tanulóinak megközelítőleg hány százaléka rendelkezik az alábbi háttérrel?
0–10% között 11–25% között% 26–50% között Több mint 50%

1. Gazdaságilag hátrányos helyzetű családból származik
2. Jó anyagi feltételekkel rendelkező családból származik
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35. táblázat Mennyire ösztönzi az iskola a tanulók teljesítményét a tanárok szerint? TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország
Nagyon erősen ösztönzi Erősen ösztönzi Közepesen ösztönzi

Átlag 
indexértékTanulók 

aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 
aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 

aránya (%) Átlag pontszám

Koreai Köztársaság  29 (2,8) 627 (4,7) 57 (3,5) 603 (2,5) 15 (2,7) 590 (4,6) 11,6 (0,15)
Kazahsztán  22 (2,7) 555 (10,5) 69 (2,7) 543 (5,8) 8 (1,6) 528 (11,8) 11,6 (0,15)
Észak-Írország r 22 (3,6) 585 (7,3) 67 (4,4) 574 (4,2) 11 (3,1) 539 (6,6) 11,8 (0,20)
Írország  20 (3,5) 562 (4,9) 67 (3,9) 548 (2,6) 13 (2,5) 518 (6,4) 11,2 (0,18)
Horvátország  19 (3,1) 500 (4,3) 70 (3,8) 502 (2,3) 11 (2,4) 505 (7,1) 11,3 (0,16)
Katar  19 (3,5) 457 (8,5) 67 (4,5) 440 (5,2) 14 (2,9) 409 (11,0) 11,1 (0,16)
Egyesült Arab Emírségek  15 (1,7) 482 (7,4) 62 (2,3) 463 (3,7) 23 (1,8) 405 (7,0) 10,8 (0,09)
Anglia  15 (2,7) 575 (9,8) 56 (4,0) 552 (4,0) 29 (3,7) 521 (6,3) 10,7 (0,17)
Kanada  13 (1,7) 524 (4,4) 58 (2,7) 518 (2,8) 28 (2,5) 492 (5,5) 10,6 (0,12)
Bahrein  13 (0,8) 457 (9,8) 57 (2,2) 461 (2,0) 29 (2,0) 432 (2,9) 10,5 (0,15)
Új-Zéland  12 (2,2) 510 (6,4) 68 (2,8) 499 (2,9) 20 (2,2) 454 (6,0) 10,6 (0,11)
Indonézia  11 (2,2) 408 (16,5) 57 (3,4) 407 (4,5) 32 (3,3) 377 (6,9) 10,3 (0,14)
Omán  11 (1,9) 437 (10,2) 66 (3,2) 429 (3,4) 23 (2,7) 413 (5,7) 10,6 (0,11)
Grúzia  10 (2,8) 472 (8,8) 72 (3,8) 469 (4,6) 18 (3,1) 437 (8,6) 10,7 (0,14)
Irán  9 (2,0) 471 (12,6) 57 (3,3) 435 (5,1) 34 (3,2) 414 (5,4) 10,2 (0,15)
Ausztrália  9 (2,2) 555 (7,7) 63 (4,1) 526 (3,5) 28 (4,0) 488 (5,8) 10,4 (0,13)
Egyesült Államok  8 (1,7) 576 (9,7) 51 (2,4) 547 (3,6) 41 (2,2) 520 (3,4) 9,8 (0,11)
Litvánia  8 (2,1) 554 (11,3) 72 (3,7) 540 (3,2) 20 (3,4) 513 (6,8) 10,7 (0,13)
Spanyolország  8 (1,7) 522 (4,7) 62 (3,3) 515 (2,3) 30 (3,5) 479 (5,3) 10,2 (0,12)
Dél-afrikai Köztársaság  7 (1,4) 402 (18,4) 58 (3,3) 377 (5,3) 35 (3,2) 373 (6,7) 9,9 (0,13)
Kuvait  6 (2,1) 372 (15,3) 60 (3,2) 364 (7,2) 34 (2,7) 326 (5,2) 10,0 (0,13)
Szerbia  6 (1,9) 526 (9,9) 63 (3,7) 525 (4,2) 31 (3,7) 502 (8,1) 10,1 (0,14)
Bulgária  5 (1,9) 574 (14,7) 61 (3,8) 532 (6,2) 34 (3,7) 503 (8,3) 9,9 (0,14)
Törökország  5 (1,3) 544 (21,0) 45 (3,2) 501 (5,6) 50 (3,5) 461 (4,3) 9,3 (0,14)
Szaúd-Arábia  4 (1,6) 434 (11,7) 46 (3,8) 395 (6,1) 50 (3,8) 370 (6,3) 9,4 (0,14)
Szingapúr  4 (1,3) 639 (18,0) 52 (3,0) 637 (4,8) 44 (2,8) 594 (5,6) 9,7 (0,09)
Svédország  4 (1,5) 561 (9,0) 46 (4,2) 522 (3,1) 50 (4,1) 512 (4,5) 9,4 (0,13)
Marokkó  4 (1,3) 397 (21,7) 17 (2,8) 430 (7,4) 79 (3,1) 364 (4,1) 8,0 (0,13)
Jordánia  4 (1,4) 423 (20,1) 49 (3,9) 402 (5,4) 48 (3,9) 373 (5,1) 9,4 (0,14)
Csehország  3 (1,3) 528 (17,8) 44 (3,7) 532 (2,7) 52 (3,5) 525 (4,0) 9,3 (0,11)
Tajvan  3 (1,4) 605 (9,0) 63 (3,6) 600 (2,4) 34 (3,7) 590 (3,9) 9,8 (0,13)
Ciprus  3 (1,3) 552 (20,3) 59 (3,6) 530 (2,6) 38 (3,6) 509 (4,0) 9,9 (0,13)
Olaszország  3 (1,4) 514 (16,6) 48 (3,7) 509 (3,2) 49 (3,6) 504 (4,0) 9,5 (0,12)
Norvégia  3 (1,7) 592 (11,6) 52 (4,0) 557 (3,8) 45 (3,8) 539 (2,8) 9,5 (0,11)
Lengyelország  2 (1,0) ~ ~ 61 (3,6) 541 (2,3) 37 (3,7) 524 (4,1) 9,8 (0,10)
Dánia  2 (1,2) ~ ~ 41 (3,6) 544 (4,5) 57 (3,7) 531 (3,8) 9,1 (0,12)
Finnország  2 (0,9) ~ ~ 64 (3,3) 538 (2,0) 34 (3,3) 530 (4,1) 9,8 (0,10)
Chile  2 (1,4) ~ ~ 36 (4,1) 475 (5,3) 62 (4,3) 451 (3,7) 8,8 (0,19)
Belgium (flamand)  2 (1,4) ~ ~ 47 (3,8) 556 (3,1) 51 (3,7) 536 (2,7) 9,2 (0,12)
Portugália  2 (1,0) ~ ~ 54 (3,4) 553 (3,5) 45 (3,2) 527 (4,5) 9,5 (0,10)
Magyarország  1 (0,8) ~ ~ 47 (3,3) 548 (4,1) 52 (3,4) 510 (4,9) 9,2 (0,12)
Szlovákia  1 (0,6) ~ ~ 49 (3,3) 511 (3,8) 50 (3,2) 485 (4,4) 9,3 (0,09)
Szlovénia  1 (0,9) ~ ~ 61 (4,0) 521 (2,5) 38 (4,1) 519 (3,4) 9,6 (0,10)
Franciaország  1 (0,6) ~ ~ 61 (3,3) 498 (3,5) 38 (3,3) 471 (3,6) 9,6 (0,09)
Németország  1 (0,6) ~ ~ 58 (3,5) 529 (2,6) 41 (3,4) 510 (4,2) 9,4 (0,11)
Hongkong  0 (0,4) ~ ~ 71 (3,7) 624 (3,9) 29 (3,7) 591 (4,6) 9,9 (0,13)
Oroszország  0 (0,5) ~ ~ 54 (3,9) 570 (3,8) 46 (3,9) 557 (6,5) 9,4 (0,09)
Japán  0 (0,4) ~ ~ 46 (3,4) 599 (3,0) 54 (3,4) 588 (2,1) 9,1 (0,09)
Hollandia r 0 (0,3) ~ ~ 42 (4,3) 532 (3,2) 57 (4,3) 528 (2,3) 9,1 (0,11)
Nemzetközi átlag  7 (0,3) 515 (2,2) 56 (0,5) 513 (0,6) 36 (0,5) 488 (0,8) - 

   
TIMSS2015
Természettudomány4

Magyarország  2 (1,2) ~ ~ 46 (3,5) 560 (3,7) 52 (3,4) 526 (4,7) 9,3 (0,13)
Nemzetközi átlag  8 (0,3) 522 (2,4) 56 (0,5) 514 (0,6) 36 (0,5) 491 (0,9)   

A tanárok válaszai alapján.
Az index a tanárok tizennégy állításra vonatkozó értékelése alapján készült, amelyek arról szóltak, hogy az iskola mennyire ösztönzi a tanulók teljesítményét. Azok a tanulók, akiknek a tanára úgy ítélte meg, hogy az 

iskola nagyon erősen ösztönzi a tanulók teljesítményét, legalább 12,9-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a tanára a tizennégy tevékenységből átlagosan hetet nagyon magasnak, 
másik hetet magasnak értékelt. Azok a tanulók, akiknek a tanára közepesen ösztönzi a tanulók teljesítményét, legfeljebb 9,2-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a tanára a tizennégy 
tevékenységből átlagosan hetet közepesnek, másik hetet  magasnak értékelt. A többi tanuló iskolája erősen ösztönzi a tanulók teljesítményét.

Az indexet a TIMSS 2015 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2015-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Az összehasonlításhoz nem áll rendelkezésre adat.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Folytatás a következő oldalon
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Hogyan értékelné az alábbiakat az Önök iskolájában?
Nagyon 
magas Magas Közepes Alacsony Nagyon

alacsony
1. Annak mértéke, hogy a tanárok mennyire értik az iskola tantervi céljait.
2. A tanárok sikeressége az iskola tantervi céljainak megvalósításában.
3. A tanárok elvárásai a tanulók teljesítményét illetően.
4. Annak mértéke, hogy a tanárok mennyire dolgoznak együtt a tanulók teljesíményének növelése érdekében.
5. A tanárok milyen mértékben tudják motiválni a tanulókat.
6. A szülők részvétele az iskolai tevékenységekben, eseményekben.
7. A szülők elkötelezettsége annak biztosítására, hogy a tanulók készek legyenek tanulni.
8. A szülők elvárása a tanulók teljesítményével kapcsolatban.
9. A tanulók teljesítményének ösztönzése a szülők részéről.
10. Arra irányuló szülői nyomás, hogy az iskola magas oktatási színvonalat tartson fenn.
11. A tanulók igénye a jó iskolai teljesítményre.
12. A tanulók képessége, hogy teljesítsék az iskola tanulmányi céljait.
13. A tanulók tisztelete az iskolában kiválóan teljesítő osztálytársaik iránt.
14. Az iskolavezetés és a tanárok közötti együttműködés a tanítás megtervezésében.

12,9 9,2

Nagyon 
magas

Közepes Nagyon 
alacsony
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36. táblázat Mennyire ösztönzi az iskola a tanulók teljesítményét a tanárok szerint? TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ország
Nagyon erősen ösztönzi Erősen ösztönzi Közepesen ösztönzi

Átlag 
indexértékTanulók 

aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 
aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 

aránya (%) Átlag pontszám

Katar  18 (3,2) 472 (10,0) 58 (3,7) 444 (4,1) 25 (2,2) 395 (6,1) 11,4 (0,12)
Koreai Köztársaság  16 (2,8) 620 (5,7) 57 (3,8) 611 (3,6) 27 (3,2) 587 (4,7) 11,2 (0,16)
Egyesült Arab Emírségek  15 (1,4) 513 (7,4) 61 (2,4) 468 (3,7) 25 (2,2) 431 (7,3) 11,2 (0,09)
Írország  12 (1,9) 538 (8,1) 61 (3,0) 535 (3,2) 27 (2,5) 490 (6,4) 11,0 (0,12)
Kanada  11 (2,1) 551 (5,3) 55 (3,1) 535 (2,8) 34 (2,6) 516 (4,5) 10,7 (0,12)
Kazahsztán  10 (2,4) 566 (12,4) 71 (3,3) 528 (6,4) 18 (2,9) 507 (10,2) 11,3 (0,15)
Malajzia  10 (2,0) 504 (16,5) 69 (3,6) 467 (5,2) 21 (3,2) 448 (9,7) 11,1 (0,10)
Anglia  9 (2,4) 568 (15,2) 54 (4,0) 528 (6,6) 37 (3,5) 487 (7,7) 10,5 (0,15)
Libanon  9 (2,5) 463 (12,7) 33 (3,5) 460 (5,7) 58 (3,8) 429 (5,3) 9,8 (0,16)
Omán  9 (1,9) 423 (10,7) 46 (3,0) 413 (3,7) 45 (2,7) 389 (3,7) 10,3 (0,12)
Ausztrália  8 (1,7) 543 (10,5) 48 (3,1) 523 (4,2) 44 (2,9) 484 (4,0) 10,2 (0,15)
Dél-afrikai Köztársaság  7 (1,7) 407 (16,2) 37 (3,1) 389 (9,5) 56 (3,3) 358 (4,9) 9,7 (0,15)
Kuvait  6 (2,7) 488 (30,1) 45 (4,7) 394 (5,5) 49 (3,9) 377 (6,0) 10,0 (0,14)
Egyesült Államok  6 (1,2) 558 (11,2) 39 (2,9) 537 (4,8) 55 (3,0) 501 (4,0) 9,8 (0,13)
Thaiföld  6 (1,1) 455 (34,8) 52 (3,3) 445 (6,8) 43 (3,3) 411 (5,9) 10,2 (0,13)
Irán  6 (1,6) 513 (19,3) 42 (3,3) 454 (6,9) 53 (3,2) 415 (4,8) 9,7 (0,14)
Málta  5 (0,1) 531 (3,9) 55 (0,1) 503 (1,5) 40 (0,1) 477 (1,7) 10,3 (0,01)
Bahrein  5 (0,7) 495 (19,4) 54 (3,3) 466 (2,8) 41 (3,3) 434 (2,9) 10,3 (0,11)
Új-Zéland  4 (1,2) 531 (15,0) 59 (2,7) 500 (5,5) 37 (2,6) 478 (5,3) 10,5 (0,10)
Izrael  4 (0,9) 533 (10,5) 58 (2,8) 533 (5,6) 38 (2,8) 473 (7,8) 10,4 (0,10)
Szingapúr  4 (1,1) 643 (22,9) 49 (2,8) 639 (4,9) 47 (2,6) 598 (5,4) 10,1 (0,08)
Törökország  4 (1,3) 547 (24,7) 28 (3,3) 481 (8,1) 68 (3,4) 443 (5,2) 9,2 (0,12)
Litvánia  3 (1,9) 548 (12,8) 58 (4,3) 520 (4,3) 39 (4,0) 493 (4,3) 10,3 (0,11)
Grúzia  3 (1,3) 446 (33,5) 57 (4,3) 463 (4,5) 40 (4,3) 440 (5,6) 10,3 (0,12)
Chile  3 (1,3) 495 (14,1) 35 (4,2) 450 (7,4) 62 (4,3) 415 (4,8) 9,2 (0,18)
Egyiptom  3 (1,2) 443 (32,8) 39 (3,5) 404 (6,6) 59 (3,6) 381 (5,5) 9,6 (0,14)
Tajvan  2 (1,2) ~ ~ 45 (3,7) 620 (4,2) 53 (3,5) 579 (3,8) 9,9 (0,13)
Szaúd-Arábia  2 (0,7) ~ ~ 38 (4,4) 372 (7,7) 60 (4,5) 359 (4,7) 9,6 (0,17)
Marokkó  2 (0,8) ~ ~ 8 (1,5) 411 (8,7) 90 (1,7) 381 (2,3) 7,7 (0,12)
Botswana  1 (0,7) ~ ~ 17 (3,5) 419 (6,5) 82 (3,5) 384 (2,4) 8,6 (0,14)
Olaszország  1 (0,7) ~ ~ 32 (3,5) 500 (5,5) 67 (3,6) 492 (2,9) 9,1 (0,11)
Hongkong  1 (0,8) ~ ~ 40 (3,9) 626 (5,6) 59 (3,9) 572 (5,8) 9,5 (0,13)
Jordánia  1 (0,9) ~ ~ 36 (3,5) 402 (6,4) 63 (3,6) 376 (4,3) 9,4 (0,13)
Norvégia  1 (0,9) ~ ~ 50 (3,4) 520 (3,3) 49 (3,5) 505 (2,8) 9,9 (0,09)
Magyarország  1 (0,8) ~ ~ 36 (3,4) 550 (5,4) 63 (3,3) 492 (4,4) 9,4 (0,12)
Japán  1 (0,7) ~ ~ 46 (3,5) 601 (2,9) 53 (3,5) 574 (3,4) 9,6 (0,11)
Szlovénia  1 (0,2) ~ ~ 42 (3,4) 519 (4,1) 58 (3,4) 514 (2,5) 9,7 (0,08)
Oroszország  0 (0,4) ~ ~ 35 (3,7) 552 (6,9) 64 (3,8) 529 (5,0) 9,5 (0,09)
Svédország  0 (0,3) ~ ~ 42 (3,8) 513 (4,5) 58 (3,8) 491 (3,9) 9,6 (0,10)
Nemzetközi átlag  5 (0,2) 515 (3,6) 46 (0,5) 495 (0,9) 49 (0,5) 464 (0,8)

   
TIMSS2015
Természettudomány8

Magyarország  1 (0,3) ~ ~ 38 (2,7) 550 (4,5) 62 (2,8) 511 (3,9) 9,5 (0,09)
Nemzetközi átlag  5 (0,2) 520 (3,5) 46 (0,5) 499 (0,9) 49 (0,5) 471 (0,8)   

A tanárok válaszai alapján.
Az index a tanárok tizennégy állításra vonatkozó értékelése alapján készült, amelyek arról szóltak, hogy az iskola mennyire ösztönzi a tanulók teljesítményét. Azok a tanulók, akiknek a tanára úgy ítélte meg, hogy az 

iskola nagyon erősen ösztönzi a tanulók teljesítményét, legalább 13,4-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a tanára a tizennégy fogalomból átlagosan hetet nagyon magasnak, 
másik hetet magasnak értékelt. Azok a tanulók, akiknek a tanára közepesen ösztönzi a tanulók teljesítményét, legfeljebb 9,8-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a tanára a tizennégy 
fogalomból átlagosan hetet közepesnek, másik hetet  magasnak értékelt. A többi tanuló iskolája erősen ösztönzi a tanulók teljesítményét.

Az indexet a TIMSS 2015 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2015-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Folytatás a következő oldalon
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Hogyan értékelné az alábbiakat az Önök iskolájában?
Nagyon 
magas Magas Közepes Alacsony Nagyon

alacsony
1. Annak mértéke, hogy a tanárok mennyire értik az iskola tantervi céljait.
2. A tanárok sikeressége az iskola tantervi céljainak megvalósításában.
3. A tanárok elvárásai a tanulók teljesítményét illetően.
4. Annak mértéke, hogy a tanárok mennyire dolgoznak együtt a tanulók teljesíményének növelése érdekében.
5. A tanárok milyen mértékben tudják motiválni a tanulókat.
6. A szülők részvétele az iskolai tevékenységekben, eseményekben.
7. A szülők elkötelezettsége annak biztosítására, hogy a tanulók készek legyenek tanulni.
8. A szülők elvárása a tanulók teljesítményével kapcsolatban.
9. A tanulók teljesítményének ösztönzése a szülők részéről.
10. Arra irányuló szülői nyomás, hogy az iskola magas oktatási színvonalat tartson fenn.
11. A tanulók igénye a jó iskolai teljesítményre.
12. A tanulók képessége, hogy teljesítsék az iskola tanulmányi céljait.
13. A tanulók tisztelete az iskolában kiválóan teljesítő osztálytársaik iránt.
14. Az iskolavezetés és a tanárok közötti együttműködés a tanítás megtervezésében.

13,4 9,8

Nagyon 
magas

Közepes Nagyon 
alacsony
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37. táblázat Tanítást korlátozó tényezők  TIMSS2015
Természettudomány4

Ország
Egyáltalán nem Valamennyire Nagyon

Átlag 
indexértékTanulók 

aránya (%)
Átlag

eredmény
Tanulók 

aránya (%)
Átlag

eredmény
Tanulók 

aránya (%)
Átlag

eredmény
Japán  73 (3,7) 571 (2,0) 27 (3,7) 563 (2,9) 0 (0,0) ~ ~ 12,0 (0,14)
Csehország  60 (3,7) 540 (3,0) 40 (3,7) 526 (3,4) 0 (0,0) ~ ~ 11,1 (0,11)
Indonézia  58 (3,3) 403 (6,7) 41 (3,3) 388 (8,6) 0 (0,2) ~ ~ 10,9 (0,09)
Lengyelország  55 (3,8) 551 (3,2) 44 (3,7) 542 (3,2) 1 (0,7) ~ ~ 11,0 (0,13)
Szlovákia  54 (3,2) 535 (3,5) 40 (3,2) 505 (4,8) 6 (1,7) 484 (17,9) 10,8 (0,14)
Szerbia  51 (4,0) 527 (4,5) 45 (4,1) 520 (6,7) 4 (1,6) 538 (9,8) 10,6 (0,15)
Norvégia r 51 (4,4) 544 (3,4) 45 (4,6) 534 (2,8) 5 (1,7) 520 (10,4) 10,7 (0,17)
Belgium (flamand)  49 (3,4) 521 (3,2) 49 (3,4) 503 (3,2) 2 (0,7) ~ ~ 10,6 (0,11)
Szingapúr  48 (2,7) 614 (4,7) 49 (2,6) 572 (5,2) 3 (0,9) 532 (31,8) 10,6 (0,11)
Írország  48 (3,8) 541 (3,1) 48 (3,8) 520 (3,1) 4 (1,6) 491 (8,3) 10,7 (0,14)
Kazahsztán  47 (3,5) 562 (6,0) 45 (4,0) 538 (6,5) 8 (2,1) 543 (16,1) 10,3 (0,15)
Spanyolország  46 (3,5) 528 (2,4) 50 (3,8) 512 (4,4) 4 (1,5) 477 (8,1) 10,4 (0,14)
Hongkong  45 (4,6) 567 (5,3) 53 (4,6) 549 (4,6) 2 (1,0) ~ ~ 10,7 (0,15)
Svédország  44 (3,9) 556 (4,4) 51 (3,9) 526 (5,4) 5 (1,7) 546 (12,6) 10,3 (0,17)
Bulgária  43 (3,7) 552 (5,8) 53 (3,4) 524 (9,5) 4 (1,4) 519 (20,2) 10,5 (0,12)
Észak-Írország r 43 (4,5) 535 (2,9) 55 (4,6) 511 (3,4) 2 (1,1) ~ ~ 10,5 (0,16)
Finnország  43 (3,1) 564 (2,6) 55 (3,1) 548 (2,9) 2 (0,9) ~ ~ 10,5 (0,11)
Koreai Köztársaság  42 (4,1) 592 (3,1) 51 (4,0) 586 (2,5) 7 (1,8) 598 (7,3) 10,3 (0,18)
Magyarország  41 (4,1) 557 (6,0) 56 (4,1) 535 (4,6) 3 (1,0) 469 (25,2) 10,5 (0,16)
Egyesült Arab Emírségek  39 (2,4) 488 (5,9) 57 (2,5) 438 (4,8) 4 (0,7) 356 (14,0) 10,3 (0,08)
Horvátország  39 (3,7) 536 (3,3) 56 (3,6) 533 (2,7) 5 (1,8) 520 (6,6) 10,2 (0,16)
Tajvan  39 (3,7) 554 (3,4) 55 (4,1) 557 (2,5) 6 (1,9) 551 (5,2) 10,2 (0,16)
Németország  39 (3,6) 541 (3,2) 55 (3,6) 523 (3,4) 6 (1,6) 483 (9,8) 10,1 (0,12)
Grúzia  38 (3,7) 468 (7,2) 61 (3,8) 442 (4,6) 1 (0,6) ~ ~ 10,3 (0,14)
Ausztrália  38 (3,4) 544 (4,4) 57 (3,5) 517 (3,3) 5 (1,6) 495 (12,9) 10,1 (0,13)
Bahrein  36 (1,7) 471 (4,4) 55 (1,5) 454 (2,9) 9 (1,5) 443 (7,7) 9,9 (0,06)
Anglia r 35 (4,3) 552 (5,3) 60 (4,2) 532 (4,0) 4 (1,7) 506 (4,4) 10,3 (0,18)
Új-Zéland  34 (2,6) 533 (3,5) 60 (2,8) 495 (3,7) 6 (1,4) 460 (12,1) 10,0 (0,10)
Hollandia r 34 (4,7) 531 (4,0) 62 (5,1) 511 (3,4) 4 (1,8) 501 (14,2) 10,0 (0,14)
Olaszország  33 (3,2) 522 (5,2) 56 (3,8) 513 (2,8) 11 (2,5) 514 (6,8) 9,8 (0,14)
Katar  33 (3,3) 462 (8,3) 63 (3,3) 429 (5,3) 4 (1,6) 381 (24,1) 10,1 (0,12)
Dánia  30 (3,5) 537 (4,5) 61 (3,3) 522 (3,0) 9 (2,1) 520 (9,4) 9,7 (0,14)
Litvánia  28 (3,4) 537 (4,3) 62 (3,5) 523 (3,6) 10 (1,6) 532 (8,4) 9,5 (0,12)
Kuvait  28 (2,8) 365 (15,1) 67 (2,7) 331 (6,5) 5 (1,2) 285 (16,1) 9,6 (0,12)
Oroszország  27 (3,7) 579 (5,1) 58 (4,0) 567 (4,9) 15 (2,7) 548 (9,0) 9,3 (0,15)
Portugália  26 (3,4) 519 (4,1) 63 (3,6) 505 (2,9) 12 (2,1) 501 (4,9) 9,5 (0,14)
Omán  24 (2,4) 438 (7,7) 57 (3,4) 427 (4,4) 19 (2,4) 437 (8,5) 9,1 (0,11)
Egyesült Államok  24 (2,2) 569 (6,2) 67 (2,5) 544 (2,8) 9 (1,4) 500 (6,5) 9,4 (0,10)
Ciprus  23 (3,0) 486 (4,6) 61 (3,7) 481 (3,0) 16 (3,3) 477 (8,1) 9,1 (0,16)
Kanada  22 (2,0) 541 (3,3) 68 (2,3) 524 (2,7) 9 (1,6) 488 (12,7) 9,5 (0,10)
Irán  21 (2,9) 447 (8,9) 57 (4,1) 419 (6,3) 22 (2,9) 401 (10,6) 8,8 (0,12)
Franciaország  21 (2,7) 509 (4,8) 68 (3,1) 484 (3,5) 11 (2,5) 477 (6,3) 9,3 (0,14)
Szlovénia  18 (2,8) 547 (4,6) 69 (3,3) 542 (2,9) 13 (2,4) 544 (5,1) 9,1 (0,12)
Szaúd-Arábia  17 (2,7) 422 (10,6) 73 (3,5) 387 (5,7) 10 (2,4) 362 (18,6) 9,2 (0,14)
Chile  17 (3,1) 515 (6,9) 57 (4,2) 477 (4,1) 25 (3,6) 456 (6,7) 8,7 (0,16)
Törökország  13 (2,6) 510 (9,6) 70 (3,1) 482 (4,1) 17 (2,4) 468 (8,6) 8,7 (0,12)
Marokkó  13 (1,7) 406 (10,3) 70 (2,3) 349 (6,2) 17 (2,0) 329 (9,3) 8,8 (0,09)
Nemzetközi átlag  37 (0,5) 521 (0,8) 56 (0,5) 500 (0,7) 7 (0,3) 480 (2,1) – – 

A tanárok válaszai alapján.
Az index a tanulók tanárainak hat tanítást korlátozó tényezőre vonatkozó válaszai alapján jött létre. Azoknak a tanulóknak a tanárai, akik úgy érzik, hogy egyáltalán nem gátolják őket a tanításban a tanulók 

problémái, 11,0 vagy annál magasabb indexértéket kaptak, ami azt jelenti, hogy a hatból lealább három tényező esetében érezték úgy a tanárok, hogy egyáltalán nem gátolják őket, a másik három esetben pedig azt, hogy 
valamennyire. Azoknak a tanulóknak a tanárai, akik úgy érzik, hogy nagyon gátolják őket a munkában a tanulók problémai, 6,9 vagy annál alacsonyabb indexértéket kaptak, ami azt jelenti, hogy a hatból legalább három 
tényező esetében érezték úgy a tanárok, hogy nagyon gátolák őket, a másik három esetben pedig azt, hogy valamennyire. Minden más tanuló tanárai úgy érzik, hogy valamennyire korlátozzák a tanításban a diákokkal 
kapcsolatos problémák.
A skála átlagpontszáma 10.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Véleménye szerint milyen mértékben korlátozzák Önt az alábbiak az osztály tanítása során?
Egyáltalán nem Valamennyire Nagyon

1. A tanulók nem rendelkeznek a szükséges előzetes ismeretekkel vagy készségekkel
2. A tanulók alapvető táplálkozási hiányosságoktól szenvednek
3. A tanulók kialvatlanságtól szenvednek
4. Fegyelmezetlen, rendbontó tanulók
5. Közönyös tanulók
6. Mentálisan, érzelmileg vagy pszichikailag sérült tanulók

11,0 6,9

Egyáltalán 
nem

Vala- 
mennyire

Nagyon
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38. táblázat Tanítást korlátozó tényezők  TIMSS2015
Természettudomány8

Ország
Egyáltalán nem Valamennyire Nagyon

Átlag 
indexértékTanulók 

aránya (%)
Átlag

eredmény
Tanulók 

aránya (%)
Átlag

eredmény
Tanulók 

aránya (%)
Átlag

eredmény
Japán  76 (3,4) 575 (2,1) 24 (3,4) 558 (3,0) 0 (0,0) ~ ~ 12,5 (0,15)
Szlovénia  46 (2,3) 558 (3,1) 50 (2,3) 546 (2,8) 4 (0,9) 543 (6,5) 11,0 (0,10)
Norvégia  45 (4,0) 519 (4,5) 52 (4,0) 504 (3,2) 3 (1,2) 475 (10,2) 10,8 (0,14)
Szingapúr  44 (2,7) 629 (4,1) 55 (2,6) 572 (5,8) 1 (0,5) ~ ~ 11,0 (0,09)
Magyarország  42 (2,5) 551 (3,3) 50 (2,2) 512 (3,9) 8 (1,6) 481 (11,0) 10,8 (0,13)
Anglia r 42 (3,0) 575 (4,4) 54 (2,9) 517 (5,3) 5 (1,0) 466 (17,1) 10,7 (0,14)
Írország  41 (3,2) 546 (3,4) 54 (3,3) 533 (3,7) 5 (1,3) 485 (12,9) 10,7 (0,11)
Kazahsztán  41 (3,1) 542 (6,2) 51 (2,8) 526 (5,1) 8 (1,4) 529 (14,1) 10,6 (0,16)
Egyesült Arab Emírségek r 41 (2,4) 514 (4,6) 55 (2,4) 454 (4,2) 4 (0,9) 443 (19,8) 10,8 (0,09)
Málta  40 (0,5) 506 (2,4) 52 (0,5) 468 (1,9) 8 (0,2) 423 (4,7) 10,6 (0,02)
Hongkong  38 (5,0) 565 (5,5) 58 (4,9) 533 (5,3) 4 (1,7) 531 (31,3) 10,6 (0,17)
Új-Zéland  37 (2,9) 552 (5,5) 58 (3,1) 502 (4,7) 5 (1,4) 419 (18,7) 10,5 (0,10)
Svédország  35 (3,6) 537 (5,3) 62 (3,5) 516 (4,3) 3 (1,1) 489 (17,3) 10,6 (0,15)
Ausztrália r 33 (3,1) 540 (5,1) 61 (3,0) 507 (3,3) 6 (1,5) 467 (10,9) 10,5 (0,15)
Oroszország  30 (2,3) 554 (6,3) 59 (2,9) 540 (4,7) 10 (1,4) 540 (6,2) 10,0 (0,08)
Kanada r 30 (3,4) 541 (5,2) 64 (3,9) 523 (3,0) 7 (1,6) 505 (7,9) 10,1 (0,13)
Tajvan  30 (3,4) 593 (4,7) 60 (3,8) 562 (2,7) 10 (2,3) 547 (7,3) 10,0 (0,15)
Libanon  29 (3,9) 393 (8,3) 67 (4,0) 399 (6,8) 4 (1,1) 415 (25,6) 10,1 (0,12)
Litvánia  26 (2,3) 536 (4,4) 63 (2,3) 516 (3,1) 10 (1,3) 496 (6,2) 10,0 (0,10)
Izrael  25 (2,5) 553 (9,9) 57 (3,2) 503 (5,5) 18 (2,4) 462 (9,9) 9,7 (0,12)
Katar  25 (3,0) 506 (6,2) 67 (3,3) 444 (5,5) 8 (2,0) 398 (15,8) 10,1 (0,11)
Olaszország  24 (3,4) 508 (6,1) 65 (3,9) 495 (3,2) 11 (2,4) 495 (11,2) 10,0 (0,13)
Omán  22 (3,0) 473 (5,0) 58 (3,5) 454 (4,0) 20 (2,1) 439 (6,9) 9,6 (0,13)
Koreai Köztársaság  22 (3,6) 561 (5,2) 64 (3,7) 555 (2,5) 14 (2,5) 548 (4,0) 9,8 (0,17)
Thaiföld  21 (3,1) 485 (8,0) 74 (2,9) 450 (5,1) 5 (1,8) 424 (17,0) 10,0 (0,12)
Malajzia  20 (2,6) 522 (7,0) 72 (3,0) 460 (5,5) 8 (2,1) 414 (21,6) 9,8 (0,11)
Grúzia  19 (1,5) 453 (4,1) 76 (1,7) 442 (3,4) 6 (1,1) 438 (7,0) 9,8 (0,07)
Szaúd-Arábia  19 (3,2) 420 (13,9) 71 (3,9) 390 (5,2) 10 (2,5) 396 (9,2) 9,5 (0,13)
Egyesült Államok r 18 (2,2) 556 (6,6) 74 (2,4) 532 (3,4) 9 (1,5) 493 (13,7) 9,7 (0,10)
Kuvait  18 (2,5) 426 (15,6) 75 (3,1) 406 (6,4) 8 (2,0) 400 (10,4) 9,8 (0,12)
Bahrein  15 (2,0) 503 (11,8) 73 (3,0) 458 (3,3) 12 (2,4) 453 (8,2) 9,6 (0,10)
Egyiptom  14 (2,6) 382 (12,0) 71 (3,6) 372 (5,1) 15 (2,6) 353 (14,4) 9,3 (0,12)
Irán  13 (2,3) 490 (12,4) 65 (3,7) 456 (4,8) 22 (2,9) 440 (7,6) 9,0 (0,12)
Chile  12 (2,8) 502 (12,7) 67 (4,5) 462 (4,5) 21 (3,7) 413 (5,5) 8,9 (0,14)
Jordánia  12 (2,4) 469 (9,6) 76 (3,4) 424 (3,7) 12 (2,4) 400 (9,9) 9,4 (0,11)
Botswana  11 (2,7) 413 (12,1) 79 (3,7) 392 (3,4) 9 (2,7) 382 (8,4) 9,4 (0,12)
Dél-afrikai Köztársaság  11 (2,0) 410 (24,2) 72 (3,0) 353 (7,0) 17 (2,5) 346 (11,3) 9,2 (0,10)
Törökország  11 (2,2) 542 (11,3) 64 (3,5) 497 (4,8) 25 (2,8) 462 (6,4) 8,9 (0,12)
Marokkó  8 (1,1) 425 (8,7) 68 (2,1) 393 (2,8) 24 (2,0) 384 (3,2) 8,8 (0,07)
Nemzetközi átlag  28 (0,5) 511 (1,4) 62 (0,5) 480 (0,7) 10 (0,3) 454 (2,2) - - 

A tanárok válaszai alapján.
Az index a tanulók tanárainak hat tanítást korlátozó tényezőre vonatkozó válaszai alapján jött létre. Azoknak a tanulóknak a tanárai, akik úgy érzik, hogy egyáltalán nem gátolják őket a tanításban a tanulók 

problémái, 11,4 vagy annál magasabb indexértéket kaptak, ami azt jelenti, hogy a hatból lealább három tényező esetében érezték úgy a tanárok, hogy egyáltalán nem gátolja őket, a másik három esetben pedig azt, hogy 
valamennyire. Azoknak a tanulóknak a tanárai, akik úgy érzik, hogy nagyon gátolják őket a munkában a tanulók problémai, 7,4 vagy annál alacsonyabb indexértéket kaptak, ami azt jelenti, hogy a hatból lealább három 
tényező esetében érezték úgy a tanárok, hogy nagyon gátolják őket, a másik három esetben pedig azt, hogy valamennyire. Minden más tanuló tanárai úgy érzik, hogy valamennyire korlátozzák a tanításban a diákokkal 
kapcsolatos problémák.
A skála átlagpontszáma 10.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Véleménye szerint milyen mértékben korlátozzák Önt az alábbiak az osztály tanítása során?
Egyáltalán nem Valamennyire Nagyon

1. A tanulók nem rendelkeznek a szükséges előzetes ismeretekkel vagy készségekkel
2. A tanulók alapvető táplálkozási hiányosságoktól szenvednek
3. A tanulók kialvatlanságtól szenvednek
4. Fegyelmezetlen, rendbontó tanulók
5. Közönyös tanulók
6. Mentálisan, érzelmileg vagy pszichikailag sérült tanulók

11,4 7,4

Egyáltalán 
nem

Vala- 
mennyire

Nagyon
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39. táblázat A hiányzás gyakorisága TIMSS2015
Természettudomány4

Ország
Soha vagy szinte soha Havonta egyszer Kéthetente egyszer Hetente egyszer vagy 

többször
Tanulók 

aránya (%)
Átlag

eredmény
Tanulók 

aránya (%)
Átlag

eredmény
Tanulók 

aránya (%)
Átlag

eredmény
Tanulók 

aránya (%)
Átlag

eredmény
Koreai Köztársaság  93 (0,5) 592 (2,1) 5 (0,4) 558 (5,4) 1 (0,2) ~ ~ 1 (0,2) ~ ~
Portugália  87 (0,6) 511 (2,4) 6 (0,4) 499 (4,5) 2 (0,2) ~ ~ 5 (0,4) 477 (5,6)
Spanyolország  86 (0,7) 523 (2,4) 7 (0,5) 511 (5,5) 2 (0,2) ~ ~ 5 (0,4) 468 (7,3)
Belgium (flamand)  85 (0,8) 517 (2,3) 9 (0,5) 488 (4,0) 1 (0,2) ~ ~ 5 (0,4) 473 (4,4)
Tajvan  83 (0,7) 561 (1,7) 11 (0,5) 547 (4,6) 1 (0,2) ~ ~ 5 (0,4) 496 (6,8)
Franciaország  83 (0,8) 492 (2,8) 9 (0,6) 482 (4,4) 2 (0,3) ~ ~ 5 (0,5) 446 (7,3)
Németország r 82 (0,8) 538 (2,2) 10 (0,7) 523 (5,4) 3 (0,3) 511 (11,3) 5 (0,4) 472 (6,8)
Oroszország  81 (0,9) 572 (3,1) 12 (0,6) 560 (4,8) 3 (0,3) 539 (10,1) 5 (0,4) 529 (6,0)
Hongkong  80 (0,8) 562 (3,0) 14 (0,8) 543 (5,7) 2 (0,3) ~ ~ 3 (0,3) 490 (8,4)
Hollandia  80 (0,9) 521 (2,5) 12 (0,6) 512 (5,3) 2 (0,3) ~ ~ 6 (0,5) 483 (5,6)
Japán  79 (0,8) 577 (1,8) 12 (0,6) 551 (4,0) 6 (0,5) 527 (5,3) 3 (0,3) 524 (7,3)
Litvánia  79 (0,8) 532 (2,8) 12 (0,6) 527 (4,0) 4 (0,3) 512 (10,1) 5 (0,4) 485 (6,3)
Szingapúr  76 (0,8) 607 (3,3) 14 (0,5) 571 (4,2) 3 (0,2) 512 (8,4) 8 (0,6) 489 (7,2)
Norvégia  76 (0,8) 543 (2,6) 15 (0,6) 533 (3,7) 3 (0,3) 511 (6,6) 5 (0,3) 499 (6,8)
Anglia  75 (0,9) 543 (2,5) 16 (0,7) 534 (4,1) 3 (0,3) 507 (7,1) 6 (0,5) 479 (5,2)
Ciprus  73 (1,0) 493 (2,4) 18 (0,8) 469 (3,2) 3 (0,3) 446 (6,9) 5 (0,4) 432 (7,6)
Észak-Írország  73 (1,2) 528 (2,2) 16 (0,9) 517 (3,8) 3 (0,3) 494 (7,5) 7 (0,5) 458 (5,7)
Svédország  71 (1,0) 544 (3,6) 21 (1,0) 544 (4,5) 4 (0,5) 517 (6,9) 4 (0,4) 478 (9,7)
Horvátország  70 (1,0) 539 (2,0) 22 (0,9) 533 (3,3) 3 (0,3) 494 (8,3) 5 (0,4) 490 (7,9)
Egyesült Államok  70 (0,7) 556 (2,2) 18 (0,5) 545 (3,0) 4 (0,2) 519 (6,0) 9 (0,4) 490 (3,8)
Olaszország  70 (1,0) 523 (2,9) 16 (0,6) 516 (3,8) 5 (0,4) 498 (5,6) 9 (0,7) 479 (5,0)
Írország  70 (1,2) 537 (2,4) 20 (0,9) 527 (3,5) 4 (0,5) 503 (7,9) 6 (0,5) 461 (6,2)
Kanada  68 (0,6) 534 (2,4) 18 (0,4) 530 (3,0) 6 (0,3) 510 (6,2) 9 (0,4) 466 (5,3)
Szlovénia  68 (1,0) 551 (2,3) 18 (0,7) 540 (3,9) 4 (0,4) 524 (7,7) 10 (0,6) 504 (6,2)
Szerbia  66 (1,3) 536 (3,2) 20 (1,4) 528 (4,9) 6 (0,4) 502 (7,0) 8 (1,7) 446 (18,1)
Chile  66 (1,0) 484 (3,0) 12 (0,6) 487 (4,5) 7 (0,4) 474 (5,3) 15 (0,7) 451 (4,8)
Lengyelország  65 (1,0) 557 (2,4) 20 (0,8) 548 (3,5) 6 (0,4) 524 (7,3) 10 (0,5) 499 (4,9)
Dánia  64 (1,2) 535 (2,3) 17 (0,8) 519 (3,4) 4 (0,3) 512 (7,1) 15 (0,8) 508 (4,2)
Ausztrália  63 (1,1) 533 (2,9) 23 (1,0) 531 (3,7) 5 (0,4) 489 (6,2) 8 (0,5) 463 (5,4)
Törökország  63 (1,1) 501 (3,2) 21 (0,8) 476 (3,7) 7 (0,4) 445 (7,7) 9 (0,8) 425 (8,1)
Omán  62 (1,0) 448 (3,3) 17 (0,8) 422 (5,0) 5 (0,3) 383 (7,6) 15 (0,6) 402 (4,6)
Bulgária  62 (1,2) 557 (5,3) 16 (0,8) 526 (8,1) 12 (0,7) 509 (10,0) 10 (0,6) 471 (9,0)
Marokkó  61 (1,5) 371 (5,1) 22 (1,4) 352 (7,4) 7 (0,5) 299 (10,5) 9 (0,7) 319 (10,8)
Irán  61 (1,6) 433 (4,4) 21 (1,0) 424 (5,9) 7 (0,6) 392 (10,6) 11 (0,8) 382 (9,0)
Kazahsztán  61 (1,2) 560 (5,1) 21 (0,9) 543 (5,0) 8 (0,5) 529 (6,3) 11 (0,7) 522 (6,6)
Bahrein  57 (1,0) 478 (3,1) 19 (0,7) 464 (4,1) 7 (0,4) 418 (8,6) 17 (0,7) 412 (4,5)
Egyesült Arab Emírségek  57 (0,6) 476 (2,6) 18 (0,5) 456 (4,1) 7 (0,3) 389 (5,7) 18 (0,5) 398 (4,2)
Katar  56 (1,1) 462 (4,0) 18 (0,7) 437 (5,1) 8 (0,5) 379 (7,5) 18 (0,8) 385 (6,9)
Finnország  55 (1,1) 560 (2,6) 37 (0,9) 552 (2,8) 4 (0,4) 543 (6,2) 4 (0,3) 505 (8,5)
Kuvait  53 (1,2) 359 (7,7) 20 (1,1) 335 (8,5) 9 (0,6) 303 (8,4) 18 (0,9) 303 (7,9)
Csehország  50 (1,1) 545 (2,4) 34 (0,9) 536 (2,7) 8 (0,5) 515 (7,1) 8 (0,5) 484 (5,4)
Magyarország  47 (1,2) 565 (2,8) 38 (1,0) 540 (3,3) 6 (0,5) 492 (8,9) 9 (0,6) 469 (6,9)
Grúzia  44 (1,1) 470 (4,3) 30 (1,0) 450 (4,6) 12 (0,7) 435 (6,4) 14 (0,7) 422 (6,3)
Szaúd-Arábia  43 (1,2) 412 (4,7) 22 (0,9) 402 (5,2) 13 (0,7) 374 (9,5) 22 (0,9) 364 (7,2)
Szlovákia  41 (0,9) 539 (3,0) 37 (0,8) 527 (3,3) 9 (0,5) 493 (6,9) 13 (0,7) 466 (5,6)
Indonézia  41 (1,4) 406 (5,7) 17 (0,9) 408 (6,9) 10 (0,7) 375 (9,6) 33 (1,2) 390 (5,5)
Új-Zéland  – – – – – – – – – – – – – – – –
Nemzetközi átlag  67 (0,1) 517 (0,5) 18 (0,1) 503 (0,7) 5 (0,1) 471 (1,3) 9 (0,1) 457 (1,1)

A tanulók válaszai alapján.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Az összehasonlítható adat nem áll rendelkezésünkre.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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40. táblázat A hiányzás gyakorisága TIMSS2015
Természettudomány8

Ország
Soha vagy szinte soha Havonta egyszer Kéthetente egyszer Hetente egyszer vagy 

többször
Tanulók 

aránya (%)
Átlag

eredmény
Tanulók 

aránya (%)
Átlag

eredmény
Tanulók 

aránya (%)
Átlag

eredmény
Tanulók 

aránya (%)
Átlag

eredmény
Koreai Köztársaság  96 (0,3) 558 (2,2) 3 (0,2) 486 (8,7) 1 (0,1) ~ ~ 0 (0,1) ~ ~
Tajvan  89 (0,6) 574 (1,9) 8 (0,5) 551 (5,9) 1 (0,2) ~ ~ 2 (0,2) ~ ~
Japán  87 (0,6) 575 (1,8) 8 (0,5) 558 (4,0) 3 (0,3) 526 (9,2) 2 (0,2) ~ ~
Hongkong  87 (0,8) 550 (3,8) 9 (0,5) 538 (4,5) 2 (0,3) ~ ~ 2 (0,3) ~ ~
Szingapúr  82 (0,7) 609 (2,8) 12 (0,5) 568 (5,3) 3 (0,2) 518 (8,9) 3 (0,3) 472 (10,0)
Thaiföld  71 (1,0) 471 (4,4) 13 (0,6) 436 (5,1) 6 (0,4) 421 (6,1) 9 (0,6) 395 (5,3)
Marokkó  70 (0,6) 405 (2,4) 17 (0,4) 376 (3,2) 5 (0,3) 362 (6,9) 8 (0,3) 354 (5,7)
Irán  70 (1,0) 467 (4,0) 22 (0,9) 444 (5,2) 4 (0,3) 413 (8,5) 4 (0,3) 386 (8,0)
Norvégia  69 (0,9) 516 (2,7) 22 (0,8) 501 (4,3) 6 (0,4) 500 (5,7) 2 (0,3) ~ ~
Anglia  69 (1,0) 549 (3,8) 24 (0,8) 525 (4,9) 5 (0,4) 505 (7,8) 3 (0,3) 444 (9,5)
Dél-afrikai Köztársaság  66 (1,0) 376 (5,9) 17 (0,6) 353 (7,2) 5 (0,3) 312 (9,4) 12 (0,6) 293 (4,3)
Libanon  66 (1,2) 418 (5,2) 18 (0,7) 386 (6,9) 6 (0,6) 354 (10,5) 10 (0,6) 333 (7,4)
Málta  66 (0,9) 508 (2,1) 23 (0,7) 461 (3,4) 6 (0,4) 419 (7,1) 5 (0,4) 365 (8,1)
Svédország  65 (1,1) 535 (3,2) 23 (0,9) 512 (5,2) 8 (0,6) 507 (6,1) 5 (0,6) 457 (9,4)
Botswana  64 (0,8) 422 (2,8) 19 (0,6) 374 (4,3) 5 (0,3) 270 (8,6) 13 (0,4) 329 (5,2)
Írország  63 (0,9) 543 (2,9) 27 (0,8) 520 (3,8) 7 (0,4) 497 (6,2) 3 (0,3) 445 (8,5)
Egyesült Arab Emírségek  62 (0,6) 495 (2,3) 21 (0,4) 477 (3,3) 8 (0,3) 436 (4,5) 9 (0,3) 394 (3,9)
Litvánia  62 (1,1) 523 (3,2) 25 (0,9) 521 (3,9) 9 (0,6) 514 (5,4) 4 (0,4) 466 (8,7)
Egyesült Államok  62 (0,8) 539 (2,9) 26 (0,6) 529 (3,1) 8 (0,3) 512 (3,9) 4 (0,3) 447 (6,3)
Chile  60 (1,2) 461 (3,2) 21 (0,8) 456 (4,4) 10 (0,5) 459 (4,7) 8 (0,6) 401 (6,5)
Kanada  60 (0,8) 534 (2,3) 27 (0,7) 526 (2,4) 9 (0,4) 517 (3,4) 4 (0,3) 472 (6,5)
Ausztrália  59 (0,8) 525 (2,6) 28 (0,8) 510 (3,4) 9 (0,4) 495 (3,8) 5 (0,3) 438 (6,1)
Oroszország  58 (1,2) 550 (4,5) 23 (0,9) 543 (4,6) 12 (0,7) 538 (5,9) 6 (0,5) 506 (8,9)
Törökország  58 (1,0) 519 (4,1) 27 (0,7) 478 (4,0) 9 (0,5) 452 (6,2) 6 (0,4) 400 (7,4)
Omán  57 (0,9) 472 (2,5) 25 (0,7) 451 (3,9) 6 (0,4) 405 (7,1) 12 (0,5) 409 (4,2)
Kazahsztán  57 (1,3) 541 (4,8) 30 (1,2) 527 (5,1) 9 (0,6) 510 (7,8) 5 (0,4) 503 (10,5)
Szlovénia  57 (1,0) 557 (2,9) 32 (0,9) 552 (3,0) 8 (0,5) 531 (5,6) 3 (0,4) 505 (9,9)
Olaszország  55 (1,0) 510 (2,8) 27 (0,8) 500 (3,2) 13 (0,7) 476 (4,4) 5 (0,5) 431 (8,2)
Jordánia  52 (1,0) 453 (3,2) 30 (0,8) 421 (3,9) 9 (0,4) 391 (6,4) 9 (0,5) 347 (7,3)
Izrael  50 (1,0) 528 (3,9) 30 (0,8) 508 (4,2) 12 (0,5) 486 (6,2) 8 (0,6) 422 (8,4)
Katar  47 (0,8) 497 (3,7) 31 (0,7) 452 (3,3) 11 (0,5) 399 (5,2) 11 (0,4) 355 (6,7)
Bahrein  45 (0,8) 496 (2,8) 32 (0,7) 464 (2,9) 12 (0,5) 427 (4,8) 12 (0,4) 394 (5,4)
Malajzia  45 (1,2) 498 (4,0) 26 (0,6) 473 (4,8) 11 (0,6) 445 (6,3) 18 (0,8) 420 (5,6)
Magyarország  43 (0,9) 553 (3,2) 45 (0,9) 520 (4,2) 9 (0,5) 485 (5,9) 4 (0,4) 426 (8,8)
Egyiptom  40 (1,2) 390 (5,1) 20 (0,6) 368 (5,5) 15 (0,7) 360 (5,9) 24 (1,0) 353 (5,8)
Kuvait  37 (1,4) 460 (7,3) 28 (1,0) 416 (5,7) 18 (0,7) 376 (6,2) 18 (1,0) 338 (7,7)
Grúzia  33 (1,2) 466 (4,2) 38 (1,1) 446 (3,2) 19 (0,9) 435 (4,8) 11 (0,7) 384 (5,7)
Szaúd-Arábia  32 (1,3) 424 (6,3) 28 (0,8) 399 (4,6) 20 (0,8) 385 (5,2) 20 (1,2) 361 (6,1)
Új-Zéland  – – – – – – – – – – – – – – – –
Nemzetközi átlag  61 (0,2) 502 (0,6) 23 (0,1) 477 (0,7) 8 (0,1) 447 (1,1) 8 (0,1) 407 (1,3)

A tanulók válaszai alapján.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Az összehasonlítható adat nem áll rendelkezésünkre.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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41. táblázat Mennyire biztonságos és fegyelmezett az iskola a tanárok szerint? TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország

Biztonságos  
és fegyelmezett

Valamennyire biztonsá
gos és fegyelmezett

Nem biztonságos  
és nem fegyelmezett

Átlag 
indexérték

Az átlagindexérték 
eltérése 2011hez 

képest
Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Indonézia  89 (2,1) 399 (3,7) 11 (2,1) 390 (12,3) 0 (0,1) ~ ~ 12,1 (0,11)  ◊ ◊  

Észak-Írország r 85 (3,1) 576 (3,1) 15 (3,1) 554 (12,1) 0 (0,0) ~ ~ 12,0 (0,16) r 0,5 (0,21)  

Írország  83 (2,7) 551 (2,2) 14 (2,7) 536 (5,6) 2 (1,3) ~ ~ 11,7 (0,15)  0,4 (0,21)  

Katar  77 (3,2) 444 (4,3) 21 (3,2) 432 (9,0) 2 (1,2) ~ ~ 11,3 (0,15)  0,9 (0,19) h

Spanyolország  76 (2,6) 512 (2,6) 21 (2,6) 489 (5,0) 3 (1,0) 442 (19,5) 11,1 (0,11)  1,4 (0,20) h

Anglia  76 (3,7) 550 (4,0) 24 (3,7) 536 (6,2) 0 (0,4) ~ ~ 11,3 (0,17)  0,6 (0,25) h

Kazahsztán  75 (3,7) 545 (5,6) 25 (3,7) 544 (8,2) 0 (0,0) ~ ~ 11,5 (0,16)  0,7 (0,22) h

Ausztrália  75 (2,8) 529 (4,1) 23 (2,9) 490 (5,8) 2 (0,8) ~ ~ 11,4 (0,13) r 0,3 (0,21)  

Norvégia  72 (3,0) 553 (3,0) 24 (2,9) 540 (3,6) 4 (1,4) 554 (20,1) 10,8 (0,14)  ◊ ◊  

Új-Zéland  71 (2,5) 504 (2,6) 26 (2,2) 461 (5,0) 3 (0,8) 446 (12,7) 11,0 (0,12)  0,0 (0,15)  

Irán  70 (2,5) 432 (4,1) 27 (2,5) 436 (6,8) 3 (1,1) 379 (23,5) 10,7 (0,12)  0,4 (0,19)  

Bulgária  69 (3,5) 533 (5,3) 29 (3,7) 504 (8,9) 2 (1,8) ~ ~ 10,4 (0,13)  ◊ ◊  

Portugália  65 (3,4) 547 (3,1) 32 (3,5) 534 (4,4) 3 (1,1) 503 (24,5) 10,6 (0,13)  1,0 (0,23) h

Omán  64 (2,9) 430 (3,2) 33 (3,0) 418 (5,2) 3 (1,1) 421 (9,5) 10,5 (0,12)  0,6 (0,15) h

Hongkong  64 (4,5) 616 (3,4) 34 (4,5) 612 (6,5) 2 (1,3) ~ ~ 10,6 (0,17)  0,4 (0,24)  

Szingapúr  63 (2,6) 619 (4,5) 35 (2,6) 616 (6,5) 2 (0,6) ~ ~ 10,7 (0,11)  0,4 (0,15) h

Grúzia  62 (3,8) 468 (5,3) 37 (3,9) 456 (6,3) 1 (0,6) ~ ~ 10,4 (0,14)  –0,9 (0,18) i

Egyesült Arab Emírségek  62 (1,8) 473 (3,5) 35 (1,8) 420 (4,6) 3 (0,8) 409 (23,1) 10,6 (0,08)  –0,2 (0,11)  

Ciprus  60 (3,8) 530 (3,1) 36 (3,7) 513 (4,1) 4 (1,3) 514 (7,7) 10,5 (0,17)  ◊ ◊  

Hollandia r 60 (3,7) 534 (2,2) 39 (3,8) 523 (2,7) 1 (1,1) ~ ~ 10,3 (0,16) r 0,1 (0,24)  

Szaúd-Arábia  59 (3,0) 397 (5,5) 34 (3,2) 361 (6,9) 7 (2,0) 379 (19,9) 10,1 (0,13)  –0,3 (0,21)  

Litvánia  57 (4,3) 535 (3,7) 42 (4,2) 536 (4,5) 1 (0,8) ~ ~ 10,3 (0,13)  0,6 (0,18) h

Bahrein  56 (2,5) 464 (2,4) 37 (2,5) 442 (2,8) 8 (0,9) 427 (5,6) 10,2 (0,13)  –0,1 (0,22)  

Kanada  55 (2,2) 512 (2,8) 42 (2,3) 511 (4,8) 3 (0,8) 484 (14,1) 10,4 (0,09)  ◊ ◊  

Kuvait  55 (3,5) 355 (5,3) 41 (3,4) 347 (9,0) 3 (1,0) 360 (36,1) 10,1 (0,15)  ◊ ◊  

Egyesült Államok  55 (2,5) 552 (3,0) 38 (2,3) 526 (4,4) 7 (1,4) 500 (11,1) 10,3 (0,12)  –0,2 (0,15)  

Oroszország  55 (3,8) 566 (4,6) 43 (3,9) 562 (6,5) 2 (0,9) ~ ~ 10,1 (0,12)  0,2 (0,21)  

Csehország  54 (3,6) 532 (3,0) 45 (3,5) 524 (3,7) 2 (0,8) ~ ~ 9,8 (0,12)  0,3 (0,17)  

Olaszország  53 (3,3) 508 (4,0) 44 (3,3) 507 (3,7) 3 (1,5) 482 (16,0) 10,0 (0,14)  1,4 (0,19) h

Szlovákia  53 (3,3) 504 (3,3) 44 (3,3) 494 (4,0) 3 (1,0) 453 (19,4) 9,8 (0,11)  0,4 (0,14) h

Szerbia  52 (3,5) 521 (4,0) 41 (3,6) 513 (6,4) 7 (1,6) 522 (9,6) 10,1 (0,14)  0,7 (0,21) h

Jordánia  52 (3,9) 397 (4,8) 39 (3,9) 385 (5,9) 9 (2,1) 353 (10,8) 10,0 (0,16)  ◊ ◊  

Lengyelország  50 (3,8) 536 (3,0) 48 (3,6) 534 (3,1) 2 (0,9) ~ ~ 9,9 (0,12)  ◊ ◊  

Törökország  49 (3,3) 497 (5,6) 44 (3,3) 472 (4,7) 7 (1,6) 454 (15,6) 9,7 (0,14)  0,8 (0,23) h

Dél-afrikai Köztársaság  49 (3,8) 385 (7,3) 41 (3,7) 366 (7,3) 10 (2,2) 373 (10,8) 9,7 (0,15)  ◊ ◊  

Horvátország  48 (3,5) 501 (2,4) 50 (3,5) 503 (2,8) 2 (1,0) ~ ~ 9,9 (0,13)  –0,9 (0,18) i

Chile  47 (4,2) 475 (4,5) 41 (4,4) 451 (4,9) 12 (2,6) 438 (6,8) 9,6 (0,20)  0,4 (0,27)  

Németország  46 (3,2) 529 (3,1) 50 (3,1) 516 (3,7) 5 (1,5) 496 (11,4) 9,7 (0,11)  –0,1 (0,17)  

Magyarország  46 (3,9) 539 (4,9) 48 (3,9) 524 (5,9) 6 (2,2) 480 (22,4) 9,6 (0,15)  –0,2 (0,20)  

Koreai Köztársaság  44 (3,7) 615 (3,8) 54 (3,6) 603 (2,8) 2 (1,2) ~ ~ 10,0 (0,17)  1,3 (0,25) h

Belgium (flamand)  43 (3,5) 552 (3,6) 52 (3,6) 542 (3,3) 5 (1,6) 530 (9,8) 9,6 (0,11)  –0,1 (0,16)  

Marokkó  43 (2,9) 388 (6,0) 47 (3,1) 372 (5,5) 11 (1,8) 352 (9,8) 9,6 (0,13)  0,8 (0,22) h

Dánia  41 (3,6) 547 (4,9) 53 (3,8) 533 (3,9) 6 (1,8) 525 (10,7) 9,5 (0,15)  –1,1 (0,19) i

Franciaország  40 (3,6) 501 (4,2) 54 (3,8) 483 (3,5) 6 (1,6) 444 (10,7) 9,4 (0,13)  ◊ ◊  

Svédország  37 (4,3) 533 (3,9) 57 (4,4) 515 (3,5) 6 (1,9) 467 (17,4) 9,6 (0,15) r –0,1 (0,22)  

Finnország  37 (3,1) 540 (2,5) 60 (3,1) 534 (2,4) 3 (1,0) 509 (15,3) 9,5 (0,11)  0,2 (0,17)  

Tajvan  35 (3,6) 597 (3,0) 61 (3,9) 596 (2,6) 4 (1,5) 605 (13,9) 9,4 (0,14)  0,4 (0,21)  

Szlovénia  29 (3,2) 522 (3,2) 64 (3,4) 521 (2,5) 7 (1,6) 510 (5,7) 9,0 (0,10)  0,1 (0,15)  

Japán  7 (1,8) 606 (6,2) 83 (2,5) 593 (2,1) 9 (2,2) 577 (4,7) 8,2 (0,08)  0,3 (0,12)  

Nemzetközi átlag  56 (0,5) 511 (0,6) 40 (0,5) 497 (0,8) 4 (0,2) 464 (2,9)       

   
TIMSS2015
Természettudomány4

Magyarország  51 (3,8) 553 (4,4) 43 (3,6) 534 (5,4) 6 (2,2) 508 (14,4) 9,7 (0,15)  0,0 (0,20)  
Nemzetközi átlag  57 (0,5) 513 (0,6) 39 (0,5) 498 (0,8) 4 (0,2) 469 (2,8)       

A tanárok válaszai alapján.
Az index annak alapján készült, hogy a tanárok milyen mértékben értettek egyet nyolc állítással. A biztonságos és fegyelmezett iskolába járó tanulók legalább 10,0-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat 

a tanulókat jelöli, akiknek a tanára átlagosan nagyrészt egyetértett a biztonságos és rendes iskola nyolc jellemzőjéből legalább néggyel és inkább egyetértett a másik néggyel. A nem biztonságos és nem fegyelmezett 
iskolába járó tanulók legfeljebb 6,7-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a tanára átlagosan inkább nem értett egyet a nyolc jellemzőből néggyel és inkább egyetértett a másik néggyel. 
A többi tanuló valamennyire biztonságos és fegyelmezett iskolába járt.

Az indexet a TIMSS 2011 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2011-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
◊ Az ország nem vett részt a 2011-es mérésben.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb, mint 85%-áról van adat.
h Szignifikánsan magasabb, mint 2011-ben.
i Szignifikánsan alacsonyabb, mint 2011-ben.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Folytatás a következő oldalon
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Jelenlegi iskolájára gondolva, jelölje meg, mennyire ért egyet a következő állításokkal!
Nagyrészt 
egyetértek

Inkább 
egyetértek

Inkább nem
értek egyet

Nagyrészt  
nem értek egyet

1. Az iskola biztonságos környéken van.
2. Biztonságban érzem magam ebben az iskolában.
3. Az iskola biztonsági rendszabályai és intézkedései megfelelőek.
4. A tanulók rendesen viselkednek.
5. A tanulók tisztelettudóak a tanárokkal.
6. A tanulók tekintettel vannak az iskola felszerelésére.
7. Az iskolának világos szabályai vannak a tanulói viselkedéssel kapcsolatban.
8. Az iskola szabályait igazságosan és következetesen tartatják be.

10 6,7

Bizton-
ságos 
és fegyel-
mezett

Vala mennyi-
re bizton-
sá gos és 
fegyel mezett

Nem biz-
tonsá gos és 
nem fegyel-
mezett
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42. táblázat Mennyire biztonságos és fegyelmezett az iskola a tanárok szerint? TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ország

Biztonságos  
és fegyelmezett

Valamennyire biztonsá
gos és fegyelmezett

Nem biztonságos  
és nem fegyelmezett

Átlag 
indexérték

Az átlagindexérték 
eltérése 2011hez 

képest
Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Katar  75 (2,8) 440 (4,0) 23 (2,8) 424 (8,1) 2 (0,9) ~ ~ 11,5 (0,10) 0,5 (0,15) h

Norvégia  72 (3,4) 515 (2,6) 28 (3,3) 506 (3,6) 0 (0,4) ~ ~ 11,3 (0,11) ◊ ◊  

Írország  70 (2,7) 534 (3,1) 26 (2,4) 505 (6,4) 4 (1,3) 452 (25,9) 11,6 (0,13) ◊ ◊  

Libanon  67 (4,4) 447 (5,0) 30 (4,3) 434 (7,6) 3 (1,5) 417 (32,8) 11,1 (0,17) 1,3 (0,25) h

Egyesült Arab Emírségek  67 (2,0) 482 (3,2) 32 (1,9) 433 (5,2) 2 (0,5) ~ ~ 11,4 (0,09) 0,5 (0,11) h

Kazahsztán  61 (4,0) 529 (6,5) 38 (4,0) 526 (8,3) 0 (0,2) ~ ~ 11,4 (0,16) 0,3 (0,21)  

Ausztrália  60 (3,0) 523 (3,6) 33 (2,7) 492 (4,5) 7 (1,6) 445 (10,1) 11,0 (0,16) 0,5 (0,26)  

Izrael  60 (2,9) 523 (6,3) 35 (2,9) 498 (7,8) 5 (0,9) 463 (19,3) 10,9 (0,12) 0,0 (0,17)  

Szingapúr  59 (2,3) 629 (4,7) 38 (2,2) 609 (5,5) 3 (0,9) 586 (20,0) 11,2 (0,11) 0,5 (0,14) h

Oroszország  57 (2,9) 545 (4,9) 42 (2,8) 528 (7,4) 2 (1,0) ~ ~ 10,7 (0,10) 0,7 (0,18) h

Hongkong  56 (4,9) 606 (5,6) 43 (4,9) 580 (8,6) 1 (0,2) ~ ~ 10,9 (0,16) 0,4 (0,23)  

Kuvait  55 (4,1) 395 (7,2) 41 (4,1) 389 (8,8) 4 (1,4) 379 (12,5) 10,5 (0,13) ◊ ◊  

Irán  54 (3,3) 446 (6,4) 40 (3,4) 429 (6,4) 6 (1,5) 391 (10,3) 10,7 (0,14) 0,1 (0,18)  

Omán  52 (3,1) 416 (4,1) 46 (3,1) 391 (3,7) 2 (1,0) ~ ~ 10,7 (0,14) 0,8 (0,18) h

Bahrein  50 (2,9) 464 (2,7) 44 (2,9) 443 (3,3) 6 (1,3) 453 (8,0) 10,2 (0,10) 0,0 (0,15)  

Új-Zéland  50 (3,6) 507 (5,0) 42 (3,5) 479 (4,3) 8 (1,4) 482 (19,7) 10,7 (0,14) 0,1 (0,20)  

Kanada  50 (3,2) 533 (2,5) 45 (3,1) 529 (3,7) 4 (1,0) 507 (14,0) 10,7 (0,16) ◊ ◊  

Anglia  50 (3,9) 527 (7,2) 44 (3,8) 514 (8,8) 6 (2,0) 461 (9,0) 10,6 (0,17) 0,0 (0,26)  

Egyiptom  49 (4,2) 407 (5,0) 45 (4,2) 378 (6,3) 6 (1,8) 373 (15,9) 10,4 (0,15) ◊ ◊  

Litvánia  49 (4,1) 514 (4,2) 46 (4,3) 507 (4,9) 5 (1,9) 507 (14,7) 10,3 (0,15) 0,4 (0,18)  

Szaúd-Arábia  48 (4,6) 378 (6,4) 42 (4,4) 361 (5,6) 10 (2,5) 339 (12,6) 10,3 (0,18) 0,0 (0,23)  

Málta  48 (0,1) 509 (1,7) 46 (0,1) 485 (1,6) 6 (0,1) 447 (4,5) 10,4 (0,01) ◊ ◊  

Egyesült Államok  46 (3,0) 538 (4,1) 41 (2,7) 507 (5,1) 13 (2,0) 482 (9,2) 10,3 (0,16) 0,0 (0,21)  

Grúzia  45 (4,3) 465 (5,3) 53 (4,1) 445 (4,5) 2 (1,4) ~ ~ 10,3 (0,15) –0,9 (0,19) i

Thaiföld  44 (3,5) 441 (8,0) 51 (3,8) 423 (6,4) 6 (1,8) 430 (16,0) 10,3 (0,13) –0,1 (0,20)  

Magyarország  41 (3,8) 527 (5,5) 52 (3,7) 511 (6,1) 7 (1,7) 459 (17,2) 10,0 (0,14) 0,1 (0,18)  

Jordánia  41 (4,0) 400 (5,2) 48 (4,0) 380 (4,0) 11 (3,0) 360 (13,3) 9,9 (0,17) 0,3 (0,21)  

Tajvan  38 (3,4) 613 (5,1) 57 (3,7) 590 (3,9) 5 (1,7) 594 (9,7) 10,1 (0,14) 0,9 (0,21) h

Chile  38 (3,8) 451 (5,8) 49 (4,2) 424 (6,4) 14 (2,5) 390 (7,4) 9,7 (0,16) 0,3 (0,24)  

Malajzia  35 (3,6) 492 (6,8) 62 (3,5) 452 (5,3) 4 (1,9) 461 (10,9) 9,9 (0,14) –0,3 (0,22)  

Dél-afrikai Köztársaság  33 (3,5) 397 (10,4) 45 (3,3) 366 (6,3) 22 (3,0) 348 (4,9) 9,2 (0,15) 0,6 (0,21) h

Svédország  31 (3,8) 511 (5,0) 63 (4,0) 497 (3,7) 6 (1,9) 484 (12,2) 9,8 (0,14) 0,3 (0,18)  

Törökország  30 (3,6) 479 (7,6) 47 (3,9) 463 (7,1) 23 (2,9) 418 (8,9) 9,2 (0,16) –0,1 (0,20)  

Koreai Köztársaság  27 (2,8) 613 (3,8) 64 (3,1) 604 (3,6) 8 (2,2) 598 (12,0) 9,6 (0,12) 1,2 (0,16) h

Marokkó  26 (2,8) 399 (5,0) 52 (3,7) 382 (3,3) 23 (2,4) 372 (4,6) 9,1 (0,13) 0,1 (0,16)  

Szlovénia  19 (2,4) 527 (6,9) 71 (2,7) 515 (2,1) 10 (1,7) 512 (5,3) 9,3 (0,10) 0,3 (0,14)  

Olaszország  17 (3,0) 515 (5,7) 75 (3,1) 492 (3,1) 8 (1,7) 461 (10,0) 9,1 (0,12) 0,3 (0,17)  

Botswana  15 (3,0) 415 (8,6) 53 (4,6) 389 (3,4) 32 (4,4) 385 (3,7) 8,3 (0,20) 0,3 (0,26)  

Japán  14 (2,5) 583 (6,3) 73 (3,4) 590 (2,8) 14 (2,6) 574 (7,1) 8,8 (0,11) 0,3 (0,17)  

Nemzetközi átlag  46 (0,5) 493 (0,9) 46 (0,6) 474 (0,9) 8 (0,3) 453 (2,5)      

   
TIMSS2015
Természettudomány8

Magyarország  41 (2,3) 542 (3,6) 53 (2,3) 516 (4,6) 6 (1,5) 500 (8,5) 10,1 (0,09)  0,2 (0,13)  
Nemzetközi átlag  45 (0,5) 499 (0,9) 47 (0,5) 478 (0,9) 8 (0,3) 457 (2,4)       

A tanárok válaszai alapján.
Az index annak alapján készült, hogy a tanárok milyen mértékben értettek egyet nyolc állítással. A biztonságos és fegyelmezett iskolába járó tanulók legalább 10,6-os indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat 

a tanulókat jelöli, akiknek a tanára átlagosan nagyrészt egyetértett a biztonságos és rendes iskola nyolc jellemzőjéből legalább néggyel és inkább egyetértett a másik néggyel. A nem biztonságos és nem fegyelmezett 
iskolába járó tanulók legfeljebb 7,2-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a tanára átlagosan inkább nem értett egyet a nyolc jellemzőből néggyel és inkább egyetértett a másik néggyel. 
A többi tanuló valamennyire biztonságos és fegyelmezett iskolába járt.

Az indexet a TIMSS 2011 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2011-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen. 
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
◊ Az ország nem vett részt a 2011-es mérésben.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
h Szignifikánsan magasabb, mint 2011-ben.
i Szignifikánsan alacsonyabb, mint 2011-ben.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Folytatás a következő oldalon
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Jelenlegi iskolájára gondolva, jelölje meg, mennyire ért egyet a következő állításokkal!
Nagyrészt 
egyetértek

Inkább 
egyetértek

Inkább nem
értek egyet

Nagyrészt  
nem értek egyet

1. Az iskola biztonságos környéken van.
2. Biztonságban érzem magam ebben az iskolában.
3. Az iskola biztonsági rendszabályai és intézkedései megfelelőek.
4. A tanulók rendesen viselkednek.
5. A tanulók tisztelettudóak a tanárokkal.
6. A tanulók tekintettel vannak az iskola felszerelésére.
7. Az iskolának világos szabályai vannak a tanulói viselkedéssel kapcsolatban.
8. Az iskola szabályait igazságosan és következetesen tartatják be.

10,6 7,2

Bizton-
ságos 
és fegyel-
mezett

Vala mennyi-
re bizton-
sá gos és 
fegyel mezett

Nem biz-
tonsá gos és 
nem fegyel-
mezett
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43. táblázat Iskolai bizonság és fegyelem az igazgatók szerint TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország

Alig van probléma Enyhe problémák Közepes problémák
Átlag 

indexérték

Az átlagindexérték 
eltérése 2011hez 

képest
Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Írország  84 (3,3) 552 (2,6) 14 (3,1) 531 (7,3) 2 (1,2) ~ ~ 10,9 (0,11)  –0,2 (0,17)  

Hollandia s 83 (4,1) 536 (2,2) 17 (4,1) 529 (3,8) 0 (0,0) ~ ~ 11,1 (0,13) s –0,2 (0,20)  

Koreai Köztársaság  81 (3,4) 608 (2,5) 14 (3,0) 613 (5,1) 5 (1,8) 591 (9,4) 11,3 (0,16)  0,4 (0,22)  

Litvánia  79 (3,4) 536 (2,7) 20 (3,4) 532 (9,4) 1 (1,0) ~ ~ 10,6 (0,10)  0,1 (0,16) h

Anglia  78 (3,7) 553 (3,6) 21 (3,6) 524 (6,7) 1 (0,8) ~ ~ 10,9 (0,11)  0,3 (0,16) h

Észak-Írország r 78 (4,0) 575 (3,6) 22 (4,0) 552 (8,8) 0 (0,0) ~ ~ 10,8 (0,13) r –0,2 (0,19) h

Horvátország  76 (4,1) 503 (2,1) 24 (4,1) 501 (4,5) 0 (0,0) ~ ~ 10,7 (0,14)  0,3 (0,18) h

Japán  74 (3,2) 595 (2,1) 20 (3,0) 589 (4,2) 6 (2,0) 589 (7,8) 10,4 (0,14)  –0,1 (0,18)  

Norvégia  74 (4,3) 553 (3,0) 25 (4,2) 537 (4,9) 1 (0,8) ~ ~ 10,7 (0,13)  ◊ ◊  

Bulgária  72 (4,2) 535 (4,6) 20 (3,8) 491 (10,0) 8 (2,9) 514 (33,2) 10,4 (0,18)  ◊ ◊  

Szingapúr  72 (0,0) 620 (4,9) 28 (0,0) 615 (8,0) 0 (0,0) ~ ~ 10,7 (0,00)  0,0 (0,00)  

Kazahsztán  71 (3,9) 544 (5,5) 13 (2,7) 559 (14,8) 15 (2,8) 536 (9,7) 10,3 (0,21)  –0,9 (0,24)  

Új-Zéland  71 (2,8) 506 (3,2) 28 (2,9) 462 (6,4) 1 (0,8) ~ ~ 10,5 (0,08)  –0,1 (0,15) h

Hongkong  71 (4,6) 617 (4,0) 29 (4,6) 610 (7,7) 0 (0,0) ~ ~ 10,5 (0,13)  –0,8 (0,17) h

Grúzia  70 (3,9) 468 (4,3) 22 (3,5) 441 (7,7) 8 (2,6) 491 (24,2) 10,4 (0,19)  –0,3 (0,24)  

Spanyolország  70 (3,4) 512 (2,9) 22 (3,0) 489 (5,8) 8 (1,5) 489 (9,3) 10,3 (0,13)  –0,5 (0,21) h

Tajvan  70 (4,1) 600 (2,2) 28 (3,8) 591 (4,2) 3 (1,6) 573 (16,4) 10,6 (0,14)  –0,7 (0,20) i

Egyesült Államok  69 (3,3) 549 (3,3) 29 (3,3) 521 (5,0) 3 (0,9) 475 (10,2) 10,3 (0,10)  0,0 (0,14)  

Finnország  68 (3,8) 538 (2,5) 31 (3,7) 529 (3,0) 1 (1,0) ~ ~ 10,3 (0,11)  0,1 (0,16)  

Belgium (flamand)  68 (3,6) 553 (2,3) 31 (3,8) 535 (5,7) 1 (1,1) ~ ~ 10,5 (0,12)  0,1 (0,18)  

Oroszország  67 (3,9) 566 (4,6) 32 (3,9) 560 (6,4) 0 (0,4) ~ ~ 10,2 (0,09)  0,0 (0,13)  

Kanada  66 (3,1) 518 (2,6) 31 (2,9) 497 (4,6) 2 (1,0) ~ ~ 10,2 (0,10)  ◊ ◊ h

Csehország  65 (3,6) 529 (2,9) 31 (3,5) 528 (4,3) 4 (1,8) 506 (18,7) 10,1 (0,10)  0,0 (0,15)  

Irán  65 (3,5) 436 (5,0) 26 (3,3) 438 (6,3) 9 (2,4) 383 (17,6) 10,0 (0,13)  –0,7 (0,17)  

Ausztrália  64 (3,4) 530 (3,5) 30 (3,4) 506 (5,4) 6 (3,1) 446 (5,9) 10,2 (0,12)  –0,2 (0,17)  

Katar  63 (3,0) 444 (5,0) 26 (2,8) 428 (8,1) 11 (1,8) 434 (9,7) 10,0 (0,12)  0,0 (0,19)  

Szlovákia  63 (3,6) 510 (3,2) 32 (3,4) 484 (5,1) 5 (1,7) 444 (18,9) 10,0 (0,10)  0,1 (0,16)  

Egyesült Arab Emírségek  61 (2,4) 467 (3,5) 31 (2,5) 426 (4,9) 8 (1,2) 396 (9,6) 10,1 (0,07)  0,2 (0,13)  

Olaszország  60 (4,5) 508 (3,7) 25 (3,7) 504 (5,4) 15 (3,0) 509 (7,9) 9,6 (0,16)  0,1 (0,22) h

Bahrein  59 (0,2) 456 (1,8) 26 (0,2) 446 (2,6) 14 (0,1) 427 (7,3) 9,7 (0,01)  –0,4 (0,31) h

Franciaország  58 (4,6) 497 (4,1) 33 (4,3) 480 (4,5) 9 (2,7) 454 (12,1) 9,9 (0,15)  ◊ ◊ h

Szerbia  56 (4,3) 519 (5,0) 35 (3,8) 521 (4,8) 9 (2,0) 499 (13,2) 9,8 (0,15)  0,1 (0,23)  

Magyarország  55 (3,7) 541 (4,5) 37 (3,6) 524 (5,3) 8 (1,7) 471 (20,7) 9,8 (0,11)  0,1 (0,17)  

Dánia r 53 (4,3) 548 (3,8) 45 (4,4) 533 (4,5) 1 (1,0) ~ ~ 9,9 (0,11) r –0,2 (0,14) h

Szlovénia  52 (4,3) 521 (2,5) 45 (4,5) 520 (3,2) 3 (1,3) 540 (5,2) 9,8 (0,13)  –0,2 (0,18)  

Lengyelország  52 (3,6) 534 (2,7) 45 (3,8) 537 (3,6) 3 (1,4) 528 (16,0) 9,8 (0,09)  ◊ ◊ i

Ciprus  50 (4,8) 530 (3,6) 42 (4,5) 517 (4,6) 8 (2,6) 514 (6,7) 9,7 (0,17)  ◊ ◊  

Svédország  49 (4,1) 531 (3,5) 40 (4,0) 514 (3,6) 10 (2,6) 481 (13,8) 9,4 (0,11)  –0,3 (0,17)  

Szaúd-Arábia  49 (3,9) 388 (5,2) 26 (3,1) 377 (9,1) 25 (3,4) 382 (10,4) 9,2 (0,19)  0,1 (0,26)  

Chile  46 (4,0) 470 (4,1) 47 (4,3) 452 (5,5) 6 (2,2) 437 (15,5) 9,6 (0,11)  0,4 (0,18) h

Törökország  44 (3,5) 506 (4,8) 29 (3,2) 464 (7,9) 26 (2,9) 465 (7,5) 8,8 (0,15)  –0,2 (0,21)  

Portugália  43 (4,5) 546 (3,6) 46 (4,7) 538 (4,2) 11 (2,6) 541 (7,1) 9,4 (0,15)  –0,9 (0,23) h

Németország  39 (3,8) 531 (3,3) 50 (3,7) 517 (2,7) 10 (2,4) 501 (10,6) 9,2 (0,10)  –0,3 (0,13) i

Jordánia  36 (4,0) 411 (6,0) 40 (3,9) 375 (6,7) 24 (3,2) 376 (9,0) 9,0 (0,17)  ◊ ◊  

Omán  34 (3,4) 426 (6,0) 36 (3,0) 419 (4,8) 29 (2,8) 434 (4,8) 8,6 (0,15)  0,2 (0,21)  

Kuvait  25 (3,9) 373 (8,3) 40 (4,4) 344 (7,0) 35 (3,5) 342 (10,3) 8,3 (0,19)  ◊ ◊  

Dél-afrikai Köztársaság  23 (3,1) 406 (13,6) 56 (3,5) 369 (5,4) 22 (3,1) 365 (8,3) 8,7 (0,11)  ◊ ◊  

Marokkó  21 (3,0) 394 (8,7) 30 (3,0) 367 (6,8) 49 (3,2) 377 (4,4) 7,7 (0,16)  0,5 (0,21)  

Indonézia  18 (2,9) 407 (9,9) 28 (3,3) 408 (6,6) 54 (3,6) 389 (5,9) 7,4 (0,16)  ◊ ◊  

Nemzetközi átlag  60 (0,5) 512 (0,7) 31 (0,5) 497 (0,9) 10 (0,3) 468 (2,3)       

   
TIMSS2015
Természettudomány4

Magyarország  55 (3,7) 553 (4,4) 37 (3,6) 537 (5,4) 8 (1,7) 484 (20,8) 9,8 (0,11)  0,1 (0,17)  
Nemzetközi átlag  61 (0,5) 513 (0,7) 30 (0,5) 498 (1,0) 9 (0,3) 471 (2,5)       

Az intézményvezetők válaszai alapján.
Az index annak alapján készült, hogy az iskolaigazgatók hogyan nyilatkoztak tíz lehetséges iskolai problémával kapcsolatban. Az olyan iskolába járó tanulók, ahol alig van probléma, legalább 9,7-es indexértéket 

kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek az iskolaigazgatója a tíz fegyelmi és biztonsági jelenség közül átlagosan ötről azt nyilatkozta, hogy nem probléma, a másik ötről pedig azt, hogy enyhe probléma. 
A közepes problémákkal küzdő iskolákba járó tanulók legfeljebb 7,6-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek az iskolaigazgatója a tíz jelenség átlagosan közül ötről azt nyilatkozta, hogy 
közepes probléma, a másik ötről pedig azt, hogy enyhe probléma. A többi tanuló enyhe problémákkal küzdő iskolába járt.

Az indexet a TIMSS 2011 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2011-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen. 
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
◊ Az ország nem vett részt a 2011-es mérésben.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
s A tanulók legalább 50%-áról, de kevesebb mint 70%-áról van adat.
h Szignifikánsan magasabb, mint 2011-ben.
i Szignifikánsan alacsonyabb, mint 2011-ben.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Folytatás a következő oldalon
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Milyen mértékben jelentenek problémát az alábbiak a negyedikes tanulók esetében az Önök iskolájában?
Nem 

probléma
Enyhe 

probléma
Közepes 
probléma

Komoly
probléma

1. Késés az iskolából.
2. Hiányzás (pl. igazolatlan hiányzás).
3. Tanórai fegyelmezetlenség.
4. Csalás.
5. Csúnya beszéd.
6. Vandalizmus.
7. Lopás.
8. Megfélemlítés vagy sértegetés a tanulók között (beleértve az üzenetek, e-mailek küldését stb.).
9. Más tanulók fizikai bántalmazása.
10. A tanárok vagy az iskola dolgozóinak megfélemlítése vagy sértegetése (beleértve az üzenetek, e-mailek 

küldését stb.)

9,7 7,6

Alig van 
probléma

Enyhe 
problémák

Közepes 
problémák
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44. táblázat Iskolai bizonság és fegyelem az igazgatók szerint TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ország

Alig van probléma Enyhe problémák Közepes problémák
Átlag 

indexérték

Az átlagindexérték 
eltérése 2011hez 

képest
Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Szingapúr  74 (0,0) 630 (3,4) 26 (0,0) 595 (7,1) 0 (0,0) ~ ~ 11,7 (0,00)  0,7 (0,00) h

Anglia r 73 (4,5) 535 (6,3) 27 (4,5) 504 (10,7) 0 (0,0) ~ ~ 11,6 (0,13) r 1,0 (0,20) h

Norvégia  67 (4,5) 513 (2,7) 33 (4,5) 509 (4,6) 0 (0,0) ~ ~ 11,2 (0,13)  ◊ ◊  

Hongkong  66 (4,5) 602 (6,8) 33 (4,6) 574 (8,5) 1 (1,1) ~ ~ 11,4 (0,15)  0,4 (0,21)  

Kazahsztán  65 (4,2) 536 (7,1) 18 (3,3) 507 (12,1) 17 (3,2) 517 (13,3) 10,8 (0,23)  –0,9 (0,26) i

Írország  64 (3,9) 531 (3,3) 34 (4,0) 514 (6,0) 2 (1,2) ~ ~ 10,9 (0,13)  ◊ ◊  

Grúzia  57 (3,8) 451 (5,2) 40 (3,8) 456 (5,1) 3 (1,0) 474 (28,7) 10,8 (0,12)  0,0 (0,16)  

Tajvan  57 (3,8) 610 (3,8) 42 (3,7) 586 (4,5) 1 (0,8) ~ ~ 11,1 (0,13)  –0,3 (0,20)  

Oroszország  56 (3,7) 545 (6,4) 43 (3,5) 530 (6,0) 1 (0,8) ~ ~ 10,8 (0,08)  0,2 (0,11)  

Irán  55 (3,4) 446 (6,4) 41 (3,4) 423 (5,5) 4 (1,1) 436 (17,1) 11,0 (0,13)  –0,4 (0,17)  

Koreai Köztársaság  55 (4,7) 606 (3,9) 38 (4,6) 606 (3,8) 7 (2,3) 600 (7,2) 11,0 (0,17)  0,9 (0,25) h

Egyesült Arab Emírségek  54 (2,3) 483 (3,3) 40 (2,2) 445 (3,3) 6 (0,9) 403 (7,9) 11,0 (0,08)  0,8 (0,11) h

Japán  54 (3,9) 595 (3,4) 37 (4,2) 579 (4,9) 9 (2,3) 571 (11,9) 10,5 (0,13)  0,5 (0,22)  

Bahrein  51 (0,2) 465 (2,1) 36 (0,2) 438 (2,3) 13 (0,2) 455 (5,0) 10,4 (0,02)  0,5 (0,02) h

Libanon  51 (4,6) 448 (5,1) 29 (4,3) 436 (7,1) 20 (3,5) 440 (9,6) 10,2 (0,23)  0,0 (0,30)  

Katar  51 (0,7) 439 (4,6) 34 (0,7) 436 (3,8) 15 (0,3) 434 (5,7) 10,2 (0,02)  –0,4 (0,05) i

Omán  50 (3,9) 411 (3,8) 27 (3,6) 402 (7,2) 23 (3,1) 388 (6,4) 10,2 (0,19)  0,4 (0,27)  

Málta  50 (0,1) 520 (1,5) 45 (0,1) 466 (1,5) 5 (0,1) 465 (3,8) 10,6 (0,00)  ◊ ◊  

Malajzia  50 (4,6) 477 (5,3) 48 (4,4) 454 (5,7) 3 (2,1) 455 (20,5) 10,8 (0,15)  0,9 (0,18) h

Szaúd-Arábia  49 (4,3) 383 (7,0) 31 (3,9) 354 (6,5) 20 (3,5) 356 (9,5) 10,2 (0,24)  0,5 (0,32)  

Ausztrália  48 (3,2) 528 (4,7) 51 (3,2) 487 (4,4) 1 (0,6) ~ ~ 10,6 (0,09)  0,5 (0,13) h

Kanada  45 (4,1) 538 (2,8) 54 (4,1) 520 (3,2) 1 (0,7) ~ ~ 10,6 (0,12)  ◊ ◊  

Thaiföld  42 (4,0) 450 (7,3) 53 (4,0) 418 (6,5) 5 (1,7) 405 (14,1) 10,4 (0,14)  0,4 (0,19)  

Litvánia  40 (4,2) 524 (5,2) 57 (4,2) 503 (4,2) 2 (1,1) ~ ~ 10,3 (0,10)  0,2 (0,15)  

Egyesült Államok  34 (3,0) 539 (5,6) 64 (3,4) 511 (3,9) 2 (1,0) ~ ~ 10,2 (0,09)  0,2 (0,12)  

Jordánia  34 (3,5) 398 (5,6) 43 (3,9) 377 (5,4) 23 (3,3) 382 (6,9) 9,6 (0,18)  0,6 (0,23)  

Szlovénia  32 (3,6) 519 (4,5) 63 (3,7) 516 (2,6) 5 (1,8) 509 (7,9) 10,0 (0,12)  0,1 (0,17)  

Új-Zéland  31 (4,6) 507 (4,0) 66 (4,6) 485 (4,8) 3 (1,5) 438 (18,0) 10,2 (0,13)  0,5 (0,16) h

Chile  29 (3,8) 454 (7,3) 58 (3,9) 421 (4,9) 13 (3,0) 398 (6,7) 9,8 (0,12)  0,1 (0,20)  

Magyarország  29 (3,9) 540 (8,4) 63 (4,1) 512 (5,1) 8 (2,1) 428 (12,2) 10,1 (0,12)  0,5 (0,16) h

Olaszország  27 (4,2) 501 (6,2) 61 (4,5) 490 (3,7) 12 (2,6) 493 (11,0) 9,7 (0,12)  0,2 (0,18)  

Kuvait  27 (3,3) 423 (11,1) 50 (4,0) 385 (4,9) 23 (3,5) 375 (11,2) 9,4 (0,15)  ◊ ◊  

Izrael  26 (3,6) 535 (9,3) 61 (3,6) 511 (6,6) 13 (2,3) 464 (12,2) 9,6 (0,14)  0,2 (0,21)  

Svédország  26 (4,3) 515 (4,6) 70 (4,6) 496 (3,4) 4 (1,8) 483 (26,5) 9,8 (0,13) r 0,3 (0,16)  

Törökország  19 (2,6) 499 (12,5) 49 (3,8) 455 (5,1) 32 (3,4) 437 (7,6) 8,8 (0,14)  –0,4 (0,20)  

Egyiptom  19 (3,4) 394 (10,7) 42 (3,6) 396 (6,4) 40 (3,6) 388 (7,2) 8,4 (0,18)  ◊ ◊  

Marokkó  13 (2,1) 401 (8,4) 34 (3,4) 384 (3,9) 53 (3,2) 381 (3,1) 8,1 (0,12)  –0,1 (0,18)  

Botswana  11 (2,8) 414 (9,6) 68 (3,8) 394 (2,8) 22 (3,5) 372 (5,3) 9,0 (0,11)  0,1 (0,14)  

Dél-afrikai Köztársaság  10 (2,1) 408 (19,4) 56 (3,7) 384 (6,9) 34 (3,8) 344 (4,4) 8,8 (0,12)  0,0 (0,15)  

Nemzetközi átlag  43 (0,6) 495 (1,1) 45 (0,6) 473 (0,9) 11 (0,4) 439 (2,4)       

   
TIMSS2015
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Magyarország  29 (3,9) 550 (7,4) 63 (4,1) 525 (4,6) 8 (2,1) 453 (12,3) 10,1 (0,12)  0,5 (0,16) h

Nemzetközi átlag  43 (0,6) 501 (1,2) 45 (0,6) 478 (0,9) 11 (0,4) 446 (2,2)       

Az intézményvezetők válaszai alapján.
Az index annak alapján készült, hogy az iskolaigazgatók hogyan nyilatkoztak tizenegy lehetséges iskolai problémával kapcsolatban. Az olyan iskolába járó tanulók, ahol alig van probléma, legalább 10,8-as indexértéket 

kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek az iskolaigazgatója a tizenegy fegyelmi és biztonsági jelenség közül átlagosan hatról azt nyilatkozta, hogy nem probléma, a másik ötről pedig azt, hogy enyhe 
probléma. A közepes problémákkal küzdő iskolákba járó tanulók legfeljebb 8,0-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek az iskolaigazgatója a tizenegy jelenség átlagosan közül hatról 
azt nyilatkozta, hogy közepes probléma, a másik ötről pedig azt, hogy enyhe probléma. A többi tanuló enyhe problémákkal küzdő iskolába járt.

Az indexet a TIMSS 2011 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2011-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen. 
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
◊ Az ország nem vett részt a 2011-es mérésben.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
h Szignifikánsan magasabb, mint 2011-ben.
i Szignifikánsan alacsonyabb, mint 2011-ben.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Folytatás a következő oldalon
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Milyen mértékben jelentenek problémát az alábbiak a negyedikes tanulók esetében az Önök iskolájában?
Nem 

probléma
Enyhe 

probléma
Közepes 
probléma

Komoly
probléma

1. Késés az iskolából.
2. Hiányzás (pl. igazolatlan hiányzás).
3. Tanórai fegyelmezetlenség.
4. Csalás.
5. Csúnya beszéd.
6. Vandalizmus.
7. Lopás.
8. Megfélemlítés vagy sértegetés a tanulók között (beleértve az üzenetek, e-mailek küldését stb.).
9. Más tanulók fizikai bántalmazása.
10. A tanárok vagy az iskola dolgozóinak megfélemlítése vagy sértegetése (beleértve az üzenetek, e-mailek 

küldését stb.)

11. A tanárok, az iskola személyzetének fizikai bántalmazása

10,8 8

Alig van 
probléma

Enyhe 
problémák

Közepes 
problémák
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45. táblázat Milyen gyakran fordul elő tanulók elleni erőszak az iskolában? TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország
Szinte soha Nagyjából havonta Nagyjából hetente

Átlag 
indexértékTanulók 

aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 
aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 

aránya (%) Átlag pontszám

Koreai Köztársaság  76 (1,0) 608 (2,3) 20 (0,8) 609 (3,5) 4 (0,4) 604 (6,9) 11,0 (0,05)
Kazahsztán  75 (1,1) 549 (4,6) 18 (0,8) 539 (7,0) 7 (0,6) 517 (7,5) 11,1 (0,07)
Írország  73 (1,2) 555 (2,2) 20 (1,0) 538 (3,7) 6 (0,4) 496 (5,9) 10,8 (0,06)
Horvátország  73 (1,2) 507 (1,8) 19 (0,9) 493 (3,7) 8 (0,6) 485 (4,9) 10,8 (0,06)
Grúzia  73 (1,1) 476 (3,3) 18 (0,7) 459 (4,7) 9 (0,7) 413 (7,8) 10,8 (0,05)
Szerbia  73 (1,0) 522 (3,9) 19 (0,9) 523 (5,2) 8 (0,5) 488 (6,8) 10,9 (0,05)
Lengyelország  73 (1,0) 540 (2,1) 19 (0,8) 531 (3,8) 8 (0,5) 502 (5,5) 10,7 (0,05)
Finnország  71 (1,2) 540 (1,9) 22 (0,9) 531 (3,3) 7 (0,5) 504 (5,4) 10,5 (0,05)
Norvégia  70 (1,3) 554 (2,6) 23 (1,0) 543 (3,2) 7 (0,6) 521 (6,9) 10,5 (0,05)
Japán  68 (1,3) 598 (2,0) 23 (1,0) 588 (3,1) 8 (0,6) 566 (6,1) 10,6 (0,05)
Franciaország  65 (1,2) 492 (2,9) 26 (1,0) 486 (4,0) 8 (0,6) 467 (6,4) 10,4 (0,05)
Svédország  65 (1,3) 526 (2,8) 28 (1,1) 512 (3,6) 7 (0,5) 482 (6,4) 10,3 (0,05)
Észak-Írország  64 (1,5) 578 (3,0) 27 (1,1) 568 (4,4) 10 (0,7) 529 (7,2) 10,3 (0,06)
Chile  60 (1,3) 468 (2,6) 24 (0,9) 460 (3,6) 16 (0,8) 426 (4,2) 10,1 (0,06)
Csehország  60 (1,1) 535 (2,5) 28 (0,9) 526 (3,2) 12 (0,7) 501 (4,2) 10,2 (0,05)
Hollandia  59 (1,4) 533 (1,9) 31 (0,9) 531 (2,4) 10 (0,9) 512 (3,5) 10,0 (0,05)
Magyarország  58 (1,3) 541 (3,1) 31 (1,1) 523 (3,4) 11 (0,7) 489 (8,7) 10,0 (0,05)
Tajvan  58 (1,1) 602 (1,9) 29 (1,0) 593 (3,0) 13 (0,7) 583 (4,2) 10,1 (0,04)
Dánia  58 (1,2) 546 (3,0) 32 (0,9) 536 (3,4) 10 (0,7) 514 (4,4) 10,0 (0,05)
Szlovénia  58 (1,0) 526 (2,1) 29 (0,9) 521 (2,6) 14 (0,8) 499 (3,4) 10,0 (0,05)
Törökország  57 (1,1) 500 (3,2) 28 (0,8) 481 (3,4) 14 (0,7) 428 (5,8) 10,1 (0,05)
Németország r 57 (1,3) 531 (2,2) 30 (0,9) 526 (2,5) 13 (0,7) 503 (4,2) 10,0 (0,05)
Szlovákia  57 (1,1) 507 (3,0) 30 (0,8) 494 (3,1) 13 (0,7) 472 (5,6) 10,1 (0,06)
Portugália  57 (1,0) 547 (2,3) 29 (0,9) 542 (3,1) 15 (0,9) 521 (4,6) 10,0 (0,04)
Litvánia  56 (1,3) 547 (2,7) 31 (1,0) 530 (3,2) 13 (0,7) 502 (4,9) 9,9 (0,05)
Egyesült Államok  56 (0,8) 550 (2,5) 29 (0,5) 540 (2,5) 15 (0,5) 510 (3,5) 9,9 (0,04)
Ciprus  55 (1,2) 534 (3,0) 29 (1,0) 523 (3,1) 16 (0,8) 497 (3,9) 9,9 (0,06)
Hongkong  54 (1,4) 618 (3,1) 32 (1,1) 613 (3,4) 14 (0,9) 603 (4,6) 9,9 (0,05)
Anglia  54 (1,3) 553 (3,4) 31 (1,1) 546 (3,4) 15 (0,8) 522 (5,2) 9,8 (0,05)
Bulgária  54 (1,9) 539 (5,5) 30 (1,1) 519 (4,8) 16 (1,1) 494 (6,9) 9,9 (0,08)
Kanada  53 (0,9) 520 (2,3) 30 (0,6) 513 (2,2) 17 (0,8) 486 (3,4) 9,7 (0,04)
Jordánia  52 (1,8) 411 (4,1) 26 (1,1) 395 (4,1) 21 (1,4) 339 (5,0) 9,8 (0,09)
Oroszország  51 (1,3) 571 (3,3) 33 (0,9) 564 (4,7) 16 (0,6) 544 (5,2) 9,8 (0,05)
Olaszország  50 (1,0) 512 (2,8) 35 (0,9) 507 (3,2) 15 (0,7) 494 (4,7) 9,6 (0,04)
Irán  50 (1,6) 434 (4,4) 32 (0,9) 439 (4,2) 18 (1,1) 419 (7,0) 9,7 (0,07)
Spanyolország  48 (1,0) 512 (2,8) 33 (0,6) 504 (3,0) 19 (0,8) 491 (3,7) 9,6 (0,05)
Kuvait  48 (1,2) 359 (3,4) 31 (0,8) 356 (6,5) 21 (0,9) 338 (8,3) 9,7 (0,06)
Szaúd-Arábia  47 (1,7) 405 (4,6) 27 (1,1) 386 (5,3) 26 (1,3) 356 (5,0) 9,5 (0,08)
Szingapúr  47 (0,9) 631 (3,8) 34 (0,6) 618 (4,0) 19 (0,7) 585 (5,3) 9,5 (0,03)
Belgium (flamand)  47 (1,3) 547 (2,4) 36 (0,9) 550 (2,5) 17 (0,8) 532 (3,6) 9,6 (0,05)
Ausztrália  45 (1,3) 529 (3,7) 36 (1,1) 518 (2,9) 20 (1,1) 490 (5,5) 9,4 (0,05)
Marokkó  44 (1,5) 395 (4,0) 35 (1,1) 381 (4,1) 21 (1,0) 348 (5,7) 9,5 (0,06)
Indonézia  44 (1,4) 402 (4,1) 31 (1,0) 406 (4,1) 25 (1,0) 389 (5,0) 9,4 (0,07)
Katar  43 (1,2) 457 (3,5) 28 (0,8) 449 (4,9) 28 (1,0) 408 (4,7) 9,3 (0,06)
Egyesült Arab Emírségek  43 (1,0) 469 (3,0) 31 (0,5) 458 (3,1) 26 (0,8) 420 (3,4) 9,4 (0,05)
Omán  42 (1,6) 436 (3,1) 33 (1,0) 430 (3,3) 25 (1,0) 406 (3,7) 9,4 (0,06)
Új-Zéland  40 (1,0) 503 (3,1) 36 (0,7) 496 (2,7) 24 (0,7) 467 (3,5) 9,2 (0,04)
Bahrein  34 (0,7) 468 (1,8) 33 (0,6) 457 (2,5) 33 (0,7) 432 (2,4) 9,0 (0,03)
Dél-afrikai Köztársaság  23 (1,0) 419 (6,2) 34 (0,9) 391 (3,5) 44 (1,5) 347 (3,9) 8,5 (0,05)
Nemzetközi átlag  56 (0,2) 514 (0,5) 29 (0,1) 505 (0,5) 16 (0,1) 478 (0,8)

   
TIMSS2015
Természettudomány4

Magyarország  58 (1,3) 554 (3,1) 31 (1,1) 536 (3,7) 11 (0,7) 500 (9,6) 10,0 (0,05)
Nemzetközi átlag  57 (0,2) 515 (0,5) 28 (0,1) 506 (0,6) 15 (0,1) 481 (0,9)   

A tanulók válaszai alapján.
Az index a tanulóknak arra a kérdésre adott válaszai alapján készült, ami azt vizsgálta, milyen gyakran voltak áldozatai a nyolc megnevezett erőszakos cselekménynek. Azok a tanulók, akik ellen szinte soha nem 

követtek el erőszakot, legalább 9,6-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akikkel a nyolc erőszakos cselekmény közül átlagosan négy soha nem történt meg, a másik négy pedig évente 
néhányszor. Azok a tanulók, akikkel nagyjából hetente történtek meg erőszakos cselekmények, legfeljebb 8,0-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akikkel a nyolc erőszakos cselekmény 
közül átlagosan négy havonta egyszer vagy kétszer történt meg, a másik négy pedig évente néhányszor. A többi tanulóval nagyjából havonta történt erőszakos cselekmény.

Az indexet a TIMSS 2015 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2015-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Folytatás a következő oldalon
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Ebben a tanévben milyen gyakran fordult elő, hogy az iskoládba járó diákok a következő dolgokat tették veled  
(személyesen, SMS-ben vagy az interneten)?

Hetente legalább 
egyszer

Havonta egyszer 
vagy kétszer

Évente 
néhányszor Soha

1. Kicsúfoltak vagy kigúnyoltak.
2. A többi tanuló kihagyott valamilyen játékból, tevékenységből.
3. Valaki hazugságot terjesztett rólam.
4. Elloptak tőlem valamit.
5. Megvert vagy bántott egy vagy több tanuló (pl. lökdösődött, megütött vagy megrúgott).
6. Más tanulók arra kényszerítettek, hogy olyasmit tegyek, amit nem akartam.
7. Kínos dolgokat osztottak meg rólam.
8. Megfenyegettek.

9,6 8,0

Szinte 
soha

Nagyjából 
hetente

Nagyjából 
havonta
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46. táblázat Milyen gyakran fordul elő tanulók elleni erőszak az iskolában? TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ország
Szinte soha Nagyjából havonta Nagyjából hetente

Átlag 
indexértékTanulók 

aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 
aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 

aránya (%) Átlag pontszám

Tajvan  86 (0,7) 600 (2,4) 13 (0,6) 596 (5,1) 1 (0,2) ~ ~ 11,3 (0,04)
Kazahsztán  86 (0,8) 531 (5,4) 13 (0,7) 513 (6,4) 2 (0,2) ~ ~ 11,3 (0,05)
Koreai Köztársaság  84 (0,6) 607 (2,7) 15 (0,6) 603 (3,9) 1 (0,2) ~ ~ 11,1 (0,03)
Grúzia  82 (1,0) 459 (3,5) 16 (0,9) 441 (6,0) 2 (0,3) ~ ~ 11,0 (0,05)
Japán  80 (0,8) 585 (2,6) 18 (0,7) 596 (3,5) 2 (0,2) ~ ~ 10,9 (0,05)
Chile  78 (0,8) 431 (3,3) 18 (0,7) 420 (4,4) 3 (0,4) 401 (8,1) 10,6 (0,04)
Norvégia  75 (0,9) 514 (2,2) 22 (0,8) 509 (3,5) 3 (0,3) 478 (10,9) 10,6 (0,04)
Írország  75 (0,9) 526 (2,7) 22 (0,9) 521 (3,6) 4 (0,3) 492 (6,8) 10,5 (0,04)
Svédország  74 (0,9) 504 (2,8) 23 (0,8) 497 (4,3) 3 (0,3) 459 (8,3) 10,5 (0,04)
Olaszország  73 (0,9) 497 (2,7) 25 (0,8) 488 (3,2) 2 (0,3) ~ ~ 10,3 (0,04)
Magyarország  73 (1,0) 521 (3,8) 25 (0,9) 502 (5,3) 2 (0,3) ~ ~ 10,3 (0,04)
Szlovénia  72 (1,1) 518 (2,2) 24 (1,0) 515 (2,7) 4 (0,3) 491 (10,3) 10,3 (0,04)
Litvánia  72 (1,3) 515 (3,1) 24 (1,1) 505 (4,0) 4 (0,4) 491 (8,0) 10,3 (0,06)
Törökország  69 (1,1) 468 (5,2) 26 (0,9) 447 (4,8) 6 (0,3) 397 (7,4) 10,3 (0,05)
Oroszország  66 (1,0) 541 (4,9) 30 (0,9) 536 (5,1) 4 (0,3) 511 (7,9) 10,1 (0,04)
Kanada  65 (0,8) 533 (2,1) 30 (0,7) 525 (2,4) 5 (0,3) 500 (5,0) 10,0 (0,03)
Egyesült Államok  64 (0,6) 522 (3,2) 29 (0,5) 518 (3,4) 7 (0,4) 494 (4,7) 10,0 (0,03)
Szaúd-Arábia  64 (1,2) 374 (4,4) 27 (1,0) 372 (6,1) 9 (0,6) 328 (7,8) 10,1 (0,06)
Málta  64 (0,9) 500 (1,5) 29 (0,8) 499 (2,2) 7 (0,5) 445 (7,2) 10,0 (0,03)
Jordánia  64 (1,1) 400 (3,2) 26 (0,9) 378 (4,3) 11 (0,5) 342 (6,4) 10,1 (0,05)
Anglia  62 (1,2) 524 (4,2) 32 (1,0) 516 (4,9) 6 (0,5) 496 (7,4) 9,9 (0,05)
Katar  61 (1,0) 449 (2,8) 27 (0,7) 443 (3,9) 12 (0,8) 383 (7,5) 9,8 (0,05)
Irán  60 (0,8) 445 (4,7) 32 (0,8) 432 (5,5) 8 (0,5) 389 (6,4) 9,9 (0,04)
Kuvait  60 (1,1) 397 (4,7) 32 (1,0) 390 (6,0) 8 (0,6) 370 (9,6) 9,8 (0,05)
Egyesült Arab Emírségek  58 (0,8) 477 (2,1) 32 (0,6) 461 (2,4) 10 (0,5) 414 (4,8) 9,7 (0,04)
Szingapúr  58 (0,8) 628 (3,0) 36 (0,7) 615 (3,8) 6 (0,4) 591 (7,1) 9,7 (0,03)
Ausztrália  57 (1,0) 514 (3,2) 34 (0,8) 500 (3,2) 9 (0,4) 476 (5,1) 9,7 (0,04)
Hongkong  56 (1,1) 590 (4,4) 37 (1,0) 601 (5,4) 7 (0,6) 593 (8,4) 9,6 (0,04)
Új-Zéland  55 (1,0) 501 (3,9) 35 (0,8) 492 (3,6) 10 (0,5) 466 (4,9) 9,5 (0,04)
Egyiptom  55 (1,5) 418 (4,1) 29 (1,0) 381 (4,8) 16 (1,0) 335 (5,6) 9,7 (0,07)
Libanon  52 (2,0) 456 (4,0) 28 (1,3) 446 (4,2) 19 (1,8) 412 (6,9) 9,5 (0,10)
Marokkó  51 (0,8) 391 (2,6) 38 (0,7) 384 (2,4) 11 (0,5) 370 (3,8) 9,4 (0,04)
Bahrein  49 (0,8) 466 (2,0) 36 (0,7) 455 (2,3) 15 (0,6) 424 (3,4) 9,3 (0,04)
Malajzia  48 (1,1) 478 (3,6) 42 (0,7) 462 (3,5) 11 (0,8) 425 (5,5) 9,3 (0,05)
Omán  44 (0,9) 416 (2,5) 41 (0,8) 402 (3,1) 14 (0,7) 373 (5,3) 9,2 (0,04)
Dél-afrikai Köztársaság  36 (1,2) 396 (5,5) 47 (0,9) 374 (4,2) 17 (0,9) 328 (5,4) 8,9 (0,04)
Thaiföld  33 (1,1) 435 (5,7) 50 (0,9) 435 (5,0) 17 (0,8) 415 (5,6) 8,8 (0,04)
Botswana  26 (0,8) 408 (2,7) 51 (0,7) 400 (2,1) 23 (0,6) 368 (4,3) 8,4 (0,03)
Izrael  – – – – – – – – – – – – – – 
Nemzetközi átlag  63 (0,2) 488 (0,6) 29 (0,1) 478 (0,7) 8 (0,1) 434 (1,2) – – 

   
TIMSS2015
Természettudomány8

Magyarország  73 (1,0) 532 (3,5) 25 (0,9) 520 (4,8) 2 (0,3) ~ ~ 10,3 (0,04)
Nemzetközi átlag  63 (0,2) 495 (0,6) 29 (0,1) 484 (0,7) 8 (0,1) 433 (1,4)   

A tanulók válaszai alapján.
Az index a tanulóknak arra a kérdésre adott válaszai alapján készült, ami azt vizsgálta, milyen gyakran voltak áldozatai a kilenc megnevezett erőszakos cselekménynek. Azok a tanulók, akik ellen szinte soha nem 

követtek el erőszakot, legalább 9,3-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akikkel a kilenc erőszakos cselekmény közül átlagosan öt soha nem történt meg, a másik négy pedig évente 
néhányszor. Azok a tanulók, akikkel nagyjából hetente történtek meg erőszakos cselekmények, legfeljebb 7,3-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akikkel a kilenc erőszakos cselekmény 
közül átlagosan öt havonta egyszer vagy kétszer történt meg, a másik négy pedig évente néhányszor. A többi tanulóval nagyjából havonta történt erőszakos cselekmény.

Az indexet a TIMSS 2015 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2015-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Az összehasonlításhoz nem áll rendelkezésre adat.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Folytatás a következő oldalon
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Ebben a tanévben milyen gyakran fordult elő, hogy az iskoládba járó diákok a következő dolgokat tették veled  
(személyesen, SMS-ben vagy az interneten)?

Hetente legalább 
egyszer

Havonta egyszer 
vagy kétszer

Évente 
néhányszor Soha

1. Kicsúfoltak vagy kigúnyoltak.
2. A többi tanuló kihagyott valamilyen játékból, tevékenységből.
3. Valaki hazugságot terjesztett rólam.
4. Elloptak tőlem valamit.
5. Megvert vagy bántott egy vagy több tanuló (pl. lökdösődött, megütött vagy megrúgott).
6. Más tanulók arra kényszerítettek, hogy olyasmit tegyek, amit nem akartam.
7. Kínos dolgokat osztottak meg rólam.
8. Kínos dolgokat osztottak meg rólam az interneten.
9. Megfenyegettek.

9,3 7,3

Szinte 
soha

Nagyjából 
hetente

Nagyjából 
havonta
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Tanulói attitűdök
A tanulói eredményesség okait feltérképező hazai és nemzetközi tanulmányok többsége olyan vál-
tozókkal foglalkozik, mint a diákok iskolai pályafutásának mutatói, a család gazdasági, kulturális, 
társadalmi jellemzői, illetve az oktatási rendszer mérhető attribútumai. Az elmúlt időszak kutatásai 
ugyanakkor egyértelműen jelzik, hogy növekvő figyelem övezi a fiatalok iskolával kapcsolatos atti-
tűdjeit, az oktatási környezet társas és affektív tényezőit is.

A tanulók iskolai közérzetének vizsgálata szociológiai szempontból meghatározó jelentőség-
gel bír: a diákok számára a család jelenti a legfontosabb szociális és érzelmi környezetet, azon-
ban a serdülőkorban az iskola, mint másodlagos szocializációs közeg, egyre meghatározóbbá válik. 
Az iskola társas közege, a kortárscsoportok jellemzői, és a pedagógus-diák viszony befolyásolják a 
tudás közvetítés minőségét, illetve hatással vannak a diákok közérzetére, hangulatára, önbizalmára, 
valamint testi-lelki egészségi állapotára is.

A nemzetközi teljesítménymérések visszatérő tapasztalata, hogy a diákok tantárgyakkal kap-
csolatos attitűdjei szignifikánsan összefüggnek a mérésen elért eredményekkel. Azok a tanulók, akik 
pozitív attitűdökkel rendelkeznek a matematikával vagy éppen a természettudományokkal kapcso-
latban, és magabiztosak a tudásukban, jobb teljesítményt nyújtanak a vizsgálatban, mint azok, akik 
bizonytalanok tudásukban (OECD 2013). Nem véletlen, hogy több országban vita folyik a döntéshozók 
között arról, hogy a tantárgyakkal kapcsolatos pozitív attitűdök kialakítását és formálását a tantervek 
részévé kellene tenni (Mullis, Martins 2013).

Az iskolai közösséghez tartozás

A tanulók attitűdjének, érzelemvilágának fontos része, hogy mennyire érzik magukat az adott 
iskolai közösséghez, kortárscsoporthoz tartozónak. Az „közösséghez tartozás” (sense of belonging) 
fogalma annak a pszichológiai-érzelmi közösségnek a tapasztalását és megélését jelenti, amely az 
iskolában vagy az osztályteremben alakul ki, és amelyben a tanuló személy szerint elfogadva és 
tisztelve érzi magát, valamint számíthat a közösséghez tartozók támogatására (Goodenow 1993). 
A kutatások azt mutatják, hogy az esélyegyenlőséget középpontba helyező kultúrákban gyakran 
erőteljesebb a közösséghez tartozás érzése a diákok körében, és a szóban forgó érzelmet a kortárs 
közösség jellemzői mellett leginkább a tanár-diák viszony minősége határozza meg (Chiu–Chow–
McBride–Mol 2016).

Az oktatáskutatók körében széles körű konszenzus alakult ki arról, hogy a jól működő iskolá-
nak és tanítási-tanulási környezetnek egyik legfontosabb alappillére a közösséghez tartozás pozitív 
érzése (Deci–Ryan 1991; Osterman 2000). A magukat osztálytársaik, iskolatársaik közösségéhez 
tartozónak érző diákok boldogabbak, nagyobb érdeklődést mutatnak a tanulás iránt, és rendszerint 
magabiztosabbak is az iskolai feladatok megoldásában, mint azok, akik elszigeteltnek érzik magu-
kat, és ebből kifolyólag kedvetlenek vagy frusztráltak a feladatok megoldása során (Furrer–Skinner 
2003). Empirikus adatok arra is rávilágítottak, hogy a közösséghez tartozás érzése és a tanulmányi 
eredményesség között pozitív és szignifikáns kapcsolat mutatkozik: az átlag feletti teljesítményt 
nyújtó tanulók rendszerint pozitívabb érzésekkel közelítenek az iskolai közösséghez, és fordítva, a 
kortárscsoport társas klímáját magukénak érző diákok jobban teljesítenek az iskolában (Roeser–
Midgley–Urdan 1996; Anderman–Freeman 2004).

4. évfolyam

A jelenség megértéséhez a TIMSS-mérésben a 4. évfolyamos tanulókat arról kérdezték a tanulói 
kérdőívben, hogyan ítélik meg az iskola és az osztály közösségét. A diákokat a válaszaik alapján 
képzett index értéke alapján három csoportba sorolták (magas, átlagos, illetve alacsony a közösséghez 
tartozás érzése). Az első kategóriába azok kerültek, akik a megadott hét állításból átlagosan néggyel 
nagyrészt egyetértettek, és ezen felül még egy állítással inkább egyetértettek. Az alacsony csoportba 
kerülők négy állítással inkább nem értettek egyet és a többi három kijelentésből eggyel inkább egyet-
értettek. Az összes többi tanulót a középső csoportba sorolták. A diákok által értékelt kijelentések 
az iskolában való tartózkodással, az osztálytársakkal, illetve a tanárokkal kapcsolatban fogalmaztak 
meg állításokat. Az eredményeket a 47. táblázat foglalja össze. A táblázatban az országok a magas 

 195–196. 



186 A tanulást befolyásoló  társadalmi, kulturális  és gazdasági tényezők

közösséghez tartozás érzésével rendelkezők aránya alapján csökkenő sorrendben szerepelnek, így a 
tábla első felében találjuk azokat az oktatási rendszereket, amelyekben a tanulók leginkább szeretnek 
iskolába járni, és a közösségük megbecsült, elfogadott tagjának érzik magukat.

A nemzetközi átlagok azt mutatják, hogy a tanulók kétharmadának magas, 30 százalékának 
átlagos és 4 százalékának alacsony a közösséghez tartozás érzése. Az összegzett adatok biztatóak, 
főleg ha kiemeljük, hogy a mérésben részt vevő oktatási rendszerekben négy kivételével (Hongkong, 
Japán, Lengyelország, Tajvan) a diákok legalább fele érzi úgy, hogy az iskolai közeg és a kortárs-
csoport biztonságos és befogadó. Érdekesség ugyanakkor, hogy Indonéziát és Kazahsztánt kivéve az 
ázsiai országok a táblázat alsó felében találhatók, és ezen országokban a tanulóknak az átlagosnál 
alacsonyabb a közösséghez tartozás érzése.

A közösséghez tartozást mérő mutatószám és a teljesítmény között egyirányú kapcsolat mu-
tatkozik. Ha a szóban forgó változó alapján három csoportba sorolt eredményeket vizsgáljuk, akkor 
jól kivehető, hogy szinte valamennyi oktatási rendszerben a pozitívabb kategóriák felé haladva nő 
a tanulók átlagteljesítménye (a nemzetközi átlageredmények matematikából 482, 499, illetve 510, 
természettudományból 487, 501, illetve 511 pont). A két szélső kategóriába tartozók átlageredménye 
közötti különbségek országonként változó képet mutatnak. Látható, hogy matematikából a közel-
keleti országokban az átlagosnál (28 pont) erősebb a változó hatása, de figyelemre méltó az Angliában 
(46 pont), illetve az Egyesült Államokban (42 pont) megfigyelhető differencia is, ezek ugyanis arra 
utalnak, hogy a multikulturális oktatási környezetben is éppúgy meghatározó az iskolai közösség 
légköre, mint a kulturálisan homogénebb tanulói csoportok esetén.

Magyarországon a nemzetközi átlaggal megegyező módon sorolhatók a fent meghatározott 
csoportokba a tanulók, a közösséghez tartozás hatása a teljesítményre azonban eltér attól. Hazánkban 
azok a tanulók, akik körében magas a közösséghez tartozás érzése, 43 ponttal teljesítenek jobban 
matematikából, mint az azok a diákok, akik alacsony közösségi hovatartozást élnek meg az iskolai 
környezetben (nemzetközi átlagban ez a különbség 28 pont). Főként az utóbbi kategóriába tartozók 
lemaradása jelentős, mert az ő átlagteljesítményük a középső kategóriába besorolt tanulókétól is 
31 ponttal lemarad. Egyszerűbben fogalmazva: hazánkban az átlagosnál jobban lemaradnak mate-
matikai eredményeiket tekintve azok a 4. évfolyamos diákok, akik az iskolában és az osztálytársaik 
körében nem érzik jól magukat, vagy úgy ítélik meg, hogy a tanárok igazságtalanul bánnak velük. 
Mivel részarányuk a tanulók között viszonylag alacsony (4 százalék), gyengébb teljesítményük az 
összes magyar 4. évfolyamos diák átlagteljesítményét csak kismértékben befolyásolja. Közérzetük, 
a kortársakhoz, illetve a társas normákhoz való viszonyuk javítása viszont várhatóan az ő teljesít-
ményüket is pozitív irányban befolyásolhatja. A természettudomány esetében a nemzetközi átlaggal 
megegyező a szélső kategóriákba sorolt tanulók átlagteljesítménye közötti különbség.

8. évfolyam

Az életkor növekedésével a család és az iskola mellett egyre fontosabb szerepet töltenek be a diákok 
szocializációjában, interakcióiban, attitűdjeik és motivációik formálódásában a kortárscsoportok, 
az osztálytársak, ezért a 8. évfolyamosok körében is releváns áttekinteni, hogy a mennyire erős a 
közösséghez tartozás érzése, és ez miképpen függ össze eredményeikkel.

A nyolcadikos tanulók a tanulói kérdőívben – a negyedikesekhez hasonlóan – hét, az iskola és 
az osztály közösségével kapcsolatos állítást értékeltek. A diákok által értékelt kijelentések az iskolában 
való tartózkodással, az osztálytársakkal, illetve a tanárokkal kapcsolatban fogalmaztak meg állítá-
sokat. A diákokat a válaszaik alapján képzett index értéke szerint három csoportba sorolták (magas, 
átlagos, illetve alacsony a közösséghez tartozás érzése). Az első kategóriába azok kerültek, akik a 
megadott hét állításból átlagosan néggyel nagyrészt egyetértettek, és ezen felül még egy állítással 
inkább egyetértettek. Az alacsony csoportba kerülők négy állítással nagyrészt nem értettek egyet 
és egy további kijelentéssel inkább nem értettek egyet. Az összes többi tanulót a középső csoportba 
sorolták. Az eredményeket a 48. táblázat tartalmazza. A táblázatban az országok a magas közösség-
hez tartozás érzéssel rendelkezők aránya alapján csökkenő sorrendben szerepelnek, így a tábla első 
felében találjuk azokat az oktatási rendszereket, amelyekben a tanulók leginkább szeretnek iskolába 
járni, és a közösségük megbecsült, elfogadott tagjának érzik magukat.

A 8. évfolyamos diákoknak kevesebb mint a fele (44 százaléka) sorolható a magas közösséghez tar-
tozás indexszel rendelkezők közé, 47 százalékuk átlagos közösséghez tartozásról számolt be, és mintegy 
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9 százalékuk érezte úgy, hogy nem igazán tartozik az iskolához, nem illeszkedik az osztályközösségbe. 
A 8. évfolyamosok mérésében részt vevő 39 ország között mindössze 13 olyan van, ahol a diákok 
legalább fele érzi úgy, hogy az iskolai közeg és a kortárscsoport biztonságos és befogadó, és közöttük 
csak egy európai országot (Norvégia) találunk. Hasonlóan a 4. évfolyamos eredményekhez, itt is az 
látszik, hogy a mérésben átlag felett teljesítő ázsiai oktatási rendszerek, mint Hongkong, Japán, a Koreai 
Köztársaság, Szingapúr vagy Taiwan a táblázat alsó felében foglalnak helyet; ezekben az országokban 
a tanulóknak alacsonyabb a közösséghez tartozás érzése, valószínűleg a magas teljesítményelvárások 
és a diákok közötti versengés az integratív kortárs közösség ellenében hatnak.

A közösséghez tartozást mérő mutatószám és a teljesítmény között egyirányú kapcsolat mu-
tatkozik. Ha a szóban forgó változó alapján három csoportba sorolt eredményeket vizsgáljuk, akkor 
megállapíthatjuk, hogy szinte valamennyi oktatási rendszerben a pozitívabb kategóriák felé haladva 
növekszik a tanulók átlagteljesítménye (a nemzetközi átlageredmények matematikából 458, 479, 
illetve 492, természettudományból 459, 483, illetve 498 pont). 

A két szélső kategóriába tartozók átlageredménye közötti különbségek országonként változó 
képet mutatnak, az oktatási rendszerek e tekintetben nem rendezhetők valamilyen közös tulajdonság 
alapján csoportokba. A legnagyobb különbség matematikából a két szélső kategória között az Egye-
sült Arab Emírségekben (73 pont), Máltán és Ausztráliában (68 pont), valamint Angliában (64 pont) 
mutatkozik. A tanulók véleménye alapján a legkevésbé integratív és a legerőteljesebben közösséghez 
tartozást biztosító csoportok átlagteljesítménye közötti különbségek szórása arra utal, hogy a 8. év-
folyamon is éppúgy befolyásolhatja a teljesítményeket egy homogénebb összetételű közösség, mint 
egy olyan osztályközösség, ahol a legkülönbözőbb kulturális, társadalmi, szociális közegből érkező 
gyermekek tanulnak együtt.

Magyarországon a nemzetközi átlagtól valamelyest eltérően sorolhatók a fent meghatározott 
csoportokba a 8. évfolyamos tanulók. Hazánkban a nyolcadikos diákok közül az átlagosnál (44 szá-
zalék) kevesebben (a tanulók 30 százaléka) érzik úgy, hogy szeretnek az iskolában lenni, a tanárok 
igazságosan bánnak velük és összességében az iskolai közösséggel azonosulni tudnak. Ugyanakkor 
az átlagosnál (9 százalék) többen (a tanulók 13 százaléka) jelezték, hogy a kortársközösségben nem 
igazán érzik jól magukat. A közösséghez tartozás érzése és a teljesítmény közötti összefüggés a 
nyolcadikosok esetében is minimálisan erősebb az átlagosnál. Hazánkban azok a tanulók, akiknek 
a körében magas a közösséghez tartozás érzése, 43 ponttal teljesítenek jobban matematikából, mint 
azok a diákok, akik alacsony közösségi hovatartozást élnek meg az iskolai környezetben (nemzetközi 
átlagban ez a különbség 34 pont). A 8. évfolyamosoknál a természettudomány esetében az átlagossal 
megegyező a tanulók teljesítménye közötti különbség. Úgy tűnik tehát, hogy mind a két mérésben 
részt vevő évfolyamon a matematika esetében meghatározó a közösséghez tartozás érzése. Az adatok 
alapján arra következtethetünk, hogy ha a diákok büszkék arra, hogy az iskolába járnak, szeretnek az 
intézményben tartózkodni, és úgy érzik, hogy az iskolához és annak közösségéhez tartoznak, akkor 
matematikából szignifikánsan jobb eredményt képesek elérni.

A tanulók bevonása a tanítási folyamatba

A tanulás iránti elköteleződésnek, a problémákban való elmélyülésnek egyik fontos eszköze, hogy a 
tanár bevonja a tanulókat az órai munkába, lehetőleg úgy, hogy a diákok azt érezzék, a tanítási fo-
lyamat aktív résztvevőivé válnak. A bevonás fogalma arra utal, hogy a pedagógus a tananyag átadása 
során olyan módszereket alkalmaz, amelyek alkalmasak a tananyag iránti érdeklődés, valamint a 
gyerekek aktív, kognitív részvételének fenntartására (Klieme–Pauli–Reusser 2009). A kutatások azt 
mutatják, hogy a tanórák eredményes, a diákok aktív bevonásával történő megtartása és az időben jól 
strukturált tananyag felhasználása magasabb tanulói teljesítményekhez vezet (Marzano–Marzano–
Pickering 2003), és azok a tanárok bizonyulnak hatékonynak, akik egyszersmind bizalmat sugároz-
nak a diákok felé és minimalizálják a tananyagtól eltérő vagy ahhoz nem kapcsolódó interakciókat 
(Stronge–Ward–Grant 2011).

A tanulók jobban elköteleződnek a tananyag iránt, ha a tanóra legalább egy része önálló vagy 
csoportos feladatmegoldások köré rendeződik, és nem pusztán a tananyag frontális átvitele a cél 
(Shernoff–Csikszentmihalyi–Schneider–Shernoff 2003). Ebben a megközelítésben a pedagógus felada-
ta kettős: egyfelől biztosítja, hogy a tanulók a maguk készségeik szerint vegyenek részt a tananyag fel-
dolgozásában, másfelől fenntartja és serkenti az érdeklődést azáltal, hogy az új tananyagot a tanuló k 
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már meglévő tudásanyagához kapcsolja (McLaughlin–McGrath–Burian-Fitzgerald–Lanahan–
Scotchmer–Enyeart–Salganik 2005). Emellett kiemelkedően fontosnak tartja a szakirodalom, hogy 
a tanárok világos tanulási célokat határozzanak meg úgy, hogy a tanulók számára is érthető legyen, 
miért fontos ezeknek a céloknak az elérése (Martin 2006; Hattie 2009).

4. évfolyam

A TIMSS-felmérés tanulói kérdőíve a tanulók órai részvételével és a tantárgyakat oktató pedagógusok-
kal kapcsolatban is tartalmaz állításokat, összesen tíz kérdéssel vizsgálva azt, hogy mennyire kötik le a 
diákokat az órai tevékenységek, illetve milyen mértékig vonják be őket a tudásközvetítés folyamatába. 
A kérdés csoport eredményeit a 49. táblázat foglalja össze. A tanulókat a válaszaik alapján három csoport-
ba sorolták annak megfelelően, hogy a felsorolt állítások közül hánnyal és milyen mértékben értettek egyet. 
Eszerint a   4. évfolyamosok körében a tanórába sikeresen bevont tanulók aránya nemzetközi átlagban 
68 százalék, további 27 százalékot valamennyire kötnek le a tanórák, és van 5 százaléknyi olyan diák is, 
akit saját megítélése szerint nem kötnek le a tanórák, akit nem sikerült érdekeltté tenni. A táblázatban az 
országok a tanításba sikeresen és aktívan bevont tanulók aránya alapján csökkenő sorrendben szerepel-
nek. Első pillantásra is szembetűnő, hogy a táblázat alján találunk több olyan ázsiai oktatási rendszert 
is (Japán, Koreai Köztársaság, Hongkong, Tajvan, Szingapúr), amelyek egyébként a legjobban teljesítő 
oktatási rendszerek közé tartoznak matematikából és természettudományból is. Ezekben a kultúrákban 
a tanárok megbecsültsége jellemzően nagyon magas, a tanár-diák viszonyt erőteljesebben jellemzi az 
alá-fölé rendeltség, és olyan szigorú teljesítményelvárásokat támasztó pedagógiai környezet alakult ki, 
amelyben a tanulók az átlagosnál jobb, gyakran kiemelkedő eredményeket érnek el, mégis úgy érzik, hogy 
a tanítás során kevésbé veszik figyelembe egyéni szükségleteiket. Ezzel együtt az adatokból kirajzolódó 
összefüggés az ázsiai országokban is megfigyelhető, nevezetesen, hogy minél inkább bevonják a tanulókat 
az oktatási folyamatba és minél inkább egyéni készségeiket figyelembe véve aktivizálják őket, annál jobb 
átlageredményeket érnek el matematikából és természettudományból is. A két változó közötti összefüggés 
országonként jelentősen eltér, de a nemzetközi átlageredmények a legkevésbé ösztönző-bevonó környezettől 
a leginkább aktivizáló oktatási közeg felé haladva érzékelhetően növekednek matematikából (481, 498, 
illetve 510 pont) és természettudományból (489, 500, 510 pont) is. 

A  magyar negyedikeseket az átlagosnál jobban leköti és aktivizálja az órai munka: a mate-
matikaórákat illetően 77 (nemzetközi átlag 68), természettudományi órákat illetően 78 százalékuk 
(nemzetközi átlag 69 százalék) érzi úgy, hogy a tanárok odafigyelnek tanulási igényeikre, és érthe-
tően, változatosan közvetítik a tananyagot. Hazánkban a tanítási légkör hatása ugyanakkor kevés-
bé befolyásolja az eredményességet: matematikából a nemzetközi átlaggal lényegében megegyező 
mértékben, 28 ponttal teljesítenek jobban azok a diákok, akik aktívan részt vesznek az órán, és 
amit tanulnak, az le is köti őket, mint azok, akiket nem sikerült megfelelően integrálni a tanítási 
folyamatba. Természettudományból még kisebb ez a különbség, mindössze 10 pont a nemzetközi 
átlagban megfigyelhető 21 pontos differenciához képest. A rendelkezésre álló adatok nem elegendő-
ek markáns következtetések levonására, de óvatosan megfogalmazható az a tanulság, hogy az alsó 
tagozatos tanulók matematikából erőteljesen igénylik a változatos tudásközvetítést, az aktív részvétel 
lehetőségét, a világos tanulási célok meghatározását, valamint a gyakori visszacsatolásokat, ezek 
ugyanis láthatóan magasabb teljesítményhez vezetnek.

8. évfolyam

A TIMSS-felmérés a nyolcadikosok esetében is a tanulói kérdőív segítségével vizsgálta a diákok tan-
órai részvételének sajátosságait, a tantárgyakat oktató pedagógusokkal kapcsolatos véleményét, illetve 
azt, hogy milyen mértékig vonják be a tanulókat a tudásközvetítés folyamatába. A tanulói kérdőív a 
nyolcadikosokkal is ugyanazt a tíz állítást értékeltette, mint a negyedikes diákokkal. A természet-
tudományt az országok többségében integráltan, egyetlen tantárgy keretében tanítják, míg másokban 
külön álló tantárgyak szerepelnek a tantervben. Utóbbi országokban a tanulók a kérdőívben mind a 
négy (biológia, kémia, fizikai, földrajz) tantárgyra vonatkozóan külön-külön válaszoltak. A  kérdés-
csoport eredményeit az 50. táblázat foglalja össze. A tanulókat a válaszaik alapján három csoportba 
sorolták annak megfelelően, hogy a felsorolt állítások közül hánnyal és milyen mértékben értettek 
egyet. Eszerint a matematika esetében a tanórába sikeresen bevont tanulók aránya nemzetközi átlag-
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ban 43 százalék, további 41 százalékot valamennyire leköti a tanóra, és van 17 százaléknyi olyan diák 
is, akit saját megítélése szerint nem kötnek le a tanórák, akit nem sikerült bevonni a tanítás-tanulás 
folyamatába, és nem sikerült nyilvánvaló elvárásokat megfogalmazni velük szemben.

A táblázatban az országok a tanításba sikeresen és aktívan bevont tanulók aránya alapján 
csökkenő sorrendben szerepelnek. Hasonlóan a 4. évfolyamoknál látottakhoz, itt is feltűnő, hogy a 
táblázat alján találunk több olyan ázsiai oktatási rendszert is (Japán, Koreai Köztársaság, Hongkong, 
Tajvan, Szingapúr), amelyek egyébként a legjobban teljesítő oktatási rendszerek közé tartoznak ma-
tematikából. Ezekben a kultúrákban szigorú teljesítményelvárásokat támasztó pedagógiai környezet 
alakult ki, amelyben a tanulók az átlagosnál jobb, gyakran kiemelkedő eredményeket érnek el, mégis 
úgy érzik, hogy a tanítás során kevésbé veszik figyelembe egyéni szükségleteiket. Ezzel együtt az 
adatokból kirajzolódó összefüggés a 8. évfolyamos mérésben részt vevő országokban is megfigyel-
hető, nevezetesen, hogy minél inkább bevonják a tanulókat az oktatási folyamatban és minél inkább 
egyéni készségeiket figyelembe véve aktivizálják őket, annál magasabb átlageredményeket érnek el 
matematikából. A két változó közötti összefüggés matematikából országonként jelentősen eltér, de a 
nemzeti átlageredmények a legkevésbé ösztönző-bevonó környezettől a leginkább aktivizáló oktatási 
közeg felé haladva érzékelhetően nőnek (464, 478, illetve 494 pont). 

A magyar nyolcadikosokat az átlagosnál kisebb arányban köti le és aktivizálja az órai munka: 
a matematikaórákat illetően a tanulók 34 (nemzetközi átlag 43) százaléka érzi úgy, hogy a tanárok 
odafigyelnek tanulási igényeikre, és érthetően, változatosan közvetítik a tananyagot. Emellett a diákok 
20 százaléka kevésbé hatékonynak és integratívnak ítéli meg a matematikatanárok munkáját. Ha-
zánkban ugyanakkor a nyolcadikosok esetében is kevésbé befolyásolja az eredményességet a tanítási 
légkör hatása: matematikából a nemzetközi átlagnál kisebb mértékben, 25 ponttal teljesítenek jobban 
azok a diákok, akik aktívan részt vesznek az órán és le is köti őket, amit tanulnak, mint azok, akiket 
nem sikerült megfelelően integrálni a tanítási folyamatba. 

A természettudomány-eredmények tantárgyi bontásban is rendelkezésre állnak (51. táblázat). 
Azokban az országokban, ahol a természettudományt különálló tárgyakként tanítják, az összegző 
adatok azt mutatják, hogy a kevésbé integráló-aktivizáló tanítási légkörtől a tanulókat aktívan bevonó, 
egyéni igényeikhez igazodó oktatási környezethez felé haladva valamennyi tantárgy esetében (biológia, 
kémia, fizika, földrajz) nő a tanulók teljesítménye. A magyar adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy 
8. évfolyamon egyik tantárgy esetében sem függ össze szignifikánsan a tanulók által szubjektíven 
megítélt tanítási környezet és a tanulók eredményessége. Az eredmények arra utalnak, hogy a tanulók 
a felső tagozaton is inkább matematikából igényelik a változatos tudásközvetítést, az aktív részvétel 
lehetőségét, a világos tanulási célok meghatározását, valamint a gyakori visszacsatolásokat. Ezzel 
együtt érdemes hangsúlyozni, hogy mind a négy tantárgy esetében kevesebb magyar tanuló tartozik 
a tanítási folyamatba sikeresen bevont kategóriába, vagyis kevesebben érzik nagyon pozitívnak, akti-
vizálónak, változatosnak a tanítási módszereket, mint amit a nemzetközi átlagok mutatnak.

Magabiztosság a matematikában és a természettudományban

A tanulók tudása, kompetenciái erőteljesen kapcsolódnak az adott tantárgyhoz fűződő önképükkel. 
Ha a diákok úgy gondolják, hogy egy adott iskolai feladatot nem tudnak sikeresen teljesíteni, akkor 
azt hiábavalónak, feleslegesnek érzik, és csökken a motivációjuk, illetve eltávolodnak az adott tan-
tárgytól. Az összefüggés fordítva is igaz: ha a tanulók magabiztosak, akkor nagyobb eséllyel megoldják 
a feladatot, vagy addig próbálkoznak, amíg sikerrel járnak (Bandura 1997). A tantárgyakhoz vagy 
témakörökhöz fűződő önkép gyakran összefügg a tanulók korábbi tapasztalataival, illetve az osztály-
társak attitűdjei is jelentős hatást gyakorolnak rá, ami azt is jelenti, hogy valamennyi tárgyhoz (így 
a matematikához vagy a természettudományi tárgyakhoz is) egyenként eltérő módon viszonyulnak 
(Marsh–Craven 2006).

4. évfolyam

A TIMSS-felmérés tanulói kérdőíve a matematika esetében kilenc, a természettudomány esetén 
hét állítás segítségével vizsgálta a kérdéskört. A kijelentések megítélése alapján a tanulókat három 
csoportba sorolták be: nagyon magabiztos, valamennyire magabiztos, nem magabiztos a vizsgált 
tantárgyat illetően. Az eredményeket az 52., 53. táblázat foglalja össze. 
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A nemzetközi átlagot tekintve matematikából a 4. évfolyamos tanulók 32, természettudományból 
40 százaléka tartja magát nagyon magabiztosnak. A tantárgyspecifikus önbizalom erőteljes összefüggést 
mutat az eredményekkel. Azok a tanulók, akik nagyon magabiztosak a tudásukban, átlagosan 86 ponttal 
magasabb eredményt értek el matematikából, mint azok, akik nem hisznek saját képességeikben és 
tudásukban. Ugyanez a különbség természettudományból valamivel alacsonyabb: 68 pont. Érdemes 
azt is megjegyezni, hogy mind a két mérési területen a táblázat alsó felében találjuk az egyébként 
kimagaslóan teljesítő ázsiai oktatási rendszereket (Hongkong, Japán, Koreai Köztársaság, Szingapúr, 
Tajvan). Ezekben az országokban csak a tanulók 13-26 százaléka vallja magát nagyon magabiztosnak 
matematikából, illetve természettudományból. E különleges és elsőre ellentmondó jelenség oka főként 
az oktatási rendszerek magas követelményeiben keresendő, amelyek már ebben a korban is komoly 
terheket rónak a diákokra. Másrészt ezen ázsiai kultúrákban az ismeretszerzés, az iskolai szorgalom 
központi helyet foglal el, és a tanulók komoly felelősséget éreznek a tanulás iránt. Ezt igazolja, hogy 
például azok a tajvani negyedikes diákok, akik egyáltalán nem magabiztosak a matematikatudásukat 
illetően (a tanulók majdnem fele, 46 százaléka), átlagosan 566 pontot értek el a teszten, ami bőven 
a mérésben részt vevő diákok átlagteljesítménye felett van. Az ázsiai országokban tehát az alacsony 
önbizalomhoz is magas eredmény kapcsolódik, de ezzel együtt is igaz, hogy a különböző oktatási 
rendszerekben a magabiztosság mértékével együtt az átlagteljesítmény is emelkedik.

A magyar negyedikes tanulók között a nemzeti átlagnál magasabb arányban találunk olyanokat, 
akik nagyon magabiztosak matematika-, illetve természettudományi tudásukban: előbbi a diákok 
35, utóbbi pedig 45 százalékára igaz. Ezzel együtt is matematikából minden negyedik, természet-
tudományból minden hatodik diák érzi úgy, hogy tudása, képessége nem megbízható. Szembetűnő 
az is, hogy Magyarországon a magabiztosság és az eredményesség közötti összefüggés matematikából 
erősebb, mint a nemzetközi átlag esetében. A két szélső kategóriába tartozó diákok átlageredménye 
közötti különbség matematikából 117, természettudományból 71 pont. Ez akkor is kiugró adat, ha 
a matematikából hazánkhoz hasonlóan teljesítő országok szóban forgó különbségéhez viszonyítjuk 
(Hollandiában 78, Csehországban 81, Bulgáriában 83, Lengyelországban 90 pont). Az adatok tehát 
mindenképpen afelé mutatnak, hogy a matematikatanítást olyan irányban érdemes fejleszteni, hogy 
a visszacsatolások során a diákok önbizalma növekedjen, a tantárgy megítélése, a hozzá kapcsolódó 
attitűd pozitív irányba változzon. Ha feltételezzük, hogy a matematikával kapcsolatos korai tapaszta-
latok a tanulói életút későbbi szakaszában is befolyásolják e műveltségi terület szubjektív megítélését, 
és a diákok 23 százaléka már a 4. évfolyamon sem magabiztos a tudásában, akkor a fiatalok komoly 
hányada számára eleve kicsi esély mutatkozik arra, hogy a matematikához kapcsolódó pálya felé 
mozduljanak a középiskolában vagy a felsőoktatásban.

8. évfolyam

A felmérés tanulói kérdőíve a matematika esetében kilenc, a természettudomány esetén hét állítás 
segítségével vizsgálta meg a diákok magabiztosságát a 8. évfolyamon. A természettudományt az orszá-
gok többségében integráltan, egyetlen tantárgy keretében tanítják, míg másokban önálló tantárgyak 
szerepelnek a tantervben. Utóbbi országokban a tanulók a kérdőívben mind a négy (biológia, kémia, 
fizikai, földrajz) tantárgyra vonatkozóan külön-külön válaszoltak. A tantárgyakkal kapcsolatos kije-
lentések megítélése alapján a tanulókat három csoportba sorolták be: nagyon magabiztos, magabiztos, 
nem magabiztos a vizsgált tantárgyat illetően. Az eredményeket az 54., 55. táblázat tartalmazza. 

Matematikából a nemzetközi átlagot tekintve a 8. évfolyamos tanulók 14 százaléka tartja magát 
nagyon magabiztosnak, 43 százaléka valamennyire magabiztos, és 43 százaléka sorolható a nem 
magabiztos kategóriába. A tantárgyspecifikus önbizalom a nyolcadikosok esetében is erős összefüg-
gést mutat az eredményekkel. Azok a tanulók, akik nagyon magabiztosak a tudásukban, átlagosan 
105  ponttal magasabb eredményt értek el matematikából, mint azok, akik nem hisznek saját ké-
pességeikben és tudásukban. A nyolcadikosok esetében is kirajzolódik, hogy az ázsiai országokban 
az átlagosnál kevésbé magabiztosak matematikából (a tanulók 3-13 százaléka nagyon magabiztos), 
miközben teljesítményük átlagon felüli.

Magyarországon matematikából a tanulók 19 százaléka nagyon magabiztos, 39 százaléka vala-
mennyire magabiztos és 42 százaléka nem magabiztos a tudásában, képességeiben. Ezek az arányok 
rosszabbak, mint a negyedikesek esetében, de nemzetközi összehasonlításban egyáltalán nem mond-
hatók rossznak. A nemzetközi adatok arra világítanak rá, hogy a 4. és a 8. évfolyam között a tanulók 
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magabiztossága – a tananyag szélesedésével párhuzamosan – csökken matematikából, és hazánk is 
ebbe a trendbe illeszkedik, de a magabiztos, önbizalommal teli tanulók aránya nem csökken olyan 
mértékben, mint a legtöbb részt vevő országban.

A matematikához kapcsolódó magabiztosság és az eredményesség közötti összefüggés Magyar-
országon a 8. évfolyamon is erősebb, mint a nemzetközi átlag esetében látható. A két szélső kate-
góriába tartozó diákok átlageredménye közötti különbség 132 pont (a nemzetközi átlagkülönbség 
105 pont), és ez a differencia a matematikából hasonlóan teljesítő országok (Egyesült Államok, Nor-
végia, Szlovénia) szóban forgó különbségéhez viszonyítva is magas, igaz Litvániában hasonlóan 
magas differenciát láthatunk (130 pont). Érdemes hangsúlyozni, hogy a nem magabiztos kategóriába 
tartozók (a magyar tanulók 42 százaléka) átlageredménye 63 ponttal elmarad a magabiztos csoportba 
soroltakéhoz képest, vagyis a lemaradásuk ehhez a csoporthoz viszonyítva is jelentős. A nyolcadikos 
eredmények is azt erősítik meg, hogy a szubjektív változók (mint a magabiztosság) nagymértékben 
összefüggnek az eredményességgel, és a matematikatanítás során az önbizalom valamilyen fokú 
növekedése egyszersmind a tantárgyból nyújtott teljesítmény javulását hozhatja magával.

A természettudomány esetében kilenc országra vonatkozóan rendelkezünk adatokkal tantárgyi 
bontásban, a mérésben részt vevő országok többségében ugyanis integráltan tanítják a természet-
tudományt. A természettudományokat önálló tantárgyakként tanító oktatási rendszerek összegző 
adatai arra utalnak, hogy a tanulók önbizalma biológiából a legmagasabb és fizikából a legalacsonyabb; 
biológiatudásában a tanulók 26 százaléka, fizikatudásában 18 százaléka nagyon magabiztos. A tantár-
gyakhoz kapcsolódó magabiztosság és az eredmény közötti összefüggés mind a négy tantárgy esetében 
fennáll: minél magabiztosabbak a tanulók, annál jobb eredményt érnek el átlagosan biológiából, kémiá-
ból, fizikából és földrajzból is, de a két szélső kategóriába tartozók átlageredménye közötti különbség 
(65-78 pont) egyik esetben sem éri el a matematikánál megfigyelhető különbséget. 

A magyar tanulók önbizalma, magabiztossága biológiából, fizikából és földrajzból a nemzetközi 
átlagnál valamelyest magasabb, kémiából viszont alacsonyabb. Előbbi három tantárgyból a diákok 
23-32 százaléka, kémiából mindössze 16 százaléka nagyon magabiztos a tudásában. A leginkább ön-
bizalom-hiányos kategóriába tartozók aránya hazánkban biológiából 23, földrajzból 32, fizikából 39, 
kémiából pedig 48 százalék. A tantárgyakra lebontott adatok tehát mindenképpen arra utalnak, hogy 
a természettudományi ismeretkörön belül leginkább a kémia tanulása okoz nehézséget a tanulóknak, 
az ehhez a tantárgyhoz kapcsolódó önbizalmuk a legalacsonyabb, és minden bizonnyal a hozzá 
fűződő attitűdjük is a legkevésbé pozitív. Ezzel együtt valamennyi tantárgy esetében a nemzetközi 
átlaggal lényegében megegyező mértékben függ össze a tanulók magabiztossága és eredményessége: 
a két szélső kategóriába tartozó magyar diákok átlageredménye közötti különbség földrajzból 57, 
biológiából 64, kémiából 69, fizikából 84 pont.

A tantárgyak tanulásának szeretete

A tanulók attitűdjei, meggyőződései, érzelmei, tapasztalatai meghatározó szerepet játszanak a ma-
tematikával, illetve a természettudományokkal kapcsolatos általános érdeklődésük és kötődésük 
kialakulásában (Ellis 2010). A tudásterületekkel kapcsolatos attitűdök leginkább azzal függnek össze, 
hogy a tanuló az adott tantárgyat szereti, és élvezi annak tanulását, vagy szorongással viseltetik iránta 
(Aiken 1974). A tantárgyakhoz fűződő érzelmi kapcsolat a tanulmányi életút során rendszerint erő-
södik, a korai pozitív tapasztalatok növelik a motivációt, a motivált tanulók pedig sikeresek lesznek. 
Egyes szerzők annyira hangsúlyozzák a tantárgyakkal kapcsolatos pozitív attitűdök szerepét, hogy 
álláspontjuk szerint a tanároknak folyamatosan motiválniuk kellene a tanulókat – főként azokat, akik 
előnytelen családi háttérrel rendelkeznek –, mert az ösztönzés és a sikerélmények pozitív viszonyu-
láshoz és ezen keresztül tanulmányi sikerességhez vezetnek (Eggleton 1992; Burris–Heubert–Levin 
2004; Manzo 2008).

A nemzetközi mérések és kutatások ismétlődő következtetése, hogy a tanulók tantárgyakkal 
kapcsolatos attitűdjei szignifikánsan összefüggnek az eredményességgel. Így van ez a témánk szem-
pontjából releváns tárgyak esetében is: mind a matematikai, mind a természettudományi teljesít-
ményre szignifikáns és pozitív hatást gyakorolnak a tantárgyak szeretetével kapcsolatos változók 
(Singh–Granville–Dika 2002). Az empirikus felmérések arra is rávilágítottak, hogy a fiúk valamivel 
jobban érdeklődnek a matematika, a természettudományok és általában a technológia iránt, mint a 
lányok (Weinburgh 1995; Brotman–Moore 2008). Ennek részint szociológiai (pl. társadalmi elváráso k 
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a két nem képviselőivel szemben), részint pszichológiai (pl. a lányok negatív tapasztalatai az önbe-
csülés csökkenéséhez és a természettudományoktól való eltávolodáshoz vezet), részint pedagógiai 
(pl.  a tanárok elvárásai, a szóban forgó tárgyak tanterve) okai vannak (Burkham–Lee–Smerdon 
1997; Murphy–Whitelegg 2006; Gugliotta 2010).

4. évfolyam

A TIMSS-felmérés tanulói kérdőíve kilenc-kilenc, tantárgyakkal kapcsolatos állítás segítségével vizs-
gálta a kérdéskört, és a tanulókat három-három csoportba osztotta annak megfelelően, hogy mennyire 
szeretik a matematikát, illetve a természettudományt tanulni. A három kategóriába (nagyon szereti, 
szereti, nem szereti tanulni a tárgyat) tartozó diákok arányát és a csoportok átlagos teljesítményét 
az 56., 57. táblázat foglalja össze. Az országok sorrendjét az határozza meg, hogy 4. évfolyamos 
tanulóik mekkora arányban szeretik tanulni azokat. 

A nemzetközi összegző adatokat nézve szembetűnő, hogy a matematika kevésbé népszerű tárgy 
a tanulók körében, mint a természettudomány. A matematikát a tanulók 46 százaléka nagyon szereti, 
35 százaléka szereti és 19 százaléka nem szereti tanulni. Ugyanezek az arányok a természettudomány 
esetében 56, 33, illetve 11 százalék. Szembetűnő, hogy a táblázatok első felében találjuk a közel-keleti 
országokat, az alsó felében pedig az ázsiai országokat, annak ellenére, hogy előbbiek az átlagnál vala-
mivel gyengébben, utóbbiak az átlagnál jobban teljesítettek matematikából és természettudományból. 
Az európai országok közül látványos Finnország helyzete, ahol az erős oktatási rendszer és a mérésben 
való eredményesség ellenére a diákok meglehetősen negatívan viszonyulnak a két tudásterülethez, 
legalábbis, ami a tanulásukat, a hozzájuk kapcsolódó iskolai feladatok megítélését illeti.

Látható az is, hogy a tantárgyak szeretete összefügg a mérési eredményekkel: minél jobban 
szereti egy tanuló a matematikát vagy a természettudományt, átlagosan annál jobb teljesítményt 
nyújt a tantárgyból. Az állítás ugyanakkor fordítva is igaz lehet: azok a diákok, akik az átlagosnál 
jobb teljesítményt nyújtanak egy adott tantárgyból, azok pozitívan viszonyulnak is hozzá. A nem-
zetközi átlagok alapján matematikaeredmények a vizsgált kategóriákban 482, 495, illetve 521 pont, a 
természettudományi eredmények 483, 492, illetve 518 pont, vagyis a tantárgyak szeretete nagyjából 
ugyanakkor hatást képes kiváltani mindkét mérési területen.

Magyarországon mind a két terület kevésbé népszerű a 4. évfolyamosok körében, mint amit a 
nemzetközi átlagok mutatnak. A matematikát nagyon szereti tanulni a tanulók 39 százaléka, további 
38 százaléka szereti és mintegy 23 százaléka nem szereti tanulni. A természettudomány esetében 50, 
37, illetve 13 százalék tartozik a szóban forgó kategóriákba. A tantárgyak szeretetének összefüggése 
az eredményességgel matematikából nagyjából megegyezik a nemzetközi átlaggal, természettudo-
mányból pedig el is marad attól. A kevésbé népszerű matematika esetében ez a hatás mindenképpen 
figyelemre méltó, ugyanis a két szélső kategória közötti különbség 41 pont.

8. évfolyam

A tantárgyak szeretetét a TIMSS-felmérés a nyolcadikosok esetében is kilenc-kilenc, tantárgyak-
kal kapcsolatos állítás segítségével vizsgálta meg. A természettudományt az országok többségében 
integráltan, egyetlen tantárgy keretében tanítják, míg másokban különálló tantárgyak szerepelnek 
a tantervben. Utóbbi országokban a tanulók a kérdőívben mind a négy (biológia, kémia, fizikai, 
földrajz) tantárgyra vonatkozóan külön-külön válaszoltak. Válaszaik alapján a tanulókat három-
három csoportba osztották annak megfelelően, hogy mennyire szeretik a matematikát, illetve a 
természettudományi tantárgyakat tanulni. A három kategóriába (nagyon szereti, szereti, nem szereti 
tanulni a tárgyat) tartozó diákok arányát és a csoportok átlagos teljesítményét az 58., 59. táblázat 
tartalmazza. Az országok sorrendjét az határozza meg, hogy 8. évfolyamos tanulók mekkora arányban 
szeretik tanulni ezeket a tantárgyakat. 

A nemzetközi összegző adatok alapján a matematikát a nyolcadikos tanulók 22 százaléka na-
gyon szereti, 39 százaléka szereti és 38 százaléka nem szereti tanulni. A nyolcadikosokra vonatkozó 
nemzetközi átlagértékek azt mutatják, hogy a matematikamérésben részt vevő majdnem 40 országban 
nem tartozik a különösen népszerű tantárgyak közé, hiszen az összes részt vevő diákot figyelembe 
véve, tízből négy tanuló nem szereti a matematikát. A matematika szeretete ugyanakkor a nyolcadi-
kosok esetében is összefügg a mérési eredményekkel: minél jobban szereti egy tanuló a matematikát, 

210–213. 

214–216. 
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átlagosan annál jobb teljesítményt nyújt a tantárgyból. Az állítás ugyanakkor fordítva is igaz lehet: 
azok a diákok, akik az átlagosnál jobb teljesítményt nyújtanak a tantárgyból, azok pozitívan viszo-
nyulnak is hozzá. A nemzetközi átlagok alapján matematikaeredmények a vizsgált kategóriákban 
462, 485, illetve 518 pont.

Magyarországon a nyolcadikosok körében kevésbé népszerű a matematika, mint a részt vevő 
országok többségében: a diákoknak mindössze 11 százaléka nagyon szeret, 31 százaléka szeret és 
58 százaléka nem szeret a matematikával foglalkozni. Ennél kevésbé csak Japánban, a Koreai Köztár-
saságban és Szlovéniában kedvelik a matematikát. A magyar diákok esetében a tantárgyhoz pozitívan 
viszonyulók aránya a 4. évfolyamosokhoz viszonyítva csökken. Ezzel párhuzamosan a 8. évfolyamon 
a matematika szeretete szorosan összefügg az eredményességgel: azok a magyar tanulók, akik nagyon 
szeretik tanulni a tantárgyat, átlagosan 79 ponttal értek el jobban eredményt, mint azok a diáktársaik, 
akik nem szeretnek a matematikával foglalkozni (nemzetközi átlagban ez a differencia 56 pont).

Azokban az országokban, ahol a természettudományt különálló tantárgyakként tanulják, a 
legnépszerűbb tantárgynak a biológia bizonyult, amit a tanulók 36 százaléka nagyon szeret és to-
vábbi 46 százalék szeret tanulni. A legkevésbé népszerű a nyolcadikosok körében a fizika, ahol a 
szóban forgó arányok 27, illetve 45 százalék. A tantárgyak szeretete és a mérésen elért eredmények 
közötti kapcsolat mindegyik tantárgy esetében megjelenik, a nemzetközi összegző adatok alapján 
az adott tárgyat nagyon kedvelő és az azokat nem szerető tanulócsoportok átlagteljesítménye közötti 
különbség 22-46 pont.

Ha azoknak a tanulóknak az arányát nézzük, akik nagyon szeretik tanulni a természettudomá-
nyi tantárgyakat, akkor Magyarország esetében a legnépszerűbb tantárgy a biológia (27 százalék), 
azt követi a fizika (18 százalék), a földrajz (16 százalék) és a kémia (15 százalék). A diákok tantár-
gyakkal kapcsolatos magabiztosságával kapcsolatban láttuk, hogy a nyolcadikos magyar tanulók 
kémiatudásukban a legkevésbé magabiztosak, és ezzel együtt az is látszik, hogy a kémia a legkevésbé 
népszerű tantárgy a tanulók körében. Hazánkban a tantárgyak szeretete és a biológiából, kémiából, 
fizikából, valamint földrajzból elért eredmények között gyenge és az átlagosnál is kisebb összefüggés 
mutatkozik. Azok, akik nagyon kedvelik a tantárgyakat, átlagosan mindössze 12-38 ponttal érnek el 
magasabb eredményt, mint azok a tanulók, akik nem szeretik a szóban forgó tantárgyakat. Ha más 
tényezők hatását nem vesszük figyelembe, pusztán aszerint csoportosítjuk az eredményeket, hogy a 
tanulók mennyire szeretik a természettudományt, akkor nem látunk nagy különbségeket sem a 4., 
sem a 8. évfolyamon. Míg a matematika esetében láthatóan komoly különbségeket okoz a tantárgyak 
kedvelése, és ezért a tanulók motiválása, az ismeretanyaghoz fűződő pozitív viszonyulásuk serken-
tése várhatóan mérhető eredményjavulást hozna, addig a természettudomány esetében ennek – a 
rendelkezésre álló adatok alapján – kisebb jelentősége van.

Összefoglalás

A fejezetet összefoglalva kijelenthetjük, hogy a megfelelő oktatási-tanulási környezeten túl a tanárokkal 
és az iskolatársakkal kialakított kapcsolatok is hatást gyakorolnak a teljesítményre, mégpedig úgy, 
hogy a pozitív közösségi klíma a tanulói teljesítmény emelkedésével jár együtt, azok a tanulók pedig 
elmaradnak az eredményességben, akik nem érzik jól magukat kortársaik körében, vagy úgy ítélik meg, 
hogy a tanárok igazságtalanul bánnak velük. Magyarországon a 4. évfolyamosok a nemzetközi átlaggal 
megegyező módon sorolhatók csoportokba a közösséghez tartozás megélése és megítélése szempont-
jából, a 8. évfolyamosok esetében azonban a nemzetközi átlagnál rosszabb kép rajzolódik ki: a diákok 
kevesebb mint harmada érzi úgy, hogy szeret az iskolában lenni, a tanárok igazságosan bánnak vele, és 
összességében az iskolai közösséggel azonosulni tud. Magyarországon a közösséghez tartozás szubjektív 
megítélése a matematikaeredményekkel függ össze erőteljesebben, mind a két évfolyamon az átlagosnál 
jobban teljesítenek azok a tanulók, akik körében magas a közösséghez tartozás érzése, mint azok a 
diákok, akik alacsony közösségi hovatartozást élnek meg az iskolai környezetben.

Ezzel párhuzamosan a tanulás iránt elkötelezett, a pedagógus által a tanítási folyamat aktív 
részesévé tett diákok jobban teljesítenek az iskolában. Az adatok arra utalnak, hogy a magyar ne-
gyedikeseket az átlagosnál jobban leköti az óra, és nagyobb arányban érzik úgy, hogy a tanárok 
oda figyelnek tanulási igényeikre, és érthetően, változatosan közvetítik a tananyagot. A nyolcadikos 
magyar tanulók kevesebb mint ötöde érzi úgy, hogy kevéssé vannak tekintettel egyéni tanulási igé-
nyeire, kevésbé változatos és integratív a matematikaórák menete; és a biológiát kivéve a természet-
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tudományi órák tanítási módszereiről, légköréről is hasonlóan vélekednek. Hazánkban a tanítási lég-
kör hatása ugyanakkor kevésbé befolyásolja az eredményességet: matematikából 4. és 8. évfolyamon 
is a nemzetközi átlaggal lényegében megegyező mértékben teljesítenek jobban a diákokat aktívan 
bevonó, egyéni igényekhez igazodó oktatási környezetben tanulók, mint a kevésbé integráló-aktivizáló 
légkörben tanulók. Természettudományból a 4. évfolyamon a nemzetközi átlagnál is gyengébb ez a 
hatás, a 8. évfolyamon pedig az egyes tantárgyak esetében (biológia, kémia, fizika, földrajz) nincsen 
összefüggés az oktatás vizsgált szempontok szerinti légköre és a tanulói eredményesség között.

A TIMSS-mérésben vizsgált tudásterületekhez fűződő magabiztosság erősen összefügg a mate-
matika- és a természettudományi eredményekkel. A magyar negyedikes tanulók közül matematikából 
minden negyedik, természettudományból minden hatodik bizonytalan a tudásában. Gyakorlatilag 
a részt vevő országok mindegyikében csökken a tantárgyakhoz kapcsolódó magabiztosság a 4. és a 
8. évfolyam között, és a magyar diákok önbizalma is illeszkedik ebbe a trendbe. A magyar adatok 
arra világítanak rá, hogy Magyarországon a magabiztosság és az eredményesség közötti összefüg-
gés matematikából már a 4. évfolyamon erősebb, mint amit a nemzetközi átlag mutat, és ez az 
összefüggés a 8. évfolyamra még erősödik. Ha elfogadjuk azt a logikusnak tűnő érvelést, hogy a 
matematikával kapcsolatos korai tapasztalatok a tanulói életút későbbi szakaszában is befolyásolják 
e műveltségi terület szubjektív megítélését, és a tanulmányi előmenetellel párhuzamosan jellemzően 
már csak csökken a matematikához pozitív attitűdökkel fordulók aránya, akkor a magyar eredmé-
nyek mindenképpen figyelmet érdemelnek. A TIMSS 2015 adatai alapján a diákok 23 százaléka már 
a 4. évfolyamon sem magabiztos a tudásában, a 8. évfolyamra ez az arány 42 százalékra emelkedik. 
Ha ezek a tendenciák folytatódnak a középiskolában, akkor a továbbtanulás előtti időszakra a diákok 
többsége negatívan viszonyulhat a matematikához. A tanulók természettudományi tantárgyakhoz 
fűződő magabiztossága a 8. évfolyamon a kémia esetében igényel leginkább figyelmet, a felső tagozat 
végén járó magyar diákoknak közel fele nem magabiztos a kémiai tudásában.

A tantárgyak tanulásának szeretete szintén olyan faktornak bizonyul, amely szignifikánsan 
összefügg a tanulók eredményességével: minél jobban szereti egy tanuló a matematikát vagy a ter-
mészettudományt, átlagosan annál jobb teljesítményt nyújt ezekből a tantárgyakból, és fordítva: azok 
a diákok, akik jobban teljesítenek egy tantárgyból, pozitívan viszonyulnak is hozzá. A nemzetközi 
adatok szerint a matematika mind a 4., mind a 8. évfolyamosok körében kevésbé népszerű, mint a 
természettudományi tantárgyak. Hazánkban a 8. évfolyamba lépve a tantárgyak veszítenek a nép-
szerűségükből; a negyedikes magyar diákoknak 39 százaléka, a nyolcadikosoknak 11 százaléka szereti 
nagyon a matematikát. A nyolcadikosok körében a természettudományi tárgyak közül a biológia a 
legnépszerűbb, és a kémiát szeretik a legkevesebben. A magyar diákok esetében a 4. évfolyamon 
a  tantárgyak szeretete és az eredményesség összefüggése matematikából nagyjából megegyezik a 
nemzetközi átlaggal, természettudományból pedig el is marad attól. Ugyanakkor érdemes kiemelni, 
hogy miközben a 8. évfolyamon kevesebben szeretik a matematikát, addig a matematikát nagyon 
szerető és a matematikát nem szerető tanulók közötti átlagos eredménykülönbség valamelyest nö-
vekszik (41 pontról 79 pontra), vagyis azok, akik nem szeretik a tárgyat, egy kicsit jobban le is 
maradnak az eredményességben. A tantervek és a tanítási módszerek szempontjából fontos adat, 
hogy a nyolcadikos magyar tanulók 58 százaléka nem szereti a matematikát tanulni, és a kémiát, a 
földrajzot, valamint a fizikát sem kedveli a diákok több mint 40 százaléka.
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Táblázatok

47. táblázat A közösséghez tartozás érzése a diákok körében TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország

Magas közösséghez  
tartozás érzés

Átlagos közösséghez  
tartozás érzés

Alacsony közösséghez  
tartozás érzés Átlag 

indexértékTanulók 
aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 

aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 
aránya (%) Átlag pontszám

Indonézia  92 (0,5) 403 (3,6) 7 (0,5) 369 (7,9) 1 (0,2) ~ ~ 11,5 (0,04)
Portugália  88 (0,9) 543 (2,1) 11 (0,8) 529 (5,4) 1 (0,2) ~ ~ 11,3 (0,05)
Marokkó  86 (0,8) 386 (3,6) 12 (0,7) 352 (6,5) 2 (0,3) ~ ~ 11,3 (0,05)
Bulgária  82 (1,2) 528 (5,3) 16 (1,1) 519 (5,7) 2 (0,3) ~ ~ 10,9 (0,06)
Törökország  81 (1,0) 493 (3,0) 18 (0,9) 446 (5,7) 1 (0,2) ~ ~ 10,8 (0,05)
Kazahsztán  80 (1,3) 548 (4,6) 19 (1,3) 530 (5,5) 1 (0,1) ~ ~ 10,9 (0,07)
Jordánia  79 (1,3) 397 (3,3) 17 (1,2) 376 (5,3) 3 (0,3) 347 (10,4) 10,9 (0,08)
Omán  79 (0,9) 432 (2,8) 18 (0,7) 413 (3,7) 4 (0,3) 373 (7,8) 10,7 (0,05)
Spanyolország  78 (1,1) 507 (2,4) 19 (0,9) 502 (3,4) 3 (0,3) 484 (7,9) 10,5 (0,06)
Norvégia  75 (1,1) 553 (2,6) 22 (1,0) 538 (3,6) 2 (0,3) ~ ~ 10,5 (0,05)
Írország  73 (1,2) 553 (2,3) 23 (1,1) 537 (3,5) 4 (0,4) 519 (7,8) 10,2 (0,05)
Szerbia  73 (1,2) 520 (4,0) 24 (1,1) 520 (4,2) 3 (0,3) 501 (8,8) 10,3 (0,06)
Irán  71 (1,2) 427 (3,7) 26 (1,1) 451 (4,4) 3 (0,3) 399 (15,2) 10,2 (0,07)
Észak-Írország  71 (1,3) 576 (3,3) 25 (1,1) 561 (5,0) 3 (0,5) 523 (10,4) 10,2 (0,06)
Litvánia  71 (1,1) 540 (2,7) 26 (1,0) 528 (3,3) 3 (0,3) 500 (10,6) 10,1 (0,05)
Kuvait  71 (1,1) 355 (4,6) 25 (1,0) 355 (6,9) 4 (0,4) 329 (10,7) 10,3 (0,06)
Szaúd-Arábia  71 (1,3) 396 (4,3) 23 (1,0) 369 (4,9) 6 (0,7) 349 (11,0) 10,4 (0,07)
Anglia  71 (1,4) 551 (3,3) 25 (1,2) 538 (3,9) 4 (0,4) 505 (7,5) 10,2 (0,06)
Chile  70 (1,2) 466 (2,5) 24 (0,9) 447 (3,3) 6 (0,5) 430 (6,8) 10,2 (0,06)
Finnország  68 (1,3) 539 (2,2) 28 (1,1) 531 (3,1) 3 (0,4) 509 (6,0) 10,0 (0,05)
Oroszország  68 (1,3) 568 (3,6) 29 (1,2) 558 (4,4) 3 (0,3) 548 (9,3) 10,0 (0,06)
Dél-afrikai Köztársaság  68 (1,2) 391 (3,4) 27 (0,9) 356 (5,0) 5 (0,4) 330 (8,0) 10,1 (0,07)
Hollandia  68 (1,4) 534 (1,8) 28 (1,2) 523 (2,5) 4 (0,4) 518 (6,9) 10,0 (0,06)
Új-Zéland  67 (1,0) 493 (2,6) 29 (0,9) 492 (3,4) 4 (0,3) 459 (8,3) 10,0 (0,05)
Bahrein  67 (0,8) 457 (1,8) 27 (0,8) 447 (2,7) 6 (0,4) 420 (4,8) 10,0 (0,04)
Magyarország  66 (1,0) 535 (3,3) 31 (0,9) 523 (3,9) 4 (0,3) 492 (8,9) 9,9 (0,05)
Kanada  66 (0,9) 516 (2,1) 30 (0,8) 507 (3,0) 5 (0,3) 488 (5,9) 10,0 (0,04)
Svédország  65 (1,2) 522 (2,8) 32 (1,1) 515 (3,8) 3 (0,3) 495 (8,3) 9,9 (0,06)
Egyesült Államok  64 (0,8) 548 (2,3) 29 (0,6) 532 (2,6) 7 (0,4) 506 (4,5) 9,9 (0,04)
Belgium (flamand)  64 (1,2) 550 (2,2) 33 (1,1) 541 (2,8) 4 (0,3) 519 (4,4) 9,8 (0,06)
Egyesült Arab Emírségek  64 (0,8) 464 (2,5) 31 (0,7) 436 (3,3) 6 (0,3) 415 (5,7) 9,9 (0,04)
Olaszország  63 (1,3) 510 (2,8) 33 (1,0) 507 (3,2) 5 (0,5) 477 (10,0) 9,7 (0,05)
Ciprus  62 (1,3) 527 (2,7) 30 (0,9) 525 (3,4) 8 (0,7) 511 (6,9) 9,8 (0,06)
Dánia  62 (1,3) 547 (3,0) 33 (1,1) 530 (3,0) 4 (0,4) 512 (8,6) 9,8 (0,06)
Ausztrália  62 (1,2) 524 (3,7) 33 (1,0) 511 (3,2) 5 (0,4) 483 (7,3) 9,8 (0,05)
Szlovákia  61 (1,3) 495 (3,0) 35 (1,1) 507 (2,7) 4 (0,4) 488 (7,0) 9,7 (0,05)
Katar  60 (1,1) 451 (3,5) 30 (0,9) 431 (4,4) 9 (0,8) 409 (6,4) 9,7 (0,06)
Németország r 57 (1,3) 528 (2,4) 36 (1,1) 527 (2,7) 7 (0,6) 506 (4,9) 9,5 (0,06)
Horvátország  57 (1,5) 505 (2,0) 40 (1,3) 498 (2,9) 3 (0,4) 502 (7,9) 9,5 (0,06)
Szingapúr  56 (0,8) 622 (3,9) 39 (0,7) 615 (4,2) 6 (0,4) 596 (6,7) 9,5 (0,03)
Szlovénia  55 (1,5) 519 (2,2) 39 (1,1) 523 (2,7) 6 (0,6) 518 (5,3) 9,5 (0,06)
Grúzia  55 (1,3) 473 (4,2) 43 (1,3) 462 (4,0) 1 (0,3) ~ ~ 9,7 (0,06)
Koreai Köztársaság  52 (1,3) 614 (2,5) 45 (1,2) 603 (2,4) 3 (0,4) 587 (9,1) 9,5 (0,06)
Franciaország  51 (1,3) 490 (3,0) 45 (1,2) 489 (3,8) 3 (0,3) 453 (7,2) 9,3 (0,05)
Csehország  50 (1,4) 526 (2,7) 45 (1,3) 533 (2,8) 5 (0,7) 509 (6,7) 9,2 (0,05)
Lengyelország  47 (1,4) 533 (2,4) 46 (1,2) 539 (2,6) 7 (0,6) 523 (5,7) 9,1 (0,05)
Tajvan  46 (1,1) 603 (2,2) 46 (0,9) 595 (2,2) 8 (0,5) 572 (5,2) 9,1 (0,04)
Hongkong  46 (1,6) 624 (3,6) 43 (1,2) 611 (3,0) 11 (0,9) 593 (3,8) 9,0 (0,07)
Japán  41 (1,2) 604 (2,4) 52 (1,0) 589 (2,1) 8 (0,6) 565 (4,8) 8,9 (0,05)
Nemzetközi átlag  66 (0,2) 510 (0,4) 30 (0,1) 499 (0,6) 4 (0,1) 482 (1,2) - 

   
TIMSS2015
Természettudomány4

Magyarország  66 (1,0) 545 (3,3) 31 (0,9) 540 (4,1) 4 (0,3) 521 (9,3) 9,9 (0,05)
Nemzetközi átlag  66 (0,2) 511 (0,5) 30 (0,2) 501 (0,7) 4 (0,1) 487 (1,4)   

A tanulók válaszai alapján.
Az index annak alapján készült, hogy a tanulók milyen mértékben értettek egyet hét állítással. A magas közösséghez tartozás érzésével rendelkező tanulók legalább 9,1-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán 

azokat a tanulókat jelöli, akik az iskolai közösséggel kapcsolatos hét állításból átlagosan néggyel nagyrészt egyetértenek, és inkább egyetértenek a másik három állításból valamelyikkel. Az alacsony  közösséghez tartozás 
érzésével rendelkező tanulók legfeljebb 6,8-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akik az iskolai közösséggel kapcsolatos hét állításból átlagosan néggyel inkább nem értenek egyet, és inkább 
egyetértenek a másik három állításból valamelyikkel. A többi tanuló átlagos közösséghez tartozás érzésével rendelkezik.

Az indexet a TIMSS 2015 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2015-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.   
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015

Folytatás a következő oldalon
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Mit gondolsz az iskoládról? Jelöld be, mennyire értesz egyet az alábbi állításokkal!
Nagyrészt 
egyetértek

Inkább 
egyetértek

Inkább nem 
értek egyet

Nagyrészt nem 
értek egyet

1. Szeretek az iskolában lenni.
2. Biztonságban érzem magam az iskolában.
3. Úgy érzem, ehhez az iskolához tartozom.
4. Szeretek az osztálytársaimmal találkozni az iskolában.
5. A tanárok az iskolában tisztességesen bánnak velem.
6. Büszke vagyok rá, hogy ebbe az iskolába járok.
7. Sokat tanulok az iskolában.

9,1 6,8

Magas 
közösséghez 
tartozás

Átlagos 
közösséghez 
tartozás

Alacsony 
közösséghez 
tartozás
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48. táblázat A közösséghez tartozás érzése a diákok körében TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ország

Magas közösséghez  
tartozás érzés

Átlagos közösséghez  
tartozás érzés

Alacsony közösséghez  
tartozás érzés Átlag 

indexértékTanulók 
aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 

aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 
aránya (%) Átlag pontszám

Marokkó  73 (0,9) 385 (2,1) 24 (0,8) 386 (3,5) 3 (0,3) 383 (6,6) 11,3 (0,05)
Jordánia  66 (1,1) 388 (3,2) 28 (0,8) 389 (4,5) 6 (0,5) 381 (8,6) 11,0 (0,06)
Kazahsztán  66 (1,4) 533 (5,5) 33 (1,3) 519 (6,1) 1 (0,2) ~ ~ 11,1 (0,06)
Egyiptom  63 (1,3) 400 (4,2) 30 (1,1) 386 (5,4) 7 (0,5) 388 (7,8) 10,9 (0,07)
Omán  62 (0,9) 412 (2,7) 33 (0,8) 395 (2,8) 5 (0,5) 381 (7,7) 10,8 (0,04)
Dél-afrikai Köztársaság  60 (1,1) 376 (4,6) 36 (0,9) 371 (5,8) 4 (0,3) 378 (9,7) 10,7 (0,05)
Törökország  59 (1,1) 457 (4,9) 35 (0,9) 458 (5,4) 6 (0,4) 467 (8,8) 10,6 (0,05)
Thaiföld  58 (1,2) 433 (4,7) 40 (1,2) 432 (5,6) 2 (0,2) ~ ~ 10,6 (0,05)
Kuvait  53 (1,5) 400 (5,4) 39 (1,2) 389 (6,0) 8 (0,6) 369 (8,2) 10,3 (0,07)
Botswana  53 (0,8) 406 (2,3) 42 (0,8) 383 (2,9) 5 (0,4) 374 (7,3) 10,4 (0,03)
Libanon  53 (1,3) 445 (3,8) 40 (1,2) 444 (3,8) 8 (0,5) 433 (5,8) 10,4 (0,06)
Norvégia  52 (1,5) 521 (2,3) 41 (1,2) 506 (2,9) 7 (0,5) 475 (5,5) 10,4 (0,06)
Chile  50 (1,6) 435 (3,9) 39 (1,1) 425 (3,6) 11 (0,7) 406 (4,8) 10,2 (0,08)
Szaúd-Arábia  49 (1,5) 370 (5,2) 41 (1,2) 373 (5,2) 10 (0,8) 344 (7,4) 10,2 (0,06)
Izrael  49 (1,4) 514 (4,6) 41 (1,0) 515 (4,3) 10 (0,7) 490 (6,5) 10,2 (0,07)
Malajzia  46 (1,3) 466 (4,2) 50 (1,1) 468 (3,8) 4 (0,5) 427 (7,6) 10,1 (0,05)
Irán  45 (1,3) 436 (5,8) 47 (1,1) 439 (4,4) 7 (0,5) 424 (6,7) 10,0 (0,05)
Kanada  45 (1,1) 538 (2,0) 48 (0,9) 525 (2,3) 7 (0,5) 495 (4,3) 10,1 (0,05)
Grúzia  44 (1,0) 463 (3,7) 51 (1,0) 448 (4,2) 5 (0,5) 443 (8,6) 10,1 (0,05)
Új-Zéland  43 (1,2) 509 (3,8) 49 (1,0) 488 (3,5) 8 (0,5) 449 (5,8) 10,0 (0,04)
Írország  42 (1,3) 537 (2,7) 48 (1,0) 519 (3,1) 10 (0,7) 491 (5,9) 9,9 (0,06)
Bahrein  41 (0,8) 466 (2,7) 46 (0,9) 453 (2,1) 13 (1,0) 431 (4,4) 9,8 (0,05)
Ausztrália  41 (1,1) 528 (3,4) 48 (0,9) 499 (2,8) 11 (0,5) 460 (5,0) 9,8 (0,05)
Katar  39 (1,3) 458 (3,7) 46 (1,2) 436 (3,6) 15 (0,6) 398 (4,8) 9,7 (0,05)
Litvánia  38 (1,4) 512 (4,3) 54 (1,2) 513 (2,6) 8 (0,7) 498 (6,1) 9,8 (0,05)
Egyesült Államok  37 (0,9) 538 (3,9) 49 (0,7) 514 (2,9) 14 (0,6) 485 (3,6) 9,6 (0,05)
Szingapúr  37 (0,7) 638 (3,2) 55 (0,7) 615 (3,5) 9 (0,4) 589 (5,9) 9,8 (0,03)
Oroszország  36 (1,2) 544 (5,9) 55 (1,1) 536 (4,6) 9 (0,6) 526 (6,2) 9,7 (0,05)
Anglia  35 (1,3) 542 (4,4) 54 (1,0) 513 (4,4) 11 (0,6) 478 (5,5) 9,6 (0,05)
Svédország  35 (1,4) 515 (3,7) 56 (1,3) 498 (2,7) 9 (0,6) 468 (5,4) 9,7 (0,06)
Málta  33 (0,8) 520 (2,3) 51 (0,8) 492 (1,6) 16 (0,6) 452 (3,6) 9,5 (0,03)
Hongkong  31 (1,6) 616 (5,1) 55 (1,3) 591 (4,2) 14 (0,8) 560 (7,1) 9,4 (0,07)
Magyarország  30 (1,2) 532 (5,6) 57 (1,0) 511 (4,1) 13 (0,7) 489 (5,4) 9,4 (0,06)
Egyesült Arab Emírségek  29 (0,8) 504 (3,7) 44 (0,7) 461 (2,1) 27 (0,7) 431 (2,9) 9,1 (0,04)
Japán  27 (1,1) 599 (3,9) 60 (0,9) 586 (2,3) 13 (0,7) 565 (4,6) 9,4 (0,05)
Olaszország  27 (0,9) 500 (3,8) 61 (0,8) 495 (2,8) 12 (0,8) 479 (4,4) 9,3 (0,04)
Tajvan  27 (0,9) 617 (3,4) 63 (0,7) 597 (2,4) 10 (0,5) 568 (6,0) 9,4 (0,04)
Koreai Köztársaság  24 (0,9) 621 (3,9) 69 (0,8) 605 (2,6) 7 (0,5) 568 (6,2) 9,4 (0,04)
Szlovénia  12 (0,7) 527 (4,7) 66 (0,9) 519 (2,3) 22 (1,0) 502 (2,9) 8,5 (0,04)
Nemzetközi átlag  44 (0,2) 492 (0,7) 47 (0,2) 479 (0,6) 9 (0,1) 458 (1,0) - 

   
TIMSS2015
Természettudomány8

Magyarország  30 (1,2) 541 (5,2) 57 (1,0) 524 (3,6) 13 (0,7) 511 (4,3) 9,4 (0,06)
Nemzetközi átlag  44 (0,2) 498 (0,6) 47 (0,2) 483 (0,6) 9 (0,1) 459 (1,1)   

A tanulók válaszai alapján.
Az index annak alapján készült, hogy a tanulók milyen mértékben értettek egyet hét állítással. A magas közösséghez tartozás érzésével rendelkező tanulók legalább 10,3-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán 

azokat a tanulókat jelöli, akik az iskolai közösséggel kapcsolatos hét állításból átlagosan néggyel nagyrészt egyetértenek, és inkább egyetértenek a másik három állításból valamelyikkel. Az alacsony  közösséghez tartozás 
érzésével rendelkező tanulók legfeljebb 7,5-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akik az iskolai közösséggel kapcsolatos hét állításból átlagosan néggyel inkább nem értenek egyet, és inkább 
egyetértenek a másik három állításból valamelyikkel. A többi tanuló átlagos közösséghez tartozás érzésével rendelkezik.

Az indexet a TIMSS 2015 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2015-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.   
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015

Mit gondolsz az iskoládról? Jelöld be, mennyire értesz egyet az alábbi állításokkal!
Nagyrészt 
egyetértek

Inkább 
egyetértek

Inkább nem 
értek egyet

Nagyrészt nem 
értek egyet

1. Szeretek az iskolában lenni.
2. Biztonságban érzem magam az iskolában.
3. Úgy érzem, ehhez az iskolához tartozom.
4. Szeretek az osztálytársaimmal találkozni az iskolában.
5. A tanárok az iskolában tisztességesen bánnak velem.
6. Büszke vagyok rá, hogy ebbe az iskolába járok.
7. Sokat tanulok az iskolában.

10,3 7,5

Magas 
közösséghez 
tartozás

Átlagos 
közösséghez 
tartozás

Alacsony 
közösséghez 
tartozás
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49. táblázat Mennyire kötik le a tanulókat a matematikaórák? TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország
Lekötik Valamennyire lekötik Nem kötik le

Átlag 
indexértékTanulók 

aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 
aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 

aránya (%) Átlag pontszám

Portugália  88 (0,7) 543 (2,3) 11 (0,7) 535 (4,3) 1 (0,2) ~ ~ 10,9 (0,04)
Bulgária  87 (1,0) 530 (5,1) 11 (0,9) 503 (8,0) 2 (0,3) ~ ~ 11,2 (0,06)
Irán  86 (0,8) 436 (3,5) 11 (0,7) 419 (7,0) 2 (0,2) ~ ~ 11,1 (0,05)
Szerbia  85 (0,9) 520 (3,7) 14 (0,8) 513 (5,5) 2 (0,2) ~ ~ 11,0 (0,06)
Törökország  83 (0,7) 495 (3,0) 15 (0,6) 438 (5,7) 2 (0,2) ~ ~ 10,7 (0,05)
Indonézia  83 (0,7) 405 (3,7) 15 (0,6) 381 (5,9) 2 (0,3) ~ ~ 10,8 (0,05)
Jordánia  83 (1,3) 399 (3,1) 14 (1,1) 359 (8,3) 3 (0,4) 332 (12,9) 10,9 (0,07)
Marokkó  82 (1,0) 386 (3,6) 15 (0,9) 359 (6,5) 3 (0,3) 311 (12,1) 10,8 (0,06)
Omán  82 (0,9) 435 (2,6) 15 (0,7) 393 (4,2) 3 (0,4) 364 (8,1) 10,7 (0,05)
Spanyolország  82 (1,3) 506 (2,5) 15 (0,9) 509 (3,2) 3 (0,5) 493 (7,1) 10,7 (0,07)
Oroszország  77 (1,1) 566 (3,6) 21 (1,0) 560 (4,5) 2 (0,2) ~ ~ 10,3 (0,06)
Magyarország  77 (1,0) 532 (3,3) 20 (0,9) 523 (4,3) 3 (0,3) 504 (12,8) 10,4 (0,05)
Ciprus  77 (1,2) 527 (2,6) 18 (0,9) 521 (4,6) 6 (0,7) 509 (7,2) 10,4 (0,06)
Bahrein  75 (0,8) 460 (1,8) 20 (0,6) 436 (2,2) 6 (0,4) 413 (5,7) 10,4 (0,05)
Litvánia  75 (1,0) 538 (2,7) 23 (0,9) 527 (3,9) 3 (0,3) 534 (6,8) 10,1 (0,05)
Észak-Írország  74 (1,2) 572 (3,4) 22 (1,0) 570 (4,7) 4 (0,5) 549 (13,0) 10,2 (0,07)
Kazahsztán  73 (1,6) 551 (4,5) 25 (1,5) 529 (5,6) 1 (0,2) ~ ~ 10,4 (0,08)
Írország  73 (1,3) 550 (2,2) 23 (1,1) 545 (4,0) 4 (0,4) 525 (7,3) 10,2 (0,06)
Kuvait  73 (1,3) 359 (5,0) 21 (1,0) 343 (5,8) 6 (0,5) 321 (8,9) 10,3 (0,07)
Chile  73 (1,3) 465 (2,6) 22 (0,9) 451 (3,8) 6 (0,5) 430 (6,8) 10,3 (0,07)
Anglia  73 (1,3) 548 (3,3) 24 (1,2) 545 (3,7) 4 (0,4) 527 (8,1) 10,1 (0,06)
Egyesült Államok  73 (0,7) 545 (2,3) 22 (0,6) 535 (2,9) 5 (0,3) 510 (4,7) 10,2 (0,04)
Szaúd-Arábia  73 (1,1) 396 (3,9) 21 (0,9) 370 (5,4) 6 (0,5) 342 (8,6) 10,3 (0,06)
Kanada  72 (0,8) 514 (2,0) 24 (0,7) 511 (2,7) 4 (0,3) 487 (6,8) 10,1 (0,04)
Szlovákia  70 (1,4) 495 (2,9) 26 (1,1) 507 (3,2) 5 (0,4) 499 (8,4) 10,0 (0,06)
Katar  70 (1,1) 452 (3,5) 23 (0,8) 429 (4,7) 8 (0,6) 387 (5,6) 10,1 (0,06)
Egyesült Arab Emírségek  70 (0,7) 465 (2,5) 25 (0,6) 431 (3,2) 6 (0,4) 402 (8,0) 10,1 (0,04)
Norvégia  70 (1,2) 552 (2,6) 26 (1,0) 545 (3,6) 4 (0,5) 533 (8,4) 9,9 (0,05)
Olaszország  69 (1,2) 510 (2,7) 28 (1,0) 506 (3,6) 3 (0,4) 479 (10,7) 9,8 (0,05)
Dél-afrikai Köztársaság  68 (1,3) 396 (3,8) 25 (1,0) 345 (4,1) 6 (0,5) 314 (5,6) 10,1 (0,06)
Németország r 67 (1,2) 526 (2,3) 29 (1,0) 526 (2,9) 4 (0,4) 512 (6,3) 9,8 (0,05)
Belgium (flamand)  66 (1,5) 544 (2,0) 32 (1,4) 550 (2,9) 2 (0,3) ~ ~ 9,7 (0,06)
Horvátország  64 (1,3) 505 (2,0) 33 (1,2) 498 (2,5) 3 (0,4) 490 (11,2) 9,9 (0,07)
Franciaország  64 (1,2) 488 (2,7) 33 (1,1) 491 (4,0) 3 (0,3) 464 (8,3) 9,8 (0,05)
Hollandia  64 (1,3) 533 (1,9) 33 (1,2) 527 (2,7) 4 (0,4) 513 (6,2) 9,6 (0,04)
Ausztrália  63 (1,2) 519 (3,5) 31 (0,9) 520 (3,5) 6 (0,4) 492 (6,8) 9,7 (0,05)
Új-Zéland  63 (1,1) 489 (2,6) 31 (0,9) 498 (3,2) 6 (0,4) 482 (6,6) 9,7 (0,04)
Svédország  60 (1,1) 518 (3,1) 35 (1,0) 521 (3,1) 5 (0,4) 512 (6,6) 9,5 (0,04)
Csehország  59 (1,4) 525 (2,5) 35 (1,1) 534 (2,9) 6 (0,5) 522 (5,2) 9,4 (0,05)
Grúzia  58 (1,3) 474 (4,0) 40 (1,3) 461 (4,3) 2 (0,3) ~ ~ 9,9 (0,06)
Finnország  58 (1,1) 540 (2,3) 37 (1,0) 532 (2,8) 5 (0,5) 516 (6,2) 9,4 (0,04)
Szlovénia  58 (1,4) 521 (2,3) 37 (1,1) 522 (2,3) 5 (0,7) 503 (6,2) 9,6 (0,06)
Lengyelország  57 (1,3) 535 (2,3) 35 (1,0) 538 (2,9) 8 (0,8) 522 (5,6) 9,5 (0,06)
Szingapúr  55 (1,0) 625 (4,0) 37 (0,7) 613 (4,3) 7 (0,5) 592 (6,7) 9,3 (0,04)
Dánia  53 (1,6) 547 (3,1) 38 (1,2) 533 (3,0) 9 (0,8) 522 (5,3) 9,1 (0,06)
Tajvan  51 (1,2) 603 (2,2) 37 (0,9) 595 (2,5) 11 (0,8) 576 (4,2) 9,2 (0,05)
Hongkong  50 (1,3) 621 (3,3) 38 (1,0) 612 (3,5) 11 (0,8) 591 (4,6) 9,2 (0,06)
Koreai Köztársaság  28 (1,3) 620 (2,9) 55 (1,1) 606 (2,4) 17 (1,3) 597 (4,4) 8,2 (0,05)
Japán  26 (1,2) 597 (2,7) 54 (1,0) 595 (2,1) 20 (1,2) 583 (3,8) 8,2 (0,05)
Nemzetközi átlag  68 (0,2) 510 (0,4) 26 (0,1) 498 (0,6) 5 (0,1) 481 (1,2) - 

Mennyire kötik le a tanulókat a természettudomány-órák? TIMSS2015
Természettudomány4

Magyarország  78 (1,0) 544 (3,2) 19 (0,8) 539 (5,2) 3 (0,3) 534 (9,6) 10,5 (0,05)
Nemzetközi átlag  69 (0,2) 510 (0,5) 25 (0,1) 500 (0,7) 6 (0,1) 489 (1,3)   

A tanulók válaszai alapján.
Az index annak alapján készült, hogy a tanulók milyen mértékeben értettek egyet tíz állítással. Azok a tanulók, akiket lekötnek a matematika-/természettudomány-órák legalább 9,0-es indexértéket kaptak, ez az érték a 

skálán azokat a tanulókat jelöli, akik átlagosan nagyrészt egyetértenek a tíz állításból öttel és inkább egyetértenek a másik öttel. Azok a tanulók, akiket nem kötnek le a matematika-/természettudomány-órák legfeljebb 7,0-es 
indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akik átlagosan inkább nem értenek egyet a tíz állításból öttel és inkább egyetértenek a másik öttel. A többi tanulót valamennyire lekötik a matematika-/
természettudomány-órák.

Az indexet a TIMSS 2015 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2015-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.   
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015

Folytatás a következő oldalon
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Mennyire értesz egyet a matematikaórákkal kapcsolatos alábbi állításokkal?
Nagyrészt 
egyetértek

Inkább 
egyetértek

Inkább nem 
értek egyet

Nagyrészt nem 
értek egyet

1. Tudom, hogy mit vár el tőlem a tanárom.
2. Könnyű megérteni, amit a tanárom mond.
3. Érdekel, amit a tanárom mond.
4. A tanárom érdekes feladatokat ad.
5. A tanáromnak világos válaszai vannak a kérdéseimre.
6. A tanárom jól magyarázza a matematikát.
7. A tanárom kíváncsi rá, hogy mit tudok.
8. A tanárom különböző dolgokkal segít nekünk a tanulásban.
9. Ha hibázom, a tanárom megmondja, mit csináljak, hogy jobban menjen.
10. A tanárom meghallgat, ha mondani akarok valamit.

9,0 7,0

Lekötik Valamennyire 
lekötik

Nem kötik le
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50. táblázat Mennyire kötik le a tanulókat a matematikaórák? TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ország
Lekötik Valamennyire lekötik Nem kötik le

Átlag 
indexértékTanulók 

aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 
aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 

aránya (%) Átlag pontszám

Jordánia  68 (1,2) 394 (3,3) 25 (0,9) 377 (4,3) 7 (0,5) 361 (6,1) 11,1 (0,05)
Egyiptom  65 (1,4) 404 (4,1) 27 (1,0) 378 (5,9) 8 (0,6) 369 (8,0) 11,0 (0,07)
Libanon  64 (1,6) 450 (3,7) 25 (1,2) 436 (5,3) 11 (0,9) 426 (6,1) 11,0 (0,08)
Marokkó  62 (1,3) 390 (2,3) 29 (0,8) 376 (3,0) 10 (0,7) 384 (4,4) 10,7 (0,05)
Dél-afrikai Köztársaság  61 (1,2) 378 (4,7) 31 (0,9) 367 (5,3) 8 (0,6) 376 (7,1) 10,7 (0,05)
Törökország  60 (1,4) 470 (5,1) 31 (1,0) 438 (5,4) 10 (0,8) 445 (8,1) 10,6 (0,06)
Botswana  60 (1,4) 408 (1,8) 31 (0,9) 374 (3,5) 10 (0,9) 378 (6,3) 10,7 (0,06)
Omán  59 (1,2) 416 (2,7) 34 (1,0) 391 (3,1) 8 (0,5) 370 (5,5) 10,6 (0,04)
Irán  55 (1,6) 442 (4,8) 33 (1,0) 435 (5,3) 12 (0,9) 418 (7,1) 10,5 (0,07)
Grúzia  52 (1,2) 467 (3,6) 40 (0,9) 444 (4,3) 8 (0,7) 425 (9,2) 10,6 (0,05)
Szaúd-Arábia  50 (1,7) 376 (4,8) 35 (1,1) 366 (5,5) 15 (1,0) 349 (6,4) 10,2 (0,07)
Kazahsztán  49 (1,7) 542 (5,6) 47 (1,6) 516 (6,2) 4 (0,4) 499 (8,4) 10,6 (0,06)
Kuvait  49 (1,6) 398 (5,3) 37 (1,1) 391 (5,5) 15 (1,0) 384 (9,3) 10,2 (0,06)
Chile  48 (1,8) 435 (3,9) 33 (1,0) 425 (3,7) 19 (1,5) 415 (5,6) 10,1 (0,09)
Kanada  46 (1,2) 534 (2,2) 40 (0,7) 530 (2,5) 14 (1,0) 509 (3,9) 10,2 (0,05)
Izrael  45 (1,3) 513 (5,3) 36 (0,8) 515 (4,2) 20 (0,9) 504 (4,9) 10,0 (0,06)
Egyesült Arab Emírségek  45 (0,9) 484 (2,6) 41 (0,7) 455 (2,4) 14 (0,6) 438 (3,7) 10,2 (0,04)
Oroszország  44 (1,2) 548 (5,5) 46 (1,1) 533 (4,7) 11 (0,8) 519 (5,6) 10,2 (0,05)
Katar  43 (1,3) 459 (3,7) 37 (0,8) 432 (3,5) 19 (1,0) 406 (4,4) 10,0 (0,06)
Thaiföld  43 (1,1) 431 (4,8) 48 (0,9) 432 (5,1) 9 (0,6) 430 (9,4) 10,1 (0,04)
Egyesült Államok  43 (1,2) 530 (3,5) 36 (0,7) 515 (3,3) 21 (1,0) 504 (4,0) 10,0 (0,06)
Bahrein  42 (1,5) 466 (2,3) 37 (1,0) 452 (2,2) 21 (1,2) 438 (2,9) 9,9 (0,07)
Málta  41 (0,7) 505 (2,1) 37 (0,8) 496 (2,2) 22 (0,6) 478 (2,8) 9,8 (0,03)
Malajzia  40 (1,2) 472 (4,1) 50 (0,9) 466 (3,9) 11 (0,8) 438 (5,9) 10,0 (0,05)
Litvánia  39 (1,7) 523 (3,7) 45 (1,1) 505 (3,1) 17 (1,5) 502 (4,3) 9,9 (0,07)
Anglia  38 (1,7) 532 (5,4) 42 (1,0) 518 (4,8) 20 (1,4) 501 (6,0) 9,8 (0,08)
Írország  37 (1,4) 528 (3,3) 41 (1,0) 523 (3,4) 22 (1,1) 517 (3,8) 9,7 (0,06)
Magyarország  34 (1,6) 530 (6,5) 46 (1,1) 507 (3,9) 20 (1,3) 505 (5,3) 9,6 (0,07)
Ausztrália  34 (1,3) 521 (3,7) 42 (0,7) 506 (3,2) 24 (1,3) 485 (4,6) 9,5 (0,07)
Szingapúr  33 (1,0) 633 (3,6) 52 (0,8) 620 (3,4) 16 (0,8) 596 (6,3) 9,7 (0,04)
Norvégia  33 (1,3) 526 (3,0) 44 (1,0) 510 (2,8) 23 (1,4) 496 (3,1) 9,5 (0,06)
Új-Zéland  32 (1,5) 506 (4,9) 44 (0,9) 495 (3,9) 24 (1,3) 475 (3,5) 9,5 (0,07)
Olaszország  31 (1,3) 500 (3,5) 50 (1,0) 495 (3,0) 19 (1,2) 482 (4,6) 9,6 (0,05)
Svédország  31 (1,6) 517 (3,5) 49 (1,2) 500 (3,0) 20 (1,5) 481 (4,1) 9,5 (0,07)
Hongkong  26 (1,3) 606 (4,9) 49 (0,9) 595 (4,3) 24 (1,5) 581 (8,1) 9,3 (0,08)
Tajvan  23 (1,2) 629 (3,3) 52 (1,0) 602 (2,6) 25 (1,6) 565 (5,2) 9,2 (0,07)
Szlovénia  20 (1,0) 538 (4,8) 59 (1,3) 515 (2,3) 21 (1,2) 500 (3,1) 9,2 (0,05)
Japán  10 (0,7) 610 (5,0) 50 (1,2) 594 (2,7) 40 (1,6) 572 (3,0) 8,5 (0,05)
Koreai Köztársaság  8 (0,5) 642 (5,0) 52 (1,2) 614 (3,2) 40 (1,4) 589 (2,7) 8,4 (0,04)
Nemzetközi átlag  43 (0,2) 494 (0,7) 41 (0,2) 478 (0,6) 17 (0,2) 464 (0,9)

A tanulók válaszai alapján.
Az index annak alapján készült, hogy a tanulók milyen mértékeben értettek egyet tíz állítással. Azok a tanulók, akiket lekötnek a matematikaórák legalább 10,4-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a 

tanulókat jelöli, akik átlagosan nagyrészt egyetértenek a tíz állításból öttel és inkább egyetértenek a másik öttel. Azok a tanulók, akiket nem kötnek le a matematikaórák legfeljebb 8,2-es indexértéket kaptak, ez az érték a 
skálán azokat a tanulókat jelöli, akik átlagosan inkább nem értenek egyet a tíz állításból öttel és inkább egyetértenek a másik öttel. A többi tanulót valamennyire lekötik a matematikaórák.

Az indexet a TIMSS 2015 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2015-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015

Mennyire értesz egyet a matematikaórákkal kapcsolatos alábbi állításokkal?
Nagyrészt 
egyetértek

Inkább 
egyetértek

Inkább nem 
értek egyet

Nagyrészt nem 
értek egyet

1. Tudom, hogy mit vár el tőlem a tanárom.
2. Könnyű megérteni, amit a tanárom mond.
3. Érdekel, amit a tanárom mond.
4. A tanárom érdekes feladatokat ad.
5. A tanáromnak világos válaszai vannak a kérdéseimre.
6. A tanárom jól magyarázza a matematikát.
7. A tanárom kíváncsi rá, hogy mit tudok.
8. A tanárom különböző dolgokkal segít nekünk a tanulásban.
9. Ha hibázom, a tanárom megmondja, mit csináljak, hogy jobban menjen.
10. A tanárom meghallgat, ha mondani akarok valamit.

10,4 8,2

Lekötik Valamennyire 
lekötik

Nem kötik le
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51. táblázat Mennyire kötik le a tanulókat a természettudomány-órák? TIMSS2015
Természettudomány8

Ország
Lekötik Valamennyire lekötik Nem kötik le

Átlag 
indexértékTanulók 

aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 
aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 

aránya (%) Átlag pontszám

Általános/integrált természettudomány
Jordánia  71 (1,2) 439 (3,4) 21 (0,8) 412 (3,9) 7 (0,6) 398 (8,0) 11,1 (0,05)
Egyiptom  69 (1,2) 390 (4,1) 24 (0,9) 343 (5,8) 7 (0,5) 331 (7,5) 10,9 (0,05)
Törökország  67 (1,4) 505 (3,7) 25 (0,9) 475 (6,6) 8 (0,8) 464 (6,3) 10,7 (0,06)
Omán  65 (1,0) 468 (2,8) 28 (0,9) 439 (3,2) 7 (0,5) 422 (6,3) 10,7 (0,04)
Kuvait  63 (1,3) 419 (5,5) 27 (0,9) 405 (6,7) 10 (1,0) 385 (9,4) 10,6 (0,06)
Irán  61 (1,3) 461 (4,4) 29 (0,9) 450 (4,5) 10 (0,7) 452 (7,3) 10,6 (0,06)
Dél–afrikai Köztársaság  59 (1,2) 365 (5,3) 32 (0,8) 350 (6,8) 9 (0,6) 365 (9,3) 10,5 (0,04)
Szaúd–Arábia  57 (1,7) 411 (5,0) 30 (1,1) 389 (5,6) 13 (1,1) 370 (8,7) 10,4 (0,08)
Botswana  56 (1,3) 415 (2,6) 32 (0,9) 370 (4,1) 11 (0,7) 383 (7,7) 10,4 (0,06)
Bahrein  54 (1,1) 482 (2,5) 31 (0,7) 457 (4,0) 15 (0,8) 441 (6,4) 10,3 (0,05)
Chile  51 (1,7) 460 (3,7) 34 (1,0) 451 (3,7) 15 (1,0) 446 (4,6) 10,2 (0,07)
Egyesült Államok  51 (1,0) 539 (2,9) 32 (0,7) 529 (3,2) 17 (0,9) 515 (4,5) 10,2 (0,05)
Thaiföld  50 (1,2) 461 (4,1) 42 (0,9) 452 (4,8) 8 (0,6) 451 (8,2) 10,2 (0,04)
Katar  49 (1,3) 478 (3,8) 33 (0,9) 454 (4,0) 18 (1,0) 418 (5,1) 10,1 (0,06)
Malajzia  49 (1,4) 489 (3,5) 42 (1,0) 467 (4,8) 9 (0,8) 408 (10,4) 10,2 (0,05)
Egyesült Arab Emírségek  47 (1,0) 495 (3,0) 38 (0,7) 469 (2,9) 15 (0,6) 451 (4,2) 10,1 (0,04)
Kanada  45 (1,5) 535 (2,5) 39 (0,8) 525 (2,6) 16 (1,2) 518 (4,1) 10,0 (0,07)
Izrael  45 (1,3) 517 (4,5) 31 (0,8) 512 (4,5) 23 (1,1) 489 (5,2) 9,8 (0,07)
Írország  45 (1,4) 545 (2,9) 34 (0,9) 535 (3,3) 21 (1,3) 509 (4,6) 9,8 (0,07)
Új–Zéland  42 (1,4) 527 (3,5) 40 (0,8) 509 (3,6) 18 (0,9) 492 (5,4) 9,9 (0,06)
Ausztrália  38 (1,3) 534 (2,9) 39 (0,9) 507 (2,9) 22 (1,0) 490 (4,9) 9,6 (0,06)
Anglia  38 (1,3) 545 (4,1) 42 (0,8) 540 (4,3) 20 (1,1) 522 (5,9) 9,7 (0,06)
Olaszország  37 (1,5) 500 (3,0) 44 (0,9) 501 (2,9) 18 (1,1) 495 (4,4) 9,6 (0,06)
Szingapúr  35 (0,9) 606 (4,1) 52 (0,7) 595 (3,3) 13 (0,8) 578 (5,2) 9,8 (0,04)
Norvégia  35 (1,6) 521 (3,5) 43 (1,2) 509 (3,4) 23 (1,6) 495 (4,4) 9,5 (0,08)
Hongkong  34 (1,5) 557 (3,9) 48 (0,9) 545 (4,4) 17 (1,3) 526 (7,2) 9,6 (0,08)
Tajvan  21 (1,0) 591 (3,4) 48 (1,0) 573 (2,6) 31 (1,3) 549 (3,1) 9,0 (0,05)
Japán  11 (0,7) 592 (3,6) 46 (1,4) 581 (2,2) 43 (1,7) 555 (2,4) 8,4 (0,05)
Koreai Köztársaság  10 (0,6) 604 (5,0) 47 (1,2) 567 (2,3) 43 (1,5) 533 (2,8) 8,4 (0,05)
Nemzetközi átlag  47 (0,2) 498 (0,7) 36 (0,2) 480 (0,8) 17 (0,2) 464 (1,2)

Biológia
Marokkó  65 (1,3) 399 (2,6) 26 (0,9) 387 (3,8) 9 (0,7) 395 (4,7) 10,5 (0,06)
Libanon  65 (1,5) 417 (5,0) 25 (1,2) 389 (7,2) 10 (0,8) 371 (10,6) 10,7 (0,07)
Grúzia  60 (1,2) 457 (3,2) 35 (1,0) 434 (4,3) 4 (0,5) 416 (9,8) 10,7 (0,05)
Málta  59 (1,4) 548 (3,0) 27 (1,3) 518 (5,8) 13 (1,0) 490 (7,2) 10,3 (0,06)
Oroszország  53 (1,6) 547 (4,6) 39 (1,3) 543 (4,7) 8 (0,7) 539 (5,9) 10,2 (0,06)
Kazahsztán  53 (1,7) 543 (4,7) 44 (1,5) 524 (5,5) 3 (0,5) 516 (10,1) 10,4 (0,07)
Magyarország  45 (1,4) 533 (4,2) 42 (1,1) 520 (3,9) 13 (1,0) 535 (7,7) 9,8 (0,06)
Litvánia  41 (1,5) 516 (4,0) 42 (1,0) 519 (2,7) 17 (1,4) 529 (5,5) 9,5 (0,08)
Svédország  30 (1,5) 534 (4,9) 49 (1,2) 527 (3,8) 21 (1,6) 513 (4,8) 9,1 (0,07)
Szlovénia  25 (1,4) 555 (3,5) 54 (1,1) 551 (2,8) 21 (1,6) 551 (3,4) 9,0 (0,08)
Nemzetközi átlag  50 (0,5) 505 (1,3) 38 (0,4) 491 (1,5) 12 (0,3) 485 (2,3)

Kémia
Libanon  66 (1,7) 415 (4,7) 22 (1,1) 380 (8,1) 12 (1,2) 377 (11,8) 10,8 (0,09)
Marokkó  60 (1,2) 401 (3,0) 29 (0,9) 389 (3,5) 11 (0,6) 389 (4,5) 10,5 (0,05)
Málta r 55 (1,6) 578 (3,6) 29 (1,5) 558 (6,0) 16 (1,2) 542 (8,5) 10,4 (0,07)
Grúzia  54 (1,5) 459 (3,7) 36 (1,3) 436 (4,0) 10 (0,9) 420 (6,4) 10,5 (0,06)
Oroszország  50 (2,0) 552 (4,5) 36 (1,1) 541 (4,9) 14 (1,4) 527 (5,3) 10,2 (0,09)
Kazahsztán  49 (1,4) 547 (5,1) 46 (1,2) 523 (5,2) 5 (0,5) 514 (7,8) 10,4 (0,05)
Litvánia  41 (1,8) 525 (3,3) 36 (1,0) 512 (2,9) 23 (1,8) 520 (6,3) 9,7 (0,10)
Magyarország  32 (1,4) 534 (5,3) 42 (1,1) 522 (3,9) 27 (1,4) 530 (4,6) 9,3 (0,07)
Svédország  27 (1,6) 536 (5,1) 49 (1,1) 529 (3,7) 23 (1,6) 513 (4,8) 9,3 (0,07)
Szlovénia  26 (1,2) 570 (3,6) 52 (1,1) 551 (2,8) 22 (1,3) 534 (3,7) 9,3 (0,06)
Nemzetközi átlag  46 (0,5) 512 (1,3) 38 (0,4) 494 (1,5) 16 (0,4) 487 (2,1)

Fizika
Libanon  64 (1,6) 416 (4,7) 23 (0,9) 384 (7,3) 13 (1,2) 386 (12,0) 10,7 (0,08)
Marokkó  61 (1,2) 402 (2,5) 29 (0,8) 385 (3,8) 11 (0,6) 395 (4,7) 10,6 (0,05)
Málta  51 (1,0) 513 (2,4) 32 (0,9) 487 (3,8) 17 (0,7) 454 (4,7) 10,2 (0,04)
Grúzia  51 (1,3) 458 (3,2) 37 (0,9) 436 (4,9) 13 (1,3) 438 (5,7) 10,4 (0,07)
Oroszország  49 (1,4) 553 (4,7) 39 (0,9) 541 (4,5) 12 (1,0) 524 (5,1) 10,3 (0,07)
Kazahsztán  48 (1,5) 548 (4,9) 48 (1,5) 523 (5,3) 5 (0,5) 518 (7,5) 10,4 (0,05)
Litvánia  36 (1,8) 530 (4,7) 39 (1,0) 513 (3,3) 25 (1,9) 512 (4,6) 9,6 (0,10)
Magyarország  36 (1,6) 538 (4,5) 42 (1,1) 520 (4,1) 22 (1,4) 527 (5,4) 9,6 (0,07)
Svédország  28 (1,5) 535 (5,2) 49 (1,1) 529 (3,6) 23 (1,5) 513 (5,5) 9,4 (0,07)
Szlovénia  21 (1,1) 568 (4,3) 51 (1,0) 549 (2,9) 28 (1,6) 544 (3,3) 9,0 (0,07)
Nemzetközi átlag  44 (0,5) 506 (1,3) 39 (0,3) 487 (1,4) 17 (0,4) 481 (2,0)

Folytatás a következő oldalon
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Ország
Lekötik Valamennyire lekötik Nem kötik le

Átlag 
indexértékTanulók 

aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 
aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 

aránya (%) Átlag pontszám

Földrajz
Marokkó  61 (1,2) 400 (2,9) 30 (0,9) 388 (3,2) 10 (0,8) 393 (4,9) 10,5 (0,05)
Grúzia  58 (1,2) 455 (3,6) 35 (1,1) 439 (3,9) 7 (0,5) 408 (9,1) 10,6 (0,05)
Kazahsztán  49 (1,4) 544 (4,7) 47 (1,3) 525 (5,7) 4 (0,4) 532 (11,2) 10,5 (0,05)
Oroszország  48 (1,7) 546 (4,8) 40 (1,1) 546 (4,7) 12 (1,2) 536 (6,1) 10,2 (0,08)
Litvánia  46 (1,6) 526 (4,2) 37 (1,1) 513 (3,0) 17 (1,4) 516 (4,5) 9,9 (0,08)
Málta  36 (0,9) 492 (3,9) 37 (0,8) 477 (3,5) 27 (0,9) 465 (3,9) 9,4 (0,05)
Magyarország  36 (1,6) 532 (4,8) 43 (1,0) 523 (4,0) 21 (1,6) 531 (5,2) 9,5 (0,08)
Szlovénia  26 (1,4) 555 (4,1) 53 (1,0) 552 (2,7) 21 (1,6) 546 (3,3) 9,2 (0,08)
Libanon  – – – – – – – – – – – – – –
Svédország  – – – – – – – – – – – – – –
Nemzetközi átlag  45 (0,5) 506 (1,5) 40 (0,4) 496 (1,4) 15 (0,4) 491 (2,3)

A tanulók válaszai alapján.
Az index annak alapján készült, hogy a tanulók milyen mértékeben értettek egyet tíz állítással. Azok a tanulók, akiket lekötnek a természettudomány-órák legalább 10,4-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán 

azokat a tanulókat jelöli, akik átlagosan nagyrészt egyetértenek a tíz állításból öttel és inkább egyetértenek a másik öttel. Azok a tanulók, akiket nem kötnek le a természettudomány-órák legfeljebb 8,2-es indexértéket 
kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akik átlagosan inkább nem értenek egyet a tíz állításból öttel és inkább egyetértenek a másik öttel. A többi tanulót valamennyire lekötik a természettudomány-órák.

Az indexet a TIMSS 2015 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2015-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015

Mennyire értesz egyet a biológia-/kémia-/fizika-/földrajzórákkal kapcsolatos alábbi állításokkal?
Nagyrészt 
egyetértek

Inkább 
egyetértek

Inkább nem 
értek egyet

Nagyrészt nem 
értek egyet

1. Tudom, hogy mit vár el tőlem a tanárom.
2. Könnyű megérteni, amit a tanárom mond.
3. Érdekel, amit a tanárom mond.
4. A tanárom érdekes feladatokat ad.
5. A tanáromnak világos válaszai vannak a kérdéseimre.
6. A tanárom jól magyarázza a matematikát.
7. A tanárom kíváncsi rá, hogy mit tudok.
8. A tanárom különböző dolgokkal segít nekünk a tanulásban.
9. Ha hibázom, a tanárom megmondja, mit csináljak, hogy jobban menjen.
10. A tanárom meghallgat, ha mondani akarok valamit.

10,4 8,2

Lekötik Valamennyire 
lekötik

Nem kötik le
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52. táblázat A tanulók magabiztossága a matematika tanulásában TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország

Nagyon magabiztos Magabiztos Nem magabiztos
Átlag 

indexérték

Az átlagindexérték 
eltérése 2011hez 

képest
Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Szerbia  45 (1,2) 556 (5,2) 36 (1,0) 507 (4,1) 19 (0,8) 458 (4,7) 10,5 (0,05)  0,4 (0,07) h

Ciprus  44 (1,1) 560 (2,9) 38 (0,9) 511 (2,8) 17 (0,8) 469 (3,9) 10,5 (0,05)  ◊ ◊  

Norvégia  44 (1,0) 578 (3,0) 44 (0,9) 536 (2,6) 12 (0,6) 493 (4,5) 10,5 (0,05)  ◊ ◊  

Bulgária  42 (1,2) 561 (4,0) 37 (0,9) 513 (5,0) 20 (1,1) 478 (8,3) 10,5 (0,06)  ◊ ◊  

Jordánia  42 (1,2) 434 (3,6) 39 (0,9) 376 (3,6) 19 (1,0) 328 (7,5) 10,5 (0,06)  ◊ ◊  

Törökország  41 (1,0) 532 (3,0) 40 (0,9) 464 (3,6) 19 (0,8) 423 (4,4) 10,4 (0,05)  0,1 (0,06)  

Hollandia  40 (1,0) 562 (1,8) 39 (1,0) 522 (2,1) 21 (0,8) 484 (2,1) 10,3 (0,04)  0,2 (0,06) h

Kazahsztán  40 (1,5) 566 (4,9) 48 (1,2) 535 (5,3) 12 (0,9) 515 (6,3) 10,6 (0,06)  0,1 (0,09)  

Anglia  37 (1,1) 578 (4,7) 43 (1,0) 541 (3,4) 20 (0,9) 499 (3,3) 10,1 (0,05)  0,1 (0,06)  

Kuvait  37 (1,1) 387 (5,2) 45 (0,9) 342 (4,9) 18 (0,7) 317 (6,5) 10,3 (0,05)  ◊ ◊  

Grúzia  37 (1,6) 501 (4,2) 50 (1,3) 458 (3,6) 13 (0,8) 400 (6,2) 10,3 (0,06)  –0,2 (0,07) i

Írország  37 (0,9) 583 (2,6) 45 (0,8) 539 (2,4) 18 (0,8) 498 (3,7) 10,2 (0,04)  –0,2 (0,07) i

Svédország  36 (1,3) 548 (3,0) 49 (1,2) 511 (3,2) 15 (0,6) 475 (4,0) 10,2 (0,05)  –0,2 (0,07)  

Olaszország  36 (1,0) 532 (3,1) 46 (0,9) 505 (2,8) 18 (0,7) 466 (4,0) 10,1 (0,04)  0,2 (0,06) h

Németország r 36 (1,2) 557 (2,4) 42 (1,0) 523 (2,2) 22 (0,8) 483 (3,4) 10,1 (0,05) r –0,2 (0,06) i

Magyarország  35 (0,9) 581 (3,0) 42 (0,8) 522 (3,6) 23 (0,9) 464 (5,0) 10,1 (0,04)  –0,2 (0,06) i

Egyesült Államok  35 (0,7) 583 (2,4) 41 (0,6) 534 (2,5) 24 (0,6) 492 (2,2) 10,0 (0,03)  –0,2 (0,04) i

Irán  35 (1,0) 471 (4,3) 47 (0,8) 424 (3,9) 18 (0,9) 383 (6,1) 10,2 (0,05)  –0,3 (0,08) i

Bahrein  35 (0,8) 492 (1,6) 44 (0,7) 444 (1,9) 21 (0,6) 407 (2,8) 10,2 (0,05)  –0,1 (0,06)  

Katar  34 (1,2) 475 (4,2) 43 (0,9) 439 (3,4) 23 (0,9) 395 (4,4) 10,1 (0,05)  –0,1 (0,07)  

Omán  34 (1,1) 465 (3,4) 49 (0,9) 418 (2,8) 17 (0,6) 377 (3,3) 10,1 (0,04)  –0,3 (0,06) i

Dánia  34 (1,1) 578 (3,0) 49 (0,9) 529 (3,0) 17 (0,8) 490 (3,7) 10,1 (0,04)  0,2 (0,06) h

Franciaország  33 (0,9) 521 (3,0) 46 (1,1) 487 (3,3) 21 (0,8) 439 (4,2) 10,0 (0,03)  ◊ ◊  

Szaúd-Arábia  33 (1,3) 420 (4,2) 43 (1,1) 382 (4,7) 23 (1,1) 350 (6,3) 10,1 (0,06)  –0,3 (0,09) i

Spanyolország  33 (1,0) 543 (2,6) 41 (0,8) 503 (2,8) 26 (0,9) 461 (2,9) 10,0 (0,04)  0,0 (0,07)  

Kanada  33 (0,7) 552 (2,3) 44 (0,6) 506 (2,3) 23 (0,7) 467 (2,5) 9,9 (0,04)  ◊ ◊  

Horvátország  33 (1,1) 538 (2,4) 49 (1,1) 497 (2,1) 18 (0,8) 455 (3,7) 10,1 (0,04)  –0,1 (0,06)  

Szlovákia  32 (0,9) 538 (2,9) 45 (0,8) 494 (2,9) 23 (0,6) 453 (3,6) 9,9 (0,04)  0,0 (0,06)  

Szlovénia  32 (0,9) 559 (2,6) 46 (1,0) 517 (2,3) 22 (0,8) 471 (3,0) 9,9 (0,04)  –0,5 (0,06) i

Észak-Írország  31 (1,1) 614 (3,8) 46 (1,0) 568 (3,8) 23 (1,1) 518 (3,7) 9,9 (0,04)  –0,1 (0,07)  

Egyesült Arab Emírségek  31 (0,7) 499 (2,7) 49 (0,6) 444 (2,6) 20 (0,5) 403 (3,3) 10,0 (0,03)  –0,4 (0,04) i

Litvánia  30 (1,0) 578 (3,2) 50 (1,0) 530 (2,9) 20 (0,9) 486 (3,7) 9,9 (0,04)  0,1 (0,05)  

Belgium (flamand)  30 (0,9) 576 (2,7) 45 (0,8) 543 (2,5) 25 (0,9) 515 (2,7) 9,7 (0,04)  0,0 (0,06)  

Marokkó  29 (1,2) 421 (4,2) 49 (1,0) 375 (4,0) 22 (0,8) 337 (5,2) 10,0 (0,05)  0,3 (0,07) h

Lengyelország  29 (0,9) 578 (2,9) 46 (1,1) 534 (2,3) 25 (1,0) 488 (2,7) 9,8 (0,04)  ◊ ◊  

Finnország  28 (0,9) 572 (2,8) 51 (1,0) 532 (2,1) 20 (0,7) 493 (2,7) 9,8 (0,03)  –0,1 (0,05) i

Oroszország  28 (0,8) 599 (4,7) 45 (0,9) 569 (3,6) 28 (0,8) 522 (3,4) 9,7 (0,04)  –0,1 (0,06) i

Ausztrália  27 (0,8) 569 (3,9) 46 (1,0) 514 (2,9) 27 (1,0) 473 (4,1) 9,7 (0,03)  –0,4 (0,05) i

Chile  26 (0,9) 504 (3,1) 42 (0,9) 461 (2,6) 32 (1,1) 425 (3,0) 9,6 (0,04)  0,1 (0,06)  

Portugália  25 (1,0) 592 (2,7) 42 (1,0) 546 (2,6) 33 (1,1) 497 (2,5) 9,6 (0,05)  –0,1 (0,07)  

Csehország  24 (0,8) 570 (3,4) 48 (0,9) 530 (2,5) 28 (0,7) 489 (3,2) 9,6 (0,03)  –0,2 (0,05) i

Indonézia  23 (1,0) 440 (3,7) 53 (1,0) 397 (3,5) 24 (1,1) 365 (6,2) 9,7 (0,04)  ◊ ◊  

Új-Zéland  22 (0,7) 543 (3,4) 48 (0,8) 492 (2,6) 30 (0,7) 452 (3,3) 9,5 (0,03)  –0,1 (0,04) i

Hongkong  19 (0,8) 660 (3,7) 45 (1,0) 622 (3,0) 36 (1,1) 583 (3,4) 9,3 (0,05)  –0,1 (0,06)  

Szingapúr  19 (0,8) 681 (3,6) 42 (0,6) 633 (3,6) 39 (1,1) 572 (4,0) 9,2 (0,05)  0,0 (0,06)  

Dél-afrikai Köztársaság  16 (0,7) 460 (6,0) 51 (0,7) 376 (3,2) 33 (0,9) 341 (3,5) 9,3 (0,03)  ◊ ◊  

Japán  15 (0,6) 648 (3,5) 48 (0,9) 602 (2,4) 37 (1,0) 559 (2,2) 9,1 (0,03)  0,4 (0,04) h

Tajvan  15 (0,6) 653 (2,9) 39 (0,8) 612 (2,4) 46 (0,9) 566 (2,2) 8,9 (0,03)  –0,3 (0,05) i

Koreai Köztársaság  13 (0,6) 668 (3,2) 51 (0,9) 623 (2,2) 36 (1,0) 566 (2,3) 9,1 (0,03)  0,1 (0,04) h

Nemzetközi átlag  32 (0,1) 546 (0,5) 45 (0,1) 502 (0,5) 23 (0,1) 460 (0,6)       

A tanulók válaszai alapján.
Az index annak alapján készült, hogy a tanulók milyen mértékben értettek egyet kilenc állítással. A matematika tanulásában nagyon magabiztos tanulók legalább 10,6-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán 

azokat a tanulókat jelöli, akik átlagosan nagyrészt egyetértenek a kilenc állításból öttel és inkább egyetértenek a másik néggyel. A matematika tanulásában nem magabiztos tanulók legfeljebb 8,5-es indexértéket kaptak, 
ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akik átlagosan inkább nem értenek egyet a kilenc állításból öttel és inkább egyetértenek a másik néggyel. A többi tanuló valamennyire magabiztos a matematika tanulásában.

Az indexet a TIMSS 2011 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2011-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
◊ Az ország nem vett részt a 2011-es mérésben.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
h Szignifikánsan magasabb, mint 2011-ben.
i Szignifikánsan alacsonyabb, mint 2011-ben.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Folytatás a következő oldalon
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Mennyire értesz egyet a matematikával kapcsolatos alábbi állításokkal?
Nagyrészt 
egyetértek

Inkább 
egyetértek

Inkább nem 
értek egyet

Nagyrészt nem 
értek egyet

1. Általában jól megy nekem a matematika.
2. A matematika nehezebben megy nekem, mint sok osztálytársamnak.*
3. Egyszerűen nem vagyok jó matematikából.*
4. Gyorsan tanulom a matematikát.
5. A matematika idegessé tesz.*
6. Jól megy nekem a nehéz matematikai feladatok megoldása.
7. A tanárom azt mondja, hogy jó vagyok matematikából.
8. A matematika számomra nehezebb, mint a többi tantárgy.*
9. A matematika összezavar engem.*

 * Fordítva kódolva.

10,6 8,5

Nagyon 
magabiztos

Valamennyire 
magabiztos

Nem 
magabiztos
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53. táblázat A tanulók magabiztossága a természettudomány tanulásában TIMSS2015
Természettudomány4

Ország

Nagyon magabiztos Magabiztos Nem magabiztos
Átlag 

indexérték

Az átlagindexérték 
eltérése 2011hez 

képest
Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Törökország  61 (1,1) 514 (2,8) 28 (0,9) 453 (3,9) 11 (0,6) 399 (6,6) 10,8 (0,05)  0,2 (0,07) h

Bulgária  60 (1,6) 569 (4,1) 28 (1,0) 514 (6,7) 12 (0,9) 445 (10,4) 10,8 (0,07)  ◊ ◊  

Irán  56 (1,3) 452 (4,7) 30 (1,3) 402 (5,1) 14 (0,9) 348 (9,1) 10,7 (0,06)  –0,3 (0,08) i

Szerbia  54 (1,4) 544 (5,2) 31 (1,0) 517 (4,4) 15 (1,0) 478 (5,6) 10,5 (0,06)  0,1 (0,09)  

Kuvait  52 (1,3) 373 (7,1) 33 (1,0) 314 (7,0) 15 (0,9) 277 (9,5) 10,4 (0,05)  ◊ ◊  

Omán  50 (1,3) 470 (3,7) 35 (1,0) 413 (3,5) 15 (0,7) 359 (5,3) 10,4 (0,05)  –0,2 (0,07)  

Norvégia  50 (1,2) 551 (2,7) 42 (1,0) 531 (3,0) 9 (0,6) 500 (5,7) 10,3 (0,05)  ◊ ◊  

Kazahsztán  49 (1,4) 568 (5,0) 41 (1,2) 536 (4,8) 10 (0,8) 516 (8,9) 10,5 (0,06)  0,0 (0,09)  

Horvátország  48 (1,3) 549 (2,3) 42 (1,1) 525 (2,5) 10 (0,7) 499 (5,3) 10,4 (0,05)  –0,5 (0,07) i

Bahrein  48 (1,0) 499 (3,1) 35 (1,0) 442 (4,0) 17 (0,7) 393 (6,1) 10,3 (0,04)  0,1 (0,08)  

Portugália  47 (1,3) 523 (2,5) 41 (1,0) 502 (2,4) 11 (0,8) 469 (4,5) 10,2 (0,05)  0,2 (0,08) h

Katar  47 (1,2) 478 (3,7) 34 (0,8) 427 (4,2) 20 (0,9) 371 (7,1) 10,2 (0,05)  0,0 (0,07)  

Németország r 47 (1,1) 548 (2,4) 40 (1,0) 529 (2,8) 14 (0,7) 496 (5,3) 10,1 (0,04) r –0,2 (0,06) i

Magyarország  45 (1,2) 570 (2,7) 39 (0,9) 529 (3,8) 16 (0,8) 499 (6,2) 10,1 (0,05)  –0,1 (0,07)  

Egyesült Államok  44 (0,8) 569 (2,1) 38 (0,7) 542 (2,2) 17 (0,6) 506 (3,6) 10,0 (0,03)  –0,1 (0,05)  

Litvánia  44 (1,2) 552 (2,7) 42 (1,0) 519 (3,0) 14 (0,6) 483 (5,4) 10,0 (0,04)  0,0 (0,06)  

Grúzia  44 (1,3) 478 (3,7) 42 (1,3) 450 (4,3) 14 (1,0) 396 (5,7) 10,1 (0,05)  –0,4 (0,08) i

Egyesült Arab Emírségek  43 (0,7) 503 (2,6) 40 (0,6) 435 (3,2) 17 (0,5) 379 (3,9) 10,1 (0,03)  –0,3 (0,04) i

Spanyolország  42 (1,1) 544 (2,5) 36 (0,8) 513 (2,9) 22 (0,9) 480 (3,7) 10,0 (0,05)  0,2 (0,07)  

Szaúd-Arábia  41 (1,3) 440 (5,3) 36 (1,1) 384 (5,2) 23 (1,1) 342 (7,8) 10,0 (0,06)  –0,7 (0,09) i

Oroszország  40 (1,1) 582 (3,3) 41 (0,7) 566 (3,8) 19 (1,0) 543 (6,5) 9,9 (0,05)  –0,3 (0,07) i

Svédország  40 (1,1) 560 (3,3) 50 (1,0) 532 (4,3) 10 (0,6) 508 (5,8) 10,0 (0,04)  –0,3 (0,06) i

Lengyelország  39 (1,1) 565 (2,6) 47 (1,0) 544 (2,6) 14 (0,8) 510 (4,8) 9,9 (0,05)  ◊ ◊  

Olaszország  39 (1,1) 531 (3,3) 46 (1,0) 517 (3,4) 14 (0,7) 485 (4,6) 9,9 (0,04)  0,1 (0,06)  

Kanada  39 (0,9) 547 (2,3) 43 (0,7) 523 (2,5) 18 (0,6) 495 (3,3) 9,8 (0,04)  ◊ ◊  

Belgium (flamand)  39 (1,2) 527 (2,4) 45 (0,9) 512 (3,0) 16 (0,8) 475 (3,7) 9,8 (0,05)  0,2 (0,06)  

Írország  38 (1,4) 546 (2,9) 45 (1,2) 530 (2,9) 16 (0,7) 492 (4,0) 9,8 (0,05)  –0,3 (0,07) i

Tajvan  38 (1,1) 578 (2,2) 46 (0,9) 551 (2,5) 16 (0,8) 514 (3,4) 9,8 (0,04)  –0,2 (0,07) i

Marokkó  38 (1,3) 406 (5,4) 41 (1,2) 346 (5,7) 20 (1,0) 290 (8,8) 10,0 (0,05)  0,6 (0,08) h

Szlovákia  38 (1,0) 547 (3,4) 40 (0,9) 518 (3,4) 22 (0,9) 481 (4,1) 9,8 (0,04)  –0,3 (0,06) i

Hollandia  38 (1,1) 535 (3,2) 45 (1,1) 517 (2,6) 18 (0,9) 482 (3,4) 9,8 (0,04)  0,0 (0,07)  

Dánia  37 (1,2) 542 (2,9) 46 (1,0) 525 (2,5) 17 (1,0) 503 (4,1) 9,8 (0,05)  0,1 (0,06)  

Ciprus  37 (1,3) 502 (2,6) 37 (1,0) 480 (3,2) 26 (1,2) 461 (4,0) 9,7 (0,07)  ◊ ◊  

Észak-Írország  36 (1,2) 534 (3,1) 45 (1,1) 521 (2,7) 19 (0,8) 492 (4,5) 9,7 (0,04)  0,0 (0,07)  

Szlovénia  35 (1,0) 566 (2,9) 47 (0,8) 543 (2,6) 18 (0,8) 497 (4,5) 9,7 (0,04)  –0,4 (0,06) i

Ausztrália  35 (0,9) 542 (3,5) 45 (0,8) 525 (2,7) 20 (0,8) 494 (4,2) 9,7 (0,04)  –0,2 (0,06) i

Indonézia  35 (1,4) 436 (4,8) 46 (1,2) 394 (5,2) 19 (1,2) 345 (6,9) 9,8 (0,06)  ◊ ◊  

Finnország  34 (1,0) 573 (2,9) 52 (0,9) 552 (2,5) 14 (0,7) 519 (3,9) 9,7 (0,03)  0,0 (0,05)  

Csehország  33 (1,0) 550 (3,0) 45 (0,9) 537 (2,6) 22 (1,0) 505 (3,5) 9,6 (0,05)  –0,2 (0,07)  

Anglia  33 (1,0) 556 (3,0) 42 (0,8) 537 (2,6) 25 (0,9) 510 (3,7) 9,5 (0,05)  0,0 (0,07)  

Franciaország  30 (1,0) 509 (2,8) 46 (0,9) 490 (3,1) 24 (0,9) 459 (4,0) 9,4 (0,05)  ◊ ◊  

Chile  29 (1,2) 512 (3,7) 40 (0,9) 477 (3,2) 31 (1,0) 455 (3,3) 9,3 (0,05)  0,0 (0,06)  

Szingapúr  26 (0,6) 621 (3,7) 43 (0,7) 596 (3,9) 31 (0,7) 559 (4,6) 9,2 (0,03)  0,1 (0,04)  

Hongkong  25 (1,2) 588 (3,9) 48 (1,0) 558 (3,2) 27 (0,9) 526 (3,3) 9,3 (0,04)  0,2 (0,06) h

Új-Zéland  24 (0,9) 537 (3,3) 51 (1,0) 510 (3,0) 25 (0,8) 470 (3,7) 9,3 (0,03)  0,0 (0,06)  

Japán  24 (0,8) 589 (2,5) 59 (0,8) 568 (2,0) 17 (0,7) 545 (3,6) 9,3 (0,03)  0,4 (0,04) h

Koreai Köztársaság  20 (0,7) 622 (2,6) 57 (1,0) 592 (2,2) 24 (1,1) 556 (2,9) 9,1 (0,03)  0,3 (0,05) h

Nemzetközi átlag  40 (0,2) 532 (0,5) 42 (0,1) 501 (0,5) 18 (0,1) 464 (0,8)       

A tanulók válaszai alapján.
Az index annak alapján készült, hogy a tanulók milyen mértékben értettek egyet hét állítással. A természettudomány tanulásában nagyon magabiztos tanulók legalább 10,2-es indexértéket kaptak, ez az érték a 

skálán azokat a tanulókat jelöli, akik átlagosan nagyrészt egyetértenek a hét állításból néggyel és inkább egyetértenek a másik hárommal. A természettudomány tanulásában nem magabiztos tanulók legfeljebb 8,2-es 
indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akik átlagosan inkább nem értenek egyet a hét állításból néggyel és inkább egyetértenek a másik hárommal. A többi tanuló valamennyire magabiztos a 
természettudomány tanulásában.

Az indexet a TIMSS 2011 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2011-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
◊ Az ország nem vett részt a 2011-es mérésben.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
h Szignifikánsan magasabb, mint 2011-ben.
i Szignifikánsan alacsonyabb, mint 2011-ben.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Folytatás a következő oldalon
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Mennyire értesz egyet a környezetismerettel kapcsolatos alábbi állításokkal?
Nagyrészt 
egyetértek

Inkább 
egyetértek

Inkább nem 
értek egyet

Nagyrészt nem 
értek egyet

1. Általában jól megy nekem a környezetismeret.
2. A környezetismeret nehezebben megy nekem, mint sok osztálytársamnak.*
3. Egyszerűen nem vagyok jó környezetismeretből.*
4. Gyorsan tanulom a környezetismeretet.
5. A tanárom azt mondja, hogy jó vagyok környezetismeretből.
6. A környezetismeret számomra nehezebb, mint a többi tantárgy.*
7. A környezetismeret összezavar engem.*

 * Fordítva kódolva.

10,2 8,2

Nagyon 
magabiztos

Valamennyire 
magabiztos

Nem 
magabiztos
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54. táblázat A tanulók magabiztossága a matematika tanulásában TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ország

Nagyon magabiztos Magabiztos Nem magabiztos
Átlag 

indexérték

Az átlagindexérték 
eltérése 2011hez 

képest
Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Kanada  26 (0,7) 579 (2,1) 41 (0,8) 535 (2,3) 33 (0,9) 482 (2,2) 10,6 (0,04)  ◊ ◊  

Izrael  24 (0,9) 569 (5,0) 44 (0,8) 512 (4,4) 32 (1,0) 470 (3,6) 10,7 (0,05)  –0,4 (0,07) i

Norvégia  23 (0,8) 576 (2,7) 41 (0,9) 515 (2,4) 36 (1,1) 468 (2,3) 10,4 (0,05)  ◊ ◊  

Egyesült Államok  21 (0,7) 573 (3,5) 40 (0,6) 530 (3,0) 39 (0,9) 480 (2,9) 10,3 (0,05)  –0,2 (0,06) i

Magyarország  19 (0,9) 597 (5,3) 39 (0,9) 528 (3,9) 42 (1,2) 465 (3,5) 10,2 (0,06)  0,4 (0,08) h

Olaszország  19 (0,7) 553 (2,9) 38 (1,0) 507 (3,0) 43 (1,2) 458 (2,9) 10,0 (0,05)  0,1 (0,07)  

Svédország  18 (1,0) 570 (3,3) 41 (1,1) 514 (3,1) 41 (1,2) 459 (2,9) 10,2 (0,06)  –0,1 (0,07)  

Libanon  18 (1,1) 494 (6,0) 45 (1,0) 446 (4,1) 37 (1,0) 422 (4,5) 10,4 (0,05)  –0,1 (0,08)  

Jordánia  17 (0,7) 454 (4,9) 48 (0,8) 389 (3,3) 35 (0,8) 354 (3,5) 10,5 (0,04)  –0,3 (0,06) i

Omán  17 (0,6) 465 (3,9) 52 (0,7) 403 (2,4) 31 (0,7) 372 (2,8) 10,5 (0,03)  0,0 (0,05)  

Egyesült Arab Emírségek  17 (0,5) 536 (2,9) 50 (0,6) 467 (2,1) 33 (0,7) 429 (2,5) 10,4 (0,03)  –0,2 (0,04) i

Irán  16 (0,8) 512 (5,8) 42 (0,8) 444 (5,1) 42 (1,1) 400 (3,8) 10,2 (0,05)  –0,1 (0,07)  

Írország  16 (0,8) 583 (4,0) 42 (0,9) 534 (2,9) 43 (1,0) 492 (3,2) 10,0 (0,05)  ◊ ◊  

Kuvait  15 (1,0) 450 (7,1) 47 (0,9) 394 (5,2) 38 (1,4) 368 (5,3) 10,2 (0,06)  ◊ ◊  

Katar  15 (0,6) 520 (4,7) 47 (0,8) 447 (3,4) 38 (0,9) 398 (3,3) 10,3 (0,04)  –0,2 (0,06) i

Anglia  15 (0,8) 578 (5,4) 50 (1,0) 530 (4,2) 35 (1,4) 479 (4,2) 10,3 (0,06)  0,0 (0,09)  

Ausztrália  15 (0,7) 580 (3,6) 42 (0,7) 522 (3,4) 43 (0,9) 465 (2,5) 10,0 (0,04)  –0,2 (0,08)  

Litvánia  15 (0,8) 589 (3,6) 45 (0,9) 525 (2,7) 40 (1,2) 468 (2,8) 10,2 (0,05)  0,3 (0,07) h

Bahrein  15 (0,5) 522 (3,7) 43 (0,9) 460 (2,2) 42 (1,1) 428 (2,3) 10,1 (0,04)  0,0 (0,05)  

Egyiptom  15 (0,8) 467 (4,9) 51 (0,8) 393 (4,0) 34 (1,1) 364 (4,5) 10,4 (0,05)  ◊ ◊  

Kazahsztán  15 (0,8) 571 (6,7) 57 (1,0) 533 (5,6) 28 (1,3) 496 (5,9) 10,5 (0,05)  0,2 (0,08) h

Törökország  14 (0,7) 571 (5,7) 32 (0,8) 473 (6,4) 54 (1,1) 419 (3,7) 9,8 (0,05)  0,0 (0,07)  

Málta  13 (0,5) 571 (3,2) 37 (0,6) 506 (2,1) 49 (0,7) 468 (1,7) 9,7 (0,03)  ◊ ◊  

Szingapúr  13 (0,5) 675 (3,0) 41 (0,7) 642 (2,8) 46 (0,8) 588 (4,0) 9,7 (0,04)  –0,2 (0,05) i

Szaúd-Arábia  12 (0,9) 433 (7,8) 50 (1,3) 373 (4,4) 37 (1,5) 342 (5,4) 10,2 (0,05)  –0,4 (0,09) i

Oroszország  12 (0,6) 602 (5,0) 42 (0,9) 558 (5,2) 46 (1,1) 503 (4,8) 9,8 (0,04)  –0,1 (0,06)  

Új-Zéland  12 (0,6) 576 (4,6) 43 (0,7) 509 (3,7) 44 (0,8) 456 (3,2) 9,9 (0,04)  –0,2 (0,07)  

Grúzia  12 (0,8) 533 (5,1) 44 (1,0) 473 (3,9) 44 (1,1) 415 (4,1) 10,0 (0,05)  –0,1 (0,06)  

Chile  12 (0,7) 506 (4,5) 36 (0,9) 441 (3,7) 52 (1,1) 401 (3,2) 9,7 (0,05)  0,2 (0,06) h

Szlovénia  12 (0,5) 586 (3,7) 44 (0,9) 535 (2,3) 44 (0,9) 479 (2,6) 9,9 (0,03)  –0,1 (0,05)  

Hongkong  10 (0,5) 660 (4,3) 36 (0,8) 611 (5,4) 54 (0,9) 571 (4,5) 9,4 (0,05)  0,2 (0,06) h

Dél-afrikai Köztársaság  10 (0,6) 448 (7,5) 43 (0,9) 375 (4,6) 48 (1,1) 359 (4,8) 9,8 (0,04)  –0,2 (0,05) i

Tajvan  9 (0,4) 688 (3,7) 30 (0,7) 647 (3,3) 60 (0,9) 562 (2,6) 9,1 (0,04)  0,5 (0,07) h

Marokkó  9 (0,4) 467 (3,7) 50 (0,7) 391 (2,4) 41 (0,7) 361 (2,6) 10,0 (0,02)  –0,2 (0,04) i

Botswana  8 (0,4) 475 (4,6) 45 (0,8) 396 (2,4) 47 (0,9) 381 (2,4) 9,8 (0,03)  0,0 (0,05)  

Koreai Köztársaság  8 (0,4) 687 (4,9) 38 (0,7) 643 (2,8) 55 (0,8) 569 (2,7) 9,4 (0,03)  0,4 (0,04) h

Japán  5 (0,3) 676 (5,3) 32 (0,8) 625 (2,9) 63 (0,9) 561 (2,2) 9,0 (0,04)  0,4 (0,05) h

Malajzia  4 (0,2) 568 (6,6) 42 (0,9) 485 (4,2) 54 (0,9) 444 (3,5) 9,5 (0,03)  0,2 (0,04) h

Thaiföld  3 (0,3) 560 (13,9) 29 (0,9) 456 (6,3) 69 (1,0) 416 (4,2) 9,1 (0,04)  –0,2 (0,05) i

Nemzetközi átlag  14 (0,1) 554 (0,8) 43 (0,1) 494 (0,6) 43 (0,2) 449 (0,6) 9,6 (0,05)  –0,1 (0,07)  

A tanulók válaszai alapján.
Az index annak alapján készült, hogy a tanulók milyen mértékben értettek egyet kilenc állítással. A matematika tanulásában nagyon magabiztos tanulók legalább 12,1-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán 

azokat a tanulókat jelöli, akik átlagosan nagyrészt egyetértenek a kilenc állításból öttel és inkább egyetértenek a másik néggyel. A matematika tanulásában nem magabiztos tanulók legfeljebb 9,5-es indexértéket kaptak, 
ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akik átlagosan inkább nem értenek egyet a kilenc állításból öttel és inkább egyetértenek a másik néggyel. A többi tanuló valamennyire magabiztos a matematika tanulásában.

Az indexet a TIMSS 2011 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2011-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
◊ Az ország nem vett részt a 2011-es mérésben.
h Szignifikánsan magasabb, mint 2011-ben.
i Szignifikánsan alacsonyabb, mint 2011-ben.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Mennyire értesz egyet a matematikával kapcsolatos alábbi állításokkal?
Nagyrészt 
egyetértek

Inkább 
egyetértek

Inkább nem 
értek egyet

Nagyrészt nem 
értek egyet

1. Általában jól megy nekem a matematika.
2. A matematika nehezebben megy nekem, mint sok osztálytársamnak.*
3. Egyszerűen nem vagyok jó matematikából.*
4. Gyorsan tanulom a matematikát.
5. A matematika idegessé tesz.*
6. Jól megy nekem a nehéz matematikai feladatok megoldása.
7. A tanárom azt mondja, hogy jó vagyok matematikábólk.
8. A matematika számomra nehezebb, mint a többi tantárgy.*
9. A matematika összezavar engem.

 * Fordítva kódolva.

12,1 9,5

Nagyon 
magabiztos

Valamennyire 
magabiztos

Nem 
magabiztos



208 A tanulást befolyásoló  társadalmi, kulturális  és gazdasági tényezők

55. táblázat A tanulók magabiztossága a természettudomány tanulásában TIMSS2015
Természettudomány8

Ország

Nagyon magabiztos Magabiztos Nem magabiztos
Átlag 

indexérték

Az átlagindexérték 
eltérése 2011hez 

képest
Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Általános/integrált természettudomány
Kuvait  34 (1,4) 461 (6,3) 44 (1,2) 402 (6,1) 23 (1,1) 359 (5,8) 10,8 (0,06)  ◊ ◊  

Törökország  32 (1,0) 545 (4,2) 38 (0,8) 486 (4,3) 30 (1,0) 450 (4,7) 10,7 (0,05)  0,4 (0,07) h

Izrael  32 (1,0) 565 (3,7) 35 (0,6) 508 (4,3) 34 (1,0) 458 (4,7) 10,5 (0,06)  –0,1 (0,09)  

Irán  31 (1,0) 495 (4,9) 41 (0,8) 450 (4,1) 28 (1,1) 424 (4,5) 10,7 (0,05)  –0,1 (0,07)  

Omán  31 (0,9) 495 (3,1) 45 (0,8) 451 (2,7) 25 (0,8) 419 (3,7) 10,7 (0,04)  0,0 (0,05)  

Egyesült Államok  30 (0,9) 568 (3,0) 39 (0,5) 533 (3,0) 30 (0,9) 495 (3,3) 10,5 (0,05)  0,2 (0,06) h

Jordánia  29 (1,1) 484 (4,0) 42 (0,7) 426 (3,4) 29 (1,1) 384 (4,5) 10,7 (0,05)  –0,1 (0,07)  

Norvégia  29 (1,1) 556 (3,6) 43 (0,9) 508 (3,4) 28 (1,1) 465 (3,6) 10,5 (0,06)  ◊ ◊  

Bahrein  28 (0,7) 527 (2,9) 42 (0,8) 467 (3,4) 31 (0,7) 418 (3,8) 10,6 (0,04)  0,3 (0,06) h

Egyesült Arab Emírségek  27 (0,7) 536 (2,7) 44 (0,6) 476 (2,3) 30 (0,8) 429 (3,3) 10,5 (0,03)  –0,1 (0,05)  

Egyiptom  26 (1,3) 445 (4,0) 44 (0,8) 366 (4,3) 30 (1,1) 328 (4,6) 10,6 (0,06)  ◊ ◊  

Szaúd-Arábia  26 (1,3) 452 (5,8) 42 (1,0) 399 (4,3) 31 (1,3) 356 (6,5) 10,5 (0,06)  –0,1 (0,08)  

Írország  26 (1,0) 585 (3,2) 36 (0,9) 543 (2,3) 38 (1,3) 492 (3,4) 10,0 (0,07)  ◊ ◊  

Katar  26 (0,9) 524 (3,2) 41 (0,8) 464 (3,8) 33 (0,9) 405 (4,2) 10,4 (0,04)  0,0 (0,08)  

Olaszország  24 (1,2) 533 (3,3) 49 (0,9) 500 (2,9) 27 (1,1) 467 (3,7) 10,3 (0,06)  0,4 (0,07) h

Kanada  24 (0,7) 563 (2,8) 43 (0,8) 531 (2,4) 32 (0,9) 498 (2,5) 10,2 (0,04)  ◊ ◊  

Anglia  21 (0,9) 585 (4,7) 41 (0,9) 547 (3,5) 38 (1,2) 503 (4,3) 9,9 (0,06)  –0,3 (0,09) i

Dél-afrikai Köztársaság  21 (0,9) 406 (6,3) 45 (0,8) 355 (5,4) 35 (1,0) 342 (7,1) 10,1 (0,05)  0,1 (0,06)  

Ausztrália  17 (0,8) 571 (3,1) 37 (0,8) 526 (3,2) 45 (1,2) 482 (3,0) 9,7 (0,05)  –0,1 (0,08)  

Szingapúr  17 (0,6) 633 (4,7) 40 (0,6) 608 (3,5) 44 (0,9) 572 (3,5) 9,7 (0,04)  0,0 (0,05)  

Új-Zéland  16 (0,7) 572 (4,3) 39 (0,9) 528 (3,7) 45 (1,1) 482 (3,1) 9,7 (0,04)  0,1 (0,07)  

Chile  16 (0,7) 499 (4,4) 42 (1,0) 459 (3,5) 42 (1,3) 434 (3,7) 9,8 (0,05)  –0,2 (0,07) i

Botswana  14 (0,7) 470 (4,0) 43 (0,9) 392 (3,1) 42 (1,1) 376 (3,5) 9,8 (0,04)  –0,1 (0,06)  

Hongkong  13 (0,6) 592 (4,4) 38 (1,1) 560 (3,8) 49 (1,2) 523 (4,8) 9,4 (0,06)  0,2 (0,07) h

Tajvan  9 (0,4) 646 (3,4) 25 (0,7) 606 (2,9) 66 (0,9) 545 (2,1) 8,6 (0,04)  0,3 (0,06) h

Koreai Köztársaság  7 (0,5) 642 (4,5) 23 (0,7) 599 (3,0) 70 (0,9) 532 (1,9) 8,7 (0,04)  –0,1 (0,05)  

Thaiföld  7 (0,5) 513 (6,3) 37 (0,9) 467 (4,6) 57 (1,1) 442 (4,2) 9,3 (0,03)  0,0 (0,05)  

Malajzia  6 (0,3) 512 (5,3) 25 (0,6) 455 (4,8) 69 (0,7) 477 (4,2) 8,7 (0,03)  –0,4 (0,05) i

Japán  5 (0,4) 637 (4,8) 26 (0,8) 606 (2,4) 68 (0,9) 553 (2,1) 8,6 (0,04)  0,1 (0,06)  

Nemzetközi átlag  22 (0,2) 538 (0,8) 39 (0,2) 490 (0,7) 40 (0,2) 452 (0,8) 9,8 (0,04)  –0,3 (0,06) i

Biológia
Málta  34 (1,3) 585 (3,2) 36 (1,2) 527 (3,7) 30 (1,2) 481 (4,5) 10,2 (0,07)  ◊ ◊  

Magyarország  32 (1,2) 560 (3,7) 45 (1,0) 522 (4,0) 23 (1,2) 496 (5,8) 10,2 (0,06)  0,2 (0,09) h

Kazahsztán  31 (1,4) 558 (5,0) 55 (1,0) 528 (4,9) 14 (0,9) 503 (6,7) 10,6 (0,07)  0,0 (0,10)  

Grúzia  29 (1,1) 486 (3,3) 45 (0,9) 448 (4,0) 26 (1,2) 402 (4,7) 10,2 (0,05)  –0,4 (0,08) i

Oroszország  28 (1,1) 561 (4,7) 50 (0,8) 542 (4,6) 22 (1,0) 529 (5,2) 10,2 (0,06)  0,0 (0,08)  

Libanon  27 (1,5) 463 (6,3) 40 (1,0) 399 (5,8) 33 (1,5) 366 (6,7) 10,1 (0,08)  0,1 (0,10)  

Litvánia  25 (1,2) 551 (4,0) 47 (1,1) 513 (3,4) 27 (1,3) 501 (3,8) 10,0 (0,07)  0,1 (0,09)  

Marokkó  19 (0,7) 445 (2,9) 47 (0,7) 392 (2,7) 33 (1,1) 373 (3,8) 9,7 (0,04)  –0,4 (0,05) i

Szlovénia  19 (1,2) 585 (3,9) 51 (1,1) 554 (2,8) 30 (1,3) 527 (3,7) 9,6 (0,06)  –0,1 (0,08)  

Svédország  18 (0,9) 563 (4,9) 51 (1,0) 534 (3,6) 31 (1,3) 491 (3,6) 9,6 (0,05)  –0,1 (0,07)  

Nemzetközi átlag  26 (0,4) 536 (1,4) 47 (0,3) 496 (1,3) 27 (0,4) 467 (1,6)       

Kémia
Málta r 35 (1,4) 599 (3,6) 33 (1,4) 575 (4,4) 32 (1,5) 522 (6,8) 10,8 (0,08)  ◊ ◊  

Libanon  26 (1,3) 454 (6,1) 40 (0,9) 395 (5,6) 34 (1,2) 373 (7,0) 10,6 (0,06)  0,0 (0,09)  

Kazahsztán  24 (1,1) 560 (5,7) 49 (1,0) 534 (4,8) 27 (1,2) 512 (5,1) 10,7 (0,05)  0,0 (0,08)  

Grúzia  23 (0,8) 494 (3,9) 39 (1,1) 454 (3,6) 39 (1,4) 413 (3,7) 10,3 (0,05)  – –  

Szlovénia  20 (0,9) 602 (3,4) 42 (1,1) 559 (2,9) 39 (1,2) 519 (3,6) 10,1 (0,05)  0,0 (0,07)  

Litvánia  19 (1,2) 557 (4,1) 40 (1,0) 523 (3,4) 41 (1,5) 498 (3,6) 10,1 (0,07)  0,3 (0,09) h

Oroszország  18 (1,2) 576 (6,0) 34 (1,0) 549 (4,4) 48 (1,5) 530 (4,9) 9,9 (0,07)  0,0 (0,09)  

Marokkó  17 (0,6) 452 (3,8) 46 (0,7) 392 (3,0) 38 (1,0) 377 (3,1) 10,3 (0,03)  –0,2 (0,05) i

Svédország  16 (0,8) 574 (5,0) 44 (1,0) 536 (4,1) 40 (1,2) 498 (3,5) 10,0 (0,05)  –0,1 (0,06)  

Magyarország  16 (0,9) 579 (5,2) 36 (1,1) 531 (4,9) 48 (1,5) 510 (4,3) 9,8 (0,06)  0,1 (0,09)  

Nemzetközi átlag  21 (0,3) 545 (1,5) 40 (0,3) 505 (1,3) 39 (0,4) 475 (1,5)
Fizika

Málta  23 (0,7) 565 (3,2) 35 (0,8) 505 (3,0) 42 (0,8) 447 (2,7) 10,2 (0,04)  ◊ ◊  

Magyarország  23 (0,9) 580 (4,2) 38 (1,0) 530 (4,1) 39 (1,4) 496 (4,2) 10,2 (0,06)  0,1 (0,08)  

Libanon  22 (1,4) 468 (6,1) 41 (1,2) 401 (5,6) 37 (1,3) 373 (6,2) 10,5 (0,06)  0,1 (0,09)  

Kazahsztán  22 (1,2) 560 (5,9) 51 (0,9) 534 (5,0) 27 (1,1) 516 (5,1) 10,6 (0,06)  0,1 (0,09)  

Marokkó  18 (0,6) 450 (3,2) 47 (0,7) 391 (2,7) 35 (1,0) 377 (3,2) 10,3 (0,03)  –0,2 (0,05) i

Oroszország  16 (0,8) 579 (5,1) 41 (0,9) 551 (4,6) 42 (1,2) 525 (4,7) 10,0 (0,05)  –0,3 (0,07) i

Grúzia  16 (0,9) 498 (4,5) 35 (1,3) 454 (3,9) 48 (1,3) 426 (4,2) 9,9 (0,05)  –0,4 (0,07) i

Svédország  16 (0,9) 578 (4,8) 44 (0,9) 538 (3,4) 40 (1,4) 495 (3,8) 10,0 (0,06)  –0,1 (0,07)  

Litvánia  13 (1,1) 576 (4,7) 36 (1,2) 526 (3,6) 51 (1,6) 500 (3,2) 9,6 (0,07)  0,3 (0,09) h

Szlovénia  13 (0,6) 609 (4,2) 41 (1,2) 565 (3,2) 47 (1,3) 525 (2,9) 9,6 (0,05)  0,3 (0,07) h

Nemzetközi átlag  18 (0,3) 546 (1,5) 41 (0,3) 499 (1,3) 41 (0,4) 468 (1,3)       

Folytatás a következő oldalon
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Ország

Nagyon magabiztos Magabiztos Nem magabiztos
Átlag 

indexérték

Az átlagindexérték 
eltérése 2011hez 

képest
Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Földrajz
Kazahsztán  31 (1,3) 558 (4,7) 53 (0,9) 528 (5,2) 16 (0,9) 511 (6,2) 10,6 (0,07)  –0,1 (0,10)  

Litvánia  26 (1,1) 552 (3,8) 46 (1,1) 518 (3,6) 28 (1,1) 490 (3,8) 10,1 (0,06)  0,1 (0,08)  

Magyarország  25 (1,3) 561 (4,0) 42 (1,0) 527 (4,4) 32 (1,5) 504 (4,2) 9,9 (0,07)  0,1 (0,10)  

Grúzia  25 (0,9) 493 (3,8) 42 (1,0) 450 (3,9) 33 (1,1) 406 (4,7) 10,0 (0,05)  –0,2 (0,08) i

Oroszország  25 (1,3) 563 (4,9) 50 (0,8) 547 (4,4) 25 (1,3) 522 (4,7) 10,1 (0,06)  0,0 (0,08)  

Málta  21 (0,8) 534 (4,2) 37 (1,0) 492 (4,0) 42 (1,0) 442 (3,2) 9,5 (0,05)  ◊ ◊  

Szlovénia  20 (1,0) 584 (3,3) 49 (0,9) 557 (3,1) 30 (1,2) 522 (3,4) 9,8 (0,06)  0,0 (0,08)  

Marokkó  17 (0,6) 446 (3,3) 47 (0,7) 394 (2,6) 36 (1,0) 374 (3,5) 9,7 (0,04)  –0,4 (0,05) i

Libanon  – – – – – – – – – – – – – –  – –  

Svédország  – – – – – – – – – – – – – –  – –  

Nemzetközi átlag  24 (0,4) 536 (1,4) 46 (0,3) 502 (1,4) 30 (0,4) 471 (1,5)       

A tanulók válaszai alapján.
Az általános/integrált természettudomány adatsor azon országok tanulóinak a válaszát tartalmazza, ahol a természettudományt egyetlen tantárgyként tanítják. A biológiára, kémiára, fizikára és földrajzra vonatkozó 

adatsorok azon országok tanulóinak a válaszát összegzik, ahol a természettudományt külön tantárgyakként tanítják.
Az általános/integrált természettudomány esetén az index annak alapján készült, hogy a tanulók milyen mértékben értettek egyet nyolc állítással. A természettudomány tanulásában nagyon magabiztos tanulók legalább 

11,5-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akik átlagban nagyrészt egyetértenek a nyolc állításból néggyel és inkább egyetértenek a másik néggyel. A természettudomány tanulásában nem 
magabiztos tanulók legfeljebb 9,2-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akik átlagosan inkább nem értenek egyet a nyolc állításból néggyel és inkább egyetértenek a másik néggyel. A többi 
tanuló valamennyire magabiztos a természettudomány tanulásában. A biológia, kémia, fizika és földrajz esetében hasonlóan jártunk el.

Az indexet a TIMSS 2011 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2011-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
◊ Az ország nem vett részt a 2011-es mérésben.
– Az összehasonlításhoz nem áll rendelkezésre adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
h Szignifikánsan magasabb, mint 2011-ben.
i Szignifikánsan alacsonyabb, mint 2011-ben.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

11,5
11,1
11,6
11,6
11,2

9,2
8,6
9,5
9,4
8,7

Magabiztos Valamennyire 
magabiztos

Nem magabiztos

Általános/integrált
természettudomány

Biológia
Kémia
Fizika

Földrajz

Mennyire értesz egyet a természettudománnyal/biológiával/kémiával/fizikával/földrajzzal kapcsolatos alábbi állításokkal?
Nagyrészt 
egyetértek

Inkább 
egyetértek

Inkább nem 
értek egyet

Nagyrészt nem 
értek egyet

1. Általában jól megy nekem a biológia/kémia/fizika/földrajz.
2. A biológia/kémia/fizika/földrajz nehezebben megy nekem, mint sok osztálytársamnak.*
3. Egyszerűen nem vagyok jó biológiából/kémiából/fizikából/földrajzból.*
4. Gyorsan tanulom a biológiát/kémiát/fizikát/földrajzot.
5. Jól megy nekem a nehéz biológia-/kémia-/fizika-/földrajzfeladatok megoldása.
6. A tanárom azt mondja, hogy jó vagyok biológiából/kémiából/fizikából/földrajzból.
7. A biológia/kémia/fizika/földrajz számomra nehezebb, mint a többi tantárgy.*
8. A biológia/kémia/fizika/földrajz összezavar engem.

 * Fordítva kódolva.
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56. táblázat Mennyire szeretnek a tanulók matematikát tanulni? TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország

Nagyon szeret 
matematikát tanulni

Szeret 
matematikát tanulni

Nem szeret 
matematikát tanulni

Átlag 
indexérték

Az átlagindexérték 
eltérése 2011hez 

képest
Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Törökország  79 (1,0) 497 (2,7) 18 (0,8) 439 (5,5) 4 (0,4) 436 (9,9) 11,3 (0,04)  0,3 (0,06) h

Omán  70 (0,9) 443 (2,8) 25 (0,8) 391 (3,2) 5 (0,3) 374 (7,0) 11,0 (0,04)  0,5 (0,06) h

Kazahsztán  69 (1,4) 552 (4,5) 29 (1,2) 530 (5,7) 2 (0,4) ~ ~ 11,0 (0,05)  0,1 (0,07)  

Jordánia  68 (1,5) 409 (3,5) 25 (1,3) 350 (5,8) 7 (0,6) 364 (10,4) 11,0 (0,06)  ◊ ◊  

Marokkó  67 (1,3) 399 (3,6) 28 (1,1) 346 (4,9) 5 (0,4) 324 (12,9) 10,9 (0,04)  0,7 (0,08) h

Indonézia  66 (1,3) 415 (3,3) 31 (1,2) 376 (4,6) 4 (0,6) 337 (16,5) 10,7 (0,04)  ◊ ◊  

Irán  65 (1,4) 449 (3,7) 28 (1,2) 398 (5,5) 7 (0,5) 411 (8,6) 10,8 (0,05)  0,1 (0,07)  

Portugália  61 (1,0) 556 (2,4) 28 (0,8) 522 (2,9) 10 (0,7) 508 (4,8) 10,6 (0,05)  0,2 (0,08) h

Bulgária  56 (1,3) 540 (4,9) 30 (1,0) 511 (6,2) 14 (0,9) 498 (6,5) 10,4 (0,06)  ◊ ◊  

Ciprus  56 (1,2) 538 (2,6) 27 (0,9) 514 (3,7) 17 (0,9) 501 (4,8) 10,3 (0,05)  ◊ ◊  

Bahrein  55 (0,9) 471 (1,9) 32 (0,6) 428 (2,3) 13 (0,6) 435 (3,7) 10,4 (0,04)  0,2 (0,08)  

Kuvait  55 (1,5) 371 (4,9) 31 (1,2) 330 (5,8) 13 (0,9) 336 (6,6) 10,3 (0,06)  ◊ ◊  

Egyesült Arab Emírségek  55 (0,8) 472 (2,7) 33 (0,5) 427 (2,9) 12 (0,6) 437 (5,1) 10,4 (0,03)  –0,1 (0,05)  

Szaúd-Arábia  54 (1,3) 406 (3,7) 33 (1,0) 364 (5,6) 13 (1,0) 367 (6,7) 10,3 (0,05)  –0,2 (0,08)  

Oroszország  52 (1,1) 577 (4,4) 37 (0,8) 555 (3,4) 11 (0,9) 536 (3,9) 10,2 (0,04)  –0,3 (0,06) i

Grúzia  52 (1,5) 481 (3,9) 45 (1,4) 452 (4,4) 4 (0,4) 420 (10,6) 10,5 (0,05)  –0,8 (0,06) i

Olaszország  51 (1,2) 515 (3,2) 31 (0,9) 502 (3,0) 18 (0,8) 496 (4,2) 10,1 (0,05)  0,0 (0,07)  

Franciaország  50 (1,1) 501 (3,0) 35 (0,9) 480 (3,8) 14 (0,7) 466 (3,9) 10,1 (0,04)  ◊ ◊  

Litvánia  50 (1,1) 545 (2,6) 36 (1,1) 530 (3,3) 13 (0,7) 514 (5,0) 10,2 (0,04)  –0,2 (0,06) i

Anglia  50 (1,4) 555 (3,7) 32 (0,9) 546 (3,5) 17 (1,0) 523 (4,4) 10,1 (0,05)  0,3 (0,08) h

Szerbia  50 (1,5) 527 (5,2) 30 (1,1) 517 (4,1) 19 (1,0) 502 (5,0) 10,1 (0,06)  0,3 (0,09) h

Katar  49 (1,3) 462 (3,6) 36 (1,1) 423 (4,6) 15 (0,8) 414 (5,3) 10,2 (0,06)  0,2 (0,08) h

Chile  47 (1,3) 476 (2,9) 33 (0,8) 447 (2,9) 19 (1,0) 442 (3,4) 10,0 (0,06)  0,1 (0,07)  

Spanyolország  46 (1,3) 516 (3,1) 34 (1,0) 500 (2,6) 19 (1,0) 492 (3,1) 9,9 (0,05)  –0,1 (0,08)  

Dél-afrikai Köztársaság  46 (1,2) 416 (3,5) 46 (0,9) 345 (3,9) 8 (0,4) 350 (6,7) 10,1 (0,04)  ◊ ◊  

Norvégia  43 (1,4) 558 (3,4) 36 (1,0) 548 (3,1) 20 (1,0) 534 (3,7) 9,8 (0,05)  ◊ ◊  

Új-Zéland  43 (0,9) 498 (3,1) 34 (0,7) 488 (3,2) 23 (0,8) 485 (3,4) 9,8 (0,04)  –0,1 (0,06)  

Egyesült Államok  42 (0,8) 555 (2,8) 35 (0,5) 536 (2,7) 23 (0,7) 524 (2,3) 9,7 (0,04)  0,0 (0,05)  

Szlovákia  42 (1,2) 504 (3,4) 38 (0,9) 497 (3,0) 20 (0,9) 490 (3,9) 9,8 (0,05)  –0,1 (0,07)  

Szingapúr  39 (0,8) 640 (4,1) 38 (0,7) 611 (4,1) 23 (0,8) 591 (4,5) 9,6 (0,03)  –0,3 (0,05) i

Magyarország  39 (1,1) 548 (3,9) 38 (0,9) 523 (4,0) 22 (1,1) 507 (4,3) 9,7 (0,05)  –0,3 (0,07) i

Kanada  38 (0,9) 529 (2,2) 38 (0,6) 508 (2,6) 24 (0,9) 491 (3,0) 9,6 (0,04)  ◊ ◊  

Németország r 38 (1,2) 537 (2,6) 35 (0,9) 525 (2,6) 27 (1,1) 511 (3,0) 9,5 (0,05) r –0,1 (0,07)  

Írország  38 (1,2) 561 (3,0) 39 (0,9) 547 (2,6) 23 (1,1) 528 (3,2) 9,6 (0,05)  0,0 (0,08)  

Dánia  38 (1,4) 553 (3,6) 42 (1,1) 538 (2,9) 21 (1,1) 518 (4,0) 9,6 (0,05)  0,1 (0,07)  

Ausztrália  37 (1,0) 535 (4,7) 36 (0,8) 516 (3,1) 27 (0,7) 496 (4,2) 9,5 (0,04)  –0,2 (0,07) i

Észak-Írország  35 (1,1) 585 (4,0) 38 (1,0) 573 (3,8) 27 (1,1) 547 (4,4) 9,5 (0,05)  0,1 (0,08)  

Hongkong  35 (1,1) 631 (3,2) 38 (1,0) 612 (3,6) 27 (1,2) 596 (3,8) 9,5 (0,05)  –0,5 (0,07) i

Svédország  35 (1,3) 523 (4,1) 40 (1,1) 518 (3,2) 25 (1,3) 514 (3,3) 9,5 (0,05)  –0,3 (0,08) i

Csehország  35 (0,9) 539 (2,8) 40 (0,8) 530 (2,8) 25 (0,9) 511 (3,2) 9,5 (0,04)  –0,4 (0,06) i

Lengyelország  35 (1,0) 547 (2,9) 41 (1,1) 532 (2,7) 25 (1,3) 524 (3,2) 9,4 (0,05)  ◊ ◊  

Szlovénia  35 (1,1) 535 (2,7) 39 (0,9) 518 (2,7) 27 (1,4) 505 (2,5) 9,4 (0,06)  –0,4 (0,08) i

Hollandia  33 (1,0) 543 (2,2) 39 (1,1) 528 (1,9) 27 (1,0) 517 (2,7) 9,3 (0,04)  0,1 (0,06)  

Belgium (flamand)  31 (1,2) 552 (2,3) 38 (0,8) 546 (2,7) 31 (1,5) 540 (2,9) 9,2 (0,05)  0,1 (0,08)  

Horvátország  29 (1,2) 515 (2,7) 41 (1,1) 500 (2,7) 29 (1,2) 494 (2,6) 9,3 (0,05)  0,2 (0,07) h

Finnország  28 (1,0) 550 (3,4) 41 (0,9) 537 (2,4) 31 (1,0) 521 (2,5) 9,2 (0,04)  0,0 (0,08)  

Japán  26 (0,9) 621 (2,6) 44 (0,9) 594 (2,3) 30 (1,2) 567 (2,4) 9,2 (0,04)  –0,1 (0,06)  

Tajvan  23 (1,0) 618 (3,4) 38 (1,0) 598 (2,7) 38 (1,1) 582 (2,3) 8,9 (0,05)  –0,2 (0,07) i

Koreai Köztársaság  19 (0,7) 645 (3,3) 46 (1,0) 610 (2,4) 35 (1,0) 586 (2,7) 8,9 (0,03)  –0,1 (0,05)  

Nemzetközi átlag  46 (0,2) 521 (0,5) 35 (0,1) 495 (0,5) 19 (0,1) 483 (0,8)       

A tanulók válaszai alapján.
Az index annak alapján készült, hogy a tanulók milyen mértékben értenek egyet kilenc állítással. Azok a tanulók, akik nagyon szeretnek matematikát tanulni legalább 10,1-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán 

azokat a tanulókat jelöli, akik átlagosan nagyrészt egyetértenek a kilenc állításból öttel és inkább egyetértenek a másik néggyel. Azok a tanulók, akik nem szeretnek matematikát tanulni, legfeljebb 8,3-es indexértéket 
kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akik átlagosan inkább nem értenek egyet a kilenc állításból öttel és inkább egyetértenek a másik néggyel A többi tanuló szeret matematikát tanulni.

Az indexet a TIMSS 2011 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2011-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
◊ Az ország nem vett részt a 2011-es mérésben.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
h Szignifikánsan magasabb, mint 2011-ben.
i Szignifikánsan alacsonyabb, mint 2011-ben.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Folytatás a következő oldalon
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Mennyire értesz egyet a matematika tanulásával kapcsolatos alábbi állításokkal?
Nagyrészt 
egyetértek

Inkább 
egyetértek

Inkább nem 
értek egyet

Nagyrészt nem 
értek egyet

1. Szeretek matematikát tanulni.
2. Szeretném, ha nem kellene matematikát tanulnom.*
3. A matematika unalmas.*
4. Sok érdekes dolgot tanulok matematikából.
5. Szeretem a matematikát.
6. Szeretem az olyan feladatokat, amelyekben számok szerepelnek.
7. Szeretek matematikai problémákat megoldani.
8. Várom a matematikaórákat.
9. A matematika az egyik kedvenc tantárgyam.

 * Fordítva kódolva.

10,1 8,3

Nagyon szeret 
matematikát 
tanulni

Szeret 
matematikát 
tanulni

Nem szeret 
matematikát 
tanulni
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57. táblázat Mennyire szeretnek a tanulók természettudományt tanulni? TIMSS2015
Természettudomány4

Ország

Nagyon szeret termé
szet tudományt tanulni

Szeret természet
tudományt tanulni

Nem szeret természettu
dományt tanulni

Átlag 
indexérték

Az átlagindexérték 
eltérése 2011hez 

képest
Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Portugália  82 (1,0) 512 (2,2) 16 (0,9) 493 (3,9) 3 (0,3) 487 (6,7) 11,3 (0,05)  0,8 (0,08) h

Törökország  81 (1,0) 499 (2,9) 17 (0,8) 423 (6,5) 2 (0,2) ~ ~ 11,1 (0,04)  0,2 (0,06) h

Omán  74 (0,9) 456 (3,3) 23 (0,8) 374 (4,4) 3 (0,3) 348 (8,0) 10,9 (0,04)  0,6 (0,06) h

Irán  74 (1,2) 439 (4,2) 23 (1,1) 377 (7,0) 3 (0,4) 381 (14,2) 11,0 (0,06)  0,3 (0,07) h

Bulgária  71 (1,3) 554 (4,5) 24 (1,1) 502 (9,0) 5 (0,6) 479 (11,8) 10,7 (0,06)  ◊ ◊  

Kuvait  67 (1,5) 360 (7,0) 27 (1,3) 299 (7,2) 6 (0,5) 278 (13,4) 10,6 (0,06)  ◊ ◊  

Indonézia  66 (1,6) 420 (4,5) 31 (1,4) 364 (6,6) 3 (0,4) 286 (17,2) 10,5 (0,06)  ◊ ◊  

Marokkó  66 (1,4) 384 (4,8) 30 (1,3) 304 (7,0) 4 (0,4) 291 (16,5) 10,7 (0,07)  0,9 (0,09) h

Bahrein  66 (0,9) 488 (2,9) 27 (0,8) 411 (4,6) 7 (0,4) 409 (10,7) 10,7 (0,03)  0,6 (0,09) h

Kazahsztán  66 (1,3) 559 (4,6) 32 (1,1) 533 (5,5) 3 (0,3) 528 (9,9) 10,5 (0,06)  0,1 (0,08)  

Egyesült Arab Emírségek  64 (0,9) 484 (2,6) 28 (0,6) 401 (3,4) 7 (0,4) 397 (6,1) 10,5 (0,04)  0,2 (0,05) h

Litvánia  62 (1,1) 537 (2,6) 30 (0,9) 515 (3,2) 8 (0,6) 507 (6,7) 10,2 (0,05)  –0,1 (0,07)  

Egyesült Államok  61 (0,9) 555 (2,3) 28 (0,6) 540 (2,9) 11 (0,5) 526 (3,9) 10,3 (0,04)  0,3 (0,06) h

Katar  60 (1,2) 469 (3,6) 31 (1,0) 398 (6,2) 9 (0,5) 383 (8,2) 10,4 (0,05)  0,4 (0,09) h

Olaszország  60 (1,1) 523 (2,9) 32 (1,0) 512 (3,0) 7 (0,5) 500 (6,4) 10,1 (0,04)  0,3 (0,07) h

Észak-Írország  59 (1,2) 526 (2,5) 32 (1,0) 515 (3,6) 10 (0,8) 500 (6,6) 10,2 (0,05)  0,4 (0,08) h

Írország  58 (1,5) 539 (2,4) 31 (1,1) 519 (3,7) 11 (0,8) 506 (6,0) 10,2 (0,06)  –0,1 (0,09)  

Oroszország  58 (1,2) 570 (3,2) 34 (1,1) 564 (3,8) 8 (0,5) 566 (9,2) 10,1 (0,05)  –0,3 (0,07) i

Új-Zéland  58 (1,1) 514 (2,8) 32 (1,0) 501 (3,4) 10 (0,6) 480 (6,0) 10,1 (0,05)  0,1 (0,07)  

Tajvan  58 (1,2) 563 (2,1) 32 (0,9) 549 (2,6) 11 (0,8) 532 (5,2) 10,2 (0,06)  0,0 (0,08)  

Spanyolország  58 (1,3) 527 (2,8) 30 (0,8) 509 (3,2) 12 (0,9) 505 (3,6) 10,1 (0,06)  0,4 (0,08) h

Hongkong  57 (1,0) 569 (3,4) 32 (0,9) 543 (3,4) 11 (0,6) 533 (4,9) 10,1 (0,05)  0,2 (0,07) h

Szerbia  57 (1,5) 528 (5,1) 32 (1,2) 522 (4,6) 11 (0,8) 527 (4,6) 10,0 (0,07)  0,2 (0,09) h

Szaúd-Arábia  56 (1,5) 427 (4,9) 34 (1,3) 357 (6,8) 11 (0,7) 364 (9,6) 10,2 (0,06)  –0,3 (0,09) i

Szingapúr  56 (0,9) 600 (3,8) 33 (0,7) 582 (4,2) 11 (0,5) 567 (5,1) 10,1 (0,04)  0,0 (0,05)  

Németország r 55 (1,3) 539 (2,3) 32 (1,0) 527 (3,2) 12 (0,8) 523 (4,8) 10,0 (0,06) r –0,1 (0,09)  

Ausztrália  54 (1,2) 531 (2,7) 34 (0,9) 522 (3,6) 12 (0,6) 505 (6,2) 10,0 (0,05)  0,0 (0,07)  

Norvégia  53 (1,5) 544 (2,8) 37 (1,0) 533 (3,4) 10 (0,8) 526 (4,6) 10,0 (0,07)  ◊ ◊  

Japán  53 (1,2) 577 (2,0) 37 (1,0) 563 (2,9) 10 (0,6) 551 (4,3) 10,0 (0,05)  0,0 (0,07)  

Kanada  52 (1,1) 533 (2,5) 34 (0,7) 522 (2,6) 13 (0,6) 513 (3,8) 9,9 (0,05)  ◊ ◊  

Grúzia  50 (1,3) 470 (4,1) 45 (1,3) 441 (4,2) 4 (0,5) 405 (11,7) 10,0 (0,05)  –0,7 (0,06) i

Magyarország  50 (1,3) 553 (2,7) 37 (1,0) 533 (4,6) 13 (0,7) 528 (6,6) 9,7 (0,05)  0,0 (0,08)  

Horvátország  50 (1,4) 538 (2,5) 40 (1,0) 528 (2,8) 11 (0,8) 532 (3,8) 9,8 (0,06)  –0,2 (0,08)  

Anglia  49 (1,2) 542 (2,9) 34 (0,8) 535 (3,1) 17 (0,9) 523 (4,1) 9,8 (0,06)  0,3 (0,09) h

Lengyelország  48 (1,4) 553 (2,6) 40 (1,0) 543 (3,0) 12 (0,8) 543 (5,6) 9,6 (0,06)  ◊ ◊  

Franciaország  47 (1,2) 494 (3,0) 37 (0,9) 484 (3,4) 16 (1,0) 480 (4,7) 9,6 (0,06)  ◊ ◊  

Chile  46 (1,3) 491 (3,5) 39 (0,8) 469 (3,3) 15 (0,8) 471 (3,2) 9,6 (0,06)  –0,2 (0,08) i

Hollandia  46 (1,4) 527 (3,4) 39 (1,2) 510 (2,9) 15 (0,9) 508 (3,4) 9,5 (0,06)  0,0 (0,10)  

Szlovákia  46 (1,1) 526 (3,5) 38 (0,8) 517 (3,4) 16 (0,8) 517 (4,2) 9,5 (0,05)  –0,2 (0,07) i

Svédország  45 (1,2) 539 (4,7) 42 (1,0) 543 (3,3) 13 (0,9) 539 (5,7) 9,7 (0,05)  –0,1 (0,08)  

Dánia  45 (1,8) 532 (3,0) 37 (1,2) 526 (2,4) 18 (1,3) 518 (3,9) 9,5 (0,09)  0,0 (0,11)  

Belgium (flamand)  44 (1,3) 518 (2,4) 39 (1,1) 514 (3,1) 17 (0,8) 493 (3,7) 9,5 (0,05)  0,2 (0,08) h

Ciprus  44 (1,6) 491 (2,5) 32 (1,1) 477 (3,4) 23 (1,3) 477 (4,4) 9,4 (0,08)  ◊ ◊  

Csehország  44 (1,2) 537 (3,1) 38 (0,9) 535 (3,1) 18 (0,8) 529 (3,2) 9,5 (0,05)  –0,1 (0,08)  

Szlovénia  43 (1,2) 551 (3,0) 40 (0,9) 540 (2,9) 17 (1,0) 531 (3,5) 9,4 (0,05)  0,1 (0,07)  

Koreai Köztársaság  42 (1,2) 605 (2,4) 44 (1,0) 582 (2,6) 14 (0,8) 566 (3,3) 9,5 (0,05)  0,1 (0,06)  

Finnország  38 (1,1) 558 (2,9) 44 (0,8) 555 (2,4) 19 (0,9) 545 (3,9) 9,2 (0,05)  0,1 (0,07)  

Nemzetközi átlag  56 (0,2) 518 (0,5) 33 (0,1) 492 (0,6) 11 (0,1) 483 (1,1)       

A tanulók válaszai alapján.
Az index annak alapján készült, hogy a tanulók milyen mértékben értenek egyet kilenc állítással. Azok a tanulók, akik nagyon szeretnek természettudományt tanulni legalább 9,6-es indexértéket kaptak, ez az érték 

a skálán azokat a tanulókat jelöli, akik átlagosan nagyrészt egyetértenek a kilenc állításból öttel és inkább egyetértenek a másik néggyel Azok a tanulók, akik nem szeretnek természettudományt tanulni, legfeljebb 7,6-es 
indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akik átlagosan inkább nem értenek egyet a kilenc állításból öttel és inkább egyetértenek a másik néggyel A többi tanuló szeret természettudományt tanulni.

Az indexet a TIMSS 2011 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2011-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
◊ Az ország nem vett részt a 2011-es mérésben.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
h Szignifikánsan magasabb, mint 2011-ben.
i Szignifikánsan alacsonyabb, mint 2011-ben.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Folytatás a következő oldalon
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Mennyire értesz egyet a környezetismeret tanulásával kapcsolatos alábbi állításokkal?
Nagyrészt 
egyetértek

Inkább 
egyetértek

Inkább nem 
értek egyet

Nagyrészt nem 
értek egyet

1. Szeretek környezetismeretet tanulni.
2. Szeretném, ha nem kellene környezetismeretet tanulnom.*
3. A környezetismeret unalmas.*
4. Sok érdekes dolgot tanulok környezetismeretből.
5. Szeretem a környezetismeretet.
6. Várom, hogy környezetismeretet tanuljak az iskolában.
7. A környezetismeret megtanítja, hogyan működnek a dolgok a világban.
8. Szeretek tudományos kísérleteket végezni.
9. A környezetismeret az egyik kedvenc tantárgyam.

 * Fordítva kódolva.

9,6 7,6

Nagyon szeret 
környezet-
ismeretet 
tanulni

Szeret 
környezet-
ismeretet 
tanulni

Nem szeret 
környezet-
ismeretet 
tanulni
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58. táblázat Mennyire szeretnek a tanulók matematikát tanulni? TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ország

Nagyon szeret 
matematikát tanulni

Szeret 
matematikát tanulni

Nem szeret 
matematikát tanulni

Átlag 
indexérték

Az átlagindexérték 
eltérése 2011hez 

képest
Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Botswana  50 (1,1) 416 (1,9) 38 (1,0) 373 (3,1) 12 (0,6) 377 (5,0) 11,4 (0,04)  0,4 (0,06) h

Marokkó  44 (0,8) 411 (2,5) 40 (0,6) 368 (3,1) 16 (0,6) 357 (2,4) 11,1 (0,03)  –0,1 (0,04)  

Dél-afrikai Köztársaság  39 (1,2) 386 (4,7) 42 (0,8) 362 (4,9) 19 (1,0) 377 (6,3) 10,9 (0,05)  0,1 (0,06)  

Omán  39 (1,0) 436 (3,1) 45 (0,8) 385 (2,6) 17 (0,7) 382 (3,6) 11,0 (0,04)  0,2 (0,05) h

Egyiptom  39 (1,5) 429 (4,1) 42 (1,0) 369 (4,7) 20 (1,0) 378 (5,0) 10,9 (0,07)  ◊ ◊  

Jordánia  39 (1,0) 410 (3,6) 37 (0,8) 373 (4,0) 24 (0,8) 377 (4,2) 10,8 (0,05)  0,0 (0,08)  

Kazahsztán  34 (1,3) 548 (5,9) 54 (1,1) 522 (5,9) 12 (0,8) 503 (6,3) 11,0 (0,05)  0,1 (0,07)  

Irán  32 (1,1) 470 (6,1) 39 (0,9) 430 (4,8) 28 (1,1) 407 (4,3) 10,5 (0,05)  –0,1 (0,08)  

Libanon  31 (1,3) 466 (4,5) 45 (1,5) 434 (4,7) 23 (1,4) 430 (4,6) 10,6 (0,06)  0,1 (0,08)  

Malajzia  28 (1,0) 497 (4,1) 56 (0,7) 459 (3,9) 16 (0,8) 433 (4,9) 10,7 (0,04)  –0,1 (0,07)  

Törökország  28 (1,0) 495 (6,6) 42 (0,8) 445 (5,4) 30 (1,0) 443 (4,5) 10,3 (0,05)  0,0 (0,07)  

Kuvait  26 (1,1) 413 (6,0) 38 (1,1) 392 (5,7) 36 (1,4) 379 (5,0) 10,0 (0,07)  ◊ ◊  

Egyesült Arab Emírségek  25 (0,7) 502 (3,0) 43 (0,6) 461 (2,3) 32 (0,8) 442 (2,6) 10,2 (0,04)  –0,1 (0,05)  

Szingapúr  24 (0,7) 654 (3,2) 42 (0,8) 625 (3,5) 33 (0,8) 592 (4,3) 10,1 (0,03)  –0,2 (0,05) i

Grúzia  23 (1,2) 486 (4,8) 44 (1,0) 456 (4,4) 33 (1,3) 431 (4,2) 10,2 (0,06)  –0,6 (0,08) i

Szaúd-Arábia  21 (1,1) 396 (6,0) 37 (1,1) 370 (5,4) 42 (1,7) 354 (4,9) 9,8 (0,07)  –0,3 (0,11) i

Katar  21 (0,8) 488 (4,8) 41 (0,8) 441 (3,9) 39 (0,9) 411 (2,9) 9,9 (0,04)  –0,1 (0,07)  

Bahrein  20 (0,9) 492 (3,5) 36 (1,0) 456 (2,7) 44 (1,4) 437 (2,1) 9,7 (0,06)  0,0 (0,07)  

Kanada  20 (0,8) 561 (2,6) 40 (0,9) 537 (2,4) 39 (1,1) 503 (2,3) 9,8 (0,05)  ◊ ◊  

Thaiföld  20 (0,8) 466 (7,4) 58 (0,9) 425 (4,5) 23 (1,0) 418 (5,5) 10,3 (0,04)  0,0 (0,06)  

Izrael  19 (0,9) 524 (6,6) 36 (0,7) 517 (4,9) 44 (1,1) 502 (3,8) 9,6 (0,05)  –0,2 (0,07) i

Oroszország  19 (1,0) 566 (6,8) 48 (0,7) 545 (5,1) 33 (1,1) 512 (4,6) 10,1 (0,04)  –0,3 (0,06) i

Egyesült Államok  17 (0,6) 554 (4,0) 36 (0,6) 528 (3,4) 47 (0,9) 499 (3,0) 9,5 (0,04)  0,0 (0,06)  

Málta  17 (0,6) 536 (3,4) 34 (0,7) 500 (2,3) 49 (0,8) 478 (1,7) 9,5 (0,03)  ◊ ◊  

Olaszország  17 (0,9) 537 (3,7) 32 (0,9) 506 (3,4) 51 (1,2) 473 (2,8) 9,4 (0,05)  –0,1 (0,08)  

Chile  16 (0,8) 466 (4,9) 34 (0,9) 435 (4,3) 50 (1,3) 410 (3,1) 9,5 (0,06)  –0,3 (0,07) i

Litvánia  15 (0,9) 553 (4,5) 41 (1,2) 515 (3,1) 43 (1,4) 493 (3,3) 9,7 (0,05)  –0,1 (0,07)  

Hongkong  15 (0,6) 638 (4,5) 39 (0,8) 605 (4,6) 46 (1,1) 572 (5,2) 9,5 (0,04)  –0,2 (0,07)  

Új-Zéland  14 (0,6) 534 (5,9) 40 (1,0) 501 (4,5) 46 (1,2) 476 (3,1) 9,6 (0,04)  0,1 (0,07)  

Anglia  14 (0,8) 559 (6,4) 39 (1,0) 532 (4,7) 48 (1,4) 498 (4,4) 9,5 (0,06)  0,1 (0,09)  

Svédország  14 (1,3) 546 (4,7) 34 (1,2) 522 (3,4) 52 (1,5) 476 (2,9) 9,3 (0,06)  0,0 (0,07)  

Írország  14 (0,7) 562 (4,6) 35 (0,9) 537 (3,1) 52 (1,2) 505 (2,8) 9,3 (0,05)  ◊ ◊  

Ausztrália  13 (0,7) 551 (4,4) 36 (0,9) 522 (3,3) 50 (1,2) 482 (3,0) 9,4 (0,05)  0,1 (0,08)  

Norvégia  13 (0,6) 562 (3,9) 35 (1,0) 527 (2,9) 52 (1,3) 490 (2,4) 9,3 (0,05)  ◊ ◊  

Tajvan  11 (0,5) 666 (4,4) 33 (0,7) 633 (2,8) 56 (1,0) 566 (2,9) 9,2 (0,04)  0,2 (0,07) h

Magyarország  11 (0,7) 574 (8,8) 31 (1,1) 531 (5,3) 58 (1,3) 495 (3,5) 9,1 (0,05)  0,0 (0,07)  

Japán  9 (0,5) 640 (4,8) 32 (0,8) 614 (2,8) 59 (1,1) 563 (2,4) 9,2 (0,04)  0,1 (0,06)  

Koreai Köztársaság  8 (0,4) 668 (4,2) 34 (0,7) 634 (3,0) 58 (0,8) 581 (2,7) 9,1 (0,04)  0,2 (0,05) h

Szlovénia  5 (0,4) 560 (7,0) 28 (1,1) 541 (2,7) 67 (1,2) 503 (2,2) 8,7 (0,05)  0,2 (0,07)  

Nemzetközi átlag  22 (0,1) 518 (0,8) 39 (0,1) 485 (0,6) 38 (0,2) 462 (0,6)       

A tanulók válaszai alapján.
Az index annak alapján készült, hogy a tanulók milyen mértékben értenek egyet kilenc állítással. Azok a tanulók, akik nagyon szeretnek matematikát tanulni legalább 11,4-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán 

azokat a tanulókat jelöli, akik átlagosan nagyrészt egyetértenek a kilenc állításból öttel és inkább egyetértenek a másik néggyel. Azok a tanulók, akik nem szeretnek matematikát tanulni, legfeljebb 9,4-es indexértéket 
kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akik átlagosan inkább nem értenek egyet a kilenc állításból öttel és inkább egyetértenek a másik néggyel A többi tanuló szeret matematikát tanulni.

Az indexet a TIMSS 2011 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2011-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
◊ Az ország nem vett részt a 2011-es mérésben.
h Szignifikánsan magasabb, mint 2011-ben.
i Szignifikánsan alacsonyabb, mint 2011-ben.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Mennyire értesz egyet a matematika tanulásával kapcsolatos alábbi állításokkal?
Nagyrészt 
egyetértek

Inkább 
egyetértek

Inkább nem 
értek egyet

Nagyrészt nem 
értek egyet

1. Szeretek matematikát tanulni.
2. Szeretném, ha nem kellene matematikát tanulnom.*
3. A matematika unalmas.*
4. Sok érdekes dolgot tanulok matematikából.
5. Szeretem a matematikát.
6. Szeretem az olyan feladatokat, amelyekben számok szerepelnek.
7. Szeretek matematikai problémákat megoldani.
8. Várom a matematikaórákat.
9. A matematika az egyik kedvenc tantárgyam.

 * Fordítva kódolva.

11,4 9,4

Nagyon szeret 
matematikát 
tanulni

Szeret 
matematikát 
tanulni

Nem szeret 
matematikát 
tanulni
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59. táblázat Mennyire szeretnek a tanulók természettudományt tanulni? TIMSS2015
Természettudomány8

Ország

Nagyon szeret 
természettudományt 

tanulni

Szeret 
természettudományt 

tanulni

Nem szeret 
természettudományt 

tanulni Átlag 
indexérték

Az átlagindexérték 
eltérése 2011hez 

képestTanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Általános/integrált természettudomány
Botswana  57 (1,1) 432 (2,5) 36 (0,9) 353 (3,7) 7 (0,4) 333 (9,6) 11,1 (0,05)  0,1 (0,07)  

Jordánia  53 (1,3) 453 (3,2) 37 (0,9) 405 (4,2) 9 (0,8) 397 (6,8) 11,0 (0,06)  0,4 (0,08) h

Törökország  52 (1,3) 514 (4,2) 38 (0,9) 474 (4,6) 10 (0,7) 467 (6,4) 10,8 (0,06)  0,1 (0,07)  

Malajzia  51 (1,3) 498 (3,2) 42 (1,0) 454 (5,0) 7 (0,7) 389 (10,3) 10,9 (0,06)  0,5 (0,09) h

Omán  51 (1,0) 480 (2,5) 41 (0,8) 434 (3,1) 8 (0,5) 423 (5,1) 10,9 (0,04)  0,2 (0,06) h

Egyiptom  49 (1,5) 416 (4,0) 43 (1,2) 336 (4,7) 8 (0,5) 322 (8,2) 10,8 (0,06)  ◊ ◊  

Kuvait  48 (1,3) 433 (5,4) 39 (1,1) 396 (7,1) 13 (0,9) 380 (8,2) 10,7 (0,06)  ◊ ◊  

Irán  48 (1,2) 475 (4,6) 41 (0,8) 440 (4,1) 11 (0,7) 442 (5,8) 10,7 (0,06)  –0,1 (0,07)  

Dél-afrikai Köztársaság  46 (1,1) 382 (5,6) 42 (0,8) 341 (6,1) 12 (0,7) 345 (10,0) 10,6 (0,05)  0,2 (0,07) h

Egyesült Arab Emírségek  42 (0,8) 515 (2,6) 43 (0,5) 456 (3,2) 16 (0,6) 441 (3,2) 10,4 (0,04)  0,1 (0,06)  

Bahrein  41 (1,1) 501 (3,0) 41 (0,9) 450 (3,2) 18 (0,9) 432 (5,6) 10,4 (0,05)  0,5 (0,07) h

Szaúd-Arábia  41 (1,7) 430 (5,1) 40 (1,0) 381 (5,6) 19 (1,3) 370 (5,5) 10,3 (0,09)  –0,1 (0,11)  

Szingapúr  38 (0,8) 622 (3,8) 47 (0,8) 588 (3,3) 15 (0,6) 558 (4,5) 10,3 (0,04)  0,1 (0,05)  

Katar  38 (1,1) 507 (3,2) 43 (1,1) 439 (3,6) 19 (0,9) 411 (4,8) 10,2 (0,05)  0,1 (0,08)  

Thaiföld  37 (1,3) 477 (4,4) 55 (1,1) 445 (4,3) 8 (0,6) 434 (6,8) 10,3 (0,05)  0,2 (0,07) h

Egyesült Államok  36 (0,9) 556 (3,0) 42 (0,7) 524 (3,0) 21 (0,8) 504 (3,3) 10,0 (0,05)  0,4 (0,06) h

Írország  33 (1,3) 565 (3,2) 41 (0,9) 534 (2,7) 26 (1,2) 493 (4,2) 9,8 (0,07)  ◊ ◊  

Kanada  33 (1,0) 547 (2,7) 46 (0,8) 526 (2,2) 21 (0,8) 504 (3,1) 9,9 (0,04)  ◊ ◊  

Anglia  31 (1,1) 569 (4,4) 44 (1,1) 536 (3,9) 25 (1,2) 504 (5,0) 9,8 (0,06)  –0,1 (0,08)  

Új-Zéland  31 (1,3) 542 (4,2) 47 (0,8) 509 (3,9) 22 (1,0) 484 (3,6) 9,8 (0,07)  0,5 (0,09) h

Hongkong  30 (1,0) 574 (3,8) 51 (0,8) 542 (4,2) 19 (1,1) 512 (5,2) 9,9 (0,06)  0,1 (0,08)  

Olaszország  29 (1,2) 515 (3,2) 48 (0,9) 499 (2,7) 23 (1,1) 478 (4,4) 9,7 (0,06)  0,1 (0,07)  

Izrael  29 (1,2) 535 (4,5) 41 (0,9) 508 (4,6) 31 (1,3) 485 (5,1) 9,5 (0,07)  0,1 (0,10)  

Chile  29 (1,3) 475 (3,7) 49 (0,9) 448 (3,6) 22 (1,1) 444 (4,1) 9,7 (0,06)  –0,5 (0,08) i

Norvégia  28 (1,2) 539 (3,7) 49 (0,9) 505 (3,2) 23 (1,1) 483 (3,8) 9,7 (0,06)  ◊ ◊  

Ausztrália  28 (1,1) 550 (3,2) 43 (0,8) 512 (2,6) 29 (1,0) 482 (3,8) 9,6 (0,05)  0,2 (0,09) h

Tajvan  18 (0,6) 620 (3,4) 46 (0,8) 574 (2,4) 36 (0,9) 538 (2,5) 9,2 (0,04)  0,2 (0,06) h

Japán  15 (0,7) 606 (2,9) 48 (1,0) 579 (1,9) 37 (1,2) 546 (2,5) 9,0 (0,05)  0,0 (0,07)  

Koreai Köztársaság  10 (0,5) 622 (5,1) 41 (0,8) 572 (2,5) 49 (1,1) 528 (2,3) 8,6 (0,04)  –0,1 (0,06)  

Nemzetközi átlag  37 (0,2) 516 (0,7) 44 (0,2) 475 (0,7) 19 (0,2) 453 (1,1)  
Biológia

Málta  55 (1,3) 557 (2,7) 33 (1,0) 512 (5,6) 12 (0,9) 481 (6,0) 10,9 (0,06)  ◊ ◊  

Marokkó  53 (1,2) 412 (2,4) 39 (0,9) 378 (3,6) 8 (0,6) 378 (4,6) 11,0 (0,05)  0,2 (0,07) h

Kazahsztán  46 (1,5) 544 (4,7) 50 (1,2) 525 (5,0) 4 (0,6) 522 (9,1) 10,7 (0,07)  0,1 (0,08)  

Libanon  42 (1,5) 438 (5,0) 44 (1,4) 383 (5,9) 14 (0,9) 365 (8,6) 10,4 (0,07)  0,6 (0,09) h

Grúzia  39 (1,4) 463 (3,8) 50 (1,2) 439 (3,6) 11 (0,9) 423 (6,4) 10,4 (0,06)  –0,5 (0,08) i

Oroszország  35 (1,3) 550 (5,2) 52 (0,8) 540 (4,1) 13 (1,1) 544 (6,3) 10,1 (0,06)  0,1 (0,07)  

Litvánia  31 (1,3) 526 (4,0) 46 (1,1) 515 (3,1) 23 (1,2) 518 (4,3) 9,7 (0,07)  –0,1 (0,09)  

Magyarország  27 (1,3) 543 (4,2) 47 (0,9) 522 (3,8) 26 (1,3) 523 (4,9) 9,6 (0,06)  0,1 (0,10)  

Svédország  20 (1,1) 539 (5,3) 52 (1,0) 529 (3,9) 28 (1,5) 511 (3,8) 9,3 (0,06)  0,1 (0,08)  

Szlovénia  16 (1,0) 557 (3,7) 47 (1,1) 552 (3,1) 38 (1,7) 549 (3,1) 8,9 (0,07)  0,4 (0,10) h

Nemzetközi átlag  36 (0,4) 513 (1,3) 46 (0,3) 489 (1,3) 18 (0,4) 482 (1,9)       

Kémia
Málta r 51 (1,7) 589 (3,2) 31 (1,6) 551 (5,7) 17 (1,3) 522 (8,3) 11,2 (0,08)  ◊ ◊  

Marokkó  43 (1,1) 418 (3,0) 45 (0,8) 377 (3,0) 11 (0,5) 384 (3,9) 11,0 (0,04)  0,1 (0,05) h

Kazahsztán  40 (1,5) 552 (5,2) 53 (1,2) 524 (5,2) 8 (0,7) 511 (6,9) 10,9 (0,05)  –0,1 (0,08)  

Libanon  38 (1,7) 431 (5,9) 48 (1,5) 384 (6,2) 14 (1,3) 389 (10,0) 10,8 (0,07)  0,3 (0,09) h

Oroszország  31 (1,4) 561 (5,0) 46 (0,8) 541 (4,8) 23 (1,4) 530 (5,0) 10,3 (0,07)  0,0 (0,09)  

Grúzia  29 (1,4) 471 (4,4) 51 (1,1) 437 (3,9) 20 (1,4) 434 (4,5) 10,4 (0,07)  – –  

Litvánia  26 (1,4) 536 (3,5) 42 (1,2) 518 (3,4) 33 (1,7) 507 (4,5) 9,9 (0,08)  0,1 (0,10)  

Szlovénia  17 (0,9) 582 (4,0) 42 (1,1) 556 (2,6) 40 (1,5) 534 (3,5) 9,6 (0,06)  0,2 (0,09) h

Svédország  17 (1,0) 553 (6,9) 46 (1,1) 531 (4,2) 37 (1,5) 510 (3,3) 9,7 (0,06)  0,1 (0,08)  

Magyarország  15 (1,0) 557 (6,6) 38 (1,0) 522 (4,2) 47 (1,5) 523 (4,0) 9,3 (0,06)  0,1 (0,09)  

Nemzetközi átlag  31 (0,4) 525 (1,6) 44 (0,4) 494 (1,4) 25 (0,4) 485 (1,8)       

Fizika
Marokkó  45 (1,1) 417 (2,6) 44 (0,8) 378 (3,1) 11 (0,6) 384 (4,2) 11,0 (0,05)  0,1 (0,06)  

Kazahsztán  38 (1,6) 554 (5,1) 55 (1,4) 523 (4,9) 8 (0,7) 520 (6,8) 10,8 (0,05)  0,0 (0,08)  

Málta  35 (0,8) 535 (2,7) 40 (0,8) 489 (3,3) 26 (0,7) 448 (3,2) 10,3 (0,04)  ◊ ◊  

Libanon  33 (1,5) 445 (5,4) 49 (1,4) 386 (6,3) 17 (1,2) 391 (10,1) 10,5 (0,07)  0,3 (0,09) h

Oroszország  29 (1,0) 563 (5,4) 51 (0,8) 542 (4,5) 20 (1,2) 524 (4,8) 10,2 (0,05)  –0,3 (0,07) i

Grúzia  24 (1,0) 471 (4,1) 49 (1,3) 439 (3,7) 27 (1,7) 440 (4,5) 10,0 (0,06)  –0,7 (0,09) i

Litvánia  19 (1,4) 554 (4,4) 42 (1,1) 518 (3,3) 39 (1,9) 503 (3,8) 9,5 (0,09)  0,1 (0,11)  

Magyarország  18 (1,0) 557 (5,2) 39 (1,2) 524 (4,4) 43 (1,7) 519 (3,8) 9,4 (0,07)  0,0 (0,08)  

Svédország  17 (1,2) 558 (5,8) 43 (1,0) 529 (4,5) 40 (1,6) 511 (3,0) 9,5 (0,07)  0,2 (0,08)  

Szlovénia  11 (0,7) 585 (5,6) 37 (1,3) 557 (3,2) 53 (1,6) 542 (2,9) 9,0 (0,06)  0,6 (0,07) h

Nemzetközi átlag  27 (0,4) 524 (1,5) 45 (0,4) 489 (1,3) 28 (0,4) 478 (1,6)       

Folytatás a következő oldalon



216 A tanulást befolyásoló  társadalmi, kulturális  és gazdasági tényezők

Ország

Nagyon szeret 
természettudományt 

tanulni

Szeret 
természettudományt 

tanulni

Nem szeret 
természettudományt 

tanulni Átlag 
indexérték

Az átlagindexérték 
eltérése 2011hez 

képestTanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Földrajz
Marokkó  46 (1,0) 414 (2,5) 44 (0,8) 379 (3,2) 10 (0,6) 386 (4,9) 10,9 (0,05)  0,1 (0,06)  

Kazahsztán  39 (1,4) 545 (4,5) 55 (1,2) 527 (5,4) 6 (0,5) 532 (9,3) 10,6 (0,05)  0,0 (0,08)  

Grúzia  32 (1,1) 468 (4,1) 55 (1,0) 437 (4,0) 14 (0,9) 431 (6,5) 10,3 (0,05)  –0,6 (0,07)  

Litvánia  30 (1,3) 535 (4,4) 47 (1,0) 514 (3,4) 23 (1,2) 511 (4,3) 9,9 (0,07)  –0,1 (0,10) i

Oroszország  23 (1,2) 547 (6,5) 54 (1,2) 546 (4,5) 23 (1,4) 540 (4,7) 9,8 (0,06)  –0,1 (0,08)  

Málta  20 (0,9) 509 (4,7) 39 (1,0) 474 (3,5) 41 (0,9) 467 (3,0) 9,1 (0,05)  ◊ ◊  

Magyarország  16 (0,9) 540 (5,6) 40 (1,1) 523 (4,0) 45 (1,7) 528 (3,9) 9,0 (0,07)  0,0 (0,11)  

Szlovénia  15 (1,0) 558 (4,3) 43 (1,3) 555 (3,0) 42 (1,8) 547 (2,9) 9,0 (0,08)  0,2 (0,10) i

Libanon  – – – – – – – – – – – – – –  – –  

Svédország  – – – – – – – – – – – – – –  – –  

Nemzetközi átlag  28 (0,4) 515 (1,7) 47 (0,4) 494 (1,4) 25 (0,4) 493 (1,9)       

A tanulók válaszai alapján.
Az általános/integrált természettudomány adatsor azon országok tanulóinak a válaszát tartalmazza, ahol a természettudományt egyetlen tantárgyként tanítják. A biológiára, kémiára, fizikára és földrajzra vonatkozó 

adatsorok azon országok tanulóinak a válaszát összegzik, ahol a természettudományt külön tantárgyakként tanítják.
Az általános/integrált természettudomány esetén az index annak alapján készült, hogy a tanulók milyen mértékben értettek egyet kilenc állítással. Azok a tanulók, akik nagyon szeretnek természettudományt tanulni, 

legalább 10,7-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akik átlagosan nagyrészt egyetértenek a kilenc állításból öttel és inkább egyetértenek a másik néggyel. Azok a tanulók, akik nem szeretnek 
természettudományt tanulni, legfeljebb 8,3-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akik átlagosan inkább nem értenek egyet a kilenc állításból öttel és inkább egyetértenek a másik néggyel. 
A többi tanuló szeret természettudományt tanulni. A biológia, kémia, fizika és földrajz esetében hasonlóan jártunk el.

Az indexet a TIMSS 2011 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2011-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
◊ Az ország nem vett részt a 2011-es mérésben.
– Az összehasonlításhoz nem áll rendelkezésre adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
h Szignifikánsan magasabb, mint 2011-ben.
i Szignifikánsan alacsonyabb, mint 2011-ben.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Mennyire értesz egyet a biológia/kémia/fizika/földrajz tanulásával kapcsolatos alábbi állításokkal?
Nagyrészt 
egyetértek

Inkább 
egyetértek

Inkább nem 
értek egyet

Nagyrészt nem 
értek egyet

1. Szeretek biológiát/kémiát/fizikát/földrajzot tanulni.
2. Szeretném, ha nem kellene biológiát/kémiát/fizikát/földrajzot tanulnom.*
3. A biológia/kémia/fizika/földrajz unalmas.*
4. Sok érdekes dolgot tanulok biológiából/kémiából/fizikából/földrajzból.
5. Szeretem a biológiát/kémiát/fizikát/földrajzot.
6. Várom a biológia-/kémia-/fizika-/földrajzórákat.
7. A biológia/kémia/fizika/földrajz megtanítja, hogyan működnek a dolgok a világban.
8. Szeretek biológiai/kémiai/fizikai/földrajzi kísérleteket végezni.
9. A biológia/kémia/fizika/földrajz az egyik kedvenc tantárgyam.

 * Fordítva kódolva.
Nagyon szeret 
természet-
tudományt 
tanulni

Szeret 
természet-
tudományt 
tanulni

Nem szeret 
természet-
tudományt 
tanulni

10,7
10,7
11,1
11,0
10,9

8,3
8,3
9,0
8,9
8,6

Általános/integrált
természettudomány

Biológia
Kémia
Fizika

Földrajz
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Tanítók, tanárok
Az oktatási rendszerek hatékonyságát nagymértékben javítják a jól felkészült tanítók és tanárok 
(Hill–Rowan–Ball 2005). A pedagógusok formális képzettsége mellett meghatározó a tanítási tapasz-
talat, ezen belül is kulcsfontosságúnak bizonyulnak a tanári pályán töltött első évek (Leigh 2010). 
A kutatások ugyanakkor arra is rámutattak, hogy a tanárok eredményessége, produktivitása öt év 
tanítási tapasztalat után jelentősen emelkedik, és ez pozitív hatást gyakorol a tanulók teljesítményére 
is (Harris–Sass 2011).

A gyakorlatban szerzett releváns tapasztalat mellett befolyásolja a diákok teljesítményét, ha 
a pedagógusok rendszeres szakmai továbbképzésen gyarapítják tantárgyi ismereteiket és pedagó-
giai eszköztárukat. Ebbe beletartoznak a különböző szemináriumok, workshopok, konferenciák, 
de a szakmai folyóiratok tanulmányozása is segítheti a tanárokat szaktudásuk bővítésében (Yoon–
Duncan–Lee–Scarloss–Shapley 2007).

A megfelelő és eredményes tanítási-tanulási környezethez természetesen elengedhetetlen, hogy 
megfelelő munkakörülmények között dolgozzanak a pedagógusok. Az optimális munkateher, a 
magas színvonalú infrastruktúra és a jó minőségű tanítási eszközök együttesen teremtenek olyan 
munkakörülményeket, amelyekben a tanárok elégedettek és produktívak tudnak lenni (Johnson–
Kraft–Papay 2012). A pozitív iskolai klíma növeli a pedagógusok elégedettségét, ezen keresztül a 
teljesítőképességét, ami rendszerint a tanulói teljesítmények emelkedésében is tetten érhető (Caprara–
Barbaranelli–Steca–Malone 2006).

Az osztályterem két meghatározó szereplője (a tanárok és a diákok) közötti interakciókat, 
illetve a tudásközvetítés egész folyamatát befolyásolják a rendelkezésre álló erőforrások, eszközök. 
A TIMSS-mérés korábbi eredményei arra utalnak, hogy a jobban felszerelt, kevesebb erőforrás-prob-
lémával küszködő iskolákban jobban teljesítenek a diákok, mint azokban az intézményekben, ahol 
hiány mutatkozik az oktatási segédanyagokból, az információtechnológiai eszközökből, vagy éppen 
az iskolaépület állapota, általános infrastruktúrája problematikus.

Tanítási tapasztalat

Nehéz megítélni a pedagógusok tapasztalatának hatását a tanulói teljesítményekre, mert általános je-
lenség, hogy a tapasztaltabb, régóta tanító pedagógusok a jobb képességű, jobb magaviseletű diáko-
kat tanítják. Ugyanakkor vannak olyan vizsgálatok, amelyek figyelembe vették az ilyen jellegű torzító 
hatásokat, és azt találták, hogy leginkább a tanítás kezdeti időszakában, az első években van nagy 
jelentősége a tapasztalatnak (Leigh 2010). A kutatások nem egységesek a tanítással töltött évek és a 
tanulói teljesítmény közötti kapcsolat erősségének megítélésében, de abban konszenzus mutatkozik, 
hogy ideális helyzetben az oktatási rendszerben sok a nagy tapasztalatú, régóta pályán lévő pedagógus, 
ugyanakkor megfelelő arányban kell hogy jelen legyenek a fiatal, pályakezdő tanítók is. 

4. évfolyam

A 60. táblázat a tanítási évek számát foglalja össze a 4. évfolyamos tanulóknak matematikát tanító 
pedagógusokra vonatkozóan. A tanítókat négy kategóriába sorolták úgy, hogy a táblázatban balról 
jobbra haladva látjuk az egyre rövidebb tapasztalattal rendelkező tanárok arányát az országokban. 
A nemzetközi átlagot figyelve megállapíthatjuk, hogy a tanulók 40 százalékát olyan pedagógusok 
tanítják, akik több mint húsz éve vannak a pályán, és további 31 százalékának a tanára legalább 
tíz éve oktatja a matematikát. Összességében a felmért tanulók több mint kétharmada tanulja a 
matematikát nagy tapasztalattal, hosszú tanítási gyakorlattal rendelkező pedagógustól. A tanulók 
matematika teljesítményében nincsen jelentős különbség a tanítók pályán eltöltött idejét tekint-
ve: a legmagasabb átlagos teljesítménye azoknak a diákoknak van, akiket húszéves tapasztalattal 
rendelkező tanár tanít (508 pont), és a legalacsonyabb annak a 17 százaléknak az eredménye, aki-
ket öt évnél kevesebb gyakorlattal rendelkező pedagógusok tanítanak (500 pont), de a különbség 
mindössze 8 pont.

Ha az országok adatait tekintjük át, nagyon változatos kép rajzolódik ki a pedagógusi kar 
összetételéről. Több közel-keleti országban (köztük Bahreinben, Jordániában, Kuvaitban), valamint 
Angliában és Szingapúrban okozhat gondot a tapasztalt pedagógusok hiánya. Ezekben az országokba n 
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a tanulók több mint egynegyedét kevesebb mint ötéves gyakorlattal rendelkező pedagógusok tanítják 
matematikából, miközben nem éri el a 20 százalékot azoknak a diákoknak a száma, akiket több mint 
húszéves tapasztalattal rendelkezők tanítanak.

A tanítói kar elöregedése viszont jellemzően a volt szocialista országokban, köztük Magyar-
országon okozhat komoly problémákat a következő évtizedekben. Hazánk mellett Bulgáriában, 
Litvániában és Oroszországban a 4. évfolyamosokat oktató tanárok legalább 70 százaléka több mint 
20  éve a pedagógusi pályán van. Emellett a magyar tanítók mindössze 1 százaléka van kevesebb 
mint öt éve a pályán, és további 7 százaléka tanít kevesebb mint tíz éve. Ha nem is ekkora mérték-
ben, de az idősebb pedagógusok magas aránya kihívásokat jelent további európai országokban is: 
Horvát országban, Olaszországban, Szerbiában, Szlovákiában és Szlovéniában 60 és 70 százalék között 
mozog a legalább húszéves tapasztalattal rendelkező tanítók száma. Az egyes oktatási rendszerek 
adatait vizsgálva nem találunk egyirányú és erős összefüggést a tanulók matematikateljesítménye 
és a tanítók pályán eltöltött ideje között.

Valamelyest bővíti a pedagógusokról meglévő tudásunkat, ha nemcsak a négy kategóriába 
tartozók arányát vesszük figyelembe, hanem azt, hogy a mérésben részt vevő tanítók átlagosan hány 
év tanítási tapasztalattal rendelkeznek. Azt látjuk, hogy a 4. évfolyamosoknak matematikát tanító 
pedagógusok pályán töltött ideje átlagosan 17 év. A legtapasztaltabb tanítókkal Litvánia rendelke-
zik (átlagosan 28 év a pedagógusi pályán), azt követi Bulgária (27 év), Oroszország (25 év), illetve 
Magyar ország, Horvátország, Olaszország, valamint Szlovénia (24 év). Ebből azt a következtetést 
is levonhatjuk, hogy a negyedikes magyar diákok matematikatanárainak átlagéletkora 45-50 év 
között van.

Hasonló eredményeket és arányokat kapunk, ha a természettudományt tanító pedagógusok 
pályán eltöltött idejét vizsgáljuk, azzal az egy különbséggel, hogy Magyarország esetében a pályán 
töltött idő és a diákok teljesítménye közötti összefüggés fordított: a kevésbé tapasztalt tanárok diákjai 
valamivel jobb eredményt érnek el, mint a legalább húszéves tapasztalattal rendelkező tanárokéi.

8. évfolyam

A nyolcadikosoknak matematikát oktató pedagógusok tanítási tapasztalatait a 61. táblázat foglalja 
össze. A tanárokat négy kategóriába sorolták be úgy, hogy a táblázatban balról jobbra haladva látjuk 
az egyre rövidebb tapasztalattal rendelkező tanárok arányát az egyes országokban. A nemzetközi 
átlag azt mutatja, hogy a tanulók 34 százalékát olyan pedagógusok tanítják, aki több mint húsz éve 
a pályán vannak, és további 30 százalékának a tanítója legalább tíz éve dolgozik tanárként. A peda-
góguspályán töltött idő alapján a nyolcadikosok matematikatanárai hasonlóan oszlanak meg, mint 
a 4. évfolyamon, itt is elmondható, hogy a tanulók körülbelül kétharmada hosszabb tanítási gyakor-
lattal rendelkező tanárokkal dolgozik együtt az iskolában. A tanulók matematikateljesítményében 
lényegében nincsen különbség a tanítók pályán eltöltött idejét tekintve: azoknak a diákoknak van a 
legmagasabb átlagteljesítménye, akiket húszéves tapasztalattal rendelkező tanár tanít (484 pont), és 
a legalacsonyabb annak a 15 százaléknak, akiket öt évnél kevesebb gyakorlattal rendelkező pedagó-
gusok tanítanak (477 pont), de a különbség mindössze 7 pont.

Ha az országok adatait tekintjük át, nagyon változatos kép rajzolódik ki a pedagógusi kar 
összetételéről. Több olyan országot is találunk (Anglia, Botswana, Jordánia, a Koreai Köztársaság, 
Szingapúr, Thaiföld, Törökország,), ahol a 8. évfolyamon is nehézségeket okozhat a tapasztalt ta-
nárok alacsony aránya. Ezekben az országokban a tanulók több mint egynegyedét kevesebb mint 
öt év tapasztalattal rendelkező pedagógusok tanítják matematikából, miközben nem éri el a húsz 
százalékot azoknak a diákoknak a száma, akiket több mint húszéves tapasztalattal rendelkezők 
tanítanak.

A tanári kar elöregedése a nyolcadikosokra vonatkozó adatok alapján is a volt szocialista or-
szágokban, köztük Magyarországon okozhat komoly problémákat a következő évtizedekben. Ha-
zánk mellett Grúziában, Litvániában és Oroszországban a tanárok körülbelül kétharmada több 
mint 20 éve van a pedagógusi pályán, miközben az öt évnél kevesebb ideje pedagógusként dolgozók 
aránya 2-7  százalék. Ha nem is ekkora mértékben, de az idősebb pedagógusok magas aránya ki-
hívásokat jelent más európai országokban is: Olaszországban, Szlovéniában a tanároknak több mint 
a fele húszéves tapasztalattal rendelkezik. Az egyes oktatási rendszerek adatai azt mutatják, hogy a 
8. évfolyamosok esetében sincs egyirányú és erős összefüggés a tanulók matematikateljesítménye és 
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a tanítók pályán eltöltött ideje között. Árnyalja a képet, ha a mérésben részt vevő, nyolcadikosokat 
tanító matematikatanárok pályán eltöltött átlagos idejét vesszük figyelembe. A nemzetközi átlag e 
tekintetben 16 év. A legtapasztaltabb pedagógusokkal Litvánia rendelkezik (átlagosan 27 év tanári 
tapasztalat), azt követi Grúzia (26 év), Magyarország (25 év), valamint Oroszország és Olaszország 
(23-25 év). Hasonlóan a 4. évfolyamosok pedagógusaihoz, itt is azt a következtetést vonhatjuk le, 
hogy a nyolcadikos magyar diákok matematikatanárainak átlagéletkora 45-50 év között van, vagyis 
a köznevelésben tanítók jelentős része másfél évtizeden belül eléri a nyugdíjkorhatárt, és megfelelő 
utánpótlás nélkül a tanárhiány komoly problémákat okozhat az általános iskola alsó és a felső ta-
gozatán is.

Hasonló eredményeket kapunk, ha a természettudományt tanító pedagógusok pályán eltöltött 
idejét vizsgáljuk meg: a magyar pedagógusok átlagos ideje itt is 23 év, és a tanárok több mint hat-
van százaléka legalább 20 éve pedagógusként dolgozik. A tanári tapasztalat és a teljesítmény között 
a természettudomány esetében sincs összefüggés a nemzetközi átlagok és a magyar eredmények 
szerint sem.

Szakmai fejlődés

A tanítók, tanárok rendszeres szakmai továbbképzése az oktatási rendszerek fontos eleme, amelyre a 
legtöbb ország oktatáspolitikája nagy hangsúlyt fektet. A 21. században talán fontosabb, mint valaha, 
hogy a tanárok komoly szakmai ismeretekkel és olyan pedagógiai tudással rendelkezzenek, amelynek 
a segítségével a tanulók egyéni szükségleteihez képesek igazítani a tananyagot. Emellett növekvő 
jelentőségűek az információtechnológiai ismeretek, amelyek egyrészt a tananyagok részéve válnak, 
másrészt a technikai eszközök széles körben alkalmazhatók az ismeretanyag átadása során (Ertmer 
2003; Darling-Hammond 2006). Nem véletlen, hogy a tanári hivatás gyakran az élethosszig tartó 
tanulás kontextusában jelenik meg, és a hatékony pedagógus képéhez hozzákapcsolódik a szakmai 
tudás és kompetenciák folyamatos fejlesztésének igénye.

4. évfolyam

A TIMSS-mérés a tanári kérdőívek segítségével gyűjtött adatokat a szakmai továbbképzésekkel kap-
csolatos kérdéskörről. Mivel a továbbképzések a matematika és a természettudomány területén külön-
böző típusúak lehetnek, mindkét mérési területhez közöljük az eredményeket. A 62., 63. táblázatban 
azt látjuk, milyen típusú továbbképzéseken vettek részt a pedagógusok az elmúlt két évben. Mivel 
egy tanító több, különböző témájú képzésen is részt vehetett, az egyes típusokba tartozó arányok 
összege meghaladja a száz százalékot.

A nemzetközi átlagértékeket nézve azt látjuk, hogy matematikából a tanárok hasonló arányban 
vettek részt a különböző továbbképzéseken. Legnagyobb arányban a módszertannal (45 százalék), 
a tananyaggal (43 százalék), illetve a tanulók egyéni szükségleteinek kezelésével (42 százalék) kap-
csolatos továbbképzéseken vettek részt. Teljesítményértékeléssel, valamint az információtechnológia 
matematikatanításba integrálásával kapcsolatos fejlesztő foglalkozásokon nagyjából a 4. évfolya-
mosokat tanítók egyharmada vett részt. Az országok nagy változatosságot mutatnak, nehéz lenne 
a továbbképzések tematikája szerint jellegzetes országcsoportokat meghatározni. Érdekességként 
kiemelhető, hogy Finnországban és Törökországban nagyon alacsony a továbbképzéseken részt 
vevők aránya. Magyarországon minden területen szignifikánsan kevesebben vettek részt tovább-
képzéseken, mint a nemzetközi átlag: a legkevesebben (mindössze 9 százalék) a tantervvel, illetve 
a teljesítményértékeléssel kapcsolatos fejlesztéseken jelentek meg. Az alacsony arányokhoz képest 
mindenképpen biztató adat, hogy legnagyobb arányban a tanulók egyéni szükségleteinek kezelését 
célzó továbbképzéseken vettek részt, de a 27 százalékos arány a többi országokhoz viszonyítva így 
is alacsonynak mondható. 

Természettudományból a részt vevő országok körében általánosan alacsonyabb a tovább-
képzéseket látogatók aránya, hiszen az összegző átlagértékek kisebbek, mint a matematika esetében. 
Tananyaggal, módszertannal, tantervvel kapcsolatos fejlesztéseken, valamint a tanulók kritikai 
gondolkodásának fejlesztésével, illetve a tanulók egyéni szükségleteinek kezelésével kapcsola-
tos szakmai programokon egyaránt a pedagógusok körülbelül egyharmada vett részt. Jellegze-
tes csoportokba itt sem lehet az országokat besorolni, viszont a finn és a török általános iskolai 

 229., 230.



220 A tanulást befolyásoló  társadalmi, kulturális  és gazdasági tényezők

pedagóguso k alacsony részvétele a  szakmai továbbképzéseken a természettudományra is jellemző. 
A magyar tanárokról is hasonló megállapításokat tehetünk, mint a matematika esetében: minden 
területen szignifikánsan alacsonyabb a részvételük a továbbképzéseken, és a természettudományt 
oktatók is a tanulók egyéni szükségleteinek kezelését célzó továbbképzéseken vettek részt leg-
nagyobb arányban (21 százalék).

8. évfolyam

A 8. évfolyamosokat tanító tanárok szakmai továbbképzésével kapcsolatos adatokat a 64., 65. táb-
lázat foglalja össze. A továbbképzések a matematika és a természettudomány területén különböző 
típusúak lehetnek, így itt is mind a két mérési területhez külön közöljük az eredményeket. A táblá-
zatok százalékos adatai azt mutatják meg, hogy a pedagógusok hány százaléka vett részt a különböző 
témájú szakmai továbbképzéseken. Mivel egy tanár több, egyenként más témájú képzésen is részt 
vehetett, az egyes típusokba tartozó arányok összege meghaladja a száz százalékot.

A nemzetközi átlagértékeket nézve, azt látjuk, hogy matematikából a tanárok legnagyobb 
arányban a módszertannal (59 százalék), a tananyaggal (56 százalék), illetve a tantervvel, vala-
mint az információtechnológia matematikatanításba integrálásával kapcsolatos továbbképzéseken 
(50 -50 százalék) vettek részt. A legkevesebb tanárt a tanulók egyéni szükségleteinek kezelését célzó 
továbbképzések vonzották, ilyen képzéseken a mérésben részt vevő matematikatanárok 42 százaléka 
jelent meg. A továbbképzések tekintetében az országok nagy változatosságot mutatnak, nem lehet a 
továbbképzések tematikája szerint jellegzetes országcsoportokat kialakítani. A részt vevő országok 
között hat olyat találunk, ahol a szakmai továbbképzések mindegyikén kisebb arányban vettek részt 
a pedagógusok, mint a nemzetközi átlag: Chile, Marokkó, Norvégia, Omán, Törökország, és Magyar-
ország. Emellett hét olyan ország van, ahol valamennyi témájú továbbképzésen nagyobb arányban 
vettek részt a tanárok, mint a nemzetközi átlag: Ausztrália, Egyesült Arab Emírségek, Egyesült 
Államok, Kazahsztán, Katar, Libanon és Litvánia. Magyarországon minden területen szignifikánsan 
kevesebb nyolcadikosokat oktató matematikatanár vett részt továbbképzéseken, mint a nemzetközi 
átlag: a legkevesebben (18 százalék) a tanulók kritikai gondolkodásának, problémamegoldó képessé-
gének fejlesztésével kapcsolatos fejlesztéseken jelentek meg, legtöbben (36 százalék) pedig a matema-
tika módszertannal kapcsolatos programokon. A negyedikeseket tanítókhoz képest magasabbak az 
arányok, a tanulók egyéni szükségleteinek kezelését célzó továbbképzéseket le számítva valamennyi 
szakmai továbbképzésen nagyobb arányban vettek részt a nyolcadikosokat oktató pedagógusok, de 
hazánk így is azon országok közé tartozik, ahol a szakmai továbbképzéseken való részvétel nemzet-
közi összehasonlításban alacsony.

Természettudományból a nemzetközi átlagértékek azt mutatják, hogy a tanárok legnagyobb 
arányban a módszertannal (57 százalék), a tananyaggal (55 százalék), illetve a tantervvel, valamint 
az információtechnológia természettudomány-tanításba integrálásával kapcsolatos továbbképzéseken 
(50 százalék) vettek részt. A legkevesebb tanárt a tanulók egyéni szükségleteinek kezelését célzó 
tovább képzések vonzották, ezeken a mérésben részt vevő természettudományt tanító pedagógusok 
42 százaléka vett részt. A továbbképzések tekintetében az országok itt is nagy változatosságot mutat-
nak, így nehéz lenne a továbbképzések tematikája szerint jellegzetes országcsoportokat kialakítani, 
de szembetűnő, hogy Norvégiában a természettudományt tanító tanárok mindössze 3-12 százaléka 
vett részt továbbképzéseken. Magyarországon minden területen szignifikánsan kevesebb nyolca-
dikosokat oktató természettudomány-tanár vett részt továbbképzéseken, mint a nemzetközi átlag: 
legkevesebben (13 százalék) a teljesítményértékeléssel kapcsolatos fejlesztéseken jelentek meg, és 
legtöbben (36 százalék) a tantárgyak (biológia, kémia, fizika, földrajz) módszertanával kapcsolatos 
programokon. A magyar pedagógusok természettudományból is aktívabbak voltak a 8. évfolyamon, 
mint a 4.-en, valamennyi továbbképzésen nagyobb arányban vettek részt.

A tanárok elégedettsége munkájukkal

Nyilvánvaló, hogy azok a tanárok, akik elégedettek szakmájukkal és az iskola nyújtotta munka-
feltételekkel, motiváltabbak a tanításra és a felkészülésre is. A szakirodalom szerint a pedagógusok 
leginkább az iskola belső világában találnak motivációt és okot az elégedettségre (a tanulók fejlődése, 
tanulás iránti elkötelezettsége, a diákokkal fenntartott pozitív kapcsolat, a szakmai kompetenciák 
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fejlődése, támogató tanári közösség stb.), míg az elégedetlenség jellemzően olyan külső tényezők-
höz kapcsolódik, mint a politikai nyomásgyakorlás vagy a szakmájuk, státuszuk negatív megítélése 
(Dinham 1993, 1995).

A tanárok számára perspektívát nyújthatnak a különböző iskolavezetési lehetőségek, és a vezető 
tanárok képzése is a tanári karrier fontos állomása lehet. Fontos, hogy a pedagógusok elkötelezettek 
legyenek szakmájuk iránt, és eléggé szeressenek tanítani ahhoz, hogy éveken át jól végezzék a mun-
kájukat. Ebben a rendszerben meghatározó szerep jut az iskolaigazgatóknak is, hiszen ők azok, akik 
a vonatkozó jogszabályi keretek között, saját pedagógusi tapasztalataikra és elképzeléseikre támasz-
kodva meghatározzák az iskola céljait, működési rendjét, és elvárásaikkal jelentősen be folyásolják a 
tanárok közötti együttműködést, a tanítási módszereket, az iskolai értékrend és kultúra minőségét, 
illetve a pedagógusok közötti együttműködés színvonalát. A hatékony iskolaigazgató képes össze-
hangolni az intézmény erőforrásait annak érdekében, hogy az iskola kultúrájával és szerkezetével 
összhangban álló célokat megvalósítsa (DuFour–Eaker–DuFour 2005). Az igazgató és a tanári kar 
közötti kapcsolat kulcsfontosságú, hogy az iskolai és tanulási környezet valóban a vezetés elvárásai-
nak megfelelően formálódjon és fejlődjön. Az összetartó pedagógusközösség kialakítása érdekében 
az igazgatónak számtalan képességre van szüksége. Egyfelől megbízható, nyitott, pozitív személyi-
ségűnek kell lennie, hogy közeli kapcsolatot építhessen ki a kollégáival, másfelől biztosítania kell a 
tanárok szakmai fejlődéséhez szükséges erőforrásokat (Butler 1997; Cotton 2003). 

4. évfolyam

A TIMSS-mérés a tanári kérdőívek segítségével vizsgálta meg a kérdéskört, és a tanárokat három 
csoportba sorolta a pedagógusi hivatással, illetve a munkával való elégedettség alapján (nagyon 
elégedett, elégedett, inkább nem elégedett). Az eredményeket a 66. táblázatban foglaltuk össze. 
A tanárok aszerint kerültek az egyes kategóriákba, hogy hét állítás közül hány állítással és milyen 
mértékben értettek egyet. A táblázatban az országokat a nagyon elégedett tanárok aránya alapján 
rendezték sorba.

A nemzetközi átlagok azt mutatják, hogy a tanároknak valamivel több mint a fele nagyon 
elégedett a munkájával, további 42 százalékuk elégedett, és mindössze 6 százalékuk nevezhető in-
kább elégedetlennek. Figyelemre méltó, hogy a legelégedettebb tanárokat a közel-keleti kultúrákban 
találjuk (Egyesült Arab Emírségek, Irán, Katar, Omán), míg az ázsiai oktatási rendszerek többségé-
ben a pedagógusok átlag alatti elégedettségről számoltak be (Hongkong, Japán, Szingapúr, Tajvan). 
Mindezek mögött bizonyára kulturális különbségek húzódnak meg, a pedagógusokkal szemben 
támasztott követelmények és a tanárok elvárásai saját magukkal szemben jelentősen eltérnek a mé-
résben részt vevő országokban. Az országok összesített átlageredményeit vizsgálva nem mutatható 
ki összefüggés a matematikát tanító tanárok és a diákok teljesítménye között, egyes országokban az 
elégedettség növekedésével valamelyest emelkedik a tanulók átlageredménye, míg másokban éppen 
fordított összefüggés látható.

A magyar pedagógusok esetében a nemzetközi átlagtól valamelyest eltérő elégedettségről lehet 
beszámolni. Az átlagosnál (52 százalék) kevesebben nagyon elégedettek a munkájukkal (42  szá-
zalék), ugyanakkor az elégedett kategóriába az átlagosnál (42 százalék) több pedagógust lehetett 
besorolni a válaszaik alapján (54 százalék). Biztató adat, hogy hazánkban a 4. évfolyamosoknak 
matematikát tanítók mindössze 4 százalékáról mondható, hogy elégedetlen a tanári hivatással 
és az iskolában végzett munkájával. Ugyanakkor azt is érdemes kiemelni, hogy Magyarországon 
van kapcsolat a pedagógusok elégedettsége és a tanulók teljesítménye között: azok a tanulók, akik 
nagyon elégedett pedagógusokkal tanulnak, átlagosan 67 ponttal értek el magasabb eredményt 
matematikából, mint azok, akik elégedetlenebb tanároktól tanulják a tantárgyat. Ugyanilyen kü-
lönbség mutatkozik a természettudomány esetében (29 pont). Ha figyelembe vesszük, hogy a ma-
gyar pedagógusok nemzetközi összehasonlításban is idősebbek (átlagosan több mint 20 év tanítási 
tapasztalattal rendelkeznek), mindenképpen pozitívumként értékelhetjük, hogy döntő többségük 
elégedett a hivatásával és a jelenlegi munkájával. Az adatok arra engednek következtetni, hogy 
munkájukat a lehetőségek között lelkiismeretesen és eredményesen végzik, hiszen azok a tanulók, 
akik nagyon elégedett tanártól tanulják a matematikát vagy a természettudományt, ugyanolyan 
eredményt érnek el, mint azok a diákok, akik a „csak” elégedett kategóriába sorolt pedagógusokkal 
dolgoznak együtt a tanórákon.
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8. évfolyam

A mérésben részt vevő nyolcadikosokat tanító tanárok szintén a tanári kérdőívben szereplő, a peda-
gógusi pályával kapcsolatos hét állítást értékelték. Válaszaik alapján három csoportba sorolták őket 
(nagyon elégedett, elégedett, inkább elégedetlen). Az eredményeket a 67. táblázat foglalja össze. 
A tanárok annak megfelelően kerültek az egyes kategóriákba, hogy az hány állítással és milyen 
mértékben értettek egyet. A táblázatban a nagyon elégedett tanárok aránya alapján sorba rendezve 
szerepelnek az országok.

A nyolcadikosokat tanító matematikatanárok fele nagyon elégedett a munkájával, további 
43  százaléka elégedett, és mindössze 7 százaléka sorolható az elégedetlen kategóriába. Itt is érvé-
nyesül az az összefüggés, hogy a közel-keleti országokban jellemzően átlag feletti a nagyon elégedett 
tanárok aránya, míg az ázsiai országokban szinte kivétel nélkül az átlagosnál kevesebb elégedett 
pedagógust találunk. Mindezek mögött bizonyára itt is kulturális különbségek húzódnak meg, a 
pedagógusokkal szemben támasztott követelmények és a tanárok elvárásai saját magukkal szemben 
jelentősen eltérnek a mérésben részt vevő országokban, és természetesen a pedagógusi munkához 
szükséges erőforrások, feltételek és lehetőségek is egészen mások az egyes oktatási rendszerekben. 
Érdekességként kiemelhető, hogy az európai országok közül egyedül Írországban találunk a nemzet-
közi átlagnál (50 százalék) magasabb arányban nagyon elégedett tanárokat (58 százalék). Az országok 
összesített átlageredményeit vizsgálva nem mutatható ki összefüggés a matematikát tanító tanárok és 
a diákok teljesítménye között, egyes országokban az elégedettség növekedésével valamelyest emelkedik 
a tanulók átlageredménye, míg másokban éppen fordított összefüggés látható.

A nyolcadikosokat tanító magyar pedagógusok között szignifikánsan kevesebben (31 százalék) 
nagyon elégedettek a munkájukkal, mint a nemzetközi átlag. Ugyanakkor az elégedett kategóriába 
sorolható tanárok aránya (59 százalék) jelentősen meghaladja az átlagot. Összességében tehát a ma-
gyar pedagógusok 90 százaléka valamilyen mértékben elégedett a munkájával és a tanári pályával, 
míg az elégedetlenek közé a tanárok 10 százaléka sorolható. Ez utóbbi adat rosszabb a nemzetközi 
átlagnál (7 százalék), és rosszabb, mint a negyedikeseket tanító, munkájukkal elégedetlen tanárok 
aránya (4 százalék). Mivel ezek az összefüggések a matematika és a természettudomány esetében is 
fennállnak, rögzíthető, hogy hazánkban az általános iskola felső tagozatos diákjainak a tanárai kisebb 
arányban elégedettek a munkájukkal, és kevésbé elkötelezettek a pedagógusi pálya iránt, mint az alsó 
tagozatosokat tanítók – és ez még akkor is igaz, ha a tanárok egy része 4. és 8. évfolyamosokat is tanít. 
Érdemes kiemelni, hogy Magyarországon a 8. évfolyamosok esetében is van összefüggés a pedagógusok 
elégedettsége és a tanulók teljesítménye között, és a természettudományi tantárgyak esetén erősebb ez 
a hatás, miközben a negyedikeseknél a matematikánál volt nagyobb a változók közötti összefüggés. 
Azok a nyolcadikos tanulók, akik nagyon elégedett pedagógusokkal tanulnak, átlagosan 31 ponttal 
értek el magasabb eredményt matematikából, mint azok, akik elégedetlenebb tanároktól tanulják a 
tantárgyat. Ugyanez a különbség a természettudomány esetében 37 pont. A  tanárok elégedettsége 
és a tanulói teljesítmény közötti összefüggés valószínűleg mind a két irányban értelmezhető: azok 
a tanárok, akik elégedettek a munkájukkal, erőteljesebb hatást gyakorolnak a diákok készségeinek, 
képességeinek a fejlődésére; ugyanakkor nagyobb eséllyel elégedettek azok a pedagógusok, akik ered-
ményesebb, az átlagosnál jobb tanulói teljesítményre képes diákcsoportokkal dolgoznak együtt.

Erőforrások és kihívások a tanítás során

A tanárok a legfontosabb szereplők a tananyag közvetítésében; felkészültségük, képzettségük, szemé-
lyiségük, tanítási tapasztalatuk, attitűdjük, megközelítésmódjuk meghatározó hatással van a tantermi 
munka minőségére (Rivkin–Hanushek–Kain 2005). A tanítás-tanulás sikerességét ugyanakkor nagy-
ban befolyásolja a rendelkezésre álló erőforrások mennyisége és minősége (Greenwald–Hedges–Laine 
1996), ami a matematika és a természettudomány esetében magában foglalja a modern technológiai 
(számítógépek, táblagépek, digitális számológépek stb.) és laboratóriumi eszközöket is. 

A nemzetközi mérések tapasztalatai azt mutatják, hogy általában azokban az iskolákban telje-
sítenek jobban a diákok, amelyekben a termek felszereltsége, oktatási segédanyagokkal és technikai 
eszközökkel való ellátottsága magasabb fokú. A különböző technológiai eszközök jótékony hatása 
ugyanakkor csak akkor tud realizálódni, ha megfelelően képzett szakemberek, pedagógusok állnak 
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az iskola alkalmazásában. A szaktantermek, számítógéptermek, kutatószobák, illetve a tanításhoz 
használható eszközök léte vagy hiánya nem közvetlenül befolyásolják a tanulók eredményességét, de 
egyfelől jól jelzik az iskola lehetőségeit és korlátait, másfelől ezek segítségével lehet eredményesebb 
tanulási környezetet létrehozni (Schneider 2002; Hanushek–Kain–Rivkin 2004).

4. évfolyam

A TIMSS-mérés tanári kérdőíve több oldalról is megközelítette a kérdéskört. Egyfelől hét állítást fo-
galmazott meg az iskolán belüli munkafeltételekről és a tanításhoz használandó eszközök és anyagok 
elérhetőségéről. A tanárok a kijelentéseket értékelték, és jelezték, hogy mekkora problémát jelente-
nek a felsorolt problémák az iskolájukban (nem állnak rendelkezésre megfelelő segédanyagok vagy 
felszerelések, a tantermek karbantartást igényelnek stb.). A válaszok értékelése után az iskolákat 
három csoportba sorolták (alig van probléma, enyhe problémák, közepes problémák), és az orszá-
gokat az első kategóriába tartozók aránya alapján rendezték csökkenő sorrendbe. Az eredményeket 
a 68. táblázat tartalmazza.

Nemzetközi összehasonlításban a 4. évfolyamos tanulóknak több mint a harmada olyan isko-
lába jár, ahol a tanítók összességében jónak értékelik a munkakörülményeket, 43 százalékuknak a 
tanítói enyhe problémákat érzékelnek, és mintegy 20 százalékuknak a pedagógusai küzdenek közepes 
mértékű problémákkal. Az egyes országok között elég nagyok a különbségek a tekintetben, hogy 
a tanítók mennyire ítélik jónak a munkakörülményeiket és a rendelkezésre álló erőforrásokat. Az 
látszik, hogy a matematikából jól teljesítő ázsiai oktatási rendszerekben (Hongkong, Japán, Koreai 
Köztársaság, Szingapúr, Tajvan) az átlagosnál alacsonyabb azoknak a tanároknak az aránya (5-18 szá-
zalék), akik legalább közepes mértékűnek értékelik a munkakörülményeikkel összefüggő problé-
mákat, és ugyanez elmondható az átlag felett teljesítő európai országok többségére is (pl. Angli a, 
Belgium, Észak-Írország, Írország). Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az adatok szóródása miatt 
nem igazán lehet csoportokba sorolni az országokat a tanárok által jelzett problémák gyakorisága 
alapján, és azt sem lehet mondani, hogy a gazdagabb vagy fejlettebb országokban nem találkoznak a 
pedagógusok komolyabb hiányosságokkal. Elég csak arra utalni, hogy a bruttó nemzeti össztermék 
(GDP) alapján kiemelkedő európai országokban, mint Franciaország, Németország vagy Olaszország, 
átlag feletti (28-35 százalék) azoknak a tanároknak az aránya, akik az alsó tagozatosok tanításához 
szükséges munkakörülményeket, eszközöket erősen hiányosnak ítélik meg. A munkakörülmények 
megítélése és a tanulói eredményesség között nem mutatkozik egyértelmű összefüggés, a mérésben 
részt vevő országok többségében kismértékű, a statisztikai hibahatáron belüli eltérés van az iskolai 
erőforrás-eszköztár megítélése alapján különböző csoportokba sorolt tanulók matematikai és termé-
szettudományi átlagteljesítménye között.

Magyarországon az arányok a tanítók megítélése szerint rosszabbak a nemzetközi átlagnál. 
Hazánkban mindössze a pedagógusok egyötöde ítéli meg úgy, hogy alig van probléma a munka-
körülmények és a tanítási eszközök tekintetében, és egyharmaduk legalább közepes mértékű hiá-
nyosságokról számol be e téren. A matematika- és a természettudományi eredményeket nézve ugyan-
akkor az látszik, hogy a problémásabbnak ítélt tanítási környezet felé haladva valamelyest javul a 
tanulók átlageredménye. Ez az elsőre furcsa és fordított összefüggés statisztikailag nem szignifikáns 
és minden bizonnyal két tényező együttes hatása okozza. Egyfelől a magyar pedagógusok egy része 
rosszabbnak ítélheti meg az oktatási-nevelési környezetet, mint amilyen az valójában, másfelől az 
is lehetséges, hogy azok a tanárok, akik problémásabbnak érzik a munkakörülményeket, fokozott 
erőbedobással dolgoznak és eredményesebb pedagógiai munkával próbálják kompenzálni az erő-
forrás-hiányos környezet hatásait.

A másik megközelítés, amit a TIMSS a munkakörülmények feltérképezésére alkalmazott, a 
tanárok egyéni, személyes tapasztalataira fókuszált, és azt mérte fel, mennyire hátráltatják a taní-
tási gyakorlatot az oktatás formális jellemzői, mint például a pedagógusra háruló adminisztratív 
feladatok vagy a tanterv és a tananyag kötöttségei. Ezzel kapcsolatban a tanári kérdőív nyolc állítást 
tartalmazott, és a tanárok jelezték, melyikkel, illetve milyen mértékben értenek egyet. A válaszok 
alapján három csoportba sorolták az iskolákat: kevés problémával, közepes problémákkal, illetve sok 
problémával küszködőkre, és az országokat az első kategóriába tartozók aránya alapján rendezték 
csökkenő sorrendbe. Az eredményeket a 69. táblázat foglalja össze.
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Nemzetközi összehasonlításban a 4. évfolyamos tanulók 41 százaléka olyan iskolába jár, ahol a 
tanítóknak kevés kihívással kell szembenézniük, további 51 százaléka közepes problémával küszködő 
intézményben tanul, és mindössze 8 százalékuk látogat olyan iskolát, ahol sok probléma nehezíti a 
tanárok munkáját. Az országok jelentősen eltérnek a kihívások megítélése szerint, az országokat 
e tekintetben sem lehet csoportokba besorolni. A legkevesebb adminisztratív-jogi eredetű kihívással 
(osztálylétszám, tanórák száma, tantervi változások stb.) Finnországban, Grúziában, Lengyelország-
ban, illetve Oroszországban néznek szembe a tanárok. E tekintetben a leginkább nyomás alatt álló 
pedagógusokat Európában találjuk, hiszen Portugáliában a tanárok 30, Angliában 19, Észak-Írország-
ban 18 százaléka ítéli meg úgy, hogy gyakran és sok kihívással kell szembenéznie munkája során. 
A tanárok által érzékelt problémák, kihívások és a tanulói eredményesség között nem mutatkozik 
egyértelmű összefüggés, a mérésben részt vevő országok többségében kismértékű, a statisztikai 
hiba határon belüli eltérés van a problémák megítélése alapján különböző csoportokba sorolt tanulók 
matematikai és természettudományi átlagteljesítménye között.

Magyarországon az arányok e tekintetben is valamelyest rosszabbak a nemzetközi átlagnál, 
hazánkban kevesebb pedagógus néz szembe kis problémákkal (29 százalék a nemzetközi 41 száza-
lékhoz képest), és több komoly vagy gyakori problémákkal (15 százalék a nemzetközi 8 százalékhoz 
képest). Ha a matematika- és a természettudományi eredményeket e változó mentén csoportosítjuk, 
akkor az látszik, hogy azok a tanulók érnek el magasabb átlageredményt, akiknek a tanítója sú-
lyosabbnak érzi a tanterv vagy tananyag változásaiból, illetve az adminisztratív terhekből fakadó 
problémákat. Az összefüggés ez esetben sem szignifikáns, okait pedig alighanem a fentebb már 
ismertetett jelenségek okozzák. 

8. évfolyam

A TIMSS tanári kérdőíve a nyolcadikosok esetében is több szempontból vizsgálta az iskolai tanítás-
tanulás körülményeit. Egyfelől az iskolán belüli munkafeltételekről és a tanításhoz használandó 
eszközök és anyagok elérhetőségéről gyűjtött információkat, másfelől a tanárok egyéni, személyes 
tapasztalataira fókuszált, és azt mérte fel, mennyire hátráltatják a tanítási gyakorlatot az oktatás 
formális jellemzői.

A nyolcadikosokat oktató tanárok az iskolán belüli munkafeltételekkel és a tanításhoz használt 
eszközökkel kapcsolatban hét állítást értékeltek, és jelezték, hogy mekkora problémát jelentenek a 
felsorolt problémák az iskolájukban (nem állnak rendelkezésre megfelelő segédanyagok vagy fel-
szerelések, a tantermek karbantartást igényelnek stb.). A válaszok értékelése után az iskolákat három 
csoportba sorolták (alig van probléma, enyhe problémák, közepes problémák), és az országokat 
az előbbi kategóriába tartozók aránya alapján rendezték csökkenő sorrendbe. Az eredményeket 
a 70.  táblázat foglalja össze. Nemzetközi összehasonlításban a nyolcadikosok 34 százaléka olyan 
iskolába jár, ahol a tanítók összességében jónak értékelik a munkakörülményeket, 44 százaléknak 
a  tanítói enyhe problémákat érzékelnek, és mintegy 22 százaléknak a pedagógusai küzdenek kö-
zepes mértékű problémákkal. Az egyes országok között elég nagyok a különbségek a tekintetben, 
hogy a tanárok mennyire ítélik jónak munkakörülményeiket és a rendelkezésre álló erőforrásokat. 
A tanulók átlagteljesítménye és az oktatási körülmények közötti összefüggés nem egyértelmű: a 
matematikából átlag felett teljesítő országokban általában átlag alatti azoknak a tanároknak az 
aránya, akik legalább közepes mértékűnek értékelik a munkakörülményekkel összefüggő problé-
mákat, ugyanakkor a szintén átlag felett teljesítő Japánban ez az arány eléri a nemzetközi átlagot 
(22 százalék). A legsúlyosabb iskolai munkakörülményekkel és tanítási eszközhiánnyal összefüggő 
problémák a két dél-afrikai országban (Botswana, Dél-afrikai Köztársaság) vannak, az európai 
országok közül Olaszországban és Magyarországon átlag feletti azoknak a pedagógusoknak az 
aránya, akik súlyosabb problémákról számoltak be. A munkakörülmények megítélése és a tanulói 
eredményesség között a 8. évfolyamon sem mutatkozik egyértelmű összefüggés, a mérésben részt 
vevő országok többségében kismértékű, a statisztikai hibahatáron belüli eltérés van az iskolai erő-
forrás-eszköztár tanári megítélése alapján különböző csoportokba sorolt tanulók matematikai és 
természettudományi átlagteljesítménye között.

Magyarországon az arányok a tanárok megítélése szerint rosszabbak a nemzetközi átlagnál. 
Hazánkban a nyolcadikosokat oktató pedagógusok 22 százaléka úgy ítéli meg, hogy alig van prob-
léma a munkakörülmények és a tanítási eszközök tekintetében, 28 százalékuk közepes mértékű 

240. 
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hiányosságokró l számol be e téren. Ezek az arányok egy kicsit jobbak, mint a negyedikesek esetében, 
de az adatok összességében arra utalnak, hogy a magyar pedagógusok a 4. és a 8. évfolyam esetében 
is hasonlóan ítélik meg a tanítási környezetet és a rendelkezésre álló eszközöket. A matematika- és a 
természettudományi eredmények és a tanítási-tanulási környezet között a 8. évfolyamosok esetében 
lényegében nincs összefüggés. 

A tanárok személyes tapasztalatait az oktatás formális jellemzőivel kapcsolatban (osztály-
méret, tananyag, tanítási órák, adminisztratív feladatok stb.) a tanári kérdőív nyolc állítás ér-
tékelésével mérte fel. A tanárok válaszai alapján három csoportba sorolták az iskolákat: kevés 
problémával, közepes problémákkal, illetve sok problémával küszködőkre. Az országokat az első 
kategóriába tartozók aránya alapján rendezték csökkenő sorrendbe. Az eredményeket a 71. táb-
lázat foglalja össze.

Nemzetközi összehasonlításban a 8. évfolyamos tanulók 45 százaléka olyan iskolába jár, ahol a 
tanítóknak kevés kihívással kell szembenézniük, további 49 százaléka közepes problémával küszködő 
intézményben tanul, és mindössze 5 százalékuk látogat olyan iskolát, ahol sok probléma nehezíti 
a tanárok munkáját. A negyedikes arányokkal összevetve, az adatok azt sugallják, hogy a köz-
oktatás különböző szintjein nagyjából azonos mértékben befolyásolják a tanári munkát a törvényi 
szabályozás (osztályméret, tanítási órák száma), illetve az adminisztratív feladatok. Az országok 
jelentősen eltérnek a kihívások megítélése szerint. A tanárok megítélése szerint a legkevesebb admi-
nisztratív-jogi eredetű kihívással Grúziában, Litvániában, Oroszországban, illetve Törökországban 
néznek szembe a tanárok. E tekintetben a leginkább nyomás alatt álló pedagógusokat a Koreai 
Köztársaságban találjuk, ahol a tanárok 15 százaléka számol be a tanítást nehezítő, komolyabb 
körülményekről, őt követi Ausztrália, illetve Málta (13-13 százalék). A tanárok által érzékelt prob-
lémák, kihívások és a tanulói eredményesség között nem mutatkozik egyértelmű összefüggés, a 
mérésben részt vevő országok többségében kismértékű, a statisztikai hibahatáron belüli eltérés van 
a problémák megítélése alapján különböző csoportokba sorolt tanulók matematikai és természet-
tudományi átlagteljesítménye között.

Magyarországon a 8. évfolyamos adatok rosszabbak a nemzetközi átlagnál. Hazánkban a ma-
tematikatanárok válaszai szerint kevesebb pedagógus néz szembe kis problémákkal (27 százalék a 
nemzetközi 45 százalékhoz képest), és több közepes vagy sok problémával (9 százalék a nemzetközi 
5 százalékhoz képest). A természettudományt tanító tanárok válaszai alapján kevesebb pedagógus előtt 
állnak adminisztratív-jogi eredetű kihívások, de az arányok itt is a nemzetközi átlagnál valamelyest 
rosszabbak. Ha a matematika- és a természettudományi eredményeket e változó mentén csoporto-
sítjuk, akkor az látszik, hogy azok a tanulók érnek el magasabb átlageredményt, akiknek a tanára 
komolyabbnak érzi a tanterv vagy a tananyag változásaiból, illetve az adminisztratív terhekből fakadó 
problémákat. A rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet megmagyarázni ennek az összefüggésnek 
az okát, ugyanakkor az is könnyen elképzelhető, hogy a tanárok álláspontja az adminsztratív-jogi jelle-
gű kihívásokról egyáltalán nem befolyásolja pedagógiai munkájukat, és az eredmények e szempontok 
szerinti eltérései pusztán az egyes tanulócsoportok eredményeinek a különbségeit tükrözik.

Összefoglalás

A TIMSS-felmérés adatai ismét felhívják a figyelmet a magyar pedagógustársadalom elöregedésére: a 
4. évfolyamosokat tanítók háromnegyede, a nyolcadikosokat oktatók kétharmada legalább húsz éve 
a pedagóguspályán van, miközben az utánpótlás, a fiatal tanárok aránya nemzetközi összehasonlí-
tásban is alacsony. Figyelmeztető adat, hogy hazánkban a matematikatanárok átlagosan 24-26 éve, a 
természettudomány-tanárok pedig 23-25 éve tanítanak, ami nemzetközi összehasonlításban is kiug-
róan magasnak számít. Magyarországhoz hasonlóan a pedagóguskar elöregedésével és a pályakezdő 
tanárok hiányával küszködik a szomszédos országok közül Szlovénia, Szlovákia, Szerbia, valamint 
Grúzia, Oroszország és Olaszország is. Ha ezek az arányok tendenciaszerűen fennmaradnak, szűk 
két évtizeden belül komoly problémákat okozhat a köznevelésben a tanárok hiánya. A TIMSS adatai 
ugyanakkor arra engednek következtetni, hogy a tanítási tapasztalat és a tanulói teljesítmény között 
nincs egyértelmű összefüggés sem a matematika, sem a természettudomány terén.

A TIMSS szakmai továbbképzésekre vonatkozó adatai azt mutatják, hogy Magyarországon 
mind a matematikát, mind a természettudományt oktató tanárok szignifikánsan kisebb arányban 
vettek részt szakmai továbbképzéseken, mint a nemzetközi átlag, a 8. évfolyamon tanítók azonban 
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a  negyedike s tanítóknál nagyobb arányban vettek részt ilyen jellegű foglalkozásokon, programo-
kon. Az alsó tagozatos diákokat tanító magyar pedagógusok legnagyobb arányban a tanulók egyéni 
szükségleteinek kezelését célzó képzéseket, a felső tagozatosokat oktatók pedig a tantárgyak mód-
szertanával és tananyagával kapcsolatos szakmai programokat választották.

Bár a magyar tanárok átlagos tanítási tapasztalata (és így életkora) nemzetközi összehasonlí-
tásban is magas, a pedagógusi pályán töltött hosszú idő nem jár együtt a tanárok elégedettségének 
csökkenésével, hiszen a negyedikeseket tanítók 96 százaléka, a nyolcadikosokat oktatók 90 százaléka 
a tanári pályával elégedett vagy nagyon elégedett csoportba sorolható. Ugyanakkor indokolt hang-
súlyozni, hogy Magyarországon az elégedetlen pedagógusok száma a 8. évfolyamosokat oktatók 
között magasabb, mint a negyedikeseket tanítók körében; és az általános iskola felső tagozatán 
matematikát vagy természettudományi tárgyakat tanítók 10 százaléka nem elégedett a munkájával. 
A nemzetközi összegző adatokat nézve a tanítók elégedettsége és a tanulók eredményessége között 
nincs összefüggés, Magyarországon viszont azok a negyedikes, illetve nyolcadikos tanulók, akik 
nagyon elégedett pedagógusokkal tanulnak, jobb eredményt érnek el, mint azok, akik elégedetlenebb 
tanároktól tanulják a tantárgyakat. A pedagógusok elégedettsége és a tanulói teljesítmény közötti 
összefüggés valószínűleg kétféleképpen is értelmezhető. Egyfelől azok a tanárok, akik elégedettek a 
munkájukkal, erőteljesebb hatást gyakorolnak a diákok készségeinek, képességeinek a fejlődésére, 
másfelől nagyobb eséllyel elégedettek azok a pedagógusok, akik eredményesebb, az átlagosnál jobb 
tanulói teljesítményre képes diákcsoportokkal dolgoznak együtt.

A tanításhoz szükséges erőforrások hiánya, illetve a tanárokat terhelő adminisztratív vagy jogi 
jellegű nehézségek, terhelések a nemzetközi átlagnál nagyobb arányban érintik a magyar pedagó-
gusokat. Hazánkban a negyedikeseket, illetve nyolcadikosokat oktató tanárok egyötöde ítéli meg 
úgy, hogy alig van probléma a munkakörülmények és a tanítási eszközök tekintetében. A tanárok 
munkakörülményekről (ebbe beletartozik az iskolaépület állapota, az osztálytermek tisztasága vagy 
a rendelkezésre álló technikai eszközök is) alkotott véleménye és a tanulói teljesítmény között nincs 
kapcsolat, sőt a 4. évfolyamosok esetében az eredmények a rosszabb körülmények felé haladva nö-
vekedtek. Ennek két magyarázatát találtuk: egyfelől a pedagógusok egy része talán rosszabbnak 
ítéli meg a körülményeket, mint amilyenek azok valójában, másfelől éppen azt feltételeztük, hogy 
a rosszabb körülményeket, az erőforrás-hiányos környezetet a tanárok eredményesebb pedagógiai 
munkával kompenzálják. A különböző adminisztratív-jogi eredetű kihívásokat (a tananyaghoz, tan-
tervhez kapcsolódó kérdések, tanítási órák száma, osztályméret stb.) a nemzetközi átlagnál nagyobb 
mértékben érzik problémának a 4. és a 8. évfolyamosokat tanító magyar pedagógusok.
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Táblázatok

60. táblázat Az oktatásban eltöltött évek száma TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország

20 vagy több év Legalább 10,  
de kevesebb mint 20 év

Legalább 5,  
de kevesebb mint 10 év Kevesebb mint 5 év

A tanításban 
eltöltött évek 

átlaga
Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag
pontszám

Anglia  19 (3,2) 557 (8,7) 24 (3,4) 531 (6,4) 22 (3,6) 557 (10,5) 35 (3,8) 546 (5,1) 11 (0,7)
Ausztrália  36 (4,0) 522 (4,2) 24 (3,3) 519 (5,8) 17 (2,8) 518 (7,2) 23 (3,8) 510 (10,4) 15 (0,9)
Bahrein  10 (1,3) 463 (9,7) 44 (2,8) 455 (3,2) 18 (1,4) 455 (4,1) 29 (2,2) 444 (3,6) 10 (0,2)
Belgium (flamand)  42 (3,5) 552 (3,7) 34 (3,0) 545 (3,2) 15 (2,4) 538 (6,0) 10 (1,9) 535 (6,7) 18 (0,8)
Bulgária  84 (2,7) 528 (5,2) 9 (2,0) 545 (14,3) 4 (1,4) 476 (21,5) 3 (1,2) 503 (17,8) 27 (0,7)
Chile  28 (3,7) 462 (6,2) 17 (3,5) 475 (8,0) 37 (4,7) 457 (5,6) 18 (3,7) 445 (6,9) 13 (0,9)
Ciprus  33 (3,1) 524 (3,4) 52 (3,3) 523 (3,6) 13 (2,4) 518 (7,2) 2 (1,1) ~ ~ 16 (0,5)
Csehország  50 (3,7) 529 (3,1) 30 (3,4) 526 (4,8) 10 (2,0) 533 (4,2) 10 (2,2) 524 (5,9) 20 (0,8)
Dánia  29 (3,5) 537 (6,0) 38 (3,8) 538 (3,9) 17 (2,9) 544 (6,3) 16 (3,0) 529 (8,3) 15 (0,8)
Dél–afrikai Köztársaság  44 (3,9) 373 (6,2) 26 (3,0) 375 (10,0) 19 (2,9) 359 (12,7) 10 (2,1) 415 (20,6) 17 (0,8)
Egyesült Államok  24 (2,4) 544 (5,5) 35 (2,8) 540 (3,8) 20 (2,1) 535 (6,2) 21 (2,5) 530 (4,9) 13 (0,5)
Egyesült Arab Emírségek  12 (1,6) 474 (8,8) 32 (2,4) 447 (5,2) 31 (2,7) 453 (6,9) 25 (2,1) 453 (6,4) 10 (0,3)
Észak–Írország r 34 (4,3) 578 (6,2) 31 (4,1) 575 (5,6) 21 (3,8) 571 (7,8) 14 (3,1) 556 (8,6) 15 (0,8)
Finnország  38 (2,7) 539 (2,5) 31 (3,1) 533 (3,7) 15 (1,8) 535 (3,1) 16 (2,2) 530 (6,1) 16 (0,5)
Franciaország  26 (3,5) 497 (6,1) 42 (3,7) 488 (4,5) 21 (3,0) 484 (4,9) 10 (2,1) 472 (8,2) 15 (0,8)
Grúzia  64 (4,3) 456 (5,4) 25 (3,8) 474 (7,5) 9 (2,7) 466 (14,3) 1 (1,1) ~ ~ 22 (1,0)
Hollandia r 32 (4,0) 533 (3,0) 38 (4,2) 528 (2,8) 20 (3,1) 527 (4,3) 10 (2,5) 532 (5,8) 17 (1,0)
Hongkong  27 (3,8) 608 (5,6) 43 (4,6) 613 (4,9) 17 (3,9) 629 (9,7) 13 (2,4) 613 (7,1) 15 (0,8)
Horvátország  67 (3,2) 506 (2,2) 21 (3,1) 498 (4,8) 8 (1,8) 488 (7,8) 4 (1,4) 500 (5,0) 24 (0,7)
Indonézia  36 (3,2) 397 (7,4) 35 (3,2) 406 (5,9) 19 (2,6) 401 (9,6) 10 (2,6) 382 (20,6) 16 (0,6)
Irán  48 (3,2) 441 (5,5) 26 (3,1) 421 (8,7) 13 (2,6) 428 (13,3) 13 (3,0) 425 (18,6) 17 (0,6)
Írország  21 (3,5) 550 (5,2) 39 (4,1) 548 (4,8) 23 (3,4) 544 (4,8) 17 (2,8) 547 (5,7) 13 (0,8)
Japán  40 (3,5) 591 (2,6) 19 (2,9) 601 (5,0) 16 (2,8) 590 (4,0) 25 (3,2) 591 (4,0) 16 (0,8)
Jordánia  14 (2,8) 376 (12,7) 23 (3,6) 386 (9,6) 31 (3,4) 392 (6,8) 32 (3,7) 393 (7,8) 10 (0,6)
Kanada  29 (2,8) 513 (2,8) 39 (2,6) 509 (4,2) 18 (2,2) 508 (5,7) 13 (1,4) 519 (5,8) 15 (0,5)
Katar  14 (2,9) 463 (10,8) 21 (2,8) 431 (10,7) 43 (3,7) 431 (6,3) 21 (2,9) 451 (7,4) 10 (0,6)
Kazahsztán  57 (3,8) 546 (6,2) 27 (3,4) 548 (8,8) 8 (1,7) 536 (17,7) 9 (2,5) 539 (12,6) 21 (0,9)
Koreai Köztársaság  35 (3,7) 617 (4,2) 31 (3,4) 606 (3,3) 14 (2,2) 610 (6,3) 21 (3,0) 595 (4,8) 16 (0,7)
Kuvait r 12 (3,0) 369 (14,3) 26 (2,6) 352 (9,5) 33 (3,4) 346 (8,6) 29 (3,6) 349 (8,8) 9 (0,6)
Lengyelország  46 (3,5) 538 (3,3) 35 (3,7) 526 (3,6) 12 (2,4) 537 (8,1) 7 (1,8) 549 (10,3) 19 (0,6)
Litvánia  83 (2,8) 534 (3,0) 14 (2,7) 549 (9,3) 2 (1,0) ~ ~ 1 (0,6) ~ ~ 28 (0,6)
Magyarország  73 (3,2) 526 (3,6) 18 (2,8) 537 (7,7) 7 (1,3) 530 (11,2) 1 (0,7) ~ ~ 24 (0,6)
Marokkó  42 (2,8) 369 (4,6) 35 (3,5) 363 (5,6) 8 (2,0) 396 (18,0) 15 (2,2) 417 (16,2) 18 (0,6)
Németország  56 (3,4) 525 (3,0) 25 (3,0) 523 (3,7) 9 (1,9) 508 (10,0) 10 (2,1) 515 (6,4) 22 (0,8)
Norvégia  23 (3,8) 552 (4,4) 42 (4,1) 551 (3,6) 21 (3,9) 547 (7,0) 14 (2,7) 549 (4,8) 14 (0,9)
Olaszország  69 (3,5) 507 (2,9) 26 (3,2) 508 (5,5) 4 (1,6) 512 (9,8) 2 (1,1) ~ ~ 24 (0,7)
Omán  8 (1,6) 422 (10,7) 48 (3,2) 434 (4,1) 33 (3,1) 421 (4,8) 10 (1,6) 409 (12,3) 10 (0,3)
Oroszország  78 (2,8) 569 (4,3) 12 (2,5) 554 (9,9) 5 (1,3) 561 (7,8) 4 (1,7) 526 (15,5) 25 (0,7)
Portugália  50 (3,5) 541 (4,1) 46 (3,5) 541 (4,1) 3 (1,1) 549 (14,6) 1 (0,6) ~ ~ 22 (0,6)
Spanyolország  52 (3,4) 507 (3,7) 29 (3,0) 502 (4,1) 11 (2,0) 496 (7,5) 8 (1,8) 518 (5,8) 21 (0,8)
Svédország  21 (3,6) 519 (4,1) 43 (4,5) 517 (5,5) 21 (3,5) 518 (6,3) 15 (3,2) 523 (6,3) 15 (0,9)
Szaúd–Arábia  23 (3,0) 382 (7,9) 34 (3,5) 374 (8,6) 27 (3,4) 385 (7,9) 16 (2,9) 405 (11,5) 13 (0,6)
Szerbia  61 (3,5) 516 (5,4) 23 (3,0) 523 (4,9) 9 (2,2) 528 (8,4) 7 (2,3) 513 (10,7) 20 (0,7)
Szingapúr  14 (1,9) 615 (8,8) 30 (2,5) 617 (7,4) 23 (2,2) 621 (8,3) 32 (2,4) 617 (5,8) 11 (0,5)
Szlovákia  63 (2,7) 500 (2,9) 22 (2,8) 494 (6,0) 6 (1,6) 507 (9,7) 8 (1,9) 496 (9,4) 23 (0,6)
Szlovénia  64 (3,0) 522 (2,4) 27 (3,2) 520 (3,7) 6 (1,5) 506 (6,1) 3 (1,1) 534 (8,9) 24 (0,6)
Tajvan  40 (3,9) 598 (2,9) 42 (4,2) 598 (3,2) 10 (2,5) 593 (7,5) 8 (1,9) 587 (5,0) 17 (0,6)
Törökország  35 (3,3) 511 (5,1) 33 (3,4) 489 (4,8) 17 (2,4) 471 (8,2) 15 (2,2) 419 (13,5) 16 (0,6)
Új–Zéland  27 (2,3) 498 (6,1) 34 (2,8) 490 (3,2) 21 (2,0) 490 (5,1) 18 (1,8) 485 (8,2) 14 (0,5)
Nemzetközi átlag  40 (0,5) 508 (0,9) 31 (0,5) 505 (0,9) 16 (0,4) 502 (1,3) 13 (0,3) 500 (1,5) 17 (0,1)

  
 

 TIMSS2015
Természettudomány4

Magyarország  74 (3,1) 537 (3,6) 16 (2,5) 555 (7,6) 7 (1,4) 566 (11,0) 2 (0,9) ~ ~ 25 (0,7)
Nemzetközi átlag  39 (0,5) 510 (1,1) 30 (0,5) 507 (0,9) 17 (0,4) 505 (1,4) 14 (0,4) 502 (1,5) 17 (0,1)

A tanárok válaszai alapján.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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61. táblázat Az oktatásban eltöltött évek száma TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ország

20 vagy több év Legalább 10,  
de kevesebb mint 20 év

Legalább 5,  
de kevesebb mint 10 év Kevesebb mint 5 év

A tanításban 
eltöltött évek 

átlaga
Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag
pontszám

Anglia  17 (3,1) 511 (13,4) 25 (4,0) 524 (10,8) 29 (3,6) 508 (9,9) 29 (3,7) 525 (10,5) 11 (0,7)
Ausztrália  36 (3,3) 514 (5,5) 28 (2,6) 505 (6,6) 19 (2,3) 508 (7,4) 18 (2,1) 498 (8,6) 16 (0,7)
Bahrein  20 (3,8) 455 (6,4) 41 (3,6) 453 (3,7) 22 (4,2) 463 (6,2) 18 (3,1) 437 (5,6) 12 (0,9)
Botswana  8 (2,2) 398 (8,8) 32 (4,1) 386 (4,1) 22 (3,6) 401 (5,1) 38 (4,4) 388 (4,6) 9 (0,6)
Chile  36 (4,5) 430 (6,4) 21 (3,6) 431 (8,8) 22 (3,4) 430 (8,9) 21 (4,3) 429 (11,9) 16 (1,2)
Dél-afrikai Köztársaság  33 (3,5) 377 (8,7) 23 (3,4) 366 (8,8) 24 (3,2) 383 (13,1) 19 (2,9) 371 (9,2) 14 (0,7)
Egyesült Államok  25 (2,9) 527 (5,8) 38 (2,9) 509 (5,1) 18 (2,3) 526 (7,0) 19 (2,0) 520 (7,1) 14 (0,6)
Egyesült Arab Emírségek  24 (2,2) 452 (6,6) 41 (2,5) 463 (5,0) 25 (2,3) 485 (5,9) 10 (1,1) 466 (8,2) 14 (0,3)
Egyiptom  46 (3,6) 394 (5,5) 22 (2,9) 405 (11,1) 23 (3,1) 376 (8,0) 9 (2,4) 393 (18,9) 17 (0,7)
Grúzia  78 (3,1) 450 (4,0) 12 (2,7) 464 (12,2) 8 (2,0) 486 (16,3) 2 (0,8) ~ ~ 26 (0,9)
Hongkong  32 (3,8) 603 (9,9) 26 (3,9) 586 (9,7) 25 (3,5) 589 (7,6) 17 (3,6) 601 (11,2) 14 (0,8)
Irán  48 (3,8) 447 (6,7) 38 (3,8) 441 (6,5) 13 (2,2) 391 (7,8) 1 (0,7) ~ ~ 18 (0,5)
Írország  31 (2,8) 527 (5,2) 28 (2,5) 520 (7,3) 22 (2,1) 525 (6,1) 19 (2,4) 518 (4,8) 14 (0,6)
Izrael  40 (2,5) 529 (7,4) 29 (2,5) 505 (10,6) 15 (1,9) 496 (9,6) 16 (1,7) 490 (9,9) 16 (0,5)
Japán  42 (3,6) 589 (3,7) 21 (3,0) 586 (7,5) 20 (2,7) 587 (5,0) 17 (2,5) 580 (5,3) 17 (0,8)
Jordánia  14 (2,4) 383 (8,1) 26 (3,2) 392 (5,9) 34 (3,8) 390 (7,2) 26 (3,2) 378 (6,5) 10 (0,5)
Kanada  28 (3,1) 533 (3,5) 45 (3,3) 527 (4,1) 15 (2,4) 532 (5,5) 12 (2,1) 536 (7,6) 15 (0,5)
Katar  20 (3,2) 439 (9,8) 43 (4,0) 432 (5,9) 28 (2,7) 437 (7,6) 9 (2,0) 452 (13,0) 13 (0,4)
Kazahsztán  57 (3,7) 536 (6,9) 21 (3,2) 521 (12,4) 12 (3,1) 515 (15,5) 10 (2,2) 517 (17,0) 20 (0,9)
Koreai Köztársaság  36 (3,2) 609 (3,6) 22 (2,9) 606 (4,9) 15 (3,1) 610 (11,1) 26 (3,0) 599 (5,6) 14 (0,6)
Kuvait  21 (3,4) 392 (11,1) 36 (4,2) 401 (8,3) 30 (3,8) 393 (11,2) 13 (2,4) 371 (13,6) 13 (0,6)
Libanon  25 (3,6) 456 (7,2) 32 (3,4) 433 (6,3) 27 (3,8) 441 (10,6) 16 (3,0) 440 (9,5) 13 (0,8)
Litvánia  76 (3,6) 511 (3,6) 18 (3,3) 518 (6,9) 4 (1,5) 472 (18,9) 2 (1,2) ~ ~ 27 (0,8)
Magyarország  69 (3,6) 512 (4,5) 23 (3,5) 523 (11,1) 4 (1,5) 540 (26,8) 4 (1,1) 484 (26,4) 25 (0,8)
Malajzia  14 (2,4) 475 (10,8) 41 (4,0) 455 (7,4) 29 (4,0) 470 (8,3) 16 (2,9) 475 (8,9) 12 (0,6)
Málta  15 (0,1) 482 (2,6) 38 (0,2) 495 (1,6) 24 (0,1) 491 (2,0) 23 (0,1) 505 (2,2) 12 (0,0)
Marokkó  54 (3,0) 392 (3,1) 14 (2,4) 375 (6,0) 11 (2,0) 379 (7,4) 20 (2,4) 374 (5,0) 20 (0,7)
Norvégia  25 (3,5) 513 (4,1) 41 (4,1) 514 (3,9) 19 (2,9) 518 (4,3) 15 (2,7) 501 (4,1) 15 (0,8)
Olaszország  63 (4,1) 497 (3,6) 19 (3,2) 482 (5,6) 13 (2,7) 497 (6,3) 4 (1,6) 472 (19,4) 23 (1,0)
Omán  16 (2,4) 395 (6,9) 44 (3,9) 413 (4,2) 30 (3,1) 395 (5,4) 10 (2,0) 399 (8,3) 13 (0,5)
Oroszország  62 (3,3) 534 (5,7) 24 (3,5) 546 (9,1) 7 (1,7) 525 (9,8) 7 (1,7) 546 (22,6) 23 (0,7)
Svédország  21 (3,5) 502 (6,5) 46 (3,8) 504 (4,3) 20 (3,9) 502 (4,5) 13 (2,7) 482 (6,7) 14 (0,7)
Szaúd-Arábia  14 (3,3) 374 (11,1) 39 (4,1) 375 (8,7) 26 (3,7) 361 (6,2) 21 (3,6) 357 (8,6) 11 (0,7)
Szingapúr  11 (1,6) 619 (14,8) 19 (2,2) 625 (8,3) 30 (2,4) 617 (7,4) 40 (2,5) 620 (5,8) 9 (0,4)
Szlovénia  53 (3,3) 516 (2,7) 29 (2,9) 518 (4,4) 12 (2,1) 520 (6,5) 5 (1,3) 508 (7,9) 21 (0,7)
Tajvan  23 (3,4) 602 (7,1) 43 (4,0) 601 (4,7) 20 (3,3) 598 (7,3) 14 (2,6) 590 (9,7) 14 (0,7)
Thaiföld  28 (3,1) 430 (8,8) 19 (3,0) 439 (14,3) 16 (2,7) 436 (10,8) 36 (3,8) 427 (8,7) 13 (0,9)
Törökország  11 (2,4) 476 (11,5) 31 (2,9) 497 (9,4) 25 (2,7) 452 (5,7) 33 (3,0) 420 (7,0) 10 (0,6)
Új-Zéland  40 (3,4) 502 (6,6) 26 (2,7) 485 (6,8) 14 (2,1) 493 (10,1) 21 (2,5) 488 (8,3) 17 (1,0)
Nemzetközi átlag  34 (0,5) 484 (1,2) 30 (0,5) 483 (1,2) 20 (0,5) 480 (1,6) 17 (0,4) 477 (1,8) 16 (0,1)
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Magyarország  64 (2,5) 526 (4,1) 22 (1,9) 530 (5,9) 10 (1,4) 513 (8,3) 4 (0,7) 534 (9,6) 23 (0,5)
Nemzetközi átlag  32 (0,5) 487 (1,4) 30 (0,5) 487 (1,1) 20 (0,4) 486 (1,3) 18 (0,4) 486 (1,4) 15 (0,1)

A tanárok válaszai alapján.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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62. táblázat  Szakmai továbbképzések matematikából az elmúlt két évben TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország

Tanulók aránya (%) a tanárok szakmai továbbképzésének iránya szerint

Tananyag Módszertan/
pedagógia Tanterv

Az információ
technológia 
integrálása a 

matematikába

A tanulók 
kritikai gon

dolkodásának, 
probléma
megoldó 

képességének 
fejlesztése

Teljesítmény
mérés

A tanulók  
egyéni 

szükségletei
nek kezelése

Anglia  64 (3,7) 68 (3,6) 72 (3,8) 31 (3,9) 52 (3,9) 51 (4,2) 43 (4,1)
Ausztrália  70 (2,7) 62 (3,9) 66 (4,1) 37 (3,8) 50 (4,2) 43 (3,6) 52 (4,0)
Bahrein  52 (1,6) 66 (2,0) 59 (2,9) 61 (2,0) 57 (3,9) 50 (3,4) 50 (2,0)
Belgium (flamand)  14 (2,3) 16 (2,6) 22 (3,1) 25 (3,1) 18 (2,6) 10 (2,1) 42 (3,3)
Bulgária  15 (2,7) 15 (2,8) 20 (4,0) 30 (3,8) 13 (2,9) 31 (3,3) 28 (3,5)
Chile  44 (4,2) 33 (4,1) 28 (4,4) 27 (4,2) 32 (4,4) 17 (3,7) 26 (3,9)
Ciprus  86 (2,2) 70 (2,6) 86 (2,3) 51 (3,3) 48 (3,3) 40 (3,5) 25 (3,1)
Csehország  21 (2,9) 31 (3,6) 9 (2,3) 40 (3,4) 29 (3,1) 9 (2,0) 36 (2,9)
Dánia  22 (3,5) 23 (3,2) 11 (2,3) 22 (3,1) 9 (2,1) 12 (2,4) 23 (3,3)
Dél-afrikai Köztársaság  79 (2,5) 54 (3,1) 82 (2,6) 38 (3,4) 66 (3,3) 83 (2,3) 61 (3,2)
Egyesült Államok  71 (2,4) 62 (2,5) 70 (2,5) 41 (2,3) 62 (2,8) 48 (2,7) 59 (2,6)
Egyesült Arab Emírségek  60 (2,2) 59 (2,6) 59 (2,5) 60 (2,3) 72 (2,2) 60 (2,4) 67 (2,3)
Észak-Írország r 50 (4,6) 63 (4,3) 54 (5,0) 40 (4,7) 46 (4,8) 57 (4,9) 45 (4,3)
Finnország  6 (1,3) 17 (2,3) 4 (1,3) 11 (2,2) 11 (2,0) 3 (0,9) 24 (2,7)
Franciaország  26 (3,0) 30 (2,9) 13 (2,3) 10 (2,2) 16 (2,6) 3 (1,0) 15 (2,5)
Grúzia  30 (3,7) 38 (4,1) 34 (4,3) 59 (4,5) 49 (4,2) 38 (3,9) 48 (4,1)
Hollandia r 22 (4,0) 28 (4,1) 15 (3,0) 18 (3,7) 23 (3,5) 19 (3,8) 49 (4,3)
Hongkong  78 (3,2) 83 (3,1) 53 (4,0) 69 (4,0) 73 (4,6) 45 (4,7) 51 (4,7)
Horvátország  59 (3,7) 43 (4,0) 37 (3,7) 31 (3,6) 50 (3,8) 31 (3,3) 57 (4,0)
Indonézia  52 (3,6) 60 (3,6) 43 (3,6) 40 (3,4) 71 (2,8) 68 (3,1) 63 (3,3)
Irán  80 (2,6) 79 (3,0) 59 (3,3) 29 (3,5) 34 (3,6) 44 (3,8) 39 (3,5)
Írország  46 (3,7) 37 (3,7) 38 (4,1) 34 (4,0) 45 (3,9) 25 (3,6) 27 (3,8)
Japán  43 (3,4) 52 (3,8) 13 (2,2) 23 (2,8) 30 (2,8) 16 (2,6) 44 (3,3)
Jordánia  31 (4,1) 49 (4,0) 35 (4,1) 37 (3,3) 48 (3,8) 40 (3,9) 52 (3,9)
Kanada  65 (2,9) 71 (2,6) 48 (2,6) 36 (2,7) 63 (2,2) 49 (2,7) 53 (2,5)
Katar  64 (3,1) 68 (2,7) 57 (3,2) 57 (2,8) 67 (2,8) 62 (2,9) 66 (3,4)
Kazahsztán  49 (4,1) 59 (4,0) 65 (4,1) 76 (3,8) 81 (3,2) 73 (3,6) 69 (4,0)
Koreai Köztársaság  32 (3,6) 40 (3,8) 44 (3,9) 16 (3,0) 42 (4,1) 33 (4,0) 38 (4,0)
Kuvait  56 (3,5) 59 (3,1) 55 (3,5) 57 (3,5) 50 (3,8) 45 (3,6) 56 (3,8)
Lengyelország  85 (2,6) 69 (3,9) 72 (3,3) 68 (3,6) 47 (3,8) 51 (3,9) 70 (3,6)
Litvánia  12 (2,4) 14 (2,8) 13 (2,6) 60 (4,0) 54 (3,7) 46 (3,4) 55 (3,6)
Magyarország  14 (3,0) 20 (3,0) 9 (2,3) 15 (2,8) 17 (2,6) 9 (2,2) 27 (3,6)
Marokkó  13 (2,0) 19 (2,4) 15 (2,3) 8 (1,8) 19 (2,4) 19 (2,5) 24 (2,7)
Németország  43 (3,7) 33 (3,7) 32 (3,8) 1 (0,9) 32 (3,5) 20 (3,4) 45 (3,0)
Norvégia  18 (3,0) 18 (2,7) 6 (1,8) 14 (3,2) 16 (3,4) 13 (2,9) 11 (2,7)
Olaszország  16 (2,5) 28 (3,1) 20 (2,7) 26 (3,5) 20 (3,0) 12 (2,6) 28 (3,4)
Omán  40 (2,8) 65 (2,8) 36 (3,4) 37 (2,8) 48 (3,1) 42 (2,9) 36 (2,7)
Oroszország  37 (3,8) 43 (4,2) 68 (3,4) 67 (3,2) 51 (3,8) 66 (3,2) 55 (3,5)
Portugália  46 (3,3) 37 (3,0) 49 (3,5) 23 (2,5) 22 (3,0) 13 (2,5) 24 (2,7)
Spanyolország  27 (3,5) 34 (4,2) 23 (2,9) 34 (3,9) 32 (3,5) 17 (2,5) 45 (3,7)
Svédország  56 (4,3) 58 (4,3) 43 (4,6) 10 (2,5) 50 (4,5) 49 (4,1) 24 (3,5)
Szaúd-Arábia  50 (4,0) 68 (3,7) 44 (4,3) 45 (3,4) 53 (4,1) 41 (4,4) 49 (4,1)
Szerbia  49 (3,8) 33 (3,6) 29 (3,6) 19 (3,0) 45 (3,9) 30 (3,7) 42 (4,4)
Szingapúr  64 (2,9) 81 (2,6) 60 (2,5) 59 (2,7) 58 (2,8) 62 (2,9) 43 (2,7)
Szlovákia  5 (1,3) 11 (2,0) 27 (2,8) 37 (3,4) 17 (2,8) 11 (2,0) 22 (2,9)
Szlovénia  20 (3,0) 17 (2,5) 31 (3,7) 29 (3,5) 29 (3,7) 38 (3,7) 30 (3,4)
Tajvan  44 (4,1) 50 (3,8) 46 (4,1) 34 (3,4) 40 (3,7) 39 (4,0) 62 (3,3)
Törökország  5 (1,5) 6 (1,4) 6 (1,6) 9 (2,0) 10 (2,1) 7 (1,8) 12 (2,3)
Új-Zéland  74 (2,8) 70 (3,0) 63 (2,9) 42 (2,8) 59 (2,9) 58 (2,5) 62 (3,2)
Nemzetközi átlag  43 (0,5) 45 (0,5) 40 (0,5) 36 (0,5) 41 (0,5) 36 (0,5) 42 (0,5)

A tanárok válaszai alapján.
A tanárok több, különböző tartalmú továbbképzést is megjelölhettek. 
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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63. táblázat Szakmai továbbképzések természettudományból az elmúlt két évben TIMSS2015
Természettudomány4

Ország

Tanulók aránya (%) a tanárok szakmai továbbképzésének iránya szerint

Tananyag Módszertan/
pedagógia Tanterv

Az 
információ
technológia 
integrálása 

a természet
tudományi 

tárgy tanítá
sába

A tanulók 
kritikai 

gondolko
dásának, 

kutatási ké
pességének 
fejlesztése

Teljesít
ménymérés

A tanulók 
egyéni szük
ségleteinek 

kezelése

A természet
tudományi 
ismeretek 

integrálása 
más tan

tárgyakba

Anglia r 37 (4,4) r 32 (4,0) r 47 (4,4) r 16 (3,1) r 33 (4,0) r 30 (3,8) r 24 (3,8) r 23 (3,3)
Ausztrália  31 (2,9)  27 (3,4)  40 (3,6)  16 (2,5)  32 (3,3)  16 (2,6)  28 (3,1)  22 (3,3)
Bahrein  45 (1,7)  68 (1,5)  44 (1,7)  64 (1,6)  66 (1,6)  46 (1,8)  55 (1,7)  65 (1,9)
Belgium (flamand)  37 (3,0)  26 (2,9)  50 (3,4)  29 (3,0)  20 (2,7)  15 (2,7)  22 (2,9)  25 (2,7)
Bulgária  15 (3,4)  10 (2,2)  19 (3,4)  20 (4,0)  8 (2,6)  31 (3,3)  21 (3,0)  21 (3,7)
Chile  21 (3,5)  18 (3,6)  15 (3,4)  15 (3,3)  16 (3,4)  17 (3,6)  24 (3,8)  14 (3,2)
Ciprus  52 (3,9)  60 (3,9)  56 (4,2)  32 (3,5)  48 (3,5)  25 (3,4)  22 (4,3)  21 (2,6)
Csehország  19 (2,7)  14 (2,2)  3 (1,1)  28 (3,0)  17 (2,4)  4 (1,5)  29 (3,1)  14 (2,1)
Dánia  15 (2,8)  11 (2,7)  10 (2,4)  7 (1,9)  9 (2,2)  8 (1,9)  13 (2,7)  8 (2,2)
Egyesült Államok r 42 (2,5) r 33 (2,4) r 43 (2,6) r 28 (2,3) r 40 (2,9) r 22 (2,6) r 37 (2,7) r 41 (2,5)
Egyesült Arab Emírségek  59 (2,1)  53 (2,3)  59 (2,0)  51 (2,3)  66 (2,0)  56 (2,3)  61 (2,6)  54 (2,4)
Észak-Írország r 27 (4,1) r 31 (4,2) r 25 (4,0) r 24 (4,3) r 31 (4,1) r 7 (2,5) r 20 (3,7) r 31 (4,1)
Finnország  3 (1,3)  5 (1,7)  5 (1,6)  8 (2,1)  4 (1,5)  2 (1,2)  12 (2,0)  7 (1,8)
Franciaország  14 (2,5)  18 (2,6)  10 (2,4)  8 (2,1)  9 (2,3)  4 (1,6)  12 (2,6)  8 (2,0)
Grúzia  28 (3,8)  31 (3,5)  31 (3,8)  53 (4,6)  37 (4,0)  32 (4,1)  39 (4,0)  43 (4,1)
Hollandia r 3 (1,8) r 3 (1,3) r 5 (2,3) r 5 (1,9) r 21 (4,2) r 2 (1,2) r 24 (4,0) r 13 (3,3)
Hongkong  42 (4,7)  43 (4,7)  36 (4,7)  45 (4,9)  63 (5,2)  25 (3,8)  46 (4,9)  31 (4,1)
Horvátország  51 (4,1)  38 (3,3)  43 (3,5)  32 (3,8)  37 (3,1)  27 (3,5)  38 (3,7)  50 (3,7)
Indonézia  45 (3,2)  52 (3,3)  42 (3,2)  46 (3,5)  70 (2,9)  64 (3,4)  57 (3,7)  61 (3,5)
Irán  55 (3,5)  66 (3,7)  46 (3,2)  21 (3,1)  28 (3,2)  35 (3,6)  39 (3,5)  28 (3,5)
Írország  18 (3,3)  14 (3,2)  20 (3,5)  12 (2,7)  17 (3,0)  7 (1,8)  13 (3,0)  24 (3,8)
Japán  41 (4,5)  42 (4,3)  11 (2,7)  20 (3,4)  10 (2,6)  11 (2,4)  20 (3,1)  3 (1,4)
Kanada  18 (1,9)  18 (2,0)  15 (1,7)  22 (2,5)  32 (2,6)  12 (1,8)  31 (2,3)  23 (2,1)
Katar  61 (3,4)  61 (2,6)  61 (3,9)  58 (3,3)  68 (2,9)  58 (3,3)  66 (3,6)  59 (3,2)
Kazahsztán  50 (4,7)  59 (4,3)  60 (4,3)  74 (3,6)  77 (3,7)  66 (4,0)  64 (4,2)  62 (4,1)
Koreai Köztársaság  46 (4,0)  46 (4,2)  54 (4,3)  30 (3,5)  39 (4,1)  30 (3,6)  36 (4,0)  39 (4,1)
Kuvait  65 (3,0)  67 (3,3)  62 (3,8)  70 (2,9)  71 (3,0)  56 (4,3)  63 (3,2)  60 (3,4)
Lengyelország  74 (3,3)  49 (3,8)  61 (4,6)  67 (4,3)  44 (3,4)  35 (3,8)  59 (3,8)  39 (4,3)
Litvánia  13 (2,6)  15 (2,9)  15 (2,5)  48 (4,1)  46 (3,3)  27 (3,3)  41 (3,4)  42 (4,1)
Magyarország  4 (1,3)  8 (2,0)  4 (1,5)  10 (2,1)  12 (2,3)  4 (1,7)  21 (3,0)  10 (2,1)
Marokkó  5 (1,4)  12 (2,4) r 10 (2,1)  12 (1,8) r 13 (2,4) r 17 (2,7)  20 (2,7)  14 (2,4)
Németország  36 (3,3)  24 (3,0)  29 (3,2)  6 (1,9)  25 (2,9)  12 (2,4)  22 (2,8)  16 (2,5)
Norvégia r 11 (2,8) r 11 (2,6) r 6 (2,2) r 3 (1,5) r 6 (2,3) r 4 (1,8) r 11 (2,6) r 7 (2,1)
Olaszország  11 (2,4)  11 (2,6)  10 (2,2)  13 (2,5)  12 (2,4)  5 (1,3)  20 (3,0)  12 (2,7)
Omán  45 (3,5)  55 (3,1)  40 (3,5)  29 (3,1)  41 (3,3)  47 (3,0)  27 (2,4)  33 (3,3)
Oroszország  37 (4,1)  41 (4,3)  66 (3,1)  60 (4,3)  49 (3,5)  63 (3,8)  47 (3,2)  54 (3,5)
Portugália  19 (3,3)  17 (2,8)  9 (2,3)  12 (2,1)  10 (1,9)  6 (1,8)  18 (2,7)  11 (2,3)
Spanyolország  16 (2,7)  20 (3,1)  18 (2,6)  34 (3,6)  23 (2,9)  15 (2,4)  40 (3,6)  27 (3,3)
Svédország  31 (4,2)  27 (4,1)  30 (4,0)  6 (2,1)  12 (2,4)  21 (3,7)  18 (3,0)  18 (3,7)
Szaúd-Arábia  52 (3,7)  66 (3,8)  56 (4,3)  45 (4,0)  61 (3,8)  48 (3,9)  50 (4,1)  44 (3,8)
Szerbia  31 (3,7)  21 (3,3)  16 (2,7)  20 (3,0)  30 (4,1)  19 (3,0)  38 (4,1)  29 (3,5)
Szingapúr  64 (2,7)  78 (2,1)  58 (2,7)  50 (2,6)  61 (2,5)  65 (2,6)  35 (2,7)  33 (2,8)
Szlovákia  10 (1,6)  12 (2,3)  33 (3,3)  39 (3,5)  21 (3,2)  10 (2,1)  17 (2,7)  36 (3,4)
Szlovénia  24 (3,1)  15 (2,5)  29 (3,6)  28 (3,4)  24 (3,2)  26 (3,2)  25 (3,3)  22 (3,6)
Tajvan  63 (4,3)  54 (3,0)  55 (4,3)  43 (4,2)  40 (4,1)  29 (3,7)  42 (3,8)  30 (3,7)
Törökország  3 (1,0)  4 (1,1)  5 (1,4)  9 (1,8)  9 (2,1)  10 (2,0)  8 (2,0)  7 (1,5)
Új-Zéland  26 (3,1)  27 (3,2)  24 (2,6)  20 (2,5)  37 (3,0)  11 (1,8)  25 (2,4)  27 (2,7)
Nemzetközi átlag  32 (0,5)  32 (0,5)  32 (0,5)  30 (0,5)  33 (0,5)  25 (0,4)  32 (0,5)  29 (0,5)

A tanárok válaszai alapján.
A tanárok több, különböző tartalmú továbbképzést is megjelölhettek.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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64. táblázat  Szakmai továbbképzések matematikából az elmúlt két évben TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ország

Tanulók aránya (%) a tanárok szakmai továbbképzésének iránya szerint

Tananyag Módszertan/
pedagógia Tanterv

Az információ
technológia 
integrálása a 

matematikába

A tanulók kriti
kai gondolko

dásának, prob
lémamegoldó 
képességének 

fejlesztése

Teljesítmény
mérés

A tanulók egyé
ni szükségletei

nek kezelése

Anglia 59 (4,2) 65 (4,4) 65 (3,7) 41 (4,7) 43 (4,4) 43 (4,3) 48 (4,4)
Ausztrália 65 (2,6) 67 (2,7) 71 (2,8) 59 (2,6) 49 (3,9) 47 (3,4) 58 (3,8)
Bahrein 45 (3,2) 65 (2,9) 44 (2,7) 69 (2,9) 60 (3,5) 58 (3,6) 64 (3,6)
Botswana 45 (4,1) 28 (3,7) 51 (4,8) 26 (4,1) 31 (4,3) 39 (4,3) 33 (4,5)
Chile 48 (4,0) 41 (4,6) 30 (3,5) 27 (4,1) 30 (4,0) 22 (3,7) 18 (3,2)
Dél-afrikai Köztársaság 84 (3,0) 58 (3,6) 86 (2,4) 45 (3,5) 56 (3,2) 73 (2,7) 52 (3,7)
Egyesült Államok 78 (2,5) 70 (2,7) 84 (2,0) 65 (2,9) 62 (2,7) 61 (2,8) 59 (3,1)
Egyesült Arab Emírségek 59 (2,4) 60 (2,8) 60 (2,3) 71 (2,1) 71 (2,2) 59 (2,6) 68 (2,1)
Egyiptom 49 (4,0) 60 (3,7) 40 (3,6) 40 (3,5) 55 (4,0) 47 (4,1) 56 (3,9)
Grúzia 39 (4,3) 41 (4,2) 41 (4,5) 53 (4,7) 40 (4,5) 34 (4,2) 35 (4,3)
Hongkong 63 (4,3) 64 (4,7) 51 (4,5) 58 (4,5) 42 (4,5) 42 (4,4) 50 (4,4)
Irán 74 (3,0) 83 (2,9) 55 (3,9) 39 (3,5) 42 (3,4) 40 (2,7) 36 (3,0)
Írország 94 (1,2) 78 (2,6) 91 (1,7) 65 (2,9) 71 (2,5) 40 (2,6) 35 (2,7)
Izrael 69 (2,7) 70 (2,5) 60 (2,9) 65 (2,8) 42 (3,4) 34 (2,5) 51 (2,6)
Japán 70 (3,0) 68 (3,6) 28 (3,6) 39 (3,6) 30 (3,4) 23 (3,3) 37 (3,7)
Jordánia 25 (3,3) 36 (3,4) 24 (2,7) 31 (3,3) 49 (3,3) 26 (3,4) 42 (3,8)
Kanada 66 (3,1) 72 (3,2) 47 (3,3) 62 (3,2) 64 (3,2) 49 (3,7) 57 (2,6)
Katar 67 (3,0) 71 (3,1) 60 (3,5) 62 (3,5) 59 (3,2) 62 (2,8) 64 (3,1)
Kazahsztán 59 (3,9) 73 (3,9) 60 (4,2) 82 (3,2) 75 (3,7) 66 (4,0) 66 (3,8)
Koreai Köztársaság 51 (3,1) 63 (3,3) 44 (3,1) 32 (3,1) 34 (3,3) 46 (3,8) 38 (3,3)
Kuvait 63 (4,1) 62 (4,3) 61 (4,0) 45 (3,9) 56 (3,8) 50 (4,0) 57 (4,3)
Libanon 57 (4,8) 60 (4,3) 51 (4,5) 53 (4,3) 53 (4,1) 57 (4,7) 47 (4,6)
Litvánia 62 (4,4) 61 (4,3) 57 (3,8) 70 (3,5) 53 (3,6) 68 (3,5) 50 (4,6)
Magyarország 28 (3,3) 36 (3,3) 15 (2,7) 31 (3,5) 18 (2,7) 20 (3,2) 22 (3,3)
Malajzia 47 (3,6) 65 (3,6) 46 (3,7) 36 (4,0) 70 (3,7) 56 (3,3) 33 (3,6)
Málta 45 (0,1) 60 (0,2) 54 (0,2) 57 (0,1) 33 (0,1) 41 (0,1) 44 (0,1)
Marokkó 23 (3,0) 27 (2,9) 20 (2,8) 41 (3,0) 14 (2,3) 24 (2,9) 13 (2,5)
Norvégia 18 (3,3) 24 (3,6) 11 (2,6) 36 (3,2) 12 (2,7) 22 (3,5) 12 (2,5)
Olaszország 26 (3,3) 40 (3,4) 30 (3,7) 41 (4,0) 25 (3,2) 24 (3,3) 45 (4,1)
Omán 50 (3,4) 56 (3,5) 36 (3,2) 38 (3,1) 41 (3,0) 36 (3,1) 27 (2,7)
Oroszország 70 (3,7) 79 (3,1) 77 (3,2) 78 (2,4) 42 (3,6) 51 (4,0) 51 (3,7)
Svédország 58 (4,6) 70 (4,4) 39 (4,5) 18 (2,5) 52 (4,1) 52 (4,0) 25 (3,6)
Szaúd-Arábia 49 (4,8) 69 (4,3) 36 (4,1) 37 (3,8) 44 (4,5) 33 (4,1) 40 (4,3)
Szingapúr 68 (2,5) 90 (1,7) 65 (2,6) 62 (2,6) 55 (2,7) 51 (2,9) 38 (2,9)
Szlovénia 60 (3,5) 57 (3,6) 36 (2,7) 55 (3,2) 36 (3,3) 40 (3,2) 35 (2,9)
Tajvan 78 (3,3) 65 (3,6) 72 (3,5) 60 (3,3) 40 (3,6) 65 (3,6) 46 (3,9)
Thaiföld 70 (3,5) 73 (3,6) 56 (4,1) 63 (3,5) 57 (3,9) 50 (3,9) 31 (3,4)
Törökország 19 (2,6) 27 (3,2) 25 (3,0) 27 (3,0) 26 (3,0) 33 (3,3) 21 (2,7)
Új-Zéland 66 (3,2) 63 (3,6) 61 (2,6) 58 (3,5) 37 (3,2) 51 (2,6) 48 (3,0)
Nemzetközi átlag 56 (0,6) 59 (0,6) 50 (0,5) 50 (0,5) 45 (0,6) 44 (0,6) 42 (0,6)

A tanárok válaszai alapján.
A tanárok több, különböző tartalmú továbbképzést is megjelölhettek.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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65. táblázat Szakmai továbbképzések természettudományból az elmúlt két évben TIMSS2015
Természettudomány8

Ország

Tanulók aránya (%) a tanárok szakmai továbbképzésének iránya szerint

Tananyag Módszertan/
pedagógia Tanterv

Az információ
technológia 
integrálása 
a természet

tudományi tárgy 
tanításába

A tanulók 
kritikai 

gondolkodásá
nak, kutatási 

képességének 
fejlesztése

Teljesítmény
mérés

A tanulók egyé
ni szükségletei

nek kezelése

Anglia r 54 (2,9) r 61 (3,0) r 62 (2,9) r 32 (3,1) r 41 (3,2) r 53 (2,9) r 56 (2,8)
Ausztrália  61 (2,7)  57 (3,3)  68 (2,7)  53 (2,8)  50 (2,7)  42 (2,8)  57 (2,6)
Bahrein  53 (2,5)  69 (2,5)  55 (2,6)  63 (2,3)  58 (2,8)  57 (3,3)  59 (3,1)
Botswana  38 (5,1)  26 (4,2)  36 (4,7)  22 (3,8)  21 (3,8)  28 (3,9)  30 (4,5)
Chile  43 (5,0)  28 (3,8) r 31 (4,1)  29 (4,1)  25 (4,3)  23 (4,0)  24 (3,5)
Dél-afrikai Köztársaság  79 (3,1)  52 (3,9)  81 (2,6)  50 (3,5)  58 (3,9)  67 (3,7)  54 (3,7)
Egyesült Államok r 75 (2,8) r 64 (2,8) r 76 (2,4) r 63 (3,3) r 68 (2,7) r 47 (3,1) r 66 (2,4)
Egyesült Arab Emírségek r 62 (2,2) r 69 (2,5) r 57 (2,3) r 72 (2,4) r 74 (1,9) r 64 (2,1) r 73 (1,9)
Egyiptom  45 (3,9)  62 (4,0)  38 (3,6)  59 (3,7)  59 (3,9)  54 (3,9)  55 (4,1)
Grúzia  44 (2,7)  47 (2,6)  43 (2,5)  58 (2,7)  46 (2,3)  43 (2,7)  42 (3,0)
Hongkong  69 (4,0)  70 (3,8)  63 (4,0)  53 (4,3)  48 (4,6)  40 (4,4)  49 (4,7)
Irán  86 (2,4)  87 (1,9)  62 (3,0)  46 (3,3)  36 (3,0)  57 (3,3)  35 (2,8)
Írország  42 (3,4)  38 (3,1)  28 (2,8)  36 (3,7)  34 (3,1)  26 (2,9)  24 (2,9)
Izrael  65 (3,2)  63 (3,2)  57 (3,4)  60 (3,4)  61 (3,1)  35 (3,1)  47 (3,6)
Japán  76 (3,4)  77 (3,3)  35 (4,2)  36 (3,9)  23 (3,4)  31 (3,9)  30 (3,8)
Jordánia  18 (2,3)  38 (3,1)  20 (2,5)  31 (3,2)  48 (3,9)  27 (3,2)  38 (3,9)
Kanada r 37 (3,5) r 39 (3,2) r 28 (3,3) r 47 (3,9) r 37 (2,9) r 26 (3,4) r 43 (3,6)
Katar  59 (3,1)  67 (2,4)  56 (2,9)  68 (2,7)  69 (2,6)  60 (2,9)  60 (3,2)
Kazahsztán  73 (2,0)  76 (1,9)  70 (2,4)  88 (1,8)  77 (2,5)  71 (2,5)  71 (2,4)
Koreai Köztársaság  69 (3,9)  76 (3,2)  56 (4,1)  46 (4,2)  47 (4,4)  50 (3,8)  39 (3,9)
Kuvait  69 (4,2)  74 (4,0)  60 (4,5)  61 (3,7)  61 (4,2)  60 (4,2)  62 (3,7)
Libanon  66 (4,1)  60 (4,0)  54 (4,3)  56 (4,4)  55 (4,4)  50 (4,2)  42 (4,5)
Litvánia  62 (1,8)  54 (2,6)  54 (2,3)  64 (2,5)  46 (2,0)  60 (2,1)  51 (2,0)
Magyarország  31 (2,2)  36 (2,3)  18 (2,1)  37 (2,5)  16 (2,1)  13 (1,7)  25 (2,0)
Malajzia  49 (4,4)  75 (3,9)  56 (4,0)  54 (4,0)  75 (3,5)  74 (3,8)  35 (4,0)
Málta  55 (0,5)  60 (0,5)  60 (0,5)  56 (0,5)  45 (0,5)  37 (0,5)  49 (0,4)
Marokkó  34 (2,0)  43 (2,2)  30 (2,0)  43 (2,2)  14 (1,3)  35 (2,1)  12 (1,6)
Norvégia  12 (2,5)  9 (2,5)  4 (1,7)  3 (1,3)  7 (2,0)  12 (2,9)  7 (2,3)
Olaszország  25 (3,1)  27 (3,6)  22 (3,3)  37 (3,6)  18 (3,1)  16 (3,0)  41 (3,9)
Omán  47 (3,2)  62 (3,4)  34 (2,9)  44 (3,6)  45 (3,5)  52 (3,5)  31 (3,3)
Oroszország  74 (1,8)  75 (2,6)  79 (1,7)  77 (1,8)  57 (2,4)  60 (2,3)  54 (2,5)
Svédország  35 (3,3)  32 (3,4)  36 (3,9)  28 (3,3)  23 (3,9)  32 (4,3)  28 (3,7)
Szaúd-Arábia  57 (4,5)  71 (4,0)  59 (4,7)  50 (4,5)  66 (4,2)  52 (4,7)  47 (4,1)
Szingapúr  70 (2,6)  91 (1,5)  67 (2,5)  67 (2,6)  65 (2,0)  59 (2,2)  40 (2,7)
Szlovénia  74 (1,9)  66 (2,0)  49 (2,4)  65 (2,2)  37 (1,9)  41 (2,3)  39 (2,6)
Tajvan  70 (3,6)  67 (4,2)  62 (3,7)  51 (4,1)  38 (3,9)  48 (4,0)  37 (4,2)
Thaiföld  76 (3,0)  84 (2,9)  60 (3,9)  67 (3,3)  59 (4,0)  52 (4,3)  35 (4,2)
Törökország  24 (3,3)  22 (3,1)  18 (3,0)  22 (2,7)  16 (2,4)  28 (3,6)  12 (2,0)
Új-Zéland  63 (3,5)  57 (4,6)  60 (2,8)  58 (4,0)  48 (3,7)  41 (4,0)  42 (4,2)
Nemzetközi átlag  55 (0,5)  57 (0,5)  49 (0,5)  50 (0,5)  45 (0,5)  44 (0,5)  42 (0,5)

A tanárok válaszai alapján.
A tanárok több, különböző tartalmú továbbképzést is megjelölhettek.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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66. táblázat A tanárok elégedettsége hivatásukkal TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország
Nagyon elégedett Elégedett Inkább elégedetlen

Átlag 
indexértékTanulók 

aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 
aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 

aránya (%) Átlag pontszám

Irán  83 (2,3) 430 (3,6) 16 (2,3) 439 (10,4) 1 (0,3) ~ ~ 11,3 (0,10)
Katar  75 (3,2) 438 (4,2) 22 (3,1) 442 (9,1) 3 (1,5) 460 (23,3) 11,0 (0,13)
Omán  74 (3,0) 428 (3,1) 24 (2,9) 422 (5,3) 2 (0,7) ~ ~ 10,8 (0,11)
Egyesült Arab Emírségek  70 (1,8) 461 (3,4) 27 (1,8) 437 (5,7) 3 (0,7) 405 (14,9) 10,7 (0,07)
Grúzia  69 (3,5) 464 (4,4) 31 (3,4) 462 (7,9) 1 (0,5) ~ ~ 10,7 (0,13)
Szerbia  66 (3,7) 520 (4,6) 31 (3,8) 514 (5,3) 3 (1,3) 508 (11,3) 10,6 (0,14)
Chile  65 (4,3) 468 (3,4) 33 (4,2) 447 (5,2) 2 (1,3) ~ ~ 10,7 (0,16)
Kazahsztán  64 (3,7) 548 (5,6) 36 (3,7) 540 (8,2) 0 (0,0) ~ ~ 10,8 (0,13)
Spanyolország  64 (3,4) 511 (2,7) 31 (3,3) 496 (4,2) 4 (1,9) 493 (10,7) 10,5 (0,15)
Indonézia  64 (3,1) 396 (4,8) 35 (3,0) 402 (6,1) 1 (0,9) ~ ~ 10,5 (0,11)
Horvátország  64 (3,4) 503 (2,2) 35 (3,3) 501 (3,5) 1 (0,8) ~ ~ 10,6 (0,13)
Dél-afrikai Köztársaság  62 (3,4) 375 (5,4) 32 (3,3) 382 (10,5) 7 (1,5) 353 (14,9) 10,3 (0,15)
Írország  62 (4,1) 548 (3,2) 33 (4,0) 547 (4,0) 5 (1,9) 545 (11,0) 10,3 (0,18)
Szaúd-Arábia  61 (3,6) 391 (4,4) 32 (3,7) 380 (8,5) 7 (1,4) 342 (18,8) 10,3 (0,14)
Kuvait  59 (4,0) 355 (5,6) 33 (3,2) 345 (6,5) 8 (2,0) 361 (17,3) 10,2 (0,18)
Észak-Írország r 59 (5,0) 574 (4,3) 37 (4,7) 572 (6,4) 4 (2,0) 563 (23,8) 10,3 (0,21)
Ciprus  58 (3,4) 527 (3,1) 37 (3,5) 516 (4,3) 5 (1,4) 534 (7,0) 10,2 (0,13)
Bahrein  58 (2,1) 460 (2,3) 35 (2,0) 444 (3,7) 7 (0,6) 439 (4,8) 10,2 (0,10)
Törökország  56 (3,4) 492 (4,2) 41 (3,6) 472 (6,2) 3 (0,9) 471 (18,6) 10,3 (0,10)
Koreai Köztársaság  55 (3,9) 613 (3,4) 38 (3,9) 602 (3,5) 7 (1,9) 602 (4,8) 10,1 (0,17)
Marokkó  55 (3,3) 385 (4,4) 38 (3,1) 368 (6,4) 7 (1,2) 353 (11,9) 10,0 (0,13)
Kanada  55 (2,5) 509 (3,3) 41 (2,3) 512 (3,5) 5 (1,0) 520 (7,0) 10,2 (0,09)
Hollandia r 53 (4,6) 529 (2,4) 40 (4,8) 530 (2,8) 7 (2,4) 535 (6,1) 9,9 (0,17)
Szlovénia  52 (3,9) 520 (2,4) 47 (3,9) 521 (2,9) 0 (0,2) ~ ~ 10,1 (0,13)
Ausztrália  52 (3,9) 522 (4,1) 45 (3,9) 514 (5,8) 3 (1,0) 507 (9,5) 10,2 (0,14)
Portugália  51 (3,0) 548 (3,4) 45 (3,0) 536 (3,6) 4 (1,3) 519 (11,9) 10,1 (0,11)
Litvánia  50 (4,0) 537 (4,4) 46 (3,9) 532 (4,4) 4 (1,8) 558 (17,8) 9,9 (0,16)
Új-Zéland  50 (2,8) 494 (3,8) 43 (2,8) 487 (3,7) 7 (1,7) 482 (8,5) 9,8 (0,11)
Jordánia  49 (4,1) 399 (5,6) 39 (4,1) 379 (6,2) 12 (2,6) 378 (13,5) 9,6 (0,19)
Bulgária  48 (3,8) 526 (7,8) 44 (4,0) 526 (5,8) 8 (2,4) 506 (15,4) 9,8 (0,15)
Belgium (flamand)  48 (3,5) 545 (3,6) 47 (3,7) 547 (2,7) 4 (1,5) 537 (12,1) 9,9 (0,14)
Oroszország  48 (3,6) 560 (4,2) 51 (3,5) 567 (5,8) 1 (0,8) ~ ~ 9,9 (0,12)
Egyesült Államok  47 (2,7) 542 (3,5) 45 (2,7) 538 (3,5) 7 (1,3) 521 (8,0) 9,9 (0,12)
Norvégia  47 (3,7) 553 (2,6) 49 (4,0) 548 (4,4) 4 (1,9) 534 (6,1) 9,8 (0,15)
Tajvan  46 (3,8) 597 (2,7) 48 (4,0) 596 (3,1) 6 (2,0) 600 (6,3) 9,7 (0,16)
Finnország  45 (3,4) 535 (2,7) 50 (3,4) 535 (2,6) 6 (1,6) 530 (8,1) 9,8 (0,14)
Szlovákia  44 (3,1) 502 (4,1) 46 (3,4) 497 (3,7) 10 (2,1) 485 (10,3) 9,7 (0,14)
Magyarország  42 (3,6) 531 (5,7) 54 (3,5) 531 (4,1) 4 (1,2) 464 (27,6) 9,6 (0,14)
Anglia  42 (4,2) 550 (6,2) 46 (4,0) 547 (5,7) 12 (2,8) 532 (9,2) 9,5 (0,20)
Olaszország  41 (3,5) 502 (4,3) 48 (3,4) 512 (3,8) 10 (2,1) 503 (6,3) 9,5 (0,14)
Németország  41 (3,6) 522 (3,1) 55 (3,8) 522 (3,1) 4 (1,4) 498 (17,3) 9,8 (0,14)
Szingapúr  37 (2,7) 625 (6,3) 53 (2,8) 612 (5,3) 11 (1,7) 620 (8,9) 9,3 (0,13)
Csehország  36 (3,5) 530 (3,5) 51 (3,4) 528 (3,0) 13 (2,2) 523 (7,6) 9,2 (0,15)
Svédország  36 (4,5) 524 (4,0) 61 (4,5) 517 (4,1) 4 (1,4) 499 (14,2) 9,5 (0,17)
Lengyelország  35 (3,5) 538 (3,7) 55 (3,9) 532 (3,3) 11 (2,5) 538 (6,6) 9,1 (0,15)
Dánia  34 (3,8) 537 (4,6) 54 (4,1) 535 (4,1) 12 (3,0) 553 (10,0) 9,1 (0,17)
Hongkong  33 (4,3) 620 (5,9) 59 (4,8) 613 (3,7) 9 (2,5) 605 (16,0) 9,0 (0,19)
Franciaország  30 (3,5) 492 (5,3) 58 (3,7) 491 (3,5) 12 (2,5) 470 (7,1) 8,9 (0,14)
Japán  23 (3,0) 593 (3,8) 59 (3,2) 594 (2,4) 18 (2,8) 588 (3,2) 8,6 (0,15)
Nemzetközi átlag  52 (0,5) 508 (0,6) 42 (0,5) 503 (0,8) 6 (0,2) 501 (2,0)
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Magyarország  43 (3,8) 543 (5,5) 54 (3,8) 543 (4,9) 3 (0,6) 514 (42,5) 9,7 (0,13)
Nemzetközi átlag  52 (0,5) 509 (0,7) 42 (0,5) 504 (0,8) 6 (0,3) 502 (2,4)   

A tanárok válaszai alapján.
Az index annak alapján készült, hogy a tanulók tanárai milyen gyakran élték meg a hét állításban szereplő helyzeteket. Azok a tanulók, akiknek a tanára nagyon elégedett a hivatásával, legalább 10,1-es indexértéket 

kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a tanára átlagosan nagyon gyakran élt meg a hét helyzetből négyet és gyakran élt meg további hármat. Azok a tanulók, akiknek a tanára inkább elégedetlen 
a hivatásával, legfeljebb 6,6-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a tanára átlagosan néha élt meg a hét helyzetből négyet és gyakran élt meg további hármat. A többi tanuló tanára 
elégedett.

Az indexet a TIMSS 2015 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2015-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Folytatás a következő oldalon
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Milyen gyakran érzi tanárként az alábbiakat?
Nagyon 
gyakran Gyakran Néha Soha vagy

szinte soha
1. Tanárként elégedett vagyok a hivatásommal.
2. Elégedett vagyok azzal, hogy ebben az iskolában taníthatok.
3. Úgy érzem, munkám fontos és értelmes.
4. Lelkes vagyok, ha a munkámról van szó.
5. A munkám ösztönzőleg hat rám.
6. Büszke vagyok a munkámra.
7. Úgy tervezem, tanárként dolgozom, amíg csak lehet.

10,1 6,6

Nagyon 
elégedett

Elégedett Inkább
elégedetlen
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67. táblázat A tanárok elégedettsége hivatásukkal TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ország
Nagyon elégedett Elégedett Inkább elégedetlen

Átlag 
indexértékTanulók 

aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 
aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 

aránya (%) Átlag pontszám

Egyiptom  80 (3,4) 396 (4,5) 16 (3,0) 377 (10,4) 4 (1,4) 381 (24,1) 11,2 (0,13)
Katar  74 (3,3) 437 (4,1) 23 (3,5) 428 (8,3) 3 (1,1) 518 (37,6) 11,2 (0,12)
Kuvait  69 (4,0) 393 (6,1) 29 (4,0) 392 (10,4) 1 (0,8) ~ ~ 10,8 (0,13)
Chile  66 (4,1) 435 (4,8) 33 (4,0) 422 (6,3) 1 (0,8) ~ ~ 10,7 (0,15)
Izrael  66 (2,6) 514 (6,0) 31 (2,5) 505 (8,3) 3 (0,7) 493 (14,2) 10,8 (0,10)
Thaiföld  66 (3,5) 435 (5,9) 33 (3,4) 425 (7,2) 1 (0,9) ~ ~ 10,7 (0,12)
Egyesült Arab Emírségek  64 (2,6) 463 (3,6) 31 (2,5) 473 (6,0) 5 (1,0) 458 (13,2) 10,7 (0,10)
Libanon  63 (4,2) 447 (4,8) 33 (4,2) 430 (7,2) 4 (1,6) 472 (19,2) 10,6 (0,13)
Grúzia  62 (4,4) 458 (4,3) 37 (4,3) 447 (6,1) 2 (1,1) ~ ~ 10,5 (0,15)
Bahrein  61 (3,3) 457 (2,8) 34 (3,5) 448 (4,8) 5 (1,7) 466 (15,7) 10,5 (0,12)
Omán  61 (3,3) 407 (3,7) 33 (3,2) 397 (4,9) 6 (1,7) 395 (8,1) 10,4 (0,12)
Kazahsztán  59 (4,1) 532 (6,7) 40 (4,1) 523 (8,4) 1 (0,4) ~ ~ 10,6 (0,11)
Irán  58 (3,5) 437 (5,7) 36 (3,7) 440 (8,1) 6 (1,6) 409 (10,4) 10,4 (0,11)
Írország  58 (2,9) 532 (4,1) 36 (2,5) 514 (5,0) 6 (1,4) 498 (12,8) 10,4 (0,12)
Kanada  57 (2,8) 527 (2,5) 38 (2,7) 539 (3,3) 5 (1,1) 500 (13,2) 10,4 (0,10)
Szaúd-Arábia  56 (4,6) 370 (6,3) 41 (4,5) 363 (6,5) 3 (1,3) 365 (13,5) 10,4 (0,15)
Malajzia  56 (3,8) 465 (5,6) 43 (3,7) 468 (6,8) 1 (0,8) ~ ~ 10,4 (0,13)
Jordánia  50 (3,8) 389 (5,4) 42 (3,5) 386 (5,5) 8 (2,0) 364 (9,3) 10,0 (0,16)
Ausztrália  50 (3,6) 514 (4,2) 39 (3,4) 504 (5,6) 11 (2,1) 496 (8,1) 9,9 (0,15)
Dél-afrikai Köztársaság  48 (3,4) 380 (7,3) 43 (3,4) 363 (6,4) 9 (2,0) 373 (18,0) 9,9 (0,14)
Tajvan  48 (4,0) 608 (4,4) 43 (4,0) 592 (4,7) 9 (2,3) 588 (12,3) 9,8 (0,16)
Norvégia  47 (3,7) 512 (3,0) 47 (3,8) 512 (3,9) 6 (1,7) 514 (6,9) 10,1 (0,15)
Törökország  46 (3,7) 470 (6,4) 45 (3,9) 449 (7,2) 10 (1,6) 439 (10,8) 9,7 (0,12)
Málta  45 (0,1) 500 (1,5) 44 (0,1) 499 (1,7) 11 (0,1) 452 (3,1) 9,9 (0,01)
Egyesült Államok  44 (2,9) 520 (4,7) 42 (2,9) 516 (4,9) 14 (1,9) 518 (7,1) 9,8 (0,13)
Új-Zéland  43 (3,4) 494 (5,3) 47 (3,8) 497 (6,2) 10 (1,6) 472 (15,7) 9,7 (0,11)
Marokkó  42 (3,4) 393 (3,3) 51 (3,3) 378 (3,0) 7 (1,6) 378 (7,6) 9,7 (0,13)
Szlovénia  40 (2,9) 517 (3,2) 55 (2,8) 516 (3,1) 5 (1,3) 521 (8,3) 9,8 (0,10)
Oroszország  39 (3,6) 548 (5,6) 55 (3,5) 535 (5,9) 6 (1,6) 502 (12,6) 9,7 (0,15)
Koreai Köztársaság  38 (3,1) 604 (4,2) 53 (3,7) 606 (4,2) 10 (2,0) 609 (8,0) 9,5 (0,15)
Botswana  36 (4,1) 395 (4,4) 51 (4,5) 388 (3,2) 13 (2,9) 394 (5,9) 9,3 (0,15)
Olaszország  34 (4,0) 501 (4,4) 56 (4,1) 487 (3,7) 10 (2,5) 502 (6,4) 9,4 (0,16)
Litvánia  33 (4,0) 522 (6,7) 53 (4,1) 503 (3,7) 13 (3,2) 511 (8,6) 9,3 (0,17)
Svédország  32 (4,1) 497 (5,2) 56 (4,1) 502 (4,0) 11 (3,5) 501 (6,4) 9,3 (0,19)
Magyarország  31 (3,4) 528 (6,1) 59 (3,6) 510 (5,5) 10 (2,2) 497 (11,2) 9,3 (0,14)
Hongkong  31 (4,0) 612 (8,6) 60 (3,8) 587 (6,7) 10 (2,1) 562 (17,2) 9,4 (0,16)
Szingapúr  31 (2,4) 631 (7,6) 56 (2,8) 616 (4,7) 14 (1,9) 612 (11,1) 9,2 (0,11)
Anglia  29 (4,0) 523 (9,2) 57 (4,5) 517 (7,4) 14 (2,7) 505 (14,2) 9,1 (0,15)
Japán  26 (3,4) 583 (4,6) 58 (3,7) 588 (3,3) 16 (2,9) 585 (6,2) 9,0 (0,16)
Nemzetközi átlag  50 (0,6) 486 (0,8) 43 (0,6) 478 (1,0) 7 (0,3) 480 (2,4)
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Magyarország  31 (2,4) 540 (5,0) 59 (2,5) 523 (3,9) 10 (1,5) 503 (12,7) 9,3 (0,10)
Nemzetközi átlag  49 (0,5) 492 (0,8) 42 (0,5) 483 (1,0) 9 (0,3) 478 (2,2)   

A tanárok válaszai alapján.
Az index annak alapján készült, hogy a tanulók tanárai milyen gyakran élték meg a hét állításban szereplő helyzeteket. Azok a tanulók, akiknek a tanára nagyon elégedett a hivatásával, legalább 10,3-es indexértéket 

kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a tanára átlagosan nagyon gyakran élt meg a hét helyzetből négyet és gyakran élt meg további hármat. Azok a tanulók, akiknek a tanára inkább elégedetlen 
a hivatásával, legfeljebb 7,0-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a tanára átlagosan néha élt meg a hét helyzetből négyet és gyakran élt meg további hármat. A többi tanuló tanára 
elégedett.

Az indexet a TIMSS 2015 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2015-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Milyen gyakran érzi tanárként az alábbiakat?
Nagyon 
gyakran Gyakran Néha Soha vagy

szinte soha
1. Tanárként elégedett vagyok a hivatásommal.
2. Elégedett vagyok azzal, hogy ebben az iskolában taníthatok.
3. Úgy érzem, munkám fontos és értelmes.
4. Lelkes vagyok, ha a munkámról van szó.
5. A munkám ösztönzőleg hat rám.
6. Büszke vagyok a munkámra.
7. Úgy tervezem, tanárként dolgozom, amíg csak lehet.

10,3 7,0

Nagyon 
elégedett

Elégedett Inkább
elégedetlen
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68. táblázat A tanárok munkakörülményei (munkafeltételek, tanításhoz szükséges eszközök) TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország
Alig van probléma Enyhe problémák Közepes problémák

Átlag 
indexértékTanulók 

aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 
aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 

aránya (%) Átlag pontszám

Csehország  63 (3,5) 529 (2,9) 34 (3,5) 528 (4,1) 3 (1,3) 513 (11,7) 11,1 (0,13)
Észak-Írország r 60 (4,2) 572 (3,5) 30 (3,3) 570 (7,5) 10 (3,2) 579 (9,1) 10,8 (0,19)
Katar  58 (3,5) 432 (5,8) 31 (3,2) 451 (6,6) 11 (1,9) 444 (10,3) 11,1 (0,14)
Egyesült Arab Emírségek  57 (2,4) 463 (3,9) 32 (1,9) 446 (4,6) 10 (1,7) 411 (11,3) 10,9 (0,09)
Koreai Köztársaság  57 (3,8) 612 (3,0) 36 (3,9) 606 (3,8) 8 (2,3) 592 (8,1) 10,8 (0,15)
Anglia  55 (4,1) 544 (5,0) 37 (3,7) 553 (5,1) 9 (2,4) 538 (10,1) 10,8 (0,16)
Bulgária  54 (4,8) 524 (7,8) 36 (4,4) 524 (7,3) 10 (2,4) 528 (7,3) 10,6 (0,18)
Ausztrália  53 (3,8) 518 (5,5) 38 (3,4) 518 (4,6) 8 (1,9) 519 (6,5) 10,6 (0,12)
Szingapúr  53 (2,6) 615 (5,7) 42 (2,5) 620 (5,5) 5 (1,2) 640 (13,0) 10,8 (0,09)
Chile  52 (4,4) 474 (4,5) 37 (4,3) 448 (4,8) 12 (2,7) 443 (8,0) 10,5 (0,17)
Kazahsztán  51 (4,1) 546 (6,6) 39 (4,0) 545 (7,6) 10 (2,2) 532 (12,9) 10,5 (0,16)
Írország  51 (4,3) 548 (3,7) 34 (4,1) 547 (3,5) 15 (3,3) 548 (6,8) 10,4 (0,17)
Szlovákia  50 (3,6) 492 (3,8) 39 (3,2) 506 (4,0) 11 (2,1) 498 (9,6) 10,7 (0,13)
Szlovénia  50 (3,6) 519 (3,0) 33 (3,3) 518 (2,9) 17 (3,0) 529 (3,5) 10,4 (0,14)
Új-Zéland  48 (3,2) 494 (4,1) 44 (3,2) 490 (3,8) 8 (1,7) 484 (11,2) 10,5 (0,11)
Bahrein  47 (2,3) 454 (2,3) 40 (1,8) 453 (2,6) 12 (1,3) 452 (5,9) 10,6 (0,11)
Hongkong  45 (4,4) 622 (4,4) 46 (4,4) 611 (4,7) 9 (2,3) 597 (6,5) 10,4 (0,13)
Oroszország  43 (3,5) 567 (4,0) 45 (3,9) 560 (4,5) 13 (3,5) 567 (18,4) 10,2 (0,11)
Omán  41 (2,8) 423 (4,7) 48 (2,9) 431 (3,9) 11 (1,9) 410 (7,9) 10,3 (0,11)
Egyesült Államok  41 (2,6) 544 (3,6) 48 (2,7) 538 (4,1) 11 (1,7) 522 (7,8) 10,3 (0,10)
Kanada  40 (2,9) 508 (4,1) 49 (3,0) 512 (2,6) 11 (1,7) 515 (6,7) 10,2 (0,09)
Kuvait  40 (3,8) 358 (7,8) 42 (3,0) 351 (6,4) 18 (2,6) 339 (10,8) 10,0 (0,16)
Hollandia r 39 (4,2) 525 (2,4) 49 (4,0) 532 (2,6) 12 (2,2) 539 (3,4) 10,1 (0,14)
Spanyolország  39 (3,1) 507 (3,3) 46 (3,6) 506 (3,4) 15 (3,0) 498 (6,7) 10,3 (0,14)
Ciprus  37 (3,5) 528 (3,2) 45 (3,4) 523 (4,7) 18 (2,5) 513 (5,6) 10,1 (0,16)
Belgium (flamand)  35 (3,6) 546 (3,2) 49 (3,5) 545 (3,7) 16 (2,8) 548 (6,7) 10,0 (0,14)
Litvánia  35 (3,9) 535 (5,2) 48 (3,6) 536 (3,6) 16 (2,8) 537 (7,0) 10,0 (0,16)
Portugália  34 (3,4) 545 (3,9) 45 (3,5) 545 (2,8) 21 (2,8) 531 (6,2) 9,9 (0,14)
Lengyelország  33 (3,9) 537 (3,6) 57 (4,3) 535 (2,9) 10 (2,4) 524 (7,3) 10,0 (0,14)
Tajvan  32 (3,6) 602 (3,2) 58 (3,6) 593 (2,6) 11 (1,8) 597 (6,5) 10,1 (0,13)
Norvégia  31 (3,8) 554 (4,4) 52 (4,2) 555 (3,1) 17 (3,4) 528 (5,0) 9,8 (0,13)
Szaúd-Arábia  30 (3,2) 399 (7,0) 42 (3,4) 386 (6,7) 28 (3,1) 363 (8,4) 9,3 (0,14)
Jordánia  27 (3,6) 419 (8,8) 34 (3,9) 379 (6,5) 39 (3,3) 376 (5,2) 9,2 (0,12)
Grúzia  27 (3,7) 477 (8,8) 48 (4,5) 460 (5,3) 25 (3,8) 457 (8,8) 9,6 (0,17)
Törökország  27 (2,9) 511 (8,6) 37 (2,9) 486 (5,9) 36 (2,6) 459 (5,5) 9,0 (0,12)
Németország  26 (2,9) 531 (3,6) 38 (3,6) 515 (3,5) 35 (3,4) 519 (4,2) 9,2 (0,13)
Horvátország  26 (3,3) 496 (3,1) 51 (3,2) 503 (2,7) 23 (2,8) 508 (5,0) 9,5 (0,17)
Szerbia  25 (3,5) 521 (10,4) 40 (3,6) 512 (5,3) 35 (3,6) 523 (4,1) 9,3 (0,15)
Finnország  23 (2,8) 533 (3,2) 55 (3,4) 537 (2,8) 22 (2,9) 532 (4,1) 9,5 (0,11)
Svédország  23 (3,4) 522 (5,7) 53 (4,3) 522 (3,8) 24 (3,7) 509 (7,4) 9,3 (0,13)
Olaszország  23 (2,6) 517 (5,9) 43 (4,0) 504 (3,2) 34 (3,9) 504 (5,4) 9,3 (0,12)
Japán  22 (3,0) 592 (4,4) 60 (3,6) 592 (2,3) 18 (2,7) 596 (5,3) 9,6 (0,12)
Dánia  20 (3,4) 539 (5,0) 53 (4,1) 536 (4,2) 27 (3,4) 541 (4,9) 9,3 (0,13)
Magyarország  20 (3,2) 511 (8,6) 47 (4,0) 528 (6,1) 33 (3,7) 538 (6,3) 9,1 (0,15)
Dél-afrikai Köztársaság  18 (2,4) 447 (12,6) 34 (3,4) 384 (6,1) 48 (3,2) 343 (4,5) 8,6 (0,12)
Franciaország  18 (2,7) 502 (4,9) 55 (3,6) 484 (3,7) 28 (3,2) 487 (6,3) 9,2 (0,14)
Irán  17 (2,2) 466 (7,7) 58 (3,6) 432 (4,8) 25 (3,2) 408 (7,6) 9,1 (0,10)
Marokkó  14 (2,3) 428 (8,8) 30 (2,9) 372 (5,7) 56 (3,3) 366 (5,5) 8,2 (0,15)
Indonézia  12 (2,6) 429 (10,2) 27 (3,2) 406 (7,4) 61 (3,3) 387 (5,3) 8,0 (0,15)
Nemzetközi átlag  37 (0,5) 512 (0,8) 43 (0,5) 505 (0,7) 20 (0,4) 499 (1,1) - 
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Magyarország  22 (2,9) 532 (7,7) 44 (3,6) 544 (6,3) 34 (3,8) 546 (6,0) 9,3 (0,15)
Nemzetközi átlag  38 (0,5) 512 (0,9) 43 (0,5) 506 (0,7) 19 (0,4) 500 (1,2)   

A tanárok válaszai alapján.
Az indexet a tanárok hét lehetséges problémával kapcsolatos állításai alapján alakították ki. Ahol a tanároknak alig van probémájuk a munkakörülményeikkel, ott a tanulók legalább 10,6-es indexértéket kaptak, ez az 

érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a tanárai számára a hét problémából átlagosan négy nem jelent gondot, a másik három pedig kisebb gondot jelent. Ahol a tanároknak közepes problémái vannak, ott a tanulók 
legfeljebb 8,2-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a tanárai számára a hét problémából átlagosan négy közepes gondot jelent, a másik három pedig kisebb gondot jelent. A többi 
tanuló tanárának enyhe problémái vannak a munkakörülményeivel.

Az indexet a TIMSS 2015 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2015-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Folytatás a következő oldalon
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Mekkora gondot jelentenek jelenlegi iskolájában az alábbiak?
Nem jelent 

gondot
Kisebb 

gondot jelent
Közepes 

gondot jelent
Komoly 

gondot jelent
1. Az iskola épülete jelentős felújításra szorul.
2. A tanároknak nem áll rendelkezésre megfelelő tér az órai felkészülésre, együttműködésre  

vagy a tanulókkal való  találkozásra.
3. A tanároknak nem állnak rendelkezésre megfelelő segédanyagok és felszerelések.
4. A tantermeket nem takarítják kellő gyakorisággal.
5. A tantermek karbantartást igényelnének.
6. A tanárok nem rendelkeznek megfelelő technikai felszereléssel.
7. A tanárok nem rendelkeznek megfelelő segítséggel a technikai eszközök használatához.

10,6 8,2

Nincs 
probléma

Közepes 
probléma

Enyhe 
probléma
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69. táblázat A tanárok munkakörülményei (az oktatás formális jellemzői, adminisztratív feladatok) TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország
Kevés probléma Közepes problémák Sok probléma

Átlag 
indexértékTanulók 

aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 
aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 

aránya (%) Átlag pontszám

Grúzia  85 (3,3) 467 (3,9) 15 (3,3) 446 (11,1) 0 (0,0) ~ ~ 11,9 (0,11)
Lengyelország  78 (3,1) 535 (2,5) 21 (2,9) 535 (4,3) 1 (1,0) ~ ~ 11,4 (0,13)
Oroszország  77 (2,6) 567 (4,2) 23 (2,6) 553 (5,9) 0 (0,0) ~ ~ 11,2 (0,10)
Finnország  71 (3,0) 534 (2,4) 29 (3,0) 538 (3,3) 0 (0,0) ~ ~ 11,0 (0,09)
Törökország  68 (3,2) 483 (4,2) 29 (2,9) 485 (7,4) 2 (1,3) ~ ~ 11,4 (0,14)
Kazahsztán  65 (3,9) 547 (6,0) 34 (3,9) 542 (7,6) 1 (0,4) ~ ~ 10,8 (0,09)
Litvánia  65 (4,0) 532 (3,7) 34 (3,9) 544 (4,7) 1 (0,9) ~ ~ 10,9 (0,12)
Katar  63 (3,2) 448 (4,6) 36 (3,3) 423 (6,1) 1 (0,7) ~ ~ 11,0 (0,13)
Bulgária  60 (4,4) 524 (5,8) 37 (4,4) 523 (8,1) 3 (1,6) 539 (13,8) 10,6 (0,14)
Olaszország  53 (3,5) 506 (3,9) 44 (3,7) 508 (4,0) 3 (1,0) 510 (13,2) 10,6 (0,13)
Szlovákia  51 (3,2) 499 (3,1) 44 (2,9) 497 (4,4) 5 (1,2) 494 (10,3) 10,4 (0,13)
Csehország  50 (3,5) 527 (3,2) 48 (3,5) 529 (3,0) 2 (0,8) ~ ~ 10,5 (0,12)
Egyesült Arab Emírségek  50 (2,4) 464 (3,9) 44 (2,6) 442 (4,5) 6 (0,8) 433 (13,9) 10,7 (0,11)
Indonézia  47 (3,0) 401 (5,6) 48 (3,2) 397 (5,5) 5 (1,3) 365 (20,2) 10,2 (0,10)
Bahrein  46 (2,5) 453 (3,1) 49 (2,5) 454 (2,8) 5 (0,6) 448 (5,8) 10,3 (0,08)
Kuvait  46 (3,3) 363 (6,2) 46 (3,1) 344 (6,8) 8 (1,8) 329 (12,3) 10,1 (0,13)
Horvátország  46 (3,4) 500 (2,9) 48 (3,5) 504 (2,8) 6 (1,8) 504 (10,1) 10,0 (0,11)
Marokkó  45 (3,2) 385 (5,6) 45 (3,3) 372 (5,8) 10 (1,7) 361 (10,4) 10,0 (0,15)
Tajvan  45 (3,9) 597 (2,6) 53 (4,0) 597 (2,5) 2 (1,1) ~ ~ 10,2 (0,13)
Szaúd-Arábia  41 (3,6) 392 (7,1) 48 (3,8) 380 (6,0) 11 (2,4) 368 (12,2) 9,8 (0,13)
Belgium (flamand)  40 (3,4) 539 (3,7) 56 (3,5) 550 (2,7) 4 (1,6) 565 (11,8) 10,0 (0,10)
Jordánia  39 (3,3) 395 (6,6) 56 (3,5) 383 (4,6) 5 (1,6) 401 (10,2) 10,0 (0,14)
Japán  38 (3,0) 590 (2,7) 55 (3,2) 595 (2,9) 7 (1,7) 593 (5,9) 9,8 (0,10)
Irán  37 (3,4) 434 (6,6) 52 (3,9) 429 (5,2) 11 (2,2) 433 (10,4) 9,6 (0,14)
Németország  37 (2,9) 522 (3,5) 58 (3,1) 522 (3,0) 5 (1,7) 507 (13,2) 9,7 (0,11)
Egyesült Államok  36 (2,8) 535 (4,0) 54 (2,7) 539 (3,4) 10 (1,4) 549 (6,1) 9,7 (0,10)
Svédország  33 (4,3) 515 (4,9) 61 (4,6) 522 (3,5) 5 (1,9) 508 (14,6) 9,9 (0,14)
Szerbia  33 (3,5) 511 (7,4) 59 (3,6) 523 (3,9) 8 (2,1) 511 (10,5) 9,7 (0,14)
Írország  33 (3,7) 545 (4,0) 53 (4,3) 547 (3,3) 14 (3,1) 551 (4,9) 9,4 (0,15)
Omán  32 (2,9) 427 (4,7) 60 (2,6) 423 (3,5) 8 (1,8) 448 (10,6) 9,7 (0,11)
Dél-afrikai Köztársaság  32 (3,1) 395 (9,0) 57 (2,9) 362 (5,7) 11 (2,1) 396 (14,3) 9,4 (0,14)
Új-Zéland  31 (2,3) 486 (6,2) 55 (2,7) 492 (2,6) 14 (1,9) 498 (5,9) 9,5 (0,11)
Kanada  30 (2,6) 505 (4,3) 58 (2,7) 512 (3,3) 12 (1,4) 520 (4,6) 9,4 (0,09)
Ciprus  30 (3,1) 523 (4,1) 65 (3,1) 523 (3,0) 5 (1,5) 527 (11,0) 9,6 (0,11)
Hongkong  29 (4,0) 610 (6,1) 64 (4,4) 614 (4,2) 7 (2,5) 632 (13,4) 9,6 (0,17)
Magyarország  29 (3,2) 523 (5,6) 56 (3,7) 529 (4,7) 15 (2,5) 539 (8,2) 9,3 (0,12)
Spanyolország  28 (2,9) 506 (5,2) 61 (3,1) 505 (3,2) 11 (2,1) 504 (5,8) 9,3 (0,10)
Koreai Köztársaság  27 (3,0) 612 (4,3) 58 (3,6) 604 (2,9) 15 (2,7) 615 (3,8) 9,3 (0,15)
Hollandia r 27 (3,6) 524 (3,6) 69 (3,7) 532 (2,0) 4 (1,7) 541 (7,2) 9,5 (0,13)
Észak-Írország r 25 (3,7) 581 (6,2) 57 (4,1) 568 (4,9) 18 (3,8) 576 (7,1) 9,1 (0,20)
Anglia  25 (3,4) 555 (9,9) 57 (4,0) 543 (4,5) 19 (3,1) 544 (7,4) 9,2 (0,18)
Ausztrália  24 (2,6) 522 (7,6) 67 (2,5) 515 (4,0) 8 (1,9) 529 (7,8) 9,4 (0,11)
Dánia  22 (3,0) 536 (6,6) 64 (3,7) 538 (4,0) 14 (2,7) 540 (6,4) 9,2 (0,14)
Norvégia  22 (3,6) 550 (5,0) 69 (3,6) 551 (3,3) 9 (2,5) 541 (6,7) 9,4 (0,16)
Chile  19 (3,3) 467 (8,4) 62 (4,1) 460 (3,4) 18 (3,3) 454 (5,8) 8,9 (0,15)
Szlovénia  17 (2,5) 518 (3,5) 74 (2,9) 522 (2,2) 9 (2,2) 517 (7,6) 9,1 (0,11)
Portugália  14 (2,8) 564 (9,6) 56 (4,0) 537 (3,7) 30 (3,3) 539 (3,8) 8,5 (0,16)
Franciaország  9 (2,1) 488 (8,2) 76 (2,9) 491 (2,9) 15 (3,0) 476 (6,1) 8,7 (0,12)
Szingapúr  – – – – – – – – – – – – – – 
Nemzetközi átlag  41 (0,5) 504 (0,8) 51 (0,5) 501 (0,7) 8 (0,3) 497 (1,6)

   
TIMSS2015
Természettudomány4

Magyarország  29 (3,2) 529 (7,0) 55 (3,6) 549 (4,4) 16 (2,7) 549 (8,4) 9,2 (0,13)
Nemzetközi átlag  43 (0,5) 506 (0,8) 49 (0,5) 503 (0,7) 8 (0,3) 497 (1,9)   

A tanárok válaszai alapján.
Az indexet a tanárok nyolc lehetséges problémával kapcsolatos állításai alapján alakították ki. Ahol a tanárok kevés problémával néznek szembe, ott a tanulók legalább 10,4-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán 

azokat a tanulókat jelöli, akiknek a tanárai a nyolc, különböző problémákat megfogalmazó állításból átlagosan néggyel inkább nem értenek egyet, a másik néggyel pedig inkább egyetértenek. Ahol a tanárok sok problémával 
néznek szembe, ott a tanulók legfeljebb 7,1-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a tanárai a nyolc, különböző problémákat megfogalmazó állításból átlagosan néggyel nagyrészt 
egyetértenek, a másik néggyel pedig inkább egyetértenek. A többi tanuló tanárai közepes problémákkal néznek szembe.

Az indexet a TIMSS 2015 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2015-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Az összehasonlításhoz nem áll rendelkezésre adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Folytatás a következő oldalon
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Kérjük, jelölje meg, mennyire ért egyet a következő állításokkal!
Nagyrészt 
egyetértek

Inkább 
egyetértek

Inkább nem 
értek egyet

Nagyrészt nem 
értek egyet

1. Túl sok tanuló van az osztályokban.
2. Túl nagy tananyagot kell átadnom a diákoknak.
3. Túl magas az óraszámom.
4. Több időre van szükségem, hogy felkészüljek az órákra.
5. Több időre van szükségem a tanulók támogatásához.
6. Túl nagy nyomás nehezedik rám a szülők részéről.
7. Nehézséget okoz nekem a tanterv változásainak nyomon követése.
8. Túl sok adminisztratív feladatot kell végeznem.

Kis
probléma

Közepes 
probléma

Sok 
probléma

10,4 7,1
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70. táblázat  A tanárok munkakörülményei (munkafeltételek, a tanításhoz szükséges eszközök) TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ország
Alig van probléma Enyhe problémák Közepes problémák

Átlag 
indexértékTanulók 

aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 
aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 

aránya (%) Átlag pontszám

Katar  69 (3,5) 429 (4,1) 23 (2,5) 457 (9,2) 8 (2,8) 438 (8,1) 11,9 (0,11)
Egyesült Arab Emírségek  56 (2,6) 478 (3,6) 37 (2,4) 452 (5,1) 7 (1,3) 441 (8,7) 11,4 (0,13)
Bahrein  52 (3,1) 460 (2,9) 40 (3,2) 451 (3,0) 7 (1,8) 431 (8,5) 11,2 (0,10)
Szingapúr  50 (2,9) 621 (5,1) 44 (2,9) 621 (5,1) 5 (1,1) 598 (16,1) 11,0 (0,09)
Ausztrália  50 (3,3) 519 (3,8) 44 (3,5) 496 (4,9) 6 (1,4) 500 (13,9) 11,4 (0,14)
Anglia  49 (4,6) 523 (8,3) 44 (4,3) 514 (8,3) 7 (2,0) 498 (21,8) 10,8 (0,09)
Egyesült Államok  49 (2,8) 522 (4,5) 41 (2,3) 514 (4,7) 10 (2,1) 517 (9,4) 10,9 (0,12)
Chile  48 (3,8) 442 (5,5) 38 (3,5) 424 (8,1) 14 (2,8) 402 (7,2) 11,0 (0,13)
Írország  45 (3,6) 527 (4,4) 42 (3,4) 519 (5,0) 12 (2,3) 521 (6,8) 10,6 (0,14)
Kanada  45 (3,2) 535 (3,3) 46 (3,2) 525 (3,8) 9 (1,7) 534 (5,8) 10,6 (0,13)
Libanon  45 (4,6) 451 (5,8) 37 (4,1) 438 (6,1) 19 (3,2) 426 (11,9) 10,4 (0,13)
Szlovénia  45 (3,2) 518 (2,8) 43 (3,2) 515 (3,9) 13 (2,2) 514 (5,4) 10,5 (0,12)
Új-Zéland  41 (3,7) 497 (7,3) 49 (3,8) 495 (4,7) 10 (1,5) 470 (13,8) 10,7 (0,11)
Kuvait  40 (3,9) 394 (8,8) 37 (3,7) 393 (9,4) 23 (3,2) 386 (6,6) 10,2 (0,10)
Kazahsztán  40 (4,0) 533 (7,5) 37 (3,9) 534 (8,5) 23 (3,1) 507 (12,9) 10,3 (0,08)
Málta  39 (0,1) 502 (1,7) 48 (0,1) 493 (1,5) 13 (0,1) 475 (3,2) 10,1 (0,13)
Hongkong  39 (4,6) 597 (9,5) 52 (4,8) 595 (6,7) 9 (2,4) 569 (16,6) 10,0 (0,11)
Tajvan  38 (3,7) 615 (5,1) 51 (4,1) 591 (4,1) 11 (2,5) 585 (9,2) 10,0 (0,15)
Omán  37 (3,3) 407 (5,5) 47 (3,5) 404 (3,6) 16 (2,4) 393 (6,8) 10,2 (0,13)
Oroszország  34 (3,7) 544 (6,3) 50 (3,5) 537 (5,7) 16 (2,5) 530 (11,5) 9,8 (0,13)
Koreai Köztársaság  33 (3,4) 612 (4,4) 51 (3,4) 603 (4,1) 16 (2,6) 603 (7,8) 10,0 (0,10)
Litvánia  30 (4,0) 515 (6,8) 59 (4,6) 511 (3,9) 10 (2,4) 495 (9,4) 10,0 (0,14)
Izrael  29 (2,7) 509 (8,3) 46 (2,5) 519 (6,9) 25 (2,2) 497 (7,8) 9,8 (0,10)
Norvégia  29 (3,2) 518 (5,0) 53 (3,9) 512 (2,7) 18 (3,2) 506 (3,2) 9,6 (0,14)
Irán  28 (3,4) 466 (10,1) 41 (3,5) 437 (7,3) 30 (2,9) 408 (5,8) 9,7 (0,11)
Thaiföld  27 (3,4) 438 (9,6) 59 (4,0) 433 (6,6) 14 (2,6) 414 (11,7) 9,7 (0,10)
Svédország  26 (3,8) 498 (6,2) 53 (4,4) 505 (4,1) 22 (3,3) 493 (6,0) 9,9 (0,14)
Jordánia  25 (2,9) 412 (7,4) 37 (3,5) 385 (3,8) 38 (3,3) 369 (5,4) 9,7 (0,14)
Magyarország  22 (3,2) 517 (12,1) 49 (3,7) 508 (6,1) 28 (3,4) 523 (6,9) 9,4 (0,15)
Grúzia  22 (3,6) 463 (6,3) 44 (4,3) 452 (5,0) 34 (3,6) 448 (7,5) 9,7 (0,11)
Szaúd-Arábia  20 (3,6) 386 (8,5) 41 (4,3) 367 (6,9) 39 (4,6) 357 (6,6) 9,4 (0,14)
Dél-afrikai Köztársaság  18 (3,1) 444 (11,4) 29 (3,4) 384 (9,0) 53 (3,9) 342 (3,3) 9,5 (0,11)
Olaszország  17 (3,0) 486 (8,3) 51 (4,1) 501 (4,1) 32 (3,5) 485 (5,5) 9,4 (0,09)
Japán  17 (2,6) 587 (6,0) 60 (3,5) 586 (3,4) 22 (2,9) 588 (5,1) 9,6 (0,11)
Törökország  16 (2,6) 481 (12,9) 36 (3,4) 461 (7,1) 48 (3,7) 447 (6,6) 9,6 (0,17)
Egyiptom  15 (2,3) 417 (6,5) 39 (3,5) 392 (7,5) 46 (3,4) 383 (5,8) 9,3 (0,12)
Malajzia  13 (2,9) 477 (13,9) 52 (4,4) 466 (5,6) 34 (4,3) 461 (6,7) 9,3 (0,10)
Marokkó  12 (2,0) 405 (6,0) 41 (3,1) 387 (3,8) 47 (3,0) 377 (3,4) 9,3 (0,15)
Botswana  2 (1,1) ~ ~ 20 (3,2) 402 (5,9) 77 (3,4) 387 (2,5) 9,5 (0,13)
Nemzetközi átlag  34 (0,5) 493 (1,2) 44 (0,6) 481 (0,9) 22 (0,5) 470 (1,5) 9,1 (0,20)

   
TIMSS2015
Természettudomány8

Magyarország  26 (2,1) 518 (5,9) 47 (2,5) 527 (4,4) 26 (2,6) 530 (5,6) 9,7 (0,10)
Nemzetközi átlag  34 (0,5) 500 (1,2) 43 (0,5) 486 (0,9) 23 (0,5) 475 (1,3)   

A tanárok válaszai alapján.
Az indexet a tanárok hét lehetséges problémával kapcsolatos állításai alapján alakították ki. Ahol a tanároknak alig van probémájuk a munkakörülményeikkel, ott a tanulók legalább 10,9-es indexértéket kaptak, ez az 

érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a tanárai számára a hét problémából átlagosan négy nem jelent gondot, a másik három pedig kisebb gondot jelent. Ahol a tanároknak közepes problémái vannak, ott a tanulók 
legfeljebb 8,5-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a tanárai számára a hét problémából átlagosan négy közepes gondot jelent, a másik három pedig kisebb gondot jelent. A többi 
tanuló tanárának enyhe problémái vannak a munkakörülményeivel.

Az indexet a TIMSS 2015 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2015-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Mekkora gondot jelentenek jelenlegi iskolájában az alábbiak?
Nem jelent 

gondot
Kisebb 

gondot jelent
Mérsékelt 

gondot jelent
Komoly 

gondot jelent
1. Az iskola épülete jelentős felújításra szorul.
2. A tanároknak nem áll rendelkezésre megfelelő tér az órai felkészülésre, együttműködésre  

vagy a tanulókkal való  találkozásra.
3. A tanároknak nem állnak rendelkezésre megfelelő segédanyagok és felszerelések.
4. A tantermeket nem takarítják kellő gyakorisággal.
5. A tantermek karbantartást igényelnének.
6. A tanárok nem rendelkeznek megfelelő technikai felszereléssel.
7. A tanárok nem rendelkeznek megfelelő segítséggel a technikai eszközök használatához.

10,9 8,5

Nincs 
probléma

Közepes 
probléma

Enyhe 
probléma
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71. táblázat  A tanárok munkakörülményei (az oktatás formális jellemzői, adminisztratív feladatok) TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ország
Kevés probléma Közepes problémák Sok probléma

Átlag 
indexértékTanulók 

aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 
aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 

aránya (%) Átlag pontszám

Grúzia  84 (3,4) 454 (3,9) 16 (3,4) 452 (8,0) 1 (0,6) ~ ~ 11,6 (0,15)
Oroszország  73 (3,4) 541 (4,6) 27 (3,4) 530 (8,4) 0 (0,0) ~ ~ 11,0 (0,11)
Litvánia  72 (4,0) 509 (3,9) 27 (4,0) 515 (5,8) 1 (0,6) ~ ~ 11,0 (0,12)
Törökország  72 (3,5) 456 (5,8) 27 (3,4) 462 (9,0) 1 (0,6) ~ ~ 11,4 (0,15)
Libanon  67 (4,1) 445 (5,4) 32 (4,1) 435 (6,9) 1 (0,5) ~ ~ 11,6 (0,22)
Kazahsztán  67 (3,7) 533 (5,5) 33 (3,7) 518 (9,8) 0 (0,4) ~ ~ 10,7 (0,10)
Katar  65 (3,9) 440 (5,3) 33 (3,7) 430 (7,0) 2 (0,8) ~ ~ 10,8 (0,15)
Olaszország  60 (3,4) 490 (3,8) 40 (3,4) 499 (4,6) 0 (0,4) ~ ~ 10,5 (0,12)
Tajvan  59 (3,8) 599 (3,9) 39 (3,9) 599 (5,1) 2 (0,9) ~ ~ 10,5 (0,13)
Kuvait  58 (4,0) 395 (7,6) 40 (3,9) 390 (7,7) 2 (1,2) ~ ~ 10,4 (0,16)
Japán  56 (3,5) 587 (3,5) 40 (3,4) 584 (4,4) 4 (1,4) 602 (5,8) 10,2 (0,11)
Egyesült Arab Emírségek  52 (2,7) 475 (4,3) 45 (2,7) 454 (4,7) 3 (0,8) 469 (13,4) 10,5 (0,13)
Marokkó  48 (3,1) 388 (3,5) 50 (3,1) 381 (2,9) 1 (0,6) ~ ~ 10,2 (0,10)
Jordánia  48 (3,1) 389 (4,9) 46 (3,2) 381 (4,0) 7 (1,9) 391 (21,3) 10,0 (0,12)
Izrael  47 (2,6) 507 (6,0) 48 (2,6) 516 (7,7) 5 (1,2) 490 (19,1) 10,1 (0,12)
Omán  46 (3,7) 401 (5,4) 50 (3,6) 406 (4,3) 4 (1,2) 400 (6,9) 10,2 (0,14)
Bahrein  46 (4,3) 459 (3,3) 52 (4,3) 449 (3,0) 3 (1,2) 489 (29,0) 10,2 (0,14)
Egyesült Államok  44 (3,0) 516 (4,8) 48 (2,8) 518 (5,0) 7 (1,4) 539 (10,9) 9,9 (0,15)
Szaúd-Arábia  44 (4,4) 372 (7,1) 52 (4,3) 365 (6,2) 4 (1,5) 340 (23,5) 10,0 (0,15)
Kanada  44 (3,3) 533 (3,1) 49 (3,3) 527 (3,8) 7 (1,6) 535 (5,9) 9,8 (0,13)
Új-Zéland  42 (3,0) 484 (5,3) 50 (3,2) 504 (5,8) 8 (2,1) 471 (12,3) 9,7 (0,12)
Egyiptom  40 (3,7) 401 (5,9) 57 (3,7) 386 (5,8) 4 (1,2) 397 (16,1) 10,0 (0,12)
Svédország  38 (4,1) 495 (5,2) 59 (4,2) 504 (3,5) 3 (1,4) 507 (19,9) 9,7 (0,13)
Thaiföld  37 (3,8) 442 (8,6) 54 (4,0) 422 (6,3) 9 (2,5) 446 (17,2) 9,6 (0,14)
Írország  36 (2,8) 522 (5,1) 53 (2,9) 521 (4,3) 11 (2,1) 537 (6,7) 9,4 (0,12)
Malajzia  35 (3,8) 465 (6,0) 64 (3,8) 468 (5,0) 2 (0,9) ~ ~ 9,7 (0,09)
Irán  34 (2,8) 426 (5,7) 60 (3,2) 442 (6,5) 6 (1,8) 436 (19,0) 9,7 (0,12)
Szlovénia  33 (2,8) 518 (4,4) 61 (2,8) 517 (2,4) 5 (1,2) 508 (7,8) 9,6 (0,09)
Hongkong  33 (3,7) 602 (8,1) 63 (3,7) 589 (6,1) 3 (1,5) 612 (8,7) 9,7 (0,12)
Anglia  32 (4,1) 530 (10,5) 57 (4,3) 511 (7,4) 12 (2,7) 510 (14,4) 9,2 (0,17)
Norvégia  31 (4,1) 511 (4,6) 60 (4,4) 513 (2,7) 9 (2,3) 516 (7,4) 9,4 (0,16)
Ausztrália  29 (2,9) 514 (6,1) 58 (3,3) 505 (3,7) 13 (2,1) 508 (8,0) 9,2 (0,13)
Koreai Köztársaság  29 (3,4) 602 (5,2) 57 (3,5) 608 (3,5) 15 (2,6) 606 (6,8) 9,0 (0,14)
Málta  28 (0,1) 478 (2,3) 59 (0,2) 499 (1,5) 13 (0,1) 509 (2,1) 9,1 (0,01)
Dél-afrikai Köztársaság  28 (3,1) 419 (10,8) 60 (3,5) 358 (4,4) 12 (2,5) 338 (7,1) 9,1 (0,14)
Magyarország  27 (3,3) 521 (10,5) 64 (3,5) 507 (5,0) 9 (2,1) 543 (13,8) 9,3 (0,15)
Chile  20 (3,6) 435 (9,2) 68 (4,4) 430 (4,7) 12 (2,8) 418 (13,3) 9,1 (0,16)
Botswana  17 (3,5) 398 (6,0) 77 (3,3) 390 (2,7) 6 (2,3) 386 (14,1) 9,1 (0,13)
Szingapúr  – – – – – – – – – – – – – – 
Nemzetközi átlag  45 (0,6) 480 (1,0) 49 (0,6) 476 (0,9) 5 (0,3) 481 (2,8)

   
TIMSS2015
Természettudomány8

Magyarország  35 (2,1) 520 (5,1) 55 (2,3) 525 (4,3) 10 (1,6) 550 (6,7) 9,4 (0,11)
Nemzetközi átlag  45 (0,5) 487 (1,0) 49 (0,5) 481 (0,9) 6 (0,3) 473 (2,7)   

A tanárok válaszai alapján.
Az indexet a tanárok nyolc lehetséges problémával kapcsolatos állításai alapján alakították ki. Ahol a tanárok kevés problémával néznek szembe, ott a tanulók legalább 10,3-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán 

azokat a tanulókat jelöli, akiknek a tanárai a nyolc, különböző problémákat megfogalmazó állításból átlagosan néggyel inkább nem értenek egyet, a másik néggyel pedig inkább egyetértenek. Ahol a tanárok sok problémával 
néznek szembe, ott a tanulók legfeljebb 6,7-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a tanárai a nyolc, különböző problémákat megfogalmazó állításból átlagosan néggyel nagyrészt 
egyetértenek, a másik néggyel pedig inkább egyetértenek. A többi tanuló tanárai közepes problémákkal néznek szembe.

Az indexet a TIMSS 2015 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2015-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 10-es értékre állították be, 
ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Az összehasonlításhoz nem áll rendelkezésre adat.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Kérjük, jelölje meg, mennyire ért egyet a következő állításokkal!
Nagyrészt 
egyetértek

Inkább 
egyetértek

Inkább nem 
értek egyet

Nagyrészt nem 
értek egyet

1. Túl sok tanuló van az osztályokban.
2. Túl nagy tananyagot kell átadnom a diákoknak.
3. Túl magas az óraszámom.
4. Több időre van szükségem, hogy felkészüljek az órákra.
5. Több időre van szükségem a tanulók támogatásához.
6. Túl nagy nyomás nehezedik rám a szülők részéről.
7. Nehézséget okoz nekem a tanterv változásainak nyomon követése.
8. Túl sok adminisztratív feladatot kell végeznem.

Kis
probléma

Közepes 
probléma

Sok 
probléma

10,3 6,7
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A természettudomány- és matematikaoktatás 
hatékonysága néhány háttéradat tükrében
A hatékony, eredményes oktatásnak számos feltétele van. Ezek egy része törvényileg, illetve tan-
tervileg szabályozott, így például az is, hogy egy adott országban hány órában szabják meg a külön-
böző tantárgyak oktatását. Vannak tárgyi feltételei, amilyen például a természettudományi laborok 
megléte vagy éppen hiánya. Lehetnek szociális vonatkozású feltételei, hiszen az oktatás sikeressége 
nagymértékben függ a diákok fegyelmezettségétől, pihentségétől és néhány szegényebb régió eseté-
ben attól is, hogy a gyerekek jól tápláltan vagy éhesen járnak iskolába. A sikeres és eredményes 
oktatás legfontosabb feltétele kétségtelenül a tanár személye, a személyiségéből, felfogásából és fel-
készültségéből fakadó körülmények. Mindezekkel a kérdésekkel az előző fejezetek foglalkoztak. 
A következőkben elsősorban a tanárok szakmai munkáját befolyásoló tényezőket elemezzük. Azt, 
hogy mekkora hangsúlyt helyeznek és mennyi időt szentelnek kísérletek bemutatására, rendelkezik-e 
az iskola az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel, mennyire elterjedt a matematika- és a 
természettudomány órákon a számítógép- és internethasználat, és mennyi időt fordítanak a diákok 
a házi feladat elvégzésére.

A tanítási órák száma

A tanítási idő hosszának hatását az oktatás eredményességére nehéz vizsgálni, mivel a tanítási órák 
hatékonyságát sok tényező befolyásolhatja, például a tanterv és a tanórákon megvalósuló pedagógiai 
elképzelések és megközelítések minősége. A tanítási idő és a tanulók tudása közötti összefüggés az 
oktatási rendszer hatékonyságától is függ. Egy kevéssé hatékony rendszerben a tanításra szánt idő 
növelése nem jár együtt a remélt következményekkel. A tanítási idő hatásának vizsgálata bonyolult 
ugyan, mégis a diákok tanulási lehetőségeinek lényeges forrása, és ha az oktatással összefüggésben 
minden más feltétel nagyjából azonos, akkor a több tanóra hatása a több tanulás révén valószínű-
leg az eredményekben is jelentkezik. A 21., 22. ábra az igazgatók és a tanárok válaszai alapján 
készült. Az első oszlopok egy tanév összóraszámát tartalmazzák – 60 perces órákban kifejezve – az 
egyes országokban, amely adat egy számítássorozat eredményeként állt elő. Az igazgatóktól két adat 
származik: a tanítási napok száma és a napi tanítási órák száma 60 perces órákban kifejezve. Ezek 
alapján minden ország esetében kiszámítható az egy évre eső összóraszám. Az ábrák az országokat 
az évente természettudomány oktatásra szánt idő szerint állítja sorrendbe.

Természetesen nem állapítható meg pozitív összefüggés a természettudomány oktatására fordí-
tott órák száma és az egyes országok TIMSS 2015-ben elért átlageredménye között, hiszen több gyen-
gébb teljesítményt mutató ország is nagy óraszámban foglalkozik a természettudománnyal (pl. Katar, 
Omán és Indonézia), míg az ellenkezőjére is találunk példát, jó eredményt elért országok is gyakran 
kimondottan alacsony óraszámot állapítanak meg a tantervükben (ilyen például a Cseh Köztársaság, 
Észak-Írország és Írország). A diákok tudása közötti különbség tehát elsősorban az eltérő oktatási 
elképzelésekkel magyarázható, és ezek között mind az eredményesség, mind a hatékonyság tekinte-
tében nagy különbségek lehetnek. Ennek minden egyes részlete nem derül ki a háttérkérdőívekből, 
de a 8. évfolyam esetében látható, hogy a természettudományt integráltan és tantárgyanként kezelő 
oktatási rendszerek óraszámai között hatalmas különbségek vannak. A külön tantárgyakat tanuló 
máltai diákoknak 328 természettudományi tárgyú órájuk van évente, míg az integrált oktatásban 
részesülő olasz diákoknak mindössze 71. Árnyalja ezt a képet, hogy Máltán az összes tanóra mintegy 
34 százaléka természettudományi tárgyú, miközben Olaszországban csak mindössze 6,8 százaléka 
az. Ezzel együtt is érdemes azonban megvizsgálni, hogy a legjobb eredményt elért országok melyik 
természettudomány-oktatási utat választják, ehhez milyen óraszámot párosítanak, és ez az óraszám 
mekkora hányadát teszi ki a teljes oktatásra fordított időnek. Ez az utóbbi adat képet ad az oktatási 
rendszerek hatékonysága közötti különbségekről.

4. évfolyam

A 4. évfolyamos mérésben részt vevő országok átlagosan 76 órában tanítják a természettudományi 
tárgyakat, amely az összóraszámuk mintegy 8,5 százalékát teszi ki (21. ábra). Nyolc olyan ország 
is van, amelynek 100 vagy annál is több természettudományi témájú órája van. Négy közel-keleti 

250., 251. 

250. 
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országban – Katar, Omán, az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein, két ibériai ország, Spanyolország 
és Portugália, valamint Indonézia és az Egyesült Államok – nemcsak az összóraszám magas, hanem 
az összes tanórához viszonyítva is magas a természettudomány-órák aránya, különösen Spanyol-
országban és Portugáliában (14,3 százalék illetve 12,8 százalék). E nyolc ország közül azonban egyedül 
az Egyesült Államok tartozik a legjobb eredményt elért országok közé.

A legjobb eredményt elérő országok többségében a nemzetközi átlagot meghaladó, évi 76-91 óra-
számban tanítják a természettudományt, és Dánia kivételével az összóraszámhoz viszonyított aránya 
is magasabb az átlagos 8,5 százaléknál. Ebben a tartományban találjuk Japánt (természettudományi 
órák száma: 91, összes óraszámon belüli aránya 10 százalék), Tajvant (91 óra, 9,4 százalék), Szlové-
niát (86 óra, 12 százalék), Szingapúrt (85 óra, 8,5 százalék), Lengyelországot (84 óra, 11 százalék), 
Finnországot (82 óra, 11 százalék), Kanadát (81 óra, 8,8 százalék), Dániát (80 óra, 7,6 százalék), 
Svédországot (79 óra, 9,4 százalék) és Koreát (76 óra, 10,7 százalék).

Van hét olyan ország, ahol a diákok rendkívül kevés időt fordítanak természettudomány tanu-
lására, és ennek ellenére jó eredményt értek el a 4. évfolyamos vizsgálatban. Ilyen Litvánia (53 óra, 
8,5 százalék), a Szlovák Köztársaság (52 óra, 6,9 százalék), Oroszország (49 óra, 7,4 százalék) és Bulgá-
ria (42 óra, 5,9 százalék). Ezen országok közül is ki kell emelnünk Csehországot (38 óra, 4,9százalék), 
Észak-Írországot (38 óra, 3,9 százalék), valamint Írországot (32 óra, 3,7 százalék), ahol a diákok a 
nemzetközi átlag felében vagy annál is kevesebb órában tanulnak természettudományt, a mérésben 
mégis a sikeresebb országok közé sorolhatók.

Magyarországon a környezetismeret tantárgyat évi 61 órában tanítják. Figyelembe véve azt, 
hogy a tantárgy keretein belül számos, a természettudományhoz nem szorosan tartozó témakörrel 
is foglalkoznak a diákok, a valós óraszám még ettől is elmarad.

8. évfolyam

A 8. évfolyamos mérésben részt vevő országoknak átlagosan 159 természettudományi tartalmú órája 
van évente, amely az összes tanítási órának mintegy 15,5 százaléka.

A legmagasabb óraszámok (200-328 óra/tanév) főként a természettudományt tantárgyanként 
oktató országokban figyelhetők meg, illetve az Egyesült Államokban (219 óra) és Katarban (207 óra), 
ahol a természettudomány tantárgy integrált jellegű. Ebben a két országban azonban az éves oktatási 
órák száma is magasabb az említett nyolc országénál, és így a tanórákon belüli arányuk sem annyira 
domináns, mint például Máltán, Szlovéniában vagy Libanonban, ahol a természettudományi tárgyak 
a tanórák mintegy harmadát teszik ki. 

A 22. ábrán látható, hogy az olyan kiválóan teljesítő országok, mint Szingapúr, Kanada, Hong-
kong, a Koreai Köztársaság és Írország jellemzően évi 90-114 órában tanítanak természettudományt, 
amely mindössze 7-11 százaléka diákok évi összóraszámának.

A térségbeli országokhoz hasonlóan a magyar diákok is önálló tantárgyakban tanulják a ter-
mészettudomány négy területét. Bár a 201 óra az egyik legalacsonyabb ezek között az országok 
között, még így is duplája annak, mint ami az integrált rendszerek többségét jellemzi. Ráadásul az 
éves összóraszám is lényegesen elmarad a TIMSS-országok átlagától, ezért a természettudományi 
tanterven belüli aránya meglehetősen magas (kb. 24 százalék). Tekintettel arra, hogy a természet-
tudományt tantárgyakban tanító országok többsége nem mutatkozott különösebben eredményesnek 
a TIMSS-mérésben, felvetődik az a kérdést, nem kell-e hatékonyabb módszernek tekintenünk az 
integrált természettudomány-oktatási módszereket.

A kísérletek, vizsgálatok szerepe a tanórákon

A természettudomány oktatásának fontos jellemzője, hogy az óráknak mennyire hangsúlyos része a 
természettudományi vizsgálat, kísérletezés valamilyen formája. Ezzel kapcsolatosan a háttérkérdő-
ívben megkérdezték a tanárokat arról, hogy az órákon milyen gyakran vizsgálnak meg és írnak le 
olyan jelenségeket, mint például az időjárás és a növények növekedése, milyen gyakran figyelnek meg 
tanáraik által bemutatott kísérleteket vagy vizsgálatokat, illetve milyen gyakran terveznek meg és 
hajtanak végre ők maguk ilyeneket, és ábrázolják vagy értelmezik ezek eredményeit, illetve milyen 
gyakran használnak fel kísérletekből vagy vizsgálatokból származó bizonyítékokat következtetéseik 
alátámasztására.

 251.
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4. évfolyam

Az igazgatók számára összeállított kérdőív alapján a TIMSS publikálta azt, hogy az egyes országokban 
a felmérést megírt diákok hány százaléka jár olyan iskolába, amely rendelkezik természettudományi 
laborral. Az adatokat összefoglaló 72., 73., 74., 75. táblázat azt is feltünteti, hogy az egyes országok-
ban milyen átlageredményt értek el azok a diákok, akiknek az óráin nagy, illetve kisebb hangsúlyt 
kapnak a kísérletek, illetve azok, akiknek az iskolája biztosítani tud a természettudomány-órákhoz 
labort és akiké nem.

A 72. táblázatban látható, hogy a TIMSS-felmérést megírt 4. évfolyamos diákok 27 százaléka 
tanul olyan iskolában, ahol a természettudományos órákon nagy hangsúlyt kapnak a természet-
tudományi kísérletek és vizsgálatok, ám a táblázat adataiból az is kitűnik, hogy ezek a diákok összes-
ségében nem érnek el lényegesen jobb eredményt azoknál, akik más elképzelések szerint tanulnak. 
Az egyes országok szintjén persze találunk példát arra, hogy a kísérletező diákok képesek jobb 
eredményre (Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Marokkó, Törökország, Bahrein, Indonézia, 
Szlovák Köztársaság, Írország, Spanyolország, Franciaország, Hongkong, Németország), ugyan-
akkor pár olyat is, ahol azok szerepeltek jobban, akiknél a kísérletezés kisebb hangsúlyt kap (Katar, 
Dánia, Flamand Belgium, Észak-Írország). A nemzetközi átlagot meghaladó arányban elsősorban 
a közel-keleti és észak-afrikai országok, valamint négy távol-keleti ország (Szingapúr, Japán, Korea 
és Tajvan) diákjai végeznek kísérleteket a tanórákon, rajtuk kívül még Ciprusról, Törökországról és 
Indonéziáról mondható el ugyanez.

A 4. évfolyamos felmérésben jó eredményt elért néhány országokban, mint például Szlovénia 
(12 százalék), Litvánia (11 százalék), Dánia és Hongkong (10 százalék), Svédország (9 százalék), 
Csehország (8 százalék), Németország (6 százalék), Finnország (4 százalék), Hollandia (3 százalék), 
azoknak a diákoknak az aránya, akiknek gyakran van lehetőségük arra, hogy gyakorlatot szerezzenek 
a megismerés eszközrendszerében, a nemzetközi átlagnak a felét-negyedét sem éri el.

A magyar 4. évfolyamos diákok esetében is csak a diákok 6 százaléka tanul olyan iskolában, ahol 
a természettudomány bizonyos elméleteit, jelenségeit kísérletek, vizsgálatok bemutatásán keresztül 
ismertetik meg a tanulókkal.

A 4. évfolyamos diákok 38 százaléka tanul olyan iskolában, amely rendelkezik természet-
tudományi laboratóriummal. Ezek a diákok a felmérésben jobb eredményre voltak képesek azok-
nál, akik labor nélküli iskolában tanulnak. A négy legjobb eredményt elérő távol-keleti országban 
gyakorlatilag valamennyi diák laborral felszerelt iskolában tanulhat (a Koreai Köztársaságban a 
diákok 99 százaléka, Szingapúrban 98 százaléka, Japánban 97 százaléka, Tajvanban 94 százaléka). 
Ugyancsak nagyon magas ez az arány öt közel-keleti országban: Kuvaitban (93 százalék), Bahreinben 
(85 százalék), az Egyesült Arab Emírségekben (84 százalék), Katarban (80 százalék) és Szaúd-Arábiá-
ban (74 százalék). Elsősorban e kilenc ország adatainak köszönhető, hogy a nemzetközi átlag 38 szá-
zalék lett. Az 500 pontos átlagot meghaladó országok közül Lengyelország (68 százalék) és Dánia 
(51 százalék) haladja meg ezt az arányt szignifikánsan. Számos jó eredményt elérő országban ez a 
mutató különösen alacsonynak bizonyult. Ilyen például Anglia (8 százalék), Új-Zéland (6 százalék), 
Bulgária (4 százalék), flamand Belgium és Litvánia (2 százalék), Hollandia, Írország és Franciaország 
(1 százalék), valamint Észak-írország (0 százalék).

A magyar diákok 12 százaléka dolgozhat természettudományi laborban az órákon, ami har-
mada a TIMSS-országokra jellemző átlagnak. A magyar diákok esetében a kísérleti munka tárgyi 
és személyi feltételeinek a megléte nem jár együtt tudáskülönbséggel, ugyanakkor azok a magyar 
diákok, akik minden második órán kísérleteket végeznek, 14 képességponttal jobb eredményt értek 
el azoknál, akik ennél kevesebbszer kísérletenek.

8. évfolyam

A természettudomány-oktatás fontos jellemzője, hogy az óráknak mennyire hangsúlyos része a 
természet tudományi vizsgálat, kísérletezés valamilyen formája. A 8. évfolyam esetében némiképp 
más kép tárul elénk. A diákok 27 százaléka tanul olyan oktatási módszerek szerint, amelyben ki-
emelt szerepet kap a kísérletezés, azonban a sikeres oktatási rendszereket ennél alacsonyabb arány 
jellemzi, hiszen az említett 26 százalékos átlagot kizárólag olyan országok haladták meg, amelyek 
alatta maradtak a felmérés 500 képességpontos átlagának.

252–256. 
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A magyar diákok 13 százalékának tanulását segíti gyakori kísérleti munka. Ezt az adatot a nem-
zetközi átlaggal összevetve alacsonynak is minősíthetnénk, ha nem találnánk számos jó eredményt 
mutató országot, amelyekben ez az arány még alacsonyabb. Ilyen Kanada (12 százalék), Tajvan és 
Oroszország (11 százalék), Új-Zéland (10 százalék), Szingapúr (8 százalék), Litvánia (7 százalék), Nor-
végia és Svédország (5 százalék). A magyar adatokkal összefüggésben inkább arra érdemes felhívni a 
figyelmet, hogy az órán gyakran kísérletező vagy laborral rendelkező iskolába járó diákok 24, illetve 
23 képességponttal jobb eredményt értek el a más módszerek szerint vagy gyengébb felszereltségű 
iskolákban tanuló társaiknál.

Számítógép- és internethasználat

A TIMSS-felmérés a tanári kérdőívén megvizsgálták, hogy a részt vevő országokban a diákok hány 
százalékának áll rendelkezésére számítógép a természettudomány- és matematikaórákon, és kérdést 
tettek fel azzal kapcsolatban is, hogy milyen tevékenységekre használják azokat. 

A 76., 77., 78., 79., 80. táblázat foglalja össze az ezzel kapcsolatos adatokat. Az országokat az első 
oszlop értékei szerint rendezték csökkenő sorrendbe. Felül találhatók azok az országok, amelyekben a 
számítógép használata gyakoribb, alul pedig azok, amelyekben ritkább. A második és harmadik oszlop-
ban az olvasható minden ország neve mellett, hogy a felmérésben milyen eredményt értek el egymáshoz 
képest a számítógépet használó és nem használó diákok. A 4–7. oszlopokból az állapítható meg, hogy az 
egyes órai tevékenységek érdekében milyen arányban használnak komputert a diákok.

4 évfolyam – természettudomány

Korreláció természetesen nem áll fenn a számítógép használat intenzitása és a diákok felmérésben 
elért eredményei között, ám az megállapítható, hogy a felmérésben legjobban szerepelt országokban 
a diákok nagyobb hányadának áll rendelkezésére számítógép a természettudományos tárgyú órákon. 
Ez elsősorban ezen országok gazdasági fejlettségével állhat összefüggésben, hiszen a 46 százalékos 
nemzetközi átlagot meghaladó 21 ország között mindössze Grúziát, Oroszországot, Ciprust és Chilét 
nem sorolhatjuk a felmérésben résztvevő fejlettebb országok közé (76. táblázat).

A közel-keleti, dél-kelet ázsiai országokban, feltételezhetően pedagógiai megfontolásokból, át-
lagos, sőt a Koreai Köztársaság esetében még az átlagosnál lényegesen kisebb mértékben tartják 
fontosnak, hogy a 4. évfolyamos diákok oktatásához rendelkezésre álljon számítógép. Térségünk 
országaiban, azaz Lengyelországban (43 százalék), a Szlovák Köztársaságban (38 százalék), a Cseh 
Köztársaságban (35 százalék), Bulgáriában (31 százalék) a számítógép-használat elmarad, a délszláv 
országokban, Szlovéniában (22 százalék), Szerbiában (21 százalék) és Horvátországban (10 százalék) 
pedig messze elmarad az átlagostól. A 4. évfolyamon a legtöbb országban információknak és fogal-
maknak néznek utána a diákok a számítógépen (41 százalék), és csak kisebb arányban használják 
készségek és eljárások gyakorlására (31 százalék), jelenségek szimuláción keresztüli megfigyelésére 
(28 százalék) vagy eljárások és kísérletek végrehajtására (25 százalék).

8. évfolyam – természettudomány

A 8. évfolyamon adatai is azt tükrözik, hogy elsősorban a gazdaságilag fejlett, a TIMSS-vizsgálatban 
jó eredményt elért országokban áll a diákok nagyobb hányadának rendelkezésére számítógép a ter-
mészettudományi órákon (77. táblázat). E korosztály oktatásában valamivel kisebb szerep jut a 
számítógép-használatnak (a felmérésben részt vett diákok 41 százaléka használ a természettudományi 
órákon számítógépet, szemben a 4. évfolyammal, ahol 44 százalék). Ez a korosztály is elsősorban 
információk és fogalmak keresésekor veszi igénybe a komputereket (36 százalék), a másik négy mű-
velet érdekében közel azonos, de ennél kisebb gyakorisággal (27-29 százalék).

A TIMSS-skálaátlagnál jobb eredményt elért országok közül csak Szlovéniában (32 százalék), 
Írországban (26 százalék) és Hongkongban (21 százalék) alkalmaznak az órai munka során az átla-
gosnál ritkábban számítógépet.

A 4. évfolyamos magyar diákok 33, a 8. évfolyamos diákok 42 százalékának áll a rendelke-
zésre számítógép a természettudományi órákon. A 4. évfolyam adata alacsonyabb a nemzetközi 
átlagnál, a 8. évfolyamé azzal nagyjából megegyező. Magyarország egyike azoknak az országoknak 
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a 4. évfolyamo s mérésben, ahol a számítógépet használó iskolák diákjai számottevően rosszabb 
eredményt értek el (529 pont) azoknál, akiknek az iskolájában a számítógép nem része az iskolai 
gyakorlatnak (548 pont). A 8. évfolyam esetében is van különbség a tanulók e két csoportja között, 
ám ez statisztikai értelemben nem jelentős.

A 8. évfolyamos mérésben azzal kapcsolatban is megkérdezték a diákokat, hogy milyen célra 
használják az internetet a természettudomány tanulása során (78. táblázat).

A felmért diákok leginkább (69 százalék) arra használják az internetet, hogy együttműködjenek 
osztálytársaikkal feladatok vagy projektek kapcsán. Információk, cikkek, oktatóanyagok megkeresé-
sére, tankönyvek és egyéb tanulást segítő anyagok elérésére is viszonylag nagy arányban használják 
a világhálót (60, illetve 56 százalékban). Legkevesebben azt jelölték meg, hogy a tanárral veszik fel 
ezen az úton a kapcsolatot (36 százalék).

Ha végignézünk a részt vevő országok adatain, ahány ország, annyiféle eltérő gyakorlat. Ír-
országban és Japánban például nagyon kismértékű a természettudomány-oktatással összefüggő 
internethasználat, miközben a másik távol-keleti országban, Szingapúrban ez rendkívül kiterjedt-
nek és intenzívnek látszik az adatok tükrében. Van néhány ország, ilyen például Tajvan, Grúzia és 
Thaiföld, ahol a diákok döntő többsége az interneten keresztül éri el a tankönyveit, a tanulásához 
szükséges segédanyagait.

A 8. évfolyamos magyar diákok a természettudomány tanulása kapcsán nem használják túl 
gyakran az internetet. Leginkább osztálytársaikkal működnek együtt, illetve a tanáraik által küldött 
feladatokhoz férnek hozzá az internet segítségével. 

4. és 8. évfolyam – matematika

A tanári kérdőívben megkérdezték a 4. és 8. évfolyamon matematikát tanító tanárokat, hogy a diá kok 
rendelkezésére áll-e számítógép a matematikaórákon. Az erre vonatkozó adatokat a 79. és 80. táb-
lázat tartalmazza.

Az, hogy ez a tanulók hány százaléka számára elérhető az egyes országokban, nagyon széles 
határok között mozog. Az új-zélandi negyedikesek használnak legnagyobb arányban számítógépet a 
matematikaórán, 89 százalékukra jellemző ez a tevékenység. Az európai országok közül igen magas 
ez az arány Dániában (84 százalék), Hollandiában (76 százalék), Észak-Írországban (71 százalék), 
Svédországban (65 százalék), Norvégiában (59 százalék), Angliában (58 százalék), Németországban 
(57 százalék), Finnországban (56 százalék), Cipruson (51 százalék). A diákok kb. harmada (30-40 szá-
zaléka) találkozik matematikaórán a számítógépekkel Írországban, Belgiumban, Olaszországban, 
Spanyolországban és Lengyelországban.

A magyar negyedikesek 25 százaléka dolgozik esetenként számítógéppel az iskolában 
matematika órán, hasonló ez az érték Litvániában (30 százalék), a környező országok közül Cseh-
országban (28 százalék), Bulgáriában (25 százalék), Szlovákiában (22 százalék), Szlovéniában (16 szá-
zalék), de Portugáliában (20 százalék) vagy Franciaországban (19 százalék) is. A délszláv országok 
közül Szlovéniában a negyedikesek 16 százaléka, Szerbiában 13 százaléka, Horvátországban mind-
össze 3 százaléka használ matematikaórán számítógépet.

A kiválóan teljesítő távol-keleti országokra különböző mértékben jellemző az órai számítógép-
használat. Japánban és Hongkongban kb. a diákok fele (50 százalék és 45 százalék), Szingapúrban 
és Tajvanon kb. a harmada (37 százalék és 30 százalék), a Koreai Köztársaságban mindössze a ne-
gyedikesek 14 százaléka dolgozik vele.

A számítógépet használók nagy többsége havonta használja a gépet az elsajátított készségek 
és eljárások gyakorlására, de nagyon jellemző az elvek és fogalmak felfedezése és az elméletek és 
információk keresése is órai tevékenységként. A magyar negyedikesek 20 százaléka gyakorlásra, 
10 százaléka, illetve 14 százaléka a másik két tevékenységre veszi igénybe a számítógépet. 

Kilenc olyan ország van, ahol legalább 10-30 ponttal magasabb azoknak a tanulóknak az át-
lagpontszáma, akik használnak számítógépet a matematikaórán, idetartozik Kazahsztán, Új-Zéland, 
Szaúd-Arábia, Bahrein, Irán, Franciaország, Jordánia, Marokkó és Törökország. Az Egyesült Arab 
Emírségekben, Indonéziában és a Dél-afrikai Köztársaságban még ennél is magasabb, 40–61 pontos 
különbség figyelhető meg. Olyan országok is vannak, ahol ezzel ellenkező összefüggést tapasztalunk. 

259. 
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Négy olyan ország van, ahol legalább 15 ponttal magasabb annak a csoportnak az átlagpontszáma, 
amelyben nem jellemző az órai számítógép-használat, idetartoznak a magyar negyedikesek (15 pont), 
Kanada (17 pont), Grúzia (19 pont) és Horvátország (21 pont) tanulói.

Ha összevetjük a számítógép-használatot a 4. és a 8. évfolyamon, azt tapasztaljuk, hogy azokban 
az országokban, ahol negyedikben nagyon magas volt az arány, nyolcadikra jellemzően csökkent (pl. 
Új-Zéland 42 százalékkal). 

Négy olyan ország van a 8. évfolyam mérésében, ahol a matematikaórán számítógépet használó 
diákok aránya eléri az 50 százalékot: Svédország, Ausztria, Kazahsztán és Kanada (65-50 százalék).

A résztvevők közül 22 olyan ország van, ahol 25 és 50 százalék közötti azoknak a gyerekeknek 
az aránya, akik használnak számítógépet a matematikaórán, a magyar nyolcadikosok is ebbe a 
kategóriába esnek, 30 százalékos értékkel. 

13 országban a tanulóknak kevesebb mint a negyedére jellemző az órai számítógép-használat, 
idetartozik a kiváló teljesítményt elérő Hongkong (21 százalék) vagy a magyar nyolcadikosokkal 
egy szinten teljesítő Szlovénia (19 százalék). Az európai országok közül Málta tartozik még ebbe a 
csoportba, itt a legalacsonyabb az arány az összes résztvevő közül, mindössze 4 százalék.

A tanárok azt is megjelölték, milyen típusú tevékenységekre használják a diákok a számító gépet. 
A matematikai elvek és fogalmak felfedése, az elsajátított készségek és eljárások gyakorlása, az elmé-
letek és információk keresése, valamint az adatok elemzése és feldolgozása körülbelül ugyanolyan 
arányban jelenik meg jellemző tevékenységként. 

A magyar nyolcadikosok esetében az elsajátított készségek és eljárások gyakorlása a legjellem-
zőbb számítógépes tevékenység (a teljes populáció 27 százaléka), a másik három körülbelül ugyan-
olyan arányban jelenik meg (a teljes populáció 18-22 százaléka). 

9 olyan ország van, ahol az órán számítógépet használók és nem használók között 10 és 30 pont 
közötti különbség van a számítógépet használók javára (Malajzia, Új-Zéland, Törökország, Jordánia, 
Thaiföld, Marokkó, Egyesült Arab Emírségek, Irán, Izrael). Ennél is nagyobb eltérés tapasztalható 
Szaúd-Arábiában és a Dél-Afrikai Köztársaságban (35, ill. 63 pont). 

A számítógépet nem használók értek el legalább 10 ponttal magasabb átlageredményt Máltán, 
Katarban, Botswanában, Chilében és Írországban. 

A magyar nyolcadikosok között 7 ponttal magasabb azoknak az átlagpontszáma, akikre nem 
jellemző a számítógép-használat matematikaórán.

Házi feladat

8. évfolyam – természettudomány

A 8. évfolyamos mérésben két kérdést tettek fel a diákoknak, hogy megállapítsák, hetente hány 
órát töltenek házi feladatuk elkészítésével, megtanulásával. Az egyik kérdés az volt: Milyen gyakran 
adnak a tanáraid házi feladatot természettudományból/biológiából/földrajzból, fizikából/kémiából, 
a másik pedig így szólt: Amikor a tanáraid házi feladatot adnak, általában mennyi időt töltesz külön-
külön az alábbi tárgyakból kapott házi feladat elvégzésével, megoldásával? A 81. táblázatban látható 
válasz lehetőségek közül kellett egyet megjelölniük a diákoknak. A két válasz alapján kiszámították a 
házi feladatra fordított időmennyiséget minden diák esetében, és az adatok elemzése révén az alábbi 
három kategóriát hozták létre: 1. három órát vagy többet; 2. több mint 45 percet, de kevesebb mint 
3 órát; 3. 45 percet vagy kevesebbet. A táblázat minden ország esetében megadja, hogy a diákok hány 
százaléka tartozik az egyes kategóriákba, s megadja azt is, hogy átlagosan hány képességpontot értek 
el a mérésben a házi feladatukra különböző mennyiségű időt fordító tanulók.

A házi feladat érdekes és egyben ellentmondásos része az oktatásnak. Az oktatási rendszerek 
egy része arra törekszik, hogy a diákok elsősorban az iskolában tanuljanak, és így lehetőleg a házi 
feladatok minél kevesebbet vegyenek el a szabadidőből. A 8. évfolyamos vizsgálatban részt vevő 
országok között ezt legmarkánsabban Anglia, Japán és a Koreai Köztársaság képviseli, ahol a diákok 
közül senki sem jelölte meg azt, hogy hetente 3 óránál több időt kell töltenie a természettudomány 
tanulásával, ugyanakkor 80-90 százalékuknak 45 percnél kevesebb is elegendő rá, és Japán és a 
Koreai Köztársaság esetében ráadásul ők bizonyulnak jobb képességűnek.

 262–263. 
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Más oktatási elképzelések a házi feladatban a feladatmegoldási rutin megszerzésének, a tudás 
megszilárdításának vagy éppen a képességek fejlesztésének eszközét látják. 

Ez utóbbira példa a jól teljesítő országok között a másik végletet jelentő Szingapúr, ahol a gye-
rekek 9 százaléka tanul 3 óránál többet hetente, a jellemző azonban az, hogy a szingapúri diákok 
több mint fele (52 százalék) 45 percnél többet, de 3 óránál kevesebbet tanul. A diákok kétötödének 
(39 százalékának) elegendő heti 45 perc vagy annál is kevesebb idő a házi feladataik elvégzésére. 
A különbség a legjobb eredményt elért ázsiai országok között az, hogy amíg a Koreai Köztársaság-
ban és Japánban a több tanulásra kényszerülők összességében gyengébb képességűek a kevesebbet 
tanulók nál, addig ez Szingapúrban éppen ellenkezőleg van. Úgy tűnik ezek alapján, hogy a szingapúri 
diákok jellemzően nem azért tanulnak sokat, hogy ne kerüljenek tehetségesebb társaikkal szemben 
hátrányba, hanem főképpen azért, hogy tudásukat minél magasabb szintre emelhessék.

Az országok többségében a gyengébb képességű diákok töltenek több időt a házi feladatuk el-
készítésével. A hetente 3 óránál kevesebbet tanuló diákok a TIMSS-vizsgálatban 20-25 ponttal jobb 
eredményt értek el a 3 óránál többet tanulóknál.

A biológiát, fizikát, kémiát és földtudományt külön tantárgyként oktató országoknál a kérdőív 
országonként kérdezett a házi feladatra hetente fordított időre, ezért az így nyert adatokat nem lehet 
mechanikusan összehasonlítani az integrált oktatást folytató országok hasonló adataival. Annyi 
azonban kétségtelenül megállapítható a számokból, hogy az egykori szovjet utódállamokban, Orosz-
országban, Grúziában és Litvániában minden más országnál nagyobb szerepe van a házi feladat 
elkészítésének. Oroszországban például a négy tárgy esetében a gyerekek 11-19 százaléka tölt három 
óránál több időt otthoni feladatírással.

A szóban forgó kilenc országban a legtöbb időt a fizika és a kémia házi feladatok elvégzése 
igényli. A tanulók 30-32 százaléka készül 45 percnél többet hetente ebből a két tárgyból. Ugyanak-
kor az is látható, hogy Grúzia és Málta kivételével a házi feladattal 45 percnél kevesebbet foglalkozó 
diákok képességátlaga a legmagasabb. 

A magyar diákok viszonylag kis hányada, 2-3 százaléka tölt el 3 óránál hosszabb időt házi 
feladatainak az elkészítésével, 80-84 százalék 45 percnél is kevesebbet, és 3 óránál több időre van 
szükségük a gyengébb képességű tanulóknak. Ők átlagban 30-40 képességponttal gyengébb ered-
ményt értek el a teszten azoknál, akik 45 percnél többet, de három óránál kevesebbet készülnek.

8. évfolyam – matematika

A 8. évfolyamos tanulói kérdőívben szerepelt arra vonatkozó kérdés, hogy mennyi időt töltenek 
egy héten a tanulók a matematika-házifeladattal; a 82. táblázat ezeket az adatokat foglalja össze, a 
ráfordított idő szerint három kategóriára osztva a tanulókat. 

Az egyes kategóriákba tartozó tanulók átlageredménye összefügg az országok sajátosságaival, 
egyes országokban a kevésbé jó képességűek töltenek több időt a házi feladattal, ezzel próbálják 
csökkenteni a lemaradásukat, máshol a tehetségesebbek foglalkoznak többet iskola után is a ma-
tematikával.

A távol-keleti országok közül Thaiföld, Szingapúr, Hongkong esetében a tanulók legalább több 
mint egyötöde, Tajvanon a gyerekek 15 százaléka több mint 3 órát fordít erre a tevékenységre. A ta-
nulók 44-55 százaléka 3 óra és 45 perc közötti időt tölt a matematika-házifeladattal. A teszten elért 
eredményeiket tekintve az látszik, hogy e két kategóriába eső tanulók teljesítménye között nincs 
különbség, azok a tanulók, akik 45 percnél kevesebbet szánnak a matematika-házifeladatra, szig-
nifikánsan rosszabb pontszámot értek el. A szintén nagyon jól teljesítő Korea és Japán esetében 
hetente 3 óránál többet csak a tanulók 3 százaléka fordít a matematikára otthon, valamint 16, illetve 
25 százalékuk 3 óra és 45 perc közötti időt. Ezekben az országokban nincs jelentős különbség a házi 
feladatra fordított idő alapján kialakított kategóriák átlageredménye között.

A kérdőívre adott válaszok alapján Oroszországban a nyolcadikosok 43 százaléka több mint 
3 órát szán a matematika-házifeladatra hetente, ugyanennyien 45 perc és 3 óra közötti időt töltenek 
vele. A mérésben részt vevő európai országok nyolcadikos tanulói közül otthon több mint 15 százalék 
foglalkozik 3 óránál többet a matematikával Olaszországban (23 százalék), Szlovéniában (21 száza-
lék), Írországban (19 százalék), Máltán (18 százalék). Az orosz tanulók 14 százaléka fordít 45 percnél 
kevesebb időt a matematika-házifeladatra, az olasz tanulók esetében ez a szám 23 százalék, Szlovénia, 
Írország és Málta esetében 32-38 százalék az arány. Az orosz tanulóknál nincs jelentős különbség 

264. 
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az egyes kategóriákba sorolt tanulók átlageredménye között, az olaszoknál a legjobb eredményt a 
középső kategóriába eső tanulók érték el, a szlovéneknél a házi feladatra közepes és kevés időt szánó 
diákok kaptak magasabb pontszámot átlagosan, az írek és a máltaiak esetében a harmadik kategória 
tanulói értek el gyengébb eredményt.

A mérésben részt vevő európai országok közül Norvégia mellett Magyarország az, ahol a tanulók 
kb. egytizede hetente több mint 3 órát foglakozik a matematika-házifeladattal (11 százalék). A magyar 
tanulók kb. fele ezzel szemben egy héten 45 percnél is kevesebb időt szán erre, a norvégoknál ez az 
arány 41százalék. A magyar tanulók esetében a középső kategóriába eső tanulók átlageredménye kicsit 
magasabb a másik két kategóriához tartozó magyar nyolcadikosok átlageredményénél, a norvégoknál 
a házi feladatra viszonylag kevés időt fordítók eredménye a gyengébb.

A svéd és az angol tanulóknak mindössze 1-2 százaléka az, aki iskola után 3 óránál több időt 
foglalkozik a matematikával (ehhez a kategóriához nem is rendelhető megbízható átlagteljesítmény). 
A nyolcadikosok többsége ebben a két országban (80 százalék, ill. 73 százalék) 45 percnél kevesebb 
időt fordít erre a tevékenységre. A svédek esetében a házi feladattal nem vagy alig foglalkozó tanulók 
átlagpontszáma a magasabb, az angoloknál azoké, akik 45 és 3 óra közötti időt szánnak iskola után 
a matematikára.

Összefoglalás

A TIMSS 2015 4. évfolyamos felmérésében részt vett országok tantervben rögzített éves összóraszáma 
és ezen belül a természettudományi tárgyú órák száma széles intervallumot ölel fel. A nemzetközi 
átlag évi 76 óra. A felmérésben legjobban szereplő négy kelet- illetve délkelet-ázsiai ország tantervei 
76–91 óra időt írnak elő a természettudomány-oktatás számára. A magyar környezetismeret tantár-
gyat évi 61 órában tanulják a diákok, de ez a valóságban ennél is valamivel kevesebb, hiszen a tárgy 
tanterve a természettudományi témakörökön kívül mást is tartalmaz. A 8. évfolyamos mérésben 
részt vett országok átlagosan évi 144 órában tanítják a természettudományt. Az integrált/általános 
természettudományt oktató országok esetében ez az adat általában lényegesen alacsonyabb, például 
a legjobb két ország, Szingapúr és a Koreai Köztársaság esetében 106 és 94 óra. A természettudomá-
nyokat önálló tantárgyakként tanító országokban jut a legtöbb idő a természettudományra, mégpedig 
200 órát meghaladó mértékben, ám úgy tűnik, ez az oktatási stratégia kevésbé eredményes és kevésbé 
hatékony, aminek lehetnek oktatásfilozófiai és módszertani okai egyaránt.

A 4. évfolyamos felmérésben jól szereplő ázsiai országok az átlagnál nagyobb hangsúlyt fektet-
nek a kísérleti munkára, és mindehhez szinte valamennyi iskola rendelkezik megfelelő természet-
tudományi laborral, valamint az órák lebonyolításában közreműködő segítőkkel is. Nálunk a felmért 
4. évfolyamos diákoknak csak kis aránya végez kísérleteket környezetismeret-órán, és az iskolák 
kb. 90 százaléka nem is rendelkezik az ehhez szükséges infrastruktúrával. A 8. évfolyamon átlagosan 
a diákok 85 százaléka tanul laborral rendelkező iskolában, és csak három olyan ország található, 
ahol a tanulók kevesebb mint 50 százaléka: Dél-afrikai Köztársaság (49 százalék), Magyarország 
(30 százalék), Litvánia (11 százalék). A laborok kis aránya valószínűleg nemcsak az anyagi lehetősé-
gekkel magyarázható, hanem azzal is, hogy a kísérlet, megismerés alapú természettudomány-oktatás 
nem tudott meghonosodni a magyar közoktatásban. Pedig azok a magyar diákok, akik az órákon 
gyakrabban végeznek kísérleteket vagy laborral felszerelt iskolában tanulták a természettudományt, 
összességében 24 képességponttal jobb eredményt értek el a 8. évfolyamos felmérésben.

A házi feladatnak különböző szerepet szánnak az egyes oktatási rendszerekben. A legtöbb 
országban a gyengébb képességű diákok töltenek több időt a tanulással, hogy felzárkózzanak a jobb 
képességűekhez. Az adatok azt mutatják, hogy azoknak a tanulóknak a felmérési eredményei, akik 
45 percnél kevesebbet, illetve 45 perc és 3 óra közötti időt fordítanak a házi feladatra, jobbak a 3 órá-
nál többet tanuló diákokéinál. Négy országban (Szingapúr, Tajvan, Anglia és Kazahsztán) a több 
tanuláshoz általában jobb eredmény is társul. Ezekben az országokban nem annyira az ismeretek, 
képességek rögzítése és valamilyen feladatmegoldási rutin kialakítása a cél, hanem az egyéni kész-
ségek, képességek fejlesztése akár differenciált nehézségű házi feladatokon keresztül.
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Ábrák, táblázatok

21. ábra A természettudomány tanítására fordított idő egy tanévben TIMSS2015
Természettudomány4

Ország
A tanításra fordí
tott órák száma 
egy tanévben

A természettudomány tanítására fordított órák száma egy tanévben

Katar r 1056 (16,1) r 125 (4,4)
Spanyolország  864 (10,2) r 124 (2,6)
Omán r 962 (11,7) s 123 (3,1)
Indonézia r 1095 (20,9) r 116 (4,0)
Portugália  864 (8,5) r 111 (3,8)
Egyesült Arab Emírségek r 1009 (4,6) s 111 (2,1)
Bahrein  976 (0,6) r 103 (0,6)
Egyesült Államok  1088 (9,2) r 100 (3,7)
Chile r 1094 (16,9) s 93 (2,5)
Japán  903 (3,7)  91 (0,5)
Tajvan  969 (14,4)  91 (1,9)
Irán r 645 (6,4) r 87 (3,0)
Szlovénia r 716 (7,2) r 86 (1,3)
Szingapúr  986 (0,0)  85 (1,4)
Lengyelország r 752 (6,9) r 84 (1,1)
Törökország  847 (18,0)  83 (1,7)
Horvátország  778 (21,6)  82 (1,5)
Finnország  737 (8,9)  82 (1,8)
Kanada  951 (4,1) r 81 (2,0)
Grúzia r 743 (19,5)  80 (1,4)
Dánia r 1051 (11,2) s 80 (2,3)
Svédország r 839 (10,6)  79 (1,8)
Kuvait s 912 (27,9) s 77 (3,5)
Szaúd-Arábia r 1080 (19,6) r 77 (3,7)
Olaszország  1061 (20,5)  76 (1,6)
Koreai Köztársaság  712 (8,9)  76 (1,0)
Szerbia  737 (16,2)  75 (3,5)
Magyarország  784 (11,8)  63 (1,7)
Anglia  994 (9,9) r 61 (2,2)
Németország r 820 (9,1) s 61 (3,8)
Norvégia  817 (8,7) r 59 (1,7)
Kazahsztán  813 (16,2)  58 (2,9)
Ausztrália r 1014 (8,4) r 57 (1,5)
Franciaország r 858 (8,2) r 56 (1,8)
Marokkó r 1054 (18,8) r 54 (0,9)
Litvánia  629 (5,5)  53 (1,0)
Szlovákia  759 (8,1)  52 (2,0)
Oroszország  661 (6,9)  49 (0,9)
Ciprus r 827 (12,4) r 48 (0,9)
Új-Zéland  923 (5,5) r 43 (2,0)
Bulgária r 707 (27,3)  42 (2,3)
Csehország  771 (10,4)  38 (2,0)
Észak-Írország r 962 (10,2) s 38 (2,1)
Írország  854 (0,0)  32 (0,7)
Hongkong  999 (13,1)  x x
Hollandia s 1073 (16,2)  x x
Belgium (flamand) r 955 (11,6)  – –
Nemzetközi átlag  887 (1,9)  76 (0,3)

( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
(–) Az összehasonlítható adat nem áll rendelkezésünkre.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
s A tanulók legalább 50%-áról, de kevesebb mint 70%-áról van adat.
x A tanulók kevesebb mint 50%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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22. ábra A természettudomány tanítására fordított idő egy tanévben TIMSS2015
Természettudomány8

Ország
A tanításra fordí
tott órák száma 
egy tanévben

A természettudomány tanítására fordított órák száma egy tanévben

Málta *  964 (0,3) r 311 (1,0)
Libanon * r 945 (14,8) r 243 (10,7)
Grúzia * r 864 (16,7) s 241 (6,8)
Kazahsztán *  933 (19,4)  239 (5,4)
Szlovénia * r 867 (10,3) r 221 (4,7)
Oroszország *  884 (9,4) r 219 (2,9)
Litvánia *  856 (10,2)  205 (4,2)
Magyarország *  842 (10,3)  201 (5,4)
Marokkó *  1364 (25,8) r 160 (4,5)
Katar r 1085 (1,9) r 155 (2,6)
Botswana r 1107 (19,5) s 152 (4,8)
Tajvan  1132 (9,7)  144 (2,3)
Egyesült Államok  1135 (8,8) s 144 (2,4)
Omán r 980 (14,5) r 143 (3,1)
Új-Zéland r 966 (6,9) r 133 (2,5)
Japán  1036 (6,1)  131 (1,7)
Jordánia  976 (12,5)  131 (2,3)
Malajzia r 1172 (15,6) r 130 (4,0)
Szaúd-Arábia  1112 (18,7)  130 (5,7)
Izrael r 1133 (15,6) r 129 (3,5)
Dél-afrikai Köztársaság s 1234 (19,8) s 127 (4,9)
Ausztrália r 1011 (6,3) s 126 (1,6)
Bahrein  1032 (1,0) r 125 (10,2)
Svédország *  921 (8,6)  122 (4,1)
Irán  971 (16,9)  120 (3,1)
Kuvait r 997 (18,6) r 117 (3,0)
Egyesült Arab Emírségek r 1016 (6,4) s 115 (4,3)
Egyiptom  1099 (21,2)  114 (2,9)
Chile r 1127 (18,0) s 113 (5,0)
Törökország  983 (22,6)  112 (3,0)
Thaiföld  1209 (6,8)  110 (1,7)
Szingapúr  1065 (0,0)  106 (1,4)
Hongkong  995 (11,7)  102 (2,8)
Anglia r 1009 (8,3) s 97 (3,8)
Kanada r 949 (4,9) s 97 (2,2)
Koreai Köztársaság  947 (6,0)  94 (2,1)
Írország r 963 (3,2) r 90 (0,9)
Norvégia  895 (8,9) r 81 (1,5)
Olaszország r 1047 (9,6) r 71 (1,3)
Nemzetközi átlag  1021 (2,1)  144 (0,7)

*  Azoknál az országoknál, ahol a természettudományt külön tantárgyakként tanítják, a tantárgyak összóraszáma szerepel.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
(–) Az összehasonlítható adat nem áll rendelkezésünkre.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
s A tanulók legalább 50%-áról, de kevesebb mint 70%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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72. táblázat A természettudományi vizsgálatok gyakorisága  TIMSS2015
Természettudomány4

Ország
Körülbelül minden második órán 

vagy gyakrabban Minden második óránál ritkábban
Átlagindexérték

Tanulók aránya (%) Átlagpontszám Tanulók aránya (%) Átlagpontszám
Omán  74 (2,9) 433 (4,3) 26 (2,9) 426 (6,5) 12,1 (0,10)
Ciprus  74 (4,0) 481 (3,0) 26 (4,0) 482 (6,4) 11,9 (0,13)
Irán  72 (3,5) 421 (5,3) 28 (3,5) 420 (10,0) 12,1 (0,13)
Koreai Köztársaság  60 (4,0) 590 (2,6) 40 (4,0) 589 (3,0) 11,4 (0,14)
Egyesült Arab Emírségek  57 (2,4) 465 (4,0) 43 (2,4) 444 (5,9) 11,3 (0,08)
Japán  50 (4,2) 571 (2,5) 50 (4,2) 568 (2,3) 11,3 (0,12)
Kuvait  49 (4,3) 332 (6,4) 51 (4,3) 345 (10,7) 11,2 (0,15)
Katar  49 (3,4) 422 (5,8) 51 (3,4) 448 (6,9) 11,1 (0,15)
Szaúd-Arábia  46 (4,0) 399 (6,4) 54 (4,0) 382 (8,0) 11,1 (0,12)
Marokkó  45 (3,6) 361 (8,2) 55 (3,6) 344 (6,7) 11,1 (0,12)
Törökország  44 (4,0) 494 (4,2) 56 (4,0) 475 (5,7) 11,0 (0,17)
Bahrein  41 (1,7) 470 (3,5) 59 (1,7) 452 (3,3) 10,7 (0,04)
Indonézia  40 (3,4) 404 (7,8) 60 (3,4) 392 (6,4) 10,6 (0,15)
Kazahsztán  39 (3,8) 557 (7,8) 61 (3,8) 545 (5,7) 10,9 (0,17)
Szingapúr  34 (2,4) 596 (6,1) 66 (2,4) 588 (4,5) 10,7 (0,07)
Tajvan  31 (3,6) 558 (3,8) 69 (3,6) 554 (2,3) 10,6 (0,11)
Szlovákia  28 (2,7) 532 (4,9) 72 (2,7) 515 (3,3) 10,2 (0,12)
Olaszország  28 (3,4) 515 (5,3) 72 (3,4) 518 (3,1) 10,0 (0,15)
Horvátország  27 (3,0) 534 (3,2) 73 (3,0) 533 (2,5) 10,1 (0,15)
Anglia r 26 (3,6) 540 (5,9) 74 (3,6) 537 (3,4) 10,1 (0,14)
Egyesült Államok r 24 (2,3) 546 (6,4) 76 (2,3) 545 (2,3) 9,9 (0,11)
Szerbia  23 (3,5) 522 (6,2) 77 (3,5) 525 (4,2) 9,8 (0,15)
Ausztrália  22 (2,8) 529 (4,5) 78 (2,8) 526 (3,0) 9,9 (0,12)
Chile  22 (3,6) 470 (8,1) 78 (3,6) 481 (3,7) 9,9 (0,17)
Grúzia  20 (3,3) 460 (12,5) 80 (3,3) 449 (3,7) 9,8 (0,15)
Írország  20 (3,0) 540 (5,6) 80 (3,0) 526 (2,5) 10,0 (0,12)
Lengyelország  19 (3,3) 542 (5,4) 81 (3,3) 549 (2,4) 9,6 (0,16)
Portugália  18 (2,8) 508 (4,4) 82 (2,8) 508 (2,3) 9,2 (0,13)
Kanada  17 (2,4) 519 (5,4) 83 (2,4) 525 (2,9) 9,7 (0,09)
Oroszország  16 (2,9) 572 (6,5) 84 (2,9) 567 (3,7) 9,2 (0,13)
Új-Zéland  14 (2,1) 505 (8,2) 86 (2,1) 506 (2,9) 9,5 (0,08)
Spanyolország  13 (2,1) 526 (4,5) 87 (2,1) 517 (2,9) 9,1 (0,11)
Bulgária  12 (2,3) 522 (11,1) 88 (2,3) 537 (6,1) 9,3 (0,13)
Szlovénia  12 (2,3) 541 (8,1) 88 (2,3) 544 (2,5) 9,4 (0,12)
Franciaország  11 (2,2) 499 (6,9) 89 (2,2) 487 (2,9) 9,7 (0,11)
Litvánia  11 (2,3) 522 (9,6) 89 (2,3) 529 (2,7) 8,8 (0,13)
Dánia  10 (2,1) 513 (8,0) 90 (2,1) 529 (2,6) 9,2 (0,10)
Hongkong  10 (2,1) 570 (6,9) 90 (2,1) 554 (3,4) 9,0 (0,15)
Svédország  9 (2,6) 544 (9,4) 91 (2,6) 540 (3,9) 9,1 (0,14)
Csehország  8 (2,0) 540 (6,4) 92 (2,0) 534 (2,4) 9,0 (0,12)
Németország  6 (1,9) 548 (8,8) 94 (1,9) 527 (2,6) 8,9 (0,14)
Magyarország  6 (1,5) 540 (16,8) 94 (1,5) 542 (3,1) 9,1 (0,08)
Finnország  4 (1,4) 559 (8,6) 96 (1,4) 553 (2,4) 8,7 (0,09)
Belgium (flamand)  4 (1,5) 486 (15,4) 96 (1,5) 513 (2,4) 8,3 (0,10)
Norvégia r 4 (1,5) 537 (7,7) 96 (1,5) 539 (2,7) 8,4 (0,12)
Hollandia r 3 (0,7) 540 (11,6) 97 (0,7) 517 (2,9) 8,3 (0,11)
Észak-Írország r 3 (0,7) 504 (12,0) 97 (0,7) 521 (2,2) 8,5 (0,13)
Nemzetközi átlag  27 (0,4) 508 (1,1) 73 (0,4) 505 (0,7)

A tanárok válaszai alapján.
Az index a tanulók tanárainak nyolc tanítási tevékenység gyakoriságára vonatkozó válaszai alapján készült. Azoknak a tanulóknak a tanárai, akik körülbelül minden második órán vagy gyakrabban alkalmaznak 

természettudományi vizsgálatokat, 11,3-es vagy annál magasabb indexértéket kaptak, ami azt tükrözi, hogy a tanáraik átlagosan mind a nyolc tevékenységet „körülbelül minden második órán” alkalmazzák. A többi tanuló 
tanárai minden második óránál ritkábban alkalmaznak természettudományi vizsgálatokat.
A skála átlagpontszáma 10.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet. 
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Folytatás a következő oldalon
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Amikor a természettudományi tárgyat tanítja az osztályban, milyen gyakran kéri a tanulóktól a következőket?
Minden vagy 
szinte minden 

órán

Körülbelül 
minden

második órán Néhány órán Soha
1. Figyeljenek meg olyan természeti jelenségeket, mint az időjárás vagy egy növény növekedése, és írják le a látottakat.
2. Figyeljenek engem, ahogyan bemutatok egy természettudományi kísérletet vagy vizsgálatot.
3. Vázoljanak fel vagy tervezzenek meg kísérleteket vagy vizsgálatokat.
4. Végezzenek el kísérleteket vagy vizsgálatokat.
5. Mutassanak be kísérletekből vagy vizsgálatokból származó adatokat.
6. Értelmezzenek kísérletekből vagy vizsgálatokból származó adatokat.
7. Kísérletekből vagy vizsgálatokból származó eredményekkel támasszanak alá következtetéseket.
8. Végezzenek gyakorlati foglalkozásokat az osztálytermen kívül.

11,3

Körülbelül 
minden 

második 
órán vagy 

gyakrabban

Minden 
második 
óránál 
ritkábban
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73. táblázat A természettudományi vizsgálatok gyakorisága  TIMSS2015
Természettudomány8

Ország
Körülbelül minden második órán 

vagy gyakrabban Minden második óránál ritkábban
Átlagindexérték

Tanulók aránya (%) Átlagpontszám Tanulók aránya (%) Átlagpontszám
Omán  69 (2,9) 456 (3,1) 31 (2,9) 453 (5,6) 11,9 (0,10)
Irán  62 (3,1) 463 (4,7) 38 (3,1) 446 (6,6) 11,6 (0,11)
Libanon  52 (3,9) 403 (6,2) 48 (3,9) 392 (9,2) 11,3 (0,11)
Kuvait  48 (4,5) 407 (8,7) 52 (4,5) 411 (7,3) 11,2 (0,15)
Marokkó  46 (2,4) 396 (3,4) 54 (2,4) 391 (2,9) 11,1 (0,08)
Egyesült Arab Emírségek r 44 (2,5) 487 (4,6) 56 (2,5) 471 (4,0) 10,8 (0,11)
Jordánia  43 (3,6) 437 (5,7) 57 (3,6) 418 (4,5) 10,9 (0,13)
Egyiptom  42 (4,1) 375 (7,3) 58 (4,1) 367 (5,5) 10,7 (0,16)
Szaúd-Arábia  40 (4,3) 408 (7,2) 60 (4,3) 388 (5,9) 10,8 (0,18)
Kazahsztán  39 (2,6) 530 (6,6) 61 (2,6) 535 (5,1) 10,7 (0,13)
Bahrein  38 (3,2) 477 (4,1) 62 (3,2) 457 (3,5) 10,6 (0,13)
Törökország  38 (3,2) 496 (7,4) 62 (3,2) 492 (4,8) 10,7 (0,12)
Katar  37 (4,0) 450 (6,9) 63 (4,0) 459 (4,8) 10,7 (0,14)
Dél-afrikai Köztársaság  35 (4,0) 363 (9,5) 65 (4,0) 355 (7,2) 10,3 (0,18)
Thaiföld  31 (4,0) 469 (8,9) 69 (4,0) 450 (5,1) 10,1 (0,16)
Malajzia  30 (3,4) 478 (8,9) 70 (3,4) 465 (5,7) 10,4 (0,16)
Izrael  27 (2,7) 498 (9,5) 73 (2,7) 512 (4,9) 10,0 (0,11)
Botswana  26 (3,6) 391 (6,5) 74 (3,6) 395 (3,5) 10,0 (0,15)
Chile  25 (4,4) 443 (8,1) 75 (4,4) 460 (4,8) 9,8 (0,18)
Hongkong  25 (3,6) 565 (6,6) 75 (3,6) 539 (5,0) 10,1 (0,13)
Egyesült Államok r 21 (2,5) 541 (6,1) 79 (2,5) 531 (3,5) 9,7 (0,12)
Írország  20 (2,5) 540 (4,7) 80 (2,5) 535 (3,0) 10,1 (0,11)
Japán  18 (3,2) 567 (3,7) 82 (3,2) 572 (2,0) 9,9 (0,13)
Anglia r 18 (1,9) 547 (6,1) 82 (1,9) 536 (5,2) 10,0 (0,08)
Grúzia  17 (1,7) 443 (4,4) 83 (1,7) 443 (3,3) 9,5 (0,08)
Ausztrália r 16 (2,4) 520 (7,0) 84 (2,4) 515 (3,0) 9,8 (0,10)
Koreai Köztársaság  16 (2,7) 555 (3,3) 84 (2,7) 556 (2,4) 9,3 (0,15)
Olaszország  15 (2,7) 494 (8,9) 85 (2,7) 499 (2,9) 9,1 (0,15)
Szlovénia  14 (1,4) 553 (3,4) 86 (1,4) 551 (2,5) 9,4 (0,07)
Magyarország  13 (1,3) 547 (4,6) 87 (1,3) 523 (3,5) 9,2 (0,07)
Kanada r 12 (2,3) 522 (10,3) 88 (2,3) 528 (2,3) 9,2 (0,12)
Tajvan  11 (2,6) 581 (6,3) 89 (2,6) 568 (2,3) 8,9 (0,14)
Oroszország  11 (1,5) 556 (8,7) 89 (1,5) 543 (4,3) 8,9 (0,08)
Új-Zéland  10 (1,9) 516 (12,3) 90 (1,9) 516 (3,7) 9,5 (0,11)
Málta  8 (0,3) 477 (4,0) 92 (0,3) 482 (1,7) 9,1 (0,02)
Szingapúr  8 (1,6) 617 (15,1) 92 (1,6) 595 (3,5) 9,0 (0,09)
Litvánia  7 (1,0) 514 (5,1) 93 (1,0) 520 (2,9) 8,4 (0,07)
Norvégia  5 (2,0) 512 (20,6) 95 (2,0) 510 (3,1) 8,3 (0,12)
Svédország  5 (1,2) 497 (19,7) 95 (1,2) 524 (3,5) 8,4 (0,13)
Nemzetközi átlag  27 (0,5) 490 (1,3) 73 (0,5) 485 (0,7)

A tanárok válaszai alapján.
Az index a tanulók tanárainak nyolc tanítási tevékenység gyakoriságára vonatkozó válaszai alapján készült. Azoknak a tanulóknak a tanárai, akik körülbelül minden második órán vagy gyakrabban alkalmaznak 

természettudományi vizsgálatokat, 11,3-es vagy annál magasabb indexértéket kaptak, ami azt tükrözi, hogy a tanáraik átlagosan mind a nyolc tevékenységet „körülbelül minden második órán” alkalmazzák. A többi tanuló 
tanárai minden második óránál ritkábban alkalmaznak természettudományi vizsgálatokat.
A skála átlagpontszáma 10.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet. 
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

Amikor a természettudományi tárgyat tanítja az osztályban, milyen gyakran kéri a tanulóktól a következőket?
Minden vagy 
szinte minden 

órán

Körülbelül 
minden

második órán Néhány órán Soha
1. Figyeljenek meg olyan természeti jelenségeket, és írják le a látottakat.
2. Figyeljenek engem, ahogyan bemutatok egy természettudományi kísérletet vagy vizsgálatot.
3. Vázoljanak fel vagy tervezzenek meg kísérleteket vagy vizsgálatokat.
4. Végezzenek el kísérleteket vagy vizsgálatokat.
5. Mutassanak be kísérletekből vagy vizsgálatokból származó eredményeket.
6. Magyarázzanak meg kísérletekből vagy vizsgálatokból származó eredményeket.
7. Használják fel a kísérletekből vagy vizsgálatokból származó eredményeket következtetések levonására.
8. Rutinproblémák megoldásához használjanak természettudományi képleteket és törvényeket.

11,3

Körülbelül 
minden 

második 
órán vagy 

gyakrabban

Minden 
második 
óránál 
ritkábban
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74. táblázat Az iskola erőforrásai természettudományi kísérletek végzéséhez  TIMSS2015
Természettudomány4

Ország

Természettudományi laboratórium az iskolában
Olyan személy az iskolában, aki segíti  

a tanár munkáját, amikor a tanulók természet tudományi 
kísérleteket végeznek

Van Nincs Van Nincs

Tanulók 
aránya (%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag
pontszám

Koreai Köztársaság  99 (0,8) 589 (2,0) 1 (0,8) ~ ~  89 (2,6) 590 (2,1) 11 (2,6) 582 (4,9)
Szingapúr  98 (0,0) 592 (3,7) 2 (0,0) ~ ~  69 (0,0) 595 (4,8) 31 (0,0) 583 (5,7)
Japán  97 (1,4) 569 (1,7) 3 (1,4) 593 (8,5)  28 (4,1) 569 (3,8) 72 (4,1) 570 (1,6)
Tajvan  94 (1,8) 555 (1,9) 6 (1,8) 552 (4,5)  90 (2,5) 556 (1,8) 10 (2,5) 551 (7,9)
Kuvait  93 (2,5) 330 (6,9) 7 (2,5) 406 (10,2)  83 (3,7) 329 (7,0) 17 (3,7) 367 (15,6)
Bahrein  85 (0,2) 456 (2,4) 15 (0,2) 468 (8,6)  72 (0,2) 453 (2,9) 28 (0,2) 468 (4,0)
Egyesült Arab Emírségek  84 (1,7) 445 (3,2) 16 (1,7) 463 (10,9)  86 (1,6) 445 (2,8) 14 (1,6) 467 (9,9)
Katar  80 (2,4) 429 (4,3) 20 (2,4) 465 (9,6)  79 (2,8) 430 (5,1) 21 (2,8) 456 (9,4)
Szaúd-Arábia  74 (3,3) 393 (5,9) 26 (3,3) 382 (10,3)  65 (3,5) 394 (6,5) 35 (3,5) 384 (9,9)
Lengyelország  68 (3,9) 550 (2,7) 32 (3,9) 542 (4,1)  56 (4,1) 550 (3,2) 44 (4,1) 544 (3,3)
Ciprus  65 (4,1) 482 (3,1) 35 (4,1) 479 (4,0)  23 (3,9) 481 (5,3) 77 (3,9) 481 (3,1)
Chile  61 (4,0) 487 (4,2) 39 (4,0) 464 (4,3)  22 (3,6) 486 (7,3) 78 (3,6) 476 (3,6)
Dánia r 51 (3,9) 530 (2,6) 49 (3,9) 529 (3,7) r 15 (3,1) 526 (6,4) 85 (3,1) 530 (2,4)
Grúzia  50 (4,3) 465 (5,4) 50 (4,3) 437 (5,6)  12 (3,0) 485 (16,4) 88 (3,0) 446 (3,7)
Törökország  44 (2,9) 504 (4,5) 56 (2,9) 468 (4,9)  8 (1,8) 525 (12,3) 92 (1,8) 479 (3,6)
Portugália  41 (4,0) 510 (3,7) 59 (4,0) 507 (2,7)  38 (3,8) 509 (3,4) 62 (3,8) 508 (2,7)
Csehország  40 (4,4) 532 (3,5) 60 (4,4) 536 (2,7)  4 (2,1) 510 (19,7) 96 (2,1) 535 (2,3)
Hongkong  38 (4,5) 565 (6,4) 62 (4,5) 551 (4,9)  42 (4,6) 558 (5,5) 58 (4,6) 556 (5,0)
Irán  37 (3,3) 437 (7,8) 63 (3,3) 415 (5,6)  11 (2,0) 461 (10,5) 89 (2,0) 419 (4,7)
Kazahsztán  35 (3,8) 562 (7,7) 65 (3,8) 543 (5,3)  60 (4,0) 556 (5,9) 40 (4,0) 540 (6,6)
Oroszország  34 (4,2) 565 (5,2) 66 (4,2) 568 (4,0)  29 (3,1) 564 (5,3) 71 (3,1) 568 (4,4)
Spanyolország  32 (2,7) 526 (3,6) 68 (2,7) 514 (3,3)  21 (3,1) 527 (4,3) 79 (3,1) 516 (3,1)
Olaszország  31 (3,8) 515 (4,7) 69 (3,8) 518 (3,2)  9 (2,5) 519 (8,0) 91 (2,5) 516 (2,9)
Norvégia  31 (3,9) 539 (5,0) 69 (3,9) 536 (3,2)  20 (3,8) 529 (4,8) 80 (3,8) 539 (3,1)
Svédország  31 (3,5) 536 (7,2) 69 (3,5) 543 (3,7)  28 (4,4) 535 (8,9) 72 (4,4) 544 (3,7)
Omán  31 (2,6) 421 (5,5) 69 (2,6) 437 (4,1)  32 (3,0) 425 (6,2) 68 (3,0) 432 (4,3)
Egyesült Államok  29 (3,0) 546 (6,7) 71 (3,0) 546 (2,9)  22 (2,6) 542 (6,9) 78 (2,6) 547 (2,8)
Szlovákia  27 (3,3) 519 (5,7) 73 (3,3) 521 (3,2)  10 (2,2) 481 (13,3) 90 (2,2) 525 (3,0)
Finnország  25 (4,0) 555 (3,2) 75 (4,0) 554 (2,8)  29 (3,7) 552 (4,8) 71 (3,7) 555 (2,4)
Szlovénia  23 (3,7) 537 (5,8) 77 (3,7) 545 (2,4)  31 (4,3) 541 (4,3) 69 (4,3) 544 (2,8)
Horvátország  22 (3,1) 535 (4,3) 78 (3,1) 533 (2,3)  19 (3,6) 544 (3,8) 81 (3,6) 531 (2,2)
Szerbia  18 (3,2) 532 (5,5) 82 (3,2) 523 (4,3)  32 (4,3) 533 (4,8) 68 (4,3) 521 (4,8)
Indonézia  16 (2,5) 454 (9,5) 84 (2,5) 386 (4,9)  9 (1,8) 390 (16,2) 91 (1,8) 397 (5,3)
Németország  15 (2,4) 519 (7,7) 85 (2,4) 529 (2,7)  4 (1,4) 522 (7,2) 96 (1,4) 528 (2,6)
Ausztrália  13 (2,1) 521 (5,2) 87 (2,1) 524 (3,4)  13 (2,1) 529 (6,0) 87 (2,1) 523 (3,4)
Magyarország  12 (2,8) 544 (11,1) 88 (2,8) 542 (3,6)  17 (3,1) 554 (6,0) 83 (3,1) 540 (3,9)
Kanada  11 (2,0) 521 (4,8) 89 (2,0) 525 (2,9)  14 (1,9) 531 (5,5) 86 (1,9) 524 (2,9)
Anglia  8 (1,4) 592 (10,2) 92 (1,4) 532 (2,6)  62 (4,5) 535 (4,0) 38 (4,5) 541 (5,5)
Új-Zéland  6 (1,6) 549 (8,0) 94 (1,6) 505 (3,1)  10 (2,4) 493 (13,3) 90 (2,4) 509 (3,2)
Marokkó  5 (1,4) 469 (17,5) 95 (1,4) 347 (4,9)  30 (2,7) 375 (11,2) 70 (2,7) 342 (4,9)
Bulgária  4 (1,6) 470 (40,9) 96 (1,6) 538 (5,5)  1 (0,5) ~ ~ 99 (0,5) 536 (6,0)
Belgium (flamand)  2 (1,5) ~ ~ 98 (1,5) 514 (2,3)  62 (4,2) 509 (3,2) 38 (4,2) 520 (4,4)
Litvánia  2 (1,0) ~ ~ 98 (1,0) 528 (2,5)  4 (1,5) 539 (8,5) 96 (1,5) 527 (2,5)
Hollandia s 1 (1,5) ~ ~ 99 (1,5) 524 (3,1) s 20 (4,4) 526 (5,8) 80 (4,4) 524 (3,4)
Írország  1 (0,9) ~ ~ 99 (0,9) 529 (2,4)  8 (2,4) 522 (8,9) 92 (2,4) 529 (2,7)
Franciaország  1 (0,9) ~ ~ 99 (0,9) 486 (2,9)  2 (0,9) ~ ~ 98 (0,9) 486 (2,9)
Észak-Írország r 0 (0,0) ~ ~ 100 (0,0) 519 (2,5) r 17 (4,0) 507 (8,1) 83 (4,0) 522 (2,7)
Nemzetközi átlag  38 (0,4) 511 (1,4) 62 (0,4) 504 (0,7)  32 (0,5) 507 (1,2) 68 (0,5) 507 (0,7)

Az iskolaigazgatók válaszai alapján.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
(~) A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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75. táblázat Az iskola erőforrásai természettudományi kísérletek végzéséhez  TIMSS2015
Természettudomány8

Ország

Természettudományi laboratórium az iskolában
Olyan személy az iskolában, aki segíti  

a tanár munkáját, amikor a tanulók természet tudományi 
kísérleteket végeznek

Van Nincs Van Nincs

Tanulók 
aránya (%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag
pontszám

Hongkong  100 (0,0) 545 (4,2) 0 (0,0) ~ ~  98 (1,2) 544 (4,2) 2 (1,2) ~ ~
Írország  100 (0,0) 530 (2,9) 0 (0,0) ~ ~  12 (2,9) 515 (15,1) 88 (2,9) 532 (2,9)
Málta  100 (0,0) 480 (1,6) 0 (0,0) ~ ~  92 (0,1) 479 (1,7) 8 (0,1) 489 (3,9)
Svédország  100 (0,0) 522 (3,4) 0 (0,0) ~ ~  16 (3,1) 525 (9,3) 84 (3,1) 522 (3,6)
Anglia r 100 (0,0) 544 (4,7) 0 (0,0) ~ ~ r 67 (4,9) 541 (6,3) 33 (4,9) 550 (11,2)
Szingapúr  100 (0,0) 597 (3,2) 0 (0,0) ~ ~  98 (0,0) 597 (3,2) 2 (0,0) ~ ~
Új-Zéland  99 (0,3) 512 (3,3) 1 (0,3) ~ ~  50 (5,4) 508 (6,0) 50 (5,4) 515 (5,5)
Japán  99 (0,6) 571 (1,8) 1 (0,6) ~ ~  38 (3,9) 579 (4,0) 62 (3,9) 566 (2,3)
Koreai Köztársaság  99 (0,7) 556 (2,2) 1 (0,7) ~ ~  49 (3,8) 560 (2,9) 51 (3,8) 551 (3,1)
Ausztrália  99 (0,9) 514 (2,9) 1 (0,9) ~ ~  69 (3,7) 515 (3,6) 31 (3,7) 511 (5,3)
Malajzia  99 (0,9) 471 (4,2) 1 (0,9) ~ ~  89 (2,9) 472 (4,4) 11 (2,9) 460 (14,2)
Bahrein  98 (0,1) 466 (2,2) 2 (0,1) ~ ~  93 (0,2) 463 (2,3) 7 (0,2) 498 (5,3)
Katar  98 (0,0) 457 (3,1) 2 (0,0) ~ ~  91 (0,5) 451 (3,2) 9 (0,5) 513 (6,7)
Egyesült Arab Emírségek  98 (1,3) 474 (2,5) 2 (1,3) ~ ~  95 (0,5) 475 (2,5) 5 (0,5) 494 (7,2)
Tajvan  98 (1,0) 571 (2,1) 2 (1,0) ~ ~  88 (2,3) 572 (2,4) 12 (2,3) 554 (9,5)
Kuvait  98 (1,5) 410 (5,8) 2 (1,5) ~ ~  89 (2,9) 406 (5,8) 11 (2,9) 447 (26,0)
Omán  97 (0,8) 454 (2,7) 3 (0,8) 433 (8,6)  82 (2,5) 456 (3,0) 18 (2,5) 442 (7,4)
Egyiptom  96 (1,3) 373 (4,4) 4 (1,3) 347 (10,2)  94 (2,0) 375 (4,5) 6 (2,0) 315 (11,5)
Norvégia  93 (2,4) 509 (3,1) 7 (2,4) 515 (16,0)  35 (4,4) 510 (4,6) 65 (4,4) 509 (3,9)
Thaiföld  93 (1,9) 457 (4,4) 7 (1,9) 442 (11,0)  22 (3,3) 472 (10,8) 78 (3,3) 451 (4,6)
Jordánia  93 (1,6) 428 (3,5) 7 (1,6) 406 (11,1)  86 (2,3) 428 (3,9) 14 (2,3) 413 (8,4)
Szaúd-Arábia  92 (2,7) 401 (4,6) 8 (2,7) 347 (15,7)  87 (3,2) 400 (4,8) 13 (3,2) 372 (14,5)
Libanon  89 (2,8) 406 (5,5) 11 (2,8) 339 (16,4)  75 (4,0) 402 (7,2) 25 (4,0) 388 (13,0)
Izrael  88 (2,3) 509 (4,3) 12 (2,3) 487 (13,7)  85 (2,4) 508 (4,4) 15 (2,4) 499 (13,8)
Botswana  87 (3,0) 394 (3,4) 13 (3,0) 380 (10,3)  54 (4,7) 390 (5,0) 46 (4,7) 397 (4,9)
Oroszország  84 (2,9) 546 (4,3) 16 (2,9) 534 (11,6)  51 (3,1) 547 (4,6) 49 (3,1) 542 (5,9)
Kazahsztán  82 (3,3) 531 (4,7) 18 (3,3) 538 (14,5)  94 (1,8) 533 (4,5) 6 (1,8) 526 (21,3)
Marokkó  80 (2,4) 396 (2,9) 20 (2,4) 384 (4,6)  44 (3,1) 399 (4,0) 56 (3,1) 390 (3,1)
Törökország  78 (2,7) 502 (4,5) 22 (2,7) 464 (9,2)  13 (2,7) 510 (11,1) 87 (2,7) 491 (4,1)
Egyesült Államok  74 (3,2) 534 (3,8) 26 (3,2) 524 (5,7)  27 (3,2) 536 (4,9) 73 (3,2) 529 (4,0)
Irán  73 (3,0) 467 (5,0) 27 (3,0) 428 (6,5)  26 (2,5) 466 (8,7) 74 (2,5) 453 (4,7)
Grúzia  73 (3,1) 446 (3,3) 27 (3,1) 436 (6,7)  13 (2,8) 463 (8,6) 87 (2,8) 441 (3,4)
Olaszország  71 (4,2) 501 (3,4) 29 (4,2) 491 (5,5)  12 (2,2) 501 (10,8) 88 (2,2) 499 (2,9)
Kanada  69 (3,2) 532 (2,4) 31 (3,2) 516 (3,7)  45 (3,1) 536 (3,2) 55 (3,1) 520 (2,6)
Chile  68 (3,8) 463 (4,8) 32 (3,8) 436 (5,8)  17 (3,6) 461 (11,7) 83 (3,6) 454 (4,3)
Szlovénia  50 (4,5) 551 (3,4) 50 (4,5) 552 (3,7)  80 (3,3) 551 (3,0) 20 (3,3) 554 (4,9)
Dél-afrikai Köztársaság  49 (2,8) 397 (8,7) 51 (2,8) 320 (5,6)  46 (3,9) 359 (7,1) 54 (3,9) 359 (10,0)
Magyarország  30 (3,9) 542 (8,8) 70 (3,9) 519 (3,3)  22 (3,8) 548 (11,5) 78 (3,8) 520 (3,5)
Litvánia  11 (3,0) 528 (7,7) 89 (3,0) 518 (3,2)  15 (2,9) 519 (7,6) 85 (2,9) 519 (3,3)
Nemzetközi átlag  85 (0,4) 489 (0,7) 15 (0,4) 450 (2,0)  58 (0,5) 489 (1,1) 42 (0,5) 481 (1,5)

Az iskolaigazgatók válaszai alapján.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
(~) A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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76. táblázat Számítógép-használat a természettudományi órákon TIMSS2015
Természettudomány4

Ország

Lehetőség számítógép használatára  
a természettudományi órákon

Tanulók aránya, akiknek a tanára legalább havonta egyszer kéri, 
hogy használjanak számítógépet

Tanulók aránya 
(%) Átlagpontszám

Az elsajátított 
készségek és 

eljárások gyakor
lására

Elméletek és 
információk 
keresésére

Természet
tudományi 
kísérletek  

vagy eljárások 
végzéséhez

Természeti 
jelenségek 

tanulmányozá
sára szimulációk 

segítségével
Van Van Nincs

Új-Zéland  91 (1,6) 508 (2,8) 477 (11,9)  46 (2,3)  87 (1,8)  52 (2,7)  55 (2,8)
Dánia  90 (2,5) 527 (2,5) 527 (5,7)  50 (4,3)  82 (3,3)  38 (3,9)  49 (4,0)
Grúzia  82 (3,2) 449 (4,6) 459 (8,5)  79 (3,6)  80 (3,4)  62 (4,8)  74 (3,7)
Belgium (flamand)  79 (3,1) 513 (2,7) 505 (5,3)  62 (3,7)  75 (3,5)  18 (2,6)  29 (3,2)
Észak-Írország r 76 (3,9) 523 (2,8) 516 (5,7) r 37 (4,5) r 69 (4,2) r 23 (4,5) r 39 (4,8)
Svédország  73 (3,6) 544 (3,7) 531 (7,8)  24 (3,6)  61 (3,9)  22 (3,7)  29 (3,9)
Anglia r 71 (4,1) 536 (3,7) 543 (6,4) r 43 (4,5) r 69 (4,3) r 42 (4,4) r 54 (4,2)
Norvégia r 66 (4,1) 540 (3,3) 538 (4,1) r 47 (3,8) r 59 (4,2) r 42 (3,9) r 36 (4,1)
Oroszország  66 (3,6) 569 (4,5) 564 (4,4)  59 (4,2)  62 (3,6)  45 (3,5)  39 (3,4)
Japán  65 (3,9) 568 (2,4) 572 (2,9)  13 (2,4)  29 (3,7)  12 (2,4)  35 (4,0)
Finnország  64 (3,4) 554 (3,0) 553 (3,0)  48 (4,0)  61 (3,3)  25 (3,1)  22 (2,8)
Kanada  63 (3,0) 524 (3,6) 525 (3,4)  42 (2,9)  59 (2,9)  36 (2,7)  40 (3,0)
Ausztrália  63 (3,3) 528 (3,3) 524 (4,2)  39 (3,2)  60 (3,4)  37 (3,3)  46 (3,5)
Hollandia r 63 (4,1) 515 (3,8) 521 (3,4) r 37 (4,9) r 55 (4,8) r 22 (4,1) r 20 (3,6)
Németország  54 (4,0) 530 (3,2) 527 (3,6)  22 (2,8)  47 (3,8)  10 (1,7)  14 (2,3)
Ciprus  51 (4,8) 484 (3,2) 478 (4,4)  35 (4,4)  46 (4,7)  32 (4,2)  46 (4,8)
Kazahsztán  50 (3,9) 557 (6,9) 543 (7,2)  48 (3,8)  48 (3,8)  48 (3,9)  46 (3,6)
Chile  49 (3,9) 484 (5,1) 473 (4,2)  38 (4,3)  43 (4,0)  30 (4,0)  34 (4,2)
Szingapúr  49 (2,4) 594 (5,4) 587 (5,3)  36 (2,7)  43 (2,6)  35 (2,7)  31 (2,5)
Hongkong  47 (4,5) 564 (5,4) 549 (5,6)  29 (4,5)  37 (4,5)  33 (4,3)  27 (4,1)
Egyesült Államok r 47 (2,9) 547 (3,9) 543 (3,4) r 30 (2,4) r 40 (2,7) r 28 (2,6) r 27 (2,4)
Tajvan  47 (4,5) 557 (3,0) 554 (2,9)  31 (4,0)  36 (4,0)  31 (3,9)  31 (3,8)
Olaszország  44 (3,9) 522 (3,7) 513 (3,6)  34 (3,5)  41 (3,8)  33 (3,6)  34 (3,6)
Lengyelország  43 (3,9) 547 (3,3) 547 (3,4)  36 (3,9)  35 (3,7)  29 (3,2)  31 (3,5)
Katar  43 (3,8) 427 (6,9) 444 (6,2)  37 (3,9)  41 (3,8)  33 (3,8)  33 (3,6)
Írország  42 (4,1) 532 (3,6) 527 (3,4)  22 (3,4)  36 (4,1)  14 (3,1)  22 (3,6)
Litvánia  41 (3,9) 525 (4,6) 530 (3,8)  37 (4,0)  41 (3,9)  26 (3,5)  18 (3,2)
Spanyolország  40 (4,2) 516 (4,1) 521 (2,9)  27 (3,1)  36 (4,3)  19 (2,9)  21 (2,9)
Szaúd-Arábia  40 (3,4) 399 (7,4) 384 (7,2)  32 (3,5)  34 (3,5)  31 (3,4)  33 (3,5)
Bahrein  37 (1,3) 468 (3,8) 454 (3,5)  28 (1,3)  34 (1,3)  29 (1,3)  29 (1,3)
Kuvait  37 (4,2) 332 (11,8) 342 (7,6)  31 (4,3)  33 (4,3)  31 (4,2)  32 (4,1)
Szlovákia  35 (2,8) 526 (5,4) 517 (3,2)  33 (2,8)  35 (2,8)  22 (2,6)  26 (2,9)
Csehország  35 (3,2) 535 (3,7) 534 (2,8)  26 (3,2)  30 (3,2)  18 (2,7)  20 (3,0)
Egyesült Arab Emírségek  34 (2,0) 482 (5,7) 442 (4,2)  29 (2,1)  33 (2,0)  27 (2,0)  28 (2,1)
Magyarország  33 (3,7) 529 (7,7) 548 (3,8)  26 (3,5)  27 (3,6)  19 (3,3)  20 (3,2)
Törökország  33 (2,9) 505 (4,9) 473 (4,5)  31 (3,0)  32 (3,0)  31 (3,0)  25 (2,7)
Franciaország  33 (3,9) 495 (3,9) 485 (3,4)  7 (1,8)  21 (3,3)  7 (1,6)  15 (2,9)
Bulgária  31 (3,8) 538 (11,5) 533 (6,5)  25 (3,7)  31 (3,8)  13 (2,8)  16 (3,1)
Irán  28 (3,1) 450 (6,8) 413 (5,1)  18 (2,7)  22 (2,8)  21 (2,7)  20 (2,9)
Portugália  23 (2,8) 507 (3,7) 509 (2,4)  18 (2,5)  22 (2,8)  13 (2,3)  13 (2,5)
Szlovénia  22 (2,9) 536 (6,0) 545 (2,4)  15 (2,6)  20 (2,8)  11 (2,3)  17 (2,6)
Koreai Köztársaság  22 (3,7) 589 (4,5) 589 (2,3)  14 (3,2)  19 (3,5)  18 (3,4)  16 (3,2)
Szerbia  21 (3,3) 526 (5,1) 524 (4,3)  18 (3,1)  18 (3,0)  9 (2,1)  8 (1,8)
Omán  15 (2,4) 422 (10,4) 432 (3,5)  14 (2,4)  14 (2,4)  13 (2,1)  12 (2,2)
Horvátország  10 (2,1) 537 (4,8) 533 (2,2)  9 (1,9)  10 (1,9)  7 (1,6)  6 (1,4)
Marokkó  10 (1,9) 368 (14,2) 350 (5,4)  5 (1,5)  8 (1,8)  7 (1,8)  8 (1,9)
Indonézia  7 (1,4) 410 (17,7) 396 (5,4)  4 (0,8)  4 (0,8)  4 (0,7)  4 (1,0)
Nemzetközi átlag  46 (0,5) 509 (0,9) 504 (0,7)  31 (0,5)  41 (0,5)  26 (0,5)  28 (0,5)

A tanárok válaszai alapján.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
r A tanulók 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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77. táblázat Számítógép-használat a természettudományi órákon TIMSS2015
Természettudomány8

Ország

Lehetőség számítógép használatára 
a természettudományi órákon

Tanulók aránya, akiknek a tanára legalább havonta egyszer kéri, 
hogy használjanak számítógépet

Tanulók 
aránya (%) Átlagpontszám

Az elsajátított 
készségek 

és eljárások 
gyakorlására

Elméletek és 
információk 
keresésére

Természet
tudományi 
kísérletek 

vagy eljárások 
végzéséhez

Természeti 
jelenségek 
tanulmá

nyozására 
szimulációk 
segítségével

Adatok fel
dolgozása és 

elemzéseVan Van Nincs

Svédország  80 (3,1) 520 (3,9) 533 (6,2)  42 (4,0)  74 (3,5)  30 (3,7)  28 (3,4)  52 (4,2)
Kazahsztán  74 (3,0) 534 (5,2) 531 (8,3)  73 (3,1)  74 (3,1)  70 (3,2)  70 (3,1)  72 (3,0)
Ausztrália r 66 (3,0) 519 (3,0) 509 (5,1) r 53 (3,3) r 65 (3,0) r 47 (3,5) r 49 (3,2) r 55 (3,1)
Oroszország  64 (2,2) 547 (4,6) 539 (6,3)  54 (2,3)  60 (2,5)  46 (2,2)  40 (2,4)  50 (2,5)
Egyiptom  61 (3,5) 377 (5,7) 362 (6,7)  54 (3,7)  58 (3,6)  50 (3,6)  50 (3,8)  42 (3,9)
Új-Zéland  60 (4,0) 517 (4,7) 514 (7,3)  38 (4,3)  56 (4,4)  26 (3,3)  40 (4,6)  35 (4,0)
Kanada r 58 (2,6) 531 (2,6) 521 (3,6) r 41 (3,1) r 55 (2,9) r 37 (3,1) r 38 (3,2) r 40 (3,1)
Grúzia  57 (2,5) 446 (3,2) 440 (4,5)  50 (2,6)  54 (2,5)  40 (2,7)  44 (2,4)  50 (2,6)
Chile r 56 (4,2) 459 (5,3) 454 (5,4) r 36 (3,8) r 51 (4,3) r 30 (3,5) r 33 (3,8) r 42 (4,1)
Japán  55 (4,2) 571 (3,0) 570 (3,2)  8 (2,1)  19 (3,2)  11 (2,4)  18 (3,1)  12 (2,7)
Norvégia  53 (4,1) 511 (3,7) 508 (4,7)  39 (4,4)  46 (4,2)  36 (4,4)  31 (4,2)  34 (4,1)
Litvánia  53 (2,5) 519 (3,3) 519 (3,6)  42 (2,3)  48 (2,4)  36 (2,4)  29 (2,1)  36 (2,2)
Szingapúr  52 (2,3) 592 (4,9) 602 (4,4)  31 (2,2)  41 (2,2)  27 (1,8)  34 (2,2)  27 (1,9)
Egyesült Államok r 51 (3,4) 541 (4,4) 527 (4,3) r 40 (2,9) r 49 (3,3) r 41 (3,2) r 40 (3,0) r 41 (3,0)
Koreai Köztársaság  50 (3,9) 554 (3,3) 557 (2,7)  25 (3,2)  30 (3,4)  28 (3,5)  28 (3,3)  26 (3,2)
Egyesült Arab Emírségek r 50 (2,7) 486 (4,4) 472 (5,5) r 44 (2,7) r 48 (2,7) r 43 (2,7) r 41 (2,6) r 44 (2,8)
Thaiföld  49 (4,1) 468 (6,4) 445 (5,8)  40 (4,2)  47 (4,2)  42 (4,0)  45 (4,3)  40 (4,3)
Olaszország  48 (3,9) 499 (4,2) 498 (3,7)  30 (3,4)  44 (3,8)  28 (3,5)  26 (3,0)  32 (3,4)
Anglia r 48 (3,3) 543 (5,8) 534 (6,3) r 23 (2,6) r 44 (3,4) r 18 (2,3) r 24 (2,7) r 28 (2,7)
Jordánia  44 (4,0) 438 (4,9) 417 (5,0)  39 (3,8)  44 (4,1)  36 (3,7)  36 (3,9)  33 (3,4)
Tajvan  44 (3,8) 574 (4,1) 566 (2,8)  17 (2,7)  23 (3,0)  26 (3,4)  19 (2,8)  19 (2,6)
Katar  42 (2,7) 452 (5,5) 459 (5,1)  39 (2,6)  41 (2,7)  35 (2,4)  38 (2,5)  36 (2,9)
Magyarország  42 (2,5) 522 (5,1) 529 (4,4)  34 (2,3)  38 (2,4)  29 (2,0)  32 (2,3)  30 (2,2)
Izrael  41 (3,3) 522 (7,5) 499 (5,3)  36 (3,1)  38 (3,1)  33 (3,1)  33 (3,0)  32 (3,0)
Irán  39 (3,9) 477 (5,3) 443 (6,0)  31 (3,3)  36 (3,6)  33 (3,7)  28 (3,3)  24 (2,9)
Szaúd-Arábia  38 (4,1) 413 (7,7) 386 (5,6)  31 (4,1)  32 (4,2)  31 (4,1)  30 (4,0)  28 (4,1)
Kuvait  38 (4,3) 410 (10,9) 408 (6,3)  36 (4,1)  38 (4,3)  36 (4,2)  34 (4,1)  32 (4,1)
Bahrein  36 (2,1) 463 (4,9) 467 (3,3)  27 (2,5)  34 (2,2)  31 (2,5)  31 (2,4)  26 (2,7)
Szlovénia  32 (2,6) 551 (3,4) 551 (2,6)  23 (2,4)  29 (2,5)  19 (2,3)  25 (2,5)  25 (2,5)
Törökország  30 (3,4) 528 (6,9) 480 (4,4)  27 (3,4)  28 (3,4)  27 (3,2)  25 (3,3)  25 (3,3)
Írország  26 (3,1) 533 (4,3) 538 (3,3)  12 (2,5)  17 (2,8)  10 (2,2)  12 (2,1)  11 (2,4)
Marokkó  23 (2,2) 401 (5,2) 391 (2,5)  13 (1,6)  19 (2,0)  13 (1,5)  18 (1,9)  16 (1,7)
Hongkong  21 (3,6) 555 (8,9) 542 (4,6)  12 (2,9)  17 (3,4)  12 (3,1)  15 (3,1)  14 (2,8)
Omán  15 (2,2) 458 (6,2) 455 (3,1)  13 (2,2)  14 (2,1)  13 (2,0)  13 (2,1)  12 (1,9)
Libanon  12 (2,6) 427 (13,9) 393 (5,7)  8 (2,3)  10 (2,6)  10 (2,6)  9 (2,6)  10 (2,6)
Malajzia  10 (1,8) 493 (8,7) 467 (4,8)  5 (1,3)  9 (1,8)  3 (0,9)  7 (1,4)  4 (1,2)
Dél-afrikai Köztársaság  9 (1,7) 419 (17,4) 352 (5,9)  5 (1,5)  6 (1,4)  5 (1,5)  5 (1,4)  5 (1,6)
Botswana  7 (2,4) 368 (10,1) 396 (3,0)  2 (1,3)  5 (1,9)  2 (1,1)  4 (1,7)  2 (1,1)
Málta  7 (0,3) 477 (4,5) 481 (1,7)  5 (0,3)  5 (0,2)  5 (0,3)  5 (0,3)  5 (0,2)
Nemzetközi átlag  42 (0,5) 493 (1,0) 483 (0,8)  30 (0,5)  37 (0,5)  28 (0,5)  29 (0,5)  29 (0,5)

A tanárok válaszai alapján.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
r A tanulók 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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78. táblázat A tanulók internethasználata az iskolai munkában  TIMSS2015
Természettudomány8

Ország

A tanulók aránya (%), akik az alábbi tevékenységekre használják az internetet

Tankönyv és egyéb 
tananyagok elérése

Tanár által online 
közzétett feladatok 

elérése

Együttműködés  
az osztálytársakkal 

feladatokkal  
vagy projektekkel 

kapcsolatban

Kommunikáció 
a tanárral

Információk, cikkek 
vagy oktatási anyagok 
keresése a természet
tudomány megértése 

érdekében
Ausztrália 55 (1,4) 66 (1,2) 63 (0,8) 46 (1,1) 57 (0,9)
Bahrein 56 (1,0) 43 (1,1) 77 (0,8) 41 (1,1) 62 (0,9)
Botswana 46 (0,8) 37 (1,0) 58 (1,1) 36 (0,8) 58 (0,8)
Kanada 45 (1,5) 58 (2,0) 76 (1,0) 32 (1,2) 52 (1,2)
Chile 62 (1,0) 37 (1,4) 79 (0,9) 25 (1,2) 59 (1,1)
Tajvan 74 (0,9) 50 (1,1) 72 (1,0) 28 (1,0) 46 (0,8)
Egyiptom 57 (1,1) 34 (1,0) 58 (1,0) 56 (1,2) 66 (1,0)
Anglia 54 (1,5) 71 (1,4) 53 (1,4) 33 (1,9) 64 (1,1)
Grúzia 76 (1,3) 44 (1,5) 73 (1,3) 31 (1,4) 65 (1,0)
Hongkong 51 (1,3) 64 (1,9) 76 (1,3) 33 (1,2) 65 (1,1)
Magyarország 40 (1,1) 58 (1,2) 76 (1,1) 26 (1,3) 49 (1,0)
Irán 60 (1,4) 40 (1,1) 56 (1,2) 31 (1,0) 57 (1,1)
Írország 34 (1,2) 35 (2,6) 50 (1,2) 12 (1,2) 39 (1,0)
Izrael 64 (1,2) 68 (1,4) 60 (1,2) 32 (1,3) 60 (0,9)
Olaszország 50 (1,1) 34 (2,1) 75 (1,1) 27 (1,5) 39 (1,1)
Japán 23 (0,8) 16 (0,9) 28 (1,0) 5 (0,5) 32 (0,8)
Jordánia 65 (1,1) 42 (1,2) 70 (1,3) 49 (1,2) 65 (1,0)
Kazahsztán 65 (1,1) 39 (1,5) 76 (0,9) 24 (1,3) 71 (0,9)
Koreai Köztársaság 51 (1,0) 43 (1,3) 69 (1,1) 13 (0,7) 49 (0,9)
Kuvait x x x x x x x x x x
Libanon 57 (1,3) 43 (1,7) 77 (1,5) 42 (1,7) 62 (1,4)
Litvánia 52 (1,0) 83 (1,0) 84 (0,7) 29 (1,1) 74 (0,9)
Malajzia 60 (1,1) 27 (1,1) 80 (1,0) 45 (1,2) 73 (1,2)
Málta 45 (0,8) 65 (0,6) 80 (0,6) 35 (0,8) 60 (0,7)
Marokkó 47 (1,1) 64 (1,1) 36 (1,2) 64 (1,1) 41 (1,1)
Új-Zéland 48 (1,4) 61 (2,2) 60 (1,5) 38 (1,8) 58 (1,0)
Norvégia 52 (1,3) 86 (1,2) 81 (1,1) 34 (1,7) 74 (0,9)
Omán 68 (0,9) 47 (1,0) 80 (0,7) 39 (1,0) 75 (1,0)
Katar 59 (1,0) 61 (0,8) 66 (0,7) 43 (0,9) 64 (0,8)
Oroszország 68 (1,0) 49 (1,9) 82 (0,9) 29 (1,5) 74 (0,9)
Szaúd-Arábia 44 (1,3) 55 (1,8) 39 (1,9) 57 (1,8) 46 (1,5)
Szingapúr 57 (0,7) 90 (0,5) 84 (0,7) 49 (0,6) 71 (0,7)
Szlovénia 68 (1,6) 62 (1,7) 70 (1,2) 27 (1,3) 64 (1,0)
Dél-afrikai Köztársaság 59 (1,1) 40 (1,3) 72 (1,1) 43 (1,4) 63 (1,0)
Svédország 67 (1,4) 81 (1,7) 71 (1,5) 47 (1,7) 72 (1,2)
Thaiföld 81 (0,9) 56 (1,7) 88 (0,7) 46 (1,5) 76 (0,9)
Törökország 54 (0,9) 24 (0,8) 75 (0,9) 19 (0,7) 66 (0,9)
Egyesült Arab Emírségek 70 (0,6) 69 (0,9) 83 (0,6) 44 (0,8) 75 (0,5)
Egyesült Államok 52 (1,4) 64 (1,7) 61 (1,0) 40 (1,4) 57 (1,0)
Nemzetközi átlag 56 (0,2) 53 (0,2) 69 (0,2) 36 (0,2) 61 (0,2)

A tanulók válaszai alapján.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
x A tanulók kevesebb mint 50%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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79. táblázat  Számítógép-használat a matematikatanításban TIMSS2011
M a t e m a t i k a4

Ország

Lehetőség a számítógép használatára  
a matematikaórákon

Tanulók aránya (%), akiknek a tanára legalább havonta egyszer 
kéri, hogy használjanak számítógépet

Tanulók aránya (%) Átlagpontszám Fedezzenek fel 
matematikai

elveket és fogal
makat

Gyakorolják  
az elsajátított

készségeket és 
eljárásokat

Keressenek 
elméleteket és 
információkatVan Van Nincs

Új-Zéland  89 (1,6) 492 (2,6) 481 (8,7)  78 (2,3)  86 (2,0)  76 (2,3)
Dánia  84 (2,9) 537 (3,4) 540 (5,7)  52 (4,1)  79 (3,1)  45 (3,9)
Hollandia r 76 (3,6) 531 (2,1) 527 (2,9) r 48 (4,1) r 73 (3,7) r 49 (3,9)
Észak-Írország r 71 (3,8) 573 (4,1) 572 (5,1) r 58 (3,9) r 68 (3,8) r 58 (5,0)
Grúzia  70 (3,6) 458 (4,3) 477 (8,1)  58 (4,6)  65 (4,1)  62 (4,4)
Svédország  65 (3,9) 522 (2,9) 514 (6,4)  33 (3,4)  63 (4,1)  33 (3,7)
Oroszország  62 (3,6) 564 (4,8) 564 (4,8)  49 (4,1)  60 (3,7)  58 (4,0)
Ausztrália  60 (3,8) 520 (3,5) 517 (6,2)  53 (3,8)  57 (3,9)  49 (3,8)
Norvégia  59 (3,9) 551 (3,8) 548 (3,8)  44 (3,8)  54 (3,7)  40 (3,5)
Anglia  58 (3,6) 551 (5,0) 542 (5,5)  49 (3,7)  52 (3,6)  45 (3,9)
Németország  57 (3,7) 518 (3,4) 524 (2,6)  23 (2,8)  43 (4,0)  29 (3,1)
Finnország  56 (3,1) 536 (2,9) 534 (2,4)  32 (3,3)  50 (3,5)  30 (3,3)
Ciprus  51 (3,0) 523 (3,4) 523 (3,3)  42 (3,0)  49 (2,9)  38 (3,2)
Japán  50 (3,8) 590 (2,8) 596 (2,6)  10 (2,3)  14 (2,6)  12 (2,6)
Egyesült Államok  46 (3,2) 536 (3,8) 540 (3,3)  38 (3,0)  43 (3,2)  32 (2,5)
Kanada  46 (2,7) 501 (4,1) 518 (2,9)  36 (2,6)  41 (2,6)  32 (2,5)
Hongkong  45 (4,4) 617 (4,5) 612 (4,7)  33 (4,9)  35 (4,4)  29 (4,4)
Chile  43 (4,2) 465 (5,2) 456 (3,7)  31 (3,8)  36 (4,2)  31 (4,1)
Kazahsztán  40 (3,7) 551 (7,2) 541 (6,2)  38 (3,9)  39 (3,8)  39 (3,8)
Írország  40 (4,2) 548 (3,5) 547 (3,0)  31 (3,7)  34 (3,8)  27 (4,0)
Belgium (flamand)  37 (3,4) 546 (3,4) 546 (2,9)  14 (2,2)  32 (3,4)  20 (2,9)
Szingapúr  37 (2,4) 621 (5,7) 616 (5,3)  30 (2,2)  34 (2,2)  28 (2,3)
Olaszország  35 (3,1) 506 (3,4) 507 (3,5)  25 (2,9)  29 (3,3)  25 (3,0)
Katar  35 (3,4) 436 (8,4) 441 (4,9)  32 (3,5)  34 (3,3)  31 (3,3)
Spanyolország  34 (3,4) 506 (4,1) 504 (2,9)  20 (3,0)  28 (3,4)  26 (3,2)
Lengyelország  31 (3,7) 533 (3,6) 535 (2,9)  18 (3,2)  28 (3,6)  23 (3,7)
Jordánia  31 (3,5) 405 (8,0) 382 (4,1)  25 (3,1)  28 (3,3)  27 (3,2)
Tajvan  30 (3,9) 595 (3,3) 598 (2,3)  24 (3,3)  25 (3,4)  18 (3,2)
Litvánia  30 (3,9) 533 (6,2) 537 (3,4)  26 (3,7)  27 (3,7)  29 (3,9)
Törökország  30 (2,8) 503 (6,0) 474 (4,2)  25 (2,9)  26 (3,0)  27 (3,0)
Csehország  28 (3,3) 531 (4,4) 527 (2,4)  14 (2,4)  27 (3,2)  19 (2,8)
Egyesült Arab Emírségek  26 (1,5) 483 (5,6) 443 (3,5)  23 (1,4)  24 (1,5)  23 (1,4)
Magyarország  25 (3,1) 517 (8,6) 532 (4,0)  10 (2,3)  20 (2,9)  14 (2,8)
Bulgária  25 (3,6) 530 (10,9) 523 (4,8)  11 (2,5)  21 (3,6)  23 (3,6)
Bahrein  24 (1,1) 461 (4,3) 446 (2,3)  19 (1,1)  17 (1,0)  20 (1,1)
Irán  24 (3,0) 444 (7,7) 429 (3,9)  17 (2,6)  19 (2,9)  17 (2,7)
Szlovákia  22 (2,9) 502 (5,7) 497 (3,0)  19 (2,7)  21 (2,9)  21 (2,7)
Szaúd-Arábia  21 (3,1) 393 (10,3) 379 (4,5)  18 (2,9)  19 (3,0)  18 (2,9)
Portugália  20 (2,7) 540 (5,7) 542 (2,6)  13 (2,3)  15 (2,4)  17 (2,7)
Franciaország  19 (3,1) 506 (6,1) 484 (3,1)  3 (1,2)  9 (2,3)  6 (1,8)
Kuvait  16 (2,1) 353 (11,1) 352 (5,6)  12 (1,9)  12 (2,0)  13 (1,9)
Szlovénia  16 (2,6) 517 (5,3) 521 (2,0)  9 (2,1)  12 (2,5)  12 (2,3)
Koreai Köztársaság  14 (3,1) 611 (8,2) 608 (2,3)  7 (2,2)  8 (2,4)  8 (2,3)
Szerbia  13 (2,6) 522 (7,4) 518 (3,8)  7 (1,6)  11 (2,3)  10 (2,3)
Omán  11 (1,9) 433 (9,7) 424 (2,9)  10 (1,8)  11 (1,9)  10 (1,9)
Dél-afrikai Köztársaság  10 (2,1) 432 (15,7) 371 (4,3)  5 (1,6)  5 (1,3)  5 (1,4)
Indonézia  6 (1,4) 452 (14,9) 395 (3,8)  5 (1,3)  5 (1,2)  5 (1,1)
Marokkó  4 (1,1) 403 (19,9) 375 (3,8)  2 (0,9)  2 (0,9)  2 (0,9)
Horvátország  3 (1,3) 482 (10,3) 503 (1,8)  1 (0,7)  2 (1,0)  1 (0,8)
Nemzetközi átlag  37 (0,5) 510 (1,0) 504 (0,6)  26 (0,4)  33 (0,4)  27 (0,4)

A tanárok válaszai alapján.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
r A tanulók 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
x A tanulók kevesebb mint 50%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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80. táblázat  Számítógép-használat a matematikatanításban TIMSS2011
M a t e m a t i k a8

Ország

Lehetőség a számítógép használatára  
a matematikaórákon

Tanulók aránya (%), akiknek a tanára legalább  
havonta egyszer kéri, hogy használjanak számítógépet

Tanulók aránya (%) Átlagpontszám Fedezzenek fel 
matematikai
elveket és 
fogalmakat

Gyakorolják  
az elsajátított

készségeket és 
eljárásokat

Keressenek 
elméleteket és 
információkat

Adatok 
elemzése és 
feldolgozásaVan Van Nincs

Svédország  65 (3,6) 499 (4,0) 502 (4,0)  25 (3,7)  38 (4,0)  32 (4,2)  26 (3,9)
Ausztrália  62 (3,4) 512 (3,5) 506 (5,4)  51 (3,5)  52 (3,6)  48 (3,6)  44 (3,2)
Kazahsztán  53 (3,9) 531 (7,6) 525 (7,4)  45 (4,5)  50 (4,1)  51 (4,2)  45 (4,5)
Kanada  50 (3,3) 528 (3,7) 533 (3,2)  35 (2,8)  36 (3,1)  33 (3,0)  31 (3,1)
Chile  49 (4,6) 423 (5,5) 437 (5,8)  29 (4,3)  36 (4,4)  32 (4,5)  36 (4,3)
Egyiptom  48 (3,9) 395 (6,1) 390 (5,8)  35 (4,0)  42 (4,1)  45 (4,0)  32 (3,7)
Oroszország  47 (3,5) 535 (5,1) 540 (6,4)  36 (3,5)  41 (3,6)  42 (3,2)  34 (3,5)
Új-Zéland  47 (3,5) 501 (4,8) 488 (5,7)  36 (3,3)  35 (3,3)  35 (3,3)  33 (3,5)
Egyesült Arab Emírségek  44 (2,2) 481 (4,5) 456 (3,8)  38 (2,0)  40 (2,1)  40 (2,2)  37 (2,3)
Japán  43 (3,7) 585 (4,1) 588 (3,4)  3 (1,0)  6 (1,8)  4 (1,3)  5 (1,5)
Olaszország  43 (3,7) 493 (4,3) 495 (4,1)  28 (3,2)  29 (3,3)  31 (3,5)  26 (2,9)
Norvégia  40 (3,9) 513 (3,5) 513 (3,2)  27 (3,9)  35 (4,1)  27 (4,0)  29 (3,8)
Jordánia  39 (3,3) 394 (6,5) 378 (4,0)  29 (3,4)  28 (3,4)  32 (3,5)  25 (3,3)
Thaiföld  39 (4,5) 442 (8,5) 425 (6,1)  25 (4,0)  26 (4,2)  28 (4,3)  23 (4,1)
Egyesült Államok  39 (2,9) 519 (5,0) 518 (4,3) r 27 (2,8) r 31 (2,9) r 29 (2,8) r 26 (2,8)
Koreai Köztársaság  39 (3,6) 604 (4,3) 607 (3,6)  25 (3,3)  22 (3,1)  24 (3,2)  19 (2,6)
Litvánia  38 (4,0) 508 (4,9) 512 (4,5)  21 (3,7)  24 (3,4)  29 (3,8)  23 (3,5)
Grúzia  38 (3,6) 453 (6,6) 452 (4,5)  33 (3,8)  31 (3,5)  34 (3,8)  33 (3,7)
Katar  36 (2,6) 422 (6,6) 445 (4,3)  31 (2,3)  33 (2,5)  30 (2,7)  26 (2,9)
Szingapúr  35 (2,5) 617 (6,0) 621 (4,1)  27 (2,2)  27 (2,3)  23 (2,0)  19 (2,0)
Magyarország  30 (3,8) 509 (8,0) 516 (4,6)  20 (3,3)  27 (3,6)  22 (3,2)  18 (3,0)
Bahrein  30 (2,8) 458 (3,8) 452 (2,2)  23 (2,4)  23 (2,7)  24 (2,8)  16 (1,9)
Anglia  29 (4,1) 511 (9,7) 520 (6,0)  17 (3,6)  23 (3,7)  17 (3,3)  13 (2,9)
Tajvan  28 (3,5) 604 (6,8) 597 (2,9)  13 (2,8)  11 (2,6)  16 (2,8)  11 (2,5)
Irán  28 (3,0) 457 (8,6) 429 (5,1)  18 (2,7)  19 (2,8)  17 (2,8)  18 (2,7)
Írország  25 (2,8) 515 (6,2) 525 (3,4)  11 (1,9)  12 (2,0)  10 (1,7)  10 (1,8)
Hongkong  21 (3,6) 591 (10,7) 596 (5,5)  13 (2,8)  12 (2,8)  13 (2,8)  12 (2,6)
Szlovénia  19 (2,5) 517 (6,7) 516 (2,1)  12 (2,2)  14 (2,1)  13 (1,9)  13 (1,9)
Kuvait  19 (3,4) 393 (16,7) 393 (4,2)  14 (3,4)  17 (3,4)  17 (3,4)  15 (3,4)
Szaúd-Arábia  17 (2,9) 396 (12,7) 361 (4,6)  13 (2,9)  13 (2,8)  16 (3,0)  14 (3,1)
Izrael  17 (2,4) 536 (11,8) 508 (4,3)  11 (2,0)  13 (2,2)  12 (2,1)  11 (1,9)
Törökország  16 (2,3) 471 (13,2) 456 (5,0)  13 (2,1)  11 (2,2)  15 (2,2)  12 (2,1)
Marokkó  11 (2,2) 400 (6,9) 382 (2,6)  5 (1,4)  4 (1,4)  6 (1,6)  5 (1,4)
Malajzia  10 (2,0) 477 (11,7) 465 (4,6)  6 (1,5)  5 (1,7)  7 (1,5)  4 (1,3)
Dél-afrikai Köztársaság  9 (1,7) 430 (12,4) 367 (4,9)  5 (1,4)  6 (1,6)  5 (1,4)  4 (1,5)
Omán  9 (1,8) 403 (9,9) 404 (3,1)  9 (1,8)  6 (1,5)  9 (1,7) r 2 (0,6)
Libanon  8 (2,3) 451 (11,8) 442 (3,9)  5 (2,0)  5 (1,8)  3 (1,1)  5 (1,8)
Botswana  8 (2,4) 375 (6,1) 393 (2,4)  3 (1,5)  3 (1,7)  4 (1,7)  2 (1,4)
Málta  4 (0,0) 470 (5,4) 495 (1,1)  2 (0,0)  2 (0,0)  2 (0,0)  2 (0,0)
Nemzetközi átlag  32 (0,5) 485 (1,3) 481 (0,7)  21 (0,5)  23 (0,5)  22 (0,5)  19 (0,5)

A tanárok válaszai alapján. 
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
r A tanulók 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
x A tanulók kevesebb mint 50%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.
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81. táblázat Mennyi időt töltenek a tanulók házi feladattal hetente természettudományból?  TIMSS2015
Természettudomány8

Ország
3 órát vagy többet Több mint 45 percet, 

de kevesebb mint 3 órát 45 percet vagy kevesebbet

Tanulók aránya 
(%) Átlagpontszám Tanulók aránya 

(%) Átlagpontszám Tanulók aránya 
(%) Átlagpontszám

Általános/integrált természettudomány
Dél-afrikai Köztársaság  15 (0,7) 345 (5,4) 39 (0,8) 374 (6,2) 47 (1,0) 360 (6,4)
Thaiföld  11 (0,8) 463 (5,8) 48 (1,0) 465 (4,3) 41 (1,2) 446 (4,8)
Malajzia  11 (0,5) 468 (4,9) 47 (0,9) 486 (3,7) 42 (1,0) 463 (5,4)
Botswana  10 (0,6) 363 (6,1) 33 (1,0) 400 (2,9) 57 (1,1) 404 (3,7)
Szingapúr  9 (0,5) 606 (3,8) 52 (0,9) 609 (2,6) 39 (1,2) 579 (4,9)
Törökország  9 (0,7) 481 (6,3) 39 (1,1) 500 (4,3) 52 (1,3) 497 (4,5)
Egyiptom  8 (0,5) 355 (5,7) 24 (0,7) 373 (5,1) 68 (0,9) 384 (4,2)
Irán  7 (0,5) 455 (6,8) 31 (1,0) 468 (4,7) 62 (1,1) 453 (4,3)
Olaszország  6 (0,5) 492 (7,1) 37 (1,3) 501 (3,1) 57 (1,3) 500 (2,8)
Tajvan  6 (0,5) 582 (6,2) 36 (1,2) 584 (2,8) 58 (1,4) 559 (2,2)
Egyesült Arab Emírségek  6 (0,3) 464 (5,0) 26 (0,6) 499 (3,2) 68 (0,7) 474 (2,3)
Írország  5 (0,5) 510 (6,1) 33 (1,2) 539 (3,0) 61 (1,5) 535 (3,1)
Jordánia  5 (0,4) 399 (7,2) 25 (0,9) 427 (4,1) 70 (1,0) 437 (3,4)
Bahrein  5 (0,4) 434 (9,1) 18 (0,8) 469 (4,1) 77 (1,0) 472 (2,5)
Katar  5 (0,4) 436 (10,6) 26 (0,9) 481 (4,9) 69 (0,9) 455 (3,2)
Kanada  4 (0,5) 526 (6,9) 23 (1,5) 535 (3,8) 73 (1,8) 527 (2,2)
Egyesült Államok  4 (0,4) 525 (6,6) 22 (1,1) 540 (3,9) 74 (1,3) 531 (2,8)
Hongkong  4 (0,4) 533 (7,4) 34 (1,3) 549 (3,4) 62 (1,4) 546 (4,6)
Norvégia  4 (0,5) 475 (7,4) 32 (1,3) 509 (3,5) 64 (1,5) 513 (3,1)
Izrael  4 (0,3) 478 (8,9) 18 (0,9) 497 (5,7) 78 (1,0) 515 (3,9)
Ausztrália  3 (0,4) 518 (7,3) 24 (0,9) 529 (3,9) 73 (1,0) 510 (2,7)
Omán  3 (0,3) 407 (11,0) 15 (0,5) 446 (4,4) 82 (0,6) 462 (2,7)
Chile  3 (0,4) 456 (8,8) 26 (1,3) 452 (4,0) 71 (1,4) 458 (3,4)
Szaúd-Arábia  3 (0,3) 352 (11,8) 14 (0,7) 390 (9,0) 83 (0,8) 405 (4,5)
Új-Zéland  3 (0,4) 515 (10,5) 23 (1,3) 534 (4,5) 74 (1,6) 510 (3,0)
Kuvait  2 (0,2) ~ ~ 12 (0,8) 419 (13,7) 86 (0,9) 413 (4,9)
Anglia  1 (0,2) ~ ~ 26 (1,3) 568 (5,0) 72 (1,4) 529 (4,1)
Japán  1 (0,1) ~ ~ 15 (1,4) 560 (3,9) 84 (1,5) 576 (2,0)
Koreai Köztársaság  1 (0,2) ~ ~ 8 (0,7) 546 (5,4) 91 (0,8) 557 (2,3)
Nemzetközi átlag  5 (0,1) 466 (1,5) 28 (0,2) 491 (0,9) 67 (0,2) 485 (0,7)

Biológia
Kazahsztán  22 (1,1) 534 (6,1) 42 (1,0) 537 (5,2) 36 (1,2) 531 (5,0)
Oroszország  11 (0,8) 534 (8,2) 35 (0,9) 536 (4,3) 54 (1,2) 553 (4,4)
Grúzia  8 (0,7) 435 (6,8) 29 (1,2) 457 (4,8) 63 (1,6) 449 (3,3)
Litvánia  5 (0,4) 497 (8,0) 20 (1,0) 508 (3,9) 76 (1,2) 524 (3,0)
Marokkó  3 (0,3) 376 (7,3) 20 (0,5) 390 (3,9) 77 (0,7) 401 (2,5)
Libanon  3 (0,3) 385 (11,4) 16 (0,9) 394 (8,1) 81 (1,0) 405 (5,3)
Málta s 3 (0,3) 490 (13,5) 20 (0,9) 529 (5,1) 78 (0,9) 490 (2,7)
Magyarország  2 (0,2) ~ ~ 14 (0,8) 510 (5,8) 84 (0,9) 533 (3,5)
Svédország  1 (0,2) ~ ~ 16 (1,2) 518 (7,1) 83 (1,3) 528 (3,2)
Szlovénia  1 (0,2) ~ ~ 7 (0,7) 526 (5,8) 92 (0,8) 555 (2,4)
Nemzetközi átlag  6 (0,2) 465 (3,4) 22 (0,3) 490 (1,8) 72 (0,3) 497 (1,2)

Kémia
Kazahsztán  28 (1,3) 536 (6,1) 42 (1,1) 539 (4,8) 30 (1,0) 527 (5,3)
Oroszország  19 (0,9) 538 (6,2) 45 (1,0) 544 (4,7) 36 (1,3) 550 (4,4)
Grúzia  12 (0,8) 438 (5,7) 34 (1,1) 457 (3,9) 54 (1,4) 449 (4,0)
Litvánia  10 (0,8) 498 (5,9) 31 (1,1) 511 (3,8) 59 (1,5) 528 (3,1)
Marokkó r 4 (0,3) 378 (6,8) 20 (0,6) 389 (3,7) 76 (0,6) 400 (2,6)
Libanon  3 (0,4) 370 (12,2) 20 (0,9) 399 (7,0) 77 (1,0) 404 (5,4)
Magyarország  3 (0,3) 502 (8,4) 17 (1,0) 519 (4,7) 80 (1,2) 532 (3,6)
Szlovénia  3 (0,4) 522 (9,0) 14 (1,0) 537 (4,6) 84 (1,2) 556 (2,5)
Málta s 2 (0,3) ~ ~ 15 (0,8) 567 (4,8) 82 (0,8) 486 (2,7)
Svédország  1 (0,4) ~ ~ 16 (1,1) 517 (6,4) 83 (1,4) 529 (3,4)
Nemzetközi átlag  9 (0,2) 473 (2,8) 25 (0,3) 498 (1,6) 66 (0,4) 496 (1,2)

Fizika
Kazahsztán  28 (1,2) 537 (6,5) 41 (1,0) 539 (4,5) 31 (0,9) 526 (5,7)
Oroszország  18 (1,1) 535 (7,0) 44 (0,7) 545 (4,5) 38 (1,4) 549 (4,0)
Grúzia  15 (0,7) 451 (4,5) 36 (1,0) 455 (4,5) 49 (1,3) 444 (3,9)
Litvánia  10 (0,9) 502 (5,7) 29 (1,3) 514 (4,6) 61 (1,8) 526 (3,1)
Szlovénia  5 (0,5) 522 (7,4) 20 (1,2) 541 (4,4) 75 (1,5) 558 (2,4)
Marokkó  4 (0,2) 374 (6,6) 21 (0,6) 393 (3,5) 75 (0,6) 400 (2,5)
Málta  4 (0,3) 455 (9,1) 27 (0,8) 499 (3,5) 70 (0,9) 485 (2,0)
Libanon  4 (0,4) 369 (15,3) 20 (1,0) 397 (6,9) 76 (1,1) 405 (5,4)
Magyarország  3 (0,3) 492 (8,2) 16 (1,0) 511 (6,0) 81 (1,2) 533 (3,4)
Svédország  1 (0,2) ~ ~ 16 (1,1) 516 (6,4) 83 (1,1) 529 (3,3)
Nemzetközi átlag  9 (0,2) 471 (2,8) 27 (0,3) 491 (1,6) 64 (0,4) 495 (1,2)

Folytatás a következő oldalon
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Ország
3 órát vagy többet Több mint 45 percet, 

de kevesebb mint 3 órát 45 percet vagy kevesebbet

Tanulók aránya 
(%) Átlagpontszám Tanulók aránya 

(%) Átlagpontszám Tanulók aránya 
(%) Átlagpontszám

Természetföldrajz
Kazahsztán  22 (1,2) 531 (5,6) 39 (1,0) 538 (5,2) 39 (1,1) 533 (5,1)
Oroszország  10 (0,6) 532 (7,3) 33 (1,1) 536 (4,7) 57 (1,3) 553 (4,4)
Litvánia  8 (0,6) 516 (6,1) 28 (1,0) 514 (3,6) 64 (1,3) 523 (3,2)
Grúzia  8 (0,7) 438 (7,0) 24 (0,9) 450 (4,0) 68 (1,2) 452 (3,7)
Marokkó  4 (0,3) 376 (7,6) 20 (0,5) 392 (3,6) 77 (0,6) 401 (2,5)
Magyarország  2 (0,3) ~ ~ 15 (1,0) 513 (6,1) 83 (1,1) 532 (3,5)
Málta r 2 (0,3) ~ ~ 9 (0,5) 475 (6,0) 89 (0,6) 482 (1,9)
Szlovénia  1 (0,2) ~ ~ 6 (0,7) 528 (6,3) 93 (0,8) 554 (2,5)
Libanon  – – – – – – – – – – – –
Svédország  – – – – – – – – – – – –
Nemzetközi átlag  7 (0,2) 479 (3,0) 22 (0,3) 493 (1,8) 71 (0,4) 504 (1,2)

A tanulói válaszok alapján.
Az általános/integrált természettudomány adatsor azon országok tanulóinak a válaszát tartalmazza, ahol a természettudományt egyetlen tantárgyként tanítják. A biológiára, kémiára, fizikára és földrajzra vonatkozó 

adatsor azon országok tanulóinak a válaszát összegzi, ahol a természettudományt külön tantárgyanként tanítják.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat.
s A tanulók legalább 50%-áról, de kevesebb mint 70%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

a) Milyen gyakran adnak a tanáraid házi feladatot biológiából/
földrajzból/kémiából/fizikából?

1. Mindennap
2. Hetente háromszor vagy négyszer
3. Hetente egyszer vagy kétszer
4. Ritkábban, mint hetente egyszer
5. Soha

b) Amikor a tanáraid házi feladatot adnak, általában mennyi időt töltesz 
külön-külön az alábbi tárgyakból kapott házi feladat elvégzésével, 
megoldásával?

1. A tanáraim soha nem adnak házi feladatot
2. 1–15 percet
3. 16–30 percet
4. 31–60 percet
5. 61–90 percet
6. Több mint 90 percet

 

Az egyes természettudományi tantárgyakból a házi feladatra hetente fordított idő = az adott tantárgyból hetente kapott házi feladatok száma X az adott tantárgyból egy házi feladatra 
átlagosan fordított percek száma.
Az a) részben az értékek: Mindennap = 5, Hetente háromszor vagy négyszer = 3,5 stb.
A b) részben az értékek: A tanárom soha nem ad házi feladatot = 0 stb.
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82. táblázat A házi feladatra szánt idő hetente matematikából TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ország
3 óra vagy több 45 percnél több, 3 óránál kevesebb 45 perc vagy kevesebb

Tanulók aránya (%) Átlag pontszám Tanulók aránya (%) Átlag pontszám Tanulók aránya (%) Átlag pontszám
Oroszország  43 (1,3) 532 (4,7) 43 (1,1) 543 (4,7) 14 (0,9) 543 (7,4)
Kazahsztán  41 (1,2) 536 (6,3) 40 (0,9) 531 (5,9) 19 (1,0) 509 (7,7)
Dél-afrikai Köztársaság  34 (1,1) 382 (5,0) 38 (0,8) 389 (5,3) 28 (0,9) 348 (5,0)
Grúzia  28 (1,3) 470 (5,5) 39 (1,1) 470 (4,0) 32 (1,2) 435 (4,5)
Olaszország  23 (1,0) 488 (3,6) 54 (1,0) 502 (2,8) 23 (1,1) 486 (4,4)
Thaiföld  23 (1,2) 454 (5,1) 49 (1,0) 439 (5,0) 28 (1,4) 402 (5,3)
Szingapúr  22 (0,8) 633 (3,1) 55 (0,9) 631 (3,0) 23 (0,9) 586 (5,7)
Botswana  22 (0,9) 397 (3,3) 39 (0,7) 410 (2,4) 39 (1,1) 376 (2,7)
Szlovénia  21 (1,2) 505 (4,0) 44 (1,1) 518 (2,6) 35 (1,5) 524 (2,9)
Hongkong  21 (1,4) 596 (4,7) 45 (1,6) 604 (4,6) 34 (1,8) 582 (7,0)
Izrael  20 (1,2) 549 (4,1) 38 (0,9) 526 (3,8) 42 (1,4) 484 (5,6)
Kanada  19 (1,0) 529 (3,1) 42 (1,1) 534 (2,4) 39 (1,4) 524 (2,7)
Litvánia  19 (1,1) 501 (5,3) 45 (1,2) 512 (3,6) 36 (1,4) 517 (3,5)
Írország  19 (1,0) 531 (4,2) 49 (1,0) 533 (2,6) 32 (1,2) 507 (4,5)
Málta  18 (0,6) 513 (2,8) 44 (0,8) 516 (1,8) 38 (0,7) 472 (2,2)
Egyesült Államok  18 (1,0) 547 (5,0) 36 (0,9) 530 (3,2) 46 (1,5) 502 (3,2)
Malajzia  17 (0,7) 467 (3,7) 51 (1,0) 478 (3,4) 31 (1,0) 452 (5,2)
Tajvan  15 (1,1) 608 (6,0) 44 (1,0) 613 (2,7) 41 (1,4) 582 (3,4)
Libanon  14 (1,0) 436 (5,4) 32 (1,3) 456 (4,8) 54 (1,5) 442 (4,0)
Irán  13 (0,6) 448 (7,0) 46 (0,9) 452 (4,8) 42 (1,1) 418 (4,8)
Törökország  12 (1,0) 453 (8,1) 42 (1,4) 470 (5,9) 46 (1,8) 454 (5,1)
Marokkó  11 (0,5) 381 (4,0) 29 (0,7) 397 (3,0) 60 (0,8) 385 (2,3)
Magyarország  11 (0,7) 513 (5,5) 38 (1,1) 523 (4,6) 51 (1,5) 510 (4,7)
Katar  10 (0,6) 451 (6,3) 32 (0,9) 463 (4,1) 58 (0,8) 424 (3,3)
Egyiptom  10 (0,5) 380 (6,2) 24 (0,8) 406 (4,7) 66 (1,0) 397 (4,3)
Egyesült Arab Emírségek  10 (0,5) 463 (4,9) 31 (0,8) 487 (3,2) 59 (1,0) 457 (2,3)
Ausztrália  9 (0,8) 530 (5,6) 35 (1,2) 527 (3,4) 56 (1,6) 491 (3,7)
Norvégia  9 (1,0) 492 (4,2) 50 (1,3) 514 (2,7) 41 (1,5) 515 (3,0)
Jordánia  9 (0,5) 357 (5,6) 30 (0,8) 394 (3,4) 62 (0,8) 391 (3,5)
Bahrein  8 (0,6) 440 (7,3) 22 (0,8) 456 (3,9) 70 (1,0) 458 (1,7)
Szaúd-Arábia  7 (0,5) 335 (8,8) 17 (0,9) 374 (8,6) 76 (1,1) 372 (4,5)
Omán  6 (0,4) 380 (7,9) 17 (0,6) 405 (4,5) 78 (0,7) 408 (2,5)
Kuvait  6 (0,8) 375 (12,7) 18 (0,9) 404 (9,3) 76 (1,2) 392 (4,4)
Chile  4 (0,5) 425 (6,1) 28 (1,4) 432 (4,2) 67 (1,6) 428 (3,5)
Új-Zéland  4 (0,4) 500 (8,8) 28 (1,3) 517 (3,9) 68 (1,5) 485 (3,3)
Japán  3 (0,5) 588 (15,1) 25 (1,4) 583 (3,8) 72 (1,6) 592 (2,5)
Koreai Köztársaság  3 (0,3) 604 (11,3) 16 (0,9) 600 (4,3) 81 (1,0) 607 (2,8)
Svédország  2 (0,3) ~ ~ 19 (1,2) 486 (4,7) 80 (1,4) 508 (2,7)
Anglia  1 (0,2) ~ ~ 26 (1,1) 539 (5,0) 73 (1,2) 514 (4,3)
Nemzetközi átlag  15 (0,1) 481 (1,1) 36 (0,2) 491 (0,7) 49 (0,2) 474 (0,7)

A tanulói válaszok alapján.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész szárma kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015.

A. Milyen gyakran adnak a tanáraid házi feladatot az alábbi 
tantárgyakból?

B. Amikor a tanáraid házi feladatot adnak, általában mennyi időt töltesz külön-
külön az alábbi tárgyakból kapott házi feladat elvégzésével, megoldásával?

1. Mindennap
2. Hetente háromszor vagy négyszer
3. Hetente egyszer vagy kétszer
4. Ritkábban, mint hetente egyszer
5. Soha

1. A tanárom soha nem ad házi feladatot
2. 1-15 percet
3. 16-30 percet
4. 31-60 percet
5. 61-90 percet
6. Több mint 90 percet

A hetente matematika-házifeladatra fordított idő a házi feladat gyakoriságának és a házi feladatra szánt időnek a szorzataként adódott.
Az A részhez rendelt értékek: Mindennap = 5; Hetente háromszor vagy négyszer = 3,5; Hetente egyszer vagy kétszer = 1,5; Ritkábban, mint hetente egyszer = 0,5; Soha = 0.
A B részhez rendelt értékek: A tanárom soha nem ad házi feladatot = 0; 1-15 percet = 8; 16-30 percet = 23; 31-60 percet = 45; 61-90 percet = 75; Több mint 90 percet = 105.
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A TIMSS 2015 vizsgálat ismét azt bizonyította, hogy a távol-keleti, dél-kelet-ázsiai országok oktatási 
rendszerei a legsikeresebbek. Mindkét évfolyamon és mindkét tudományterületen az ő diákjaik érték 
el a legjobb eredményt. Az öt említett ország közül is kiemelkedik Szingapúr, amely mind a négy 
rangsorban az élen áll. A szingapúri tanulók tudása annyival jobb a világ többi diákjaiénál, hogy 
például a 8. évfolyamos matematikavizsgálatban 15 képességponttal teljesítettek jobban a mögöt-
tük következő Koreai Köztársaság és 83 képességponttal a legjobb nem ázsiai ország, Oroszország 
tanulói nál. A 8. évfolyamos természettudományi mérésben 26 képességponttal előzték meg az utánuk 
következő Japánt és 46 ponttal a legjobb eredményt elérő európai országot, Szlovéniát.

A magyar diákok mind a négy mérésben jobban teljesítettek az 500 pontos TIMSS- skálaátlag-
nál, de a 4. évfolyamos tanulók tudása nemzetközi összehasonlításban mára már erősebbnek látszik 
a 8. évfolyamosokénál. A két korosztály eredményeiben ellentétes trendek zajlottak le az ezredforduló 
óta lebonyolított mérésekben. A 4. évfolyamos matematika az 1995-ös 521 képességpontos átlagered-
ményről 529-re, az 1999-es természettudományi mérés 508 képességpontos eredménye 542 pontra 
javult ebben az időszakban. A 8. évfolyamos diákok 1999-ben 532 pontot értek el a matematika-
mérésben, 2015-ben viszont már csak 514 pontot, természettudományból pedig 552 pontról 527-re 
változott az átlageredményük ugyanebben az időszakban. Mindez a felső tagozatos matematika- és 
természettudomány-oktatás problémáira világít rá, arra, hogy az elmúlt két évtizedben bevezetett 
változtatások nem hozták meg minden tekintetben a remélt eredményt.

A trendadatok tanulságai szerint van néhány olyan oktatási rendszer, amely stabil teljesítmény-
növekedést tudott elérni az 1995–2015 közötti időszakban. Nem kizárólag a TIMSS-skálaátlagnál 
kezdetben gyengébb teljesítményt nyújtó országok (pl. Irán, Litvánia vagy Szlovénia) javítottak az 
eredményeiken ebben a húszéves periódusban, hanem a távol-keleti és dél-kelet-ázsiai országok, 
valamint Oroszország és az Egyesült Államok is.

A fiúk és a lányok teljesítménye

A TIMSS 2015 mérésben részt vett magyar lányok és fiúk matematikai és természettudományi tu-
dása között nem mutatható ki érdemi különbség, és általában ez tapasztalható az egyes országok 
szintjén is. Kivételt elsősorban az észak-afrikai és közel-keleti országok jelentik, ahol a lányok ered-
ményei számottevően jobbak lettek a fiúkéinál, illetve van néhány olyan ország, ahol a fiúk tudása 
bizonyult erősebbnek a lányokénál. Ezek közé az országok közé tartozik hazánk is. A 8. évfolyam 
végére a lányok matematikai és természettudományi tudása nagyon elmarad a fiúkétól. A természet-
tudományi tárgyakban mutatkozó 17 képességpontos különbség a fiúk javára messze a legnagyobb, és 
a matematika területén is csak Olaszországban a 4. évfolyamon, valamint Chilében a 8. évfolyamon 
találunk valamivel nagyobb eltérést. Az adatok azt is jelzik, hogy a 4. évfolyamhoz képest a fiúk és a 
lányok közötti tudáskülönbség matematikából másfélszeresére, természettudományból kétszeresére 
nőtt, ami arra enged következtetni, hogy a jelenlegi felső tagozatos oktatási gyakorlat körülményei 
között a lányok elveszítik érdeklődésüket a matematika és a természettudományi tantárgyak iránt. 
A nyolcadikos lányok tudásbeli lemaradása matematikából leginkább a számok, valamint az adat 
és valószínűség tartalmi területeken a legnagyobb (19, illetve 12 képességpont), de igazán nagy hát-
rányba természettudományból kerültek, ahol a fizika terén 39 képességpont, de a földtudomány 
esetében is 30 pont a differencia. 

A gondolkodási műveleteket tekintve matematikából csak az alkalmazásban, a természet-
tudományban viszont mindhárom területen jobbak a fiúk. A legnagyobb különbség a fiúk és a lányok 
teljesítménye között (26 képességpont) az érdeklődéshez és tájékozottsághoz leginkább kapcsolható, 
az ismeretekre közvetlenül építő feladatokban mutatkozott. A két összetettebb gondolkodási műveletet 
mérő feladatban fele ekkora volt a különbség.

Képességszintek

Egy korosztály képességeloszlásának két legfontosabb eleme az, hogy lehetőleg minél nagyobb legyen 
a kiemelkedő képességű és minél alacsonyabb a lemaradó diákok aránya. A kiváló képességű magyar 
diákok aránya a TIMSS 2015 mérés szerint körülbelül 12 százalék (minden nyolcadik magyar diák 
tudása megfelel a kiváló képességszint követelményeinek), a 4. évfolyamos természettudományi 
tesztben kicsivel magasabb, 14 százalék. Ezek az arányok nem számítanak rossznak, mind a négy 
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területen valamivel magasabbak, mint amekkora a magyar átlagpontszámok alapján várható volna. 
Nem ennyire jó a helyzet az átlagos képességszintnél gyengébb vagy az alacsony képességszintet el 
sem érő diákok esetében. A lemaradó diákok aránya elsősorban a 8. évfolyamon magas, azon belül 
is a matematikában. Az itt mutatkozó 12 százalékos arány a második legrosszabb érték a TIMSS-
skálaátlagnál jobb eredményű országok között, azaz számos, hazánknál rosszabbul teljesítő országot 
találunk a mérésben, amelyekben a közoktatás hátralévő éveiben vélhetően kevesebb problémát 
okoznak majd a lemaradó diákok.  

Tartalmi és kognitív területek

A felmérésben szerepelt országok oktatási rendszerét, annak karakterét és hagyományait jól jellemzi 
az, hogy diákjaik mely feladattípusokban bizonyultak jobbnak és melyekben gyengébbnek a teszten 
elért átlageredményükhöz képest.

A 4. évfolyamos magyar diákok matematikából a számok területén és a geometrikus alakzatok 
és mérés ismereteiben és ezek alkalmazásában voltak a legjobbak, a leggyengébben pedig azokban 
a feladatokban teljesítettek, ahol adatábrázolásokat kellett értelmezniük. A természettudományi 
tesztben az élő világgal kapcsolatos ismereteik bizonyultak a legjobbnak, legnehezebbnek pedig 
azok a kérdések tűntek, amelyekben alkalmazni vagy értelmezni kellett a fizikai világgal vagy a 
földtudománnyal kapcsolatos kontextusokat.

A 8. évfolyamos magyar diákok a számokkal, a geometriával és az adathalmazok tulajdonságai-
val összefüggő ismeretekben voltak a legtájékozottabbak, legtöbb problémájuk pedig az értelmezést 
igénylő algebrai feladatokban adódott. A természettudományban a kémiai tárgyú kérdésekben vol-
tak a legeredményesebbek, és legkevesebb sikerrel a biológiai és földtudományi témájú feladatokat 
oldották meg.

Otthoni környezet és erőforrások

A családi háttér, a tanulók szociális, kulturális és gazdasági helyzete nem lebecsülhető mértékű 
hatást gyakorol a matematika- és természettudomány-eredményekre. Magyarországon a családi hát-
tértényezők teljesítményekre gyakorolt hatása lényegesen nagyobb az átlagosnál. A háttéradatok és a 
felmérési eredmények kapcsolatát vizsgálva általában is feltűnik, hogy a magyar diákok eredményei 
az átlagosnál lényegesen erősebben reagálnak a szociális különbségekre, valamint a környezetükből 
érkező negatív hatásokra, különösen a 4. évfolyam esetében. 

A 8. évfolyamon a kevés erőforrással és a sok erőforrással rendelkező családokból származók 
átlageredménye közötti különbség matematikából messze átlagon felüli, azaz az oktatási rendszer 
nem képes ellensúlyozni azokat a szociokulturális különbségeket, amelyek a magyar táradalomban 
jelen vannak. 

Az iskolák anyagi-szociális háttere és a matematikai, valamint a természettudományi teljesít-
mény közötti összefüggés is szorosabb Magyarországon a nemzetközi átlagnál, és ez az összefüggés 
a 4. és a 8. évfolyam között tovább erősödik. Ez azért is nagy teher a magyar oktatási rendszer 
számára, mert a TIMSS 2015 adatai alapján az európai országok között Szerbia és Portugália után 
Magyarországon a legmagasabb a hátrányos szociokulturális hátterű iskolába járók aránya. 

A magyar iskolák a nemzetközi átlaghoz viszonyítva kevésbé számítanak biztonságosak és 
fegyelmezettnek, hangsúlyosan igaz ez a 8. évfolyam esetében. Az eredményes oktatási rendszerek-
hez képest hazánkban erősebb a hiányzásra való hajlam is. A tanárokat átlagos mértékben vagy 
az átlagosnál kevésbé hátráltatják a tanításban a diákok előzetes tudásával, családi hátterével és 
mentális állapotával összefüggő problémák. A nemzetközi átlaghoz képest nem gyakran fordul elő 
az iskolákban verbális vagy fizikai bántalmazás. Ám ha ezek közül a problémák közül bármelyik is 
erősen jelen van egy iskolában, akkor az ott tanuló diákok matematikai vagy természettudományi 
tudása sokkal jobban elmarad a jó körülmények között tanuló társaikétól, mint a vizsgálat orszá-
gainak többségében. 

Pozitív körülménynek tekinthető, hogy a TIMSS 2015 felmérés adatai szerint a magyar tanulók-
kal a nemzetközi átlaghoz viszonyítva gyakrabban játszanak, beszélgetnek, gyakorolnak a szüleik az 
általános iskola megkezdése előtt, mint az általában a többi országra jellemző. Hazánkban ugyanakkor 
az együtt eltöltött idő gyengébb hatást gyakorol a teljesítményre a nemzetközi átlagértéknél. 
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Magyarország és Dánia az a két ország, ahol a 4. évfolyamos diákok az iskolát megelőzően a 
legnagyobb arányban járnak bölcsődébe vagy óvodába. A TIMSS 2015 mérés adatai rávilágítanak az 
iskola előtti foglalkozások, különösen az óvoda meghatározó szerepére, ugyanis azok a diákok, akik 
több időt töltöttek óvodában, nagyobb valószínűséggel értek el jó eredményt a vizsgálat matematika- 
és természettudományi tesztjén. Úgy tűnik, hogy az óvodában töltött idő hossza a magyar diákok 
eredményeire erősebb pozitív hatást fejt ki, mint más európai országok esetében.

A diákok közösséghez tartozása, a tanórákhoz, tantárgyakhoz és saját tudásához fűződő vi-
szonya, ha nem is befolyásolja olyan nagymértékben a diákok jövőbeli esélyeit és tudását, mint a 
szociokulturális környezet, mégis fontos tényező az oktatási rendszer és az abban tanuló diák hely-
zetének megértésében. A 4. évfolyamos magyar diákok nem érzik magukat rosszul az iskolában és 
a közösségben, amelyhez tartoznak. A tanórák az átlagosnál jobban lekötik őket, és nagy többségük 
úgy érzi, hogy tanáraik odafigyelnek az igényeikre, érthetően és változatosan tanítanak. Többségük 
hisz abban, hogy matematikai és természettudományi tudásuk megfelelő, mégsem tartozunk azok 
közé az országok közé, ahol a diákok szeretik tanulni ezeket a tantárgyakat. A diákok közérzete 
és motivációja a 8. évfolyamra sok tekintetben romlik, és ez a felső tagozatos tantervek és oktatási 
gyakorlat vitatható tartalmaival együtt nagymértékben hozzájárulhat 8. évfolyamos diákjaink gyen-
gébb tudásához. A 8. évfolyamos diákoknak ugyanis már csak egyharmadát kötik le az iskolai órák, 
egyötöde érzi csak úgy, hogy kevéssé vannak tekintettel tanulási igényeire, hogy kevésbé változatos 
és integratív a matematikaórák menete; és a biológiát kivéve a természettudományi tanórák tanítási 
módszereiről, légköréről is hasonlóan vélekednek. Ez a vélemény lényegesen negatívabb, mint az 
országok többségében. Ráadásul a 8. évfolyamhoz érve a tantárgyak is sokat veszítenek népszerűsé-
gükből. Mindenekelőtt a matematika és a kémia megítélése válik rendkívül negatívvá nemzetközi 
összehasonlításban is. Ezzel együtt matematika-, biológia-, fizika-, valamint földtudománnyal kapcso-
latos tudásuk tekintetében lényegesen magabiztosabbnak érzik magukat a legtöbb ország diákjainál.

Tanítók és tanárok

A magyar tanítók, matematikát és természettudományt oktató tanárok átlagosan 23-25 éve vannak 
a pályán, és a tanítók mindössze 1-2 százaléka, a matematika- és természettudomány-tanároknak 
is csak mintegy 4 százaléka tanít öt évnél rövidebb ideje. A magyar pedagógustársadalom (akár 
a grúz, a bolgár, a litván, az orosz vagy a szlovák) lényegesen idősebb, mint a felmérés többi or-
szágában, különösen, ha az angol vagy a szingapúri oktatási rendszerrel hasonlítjuk össze, amely 
országokban a tanárok nagyjából egyharmada tanít kevesebb mint öt éve, és a tanárok átlagosan 
tízéves gyakorlattal rendelkeznek. Ezzel együtt a magyar tanítók és tanárok 96, illetve 90 százaléka 
mondja azt, hogy elégedett vagy nagyon elégedett a hivatásával, ez magas érték, s nagyjából meg-
felel a nemzetközi átlagnak, viszont más országokhoz képest kevesebb közöttük az, aki hivatásával 
nagyon elégedett. A tanítók elégedettsége és a tanulók eredményessége között a nemzetközi összegző 
adatokat nézve nincs összefüggés, Magyarországon viszont azok a negyedikes, illetve nyolcadikos 
tanulók, akik nagyon elégedett pedagógusokkal tanulnak, magasabb eredményt érnek el, mint azok, 
akik elégedetlenebb tanároktól tanulják a tantárgyakat. A szakmai továbbképzésekre vonatkozó ada-
tok azt mutatják, hogy Magyarországon mind a matematika-, mind a természettudomány-tanárok 
szignifikánsan kisebb arányban vettek részt szakmai továbbképzéseken, mint a nemzetközi átlag, 
ugyanakkor nagyobbnak érzik az átlagosnál az őket érő adminisztratív terheket, és különösen a 
4. évfolyam esetében lényegesen rosszabbnak érzik a munkafeltételeiket és a tanításhoz szükséges 
eszközeik minőségét, meglétét is. Szerencsére a tanárok között e tekintetben meglévő különbségek 
nem járnak együtt az általuk tanított diákok tudásbeli különbségével.

Óraszámok

Sokat elárul az oktatási rendszerek elképzeléseiről az, hogy az egyes tantárgyakat mekkora hang-
súllyal, milyen óraszámban tanítják, hogy a természettudományt integráltan vagy elkülönült tan-
tárgyak szerint oktatják-e, és hogy ennek a stratégiai döntésnek milyen következményei lehetnek az 
óraszámra, a hatékonyságra és általában a diákok által megszerzett tudás minőségére.

A magyar diákoknak a nemzetközi átlagnál lényegesen kevesebb az éves óraszámuk, a 4. év-
folyam esetében mintegy száz órával, a 8. évfolyamon pedig majdnem kétszáz órával. Ezen belül 
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más országokhoz képest érthetően kisebb óraszám jut a matematikára is. Ez az eltérés főképpen 
a 4. évfolyamosok esetében jelentős. A 4. évfolyamon még integrált/általános természettudományt 
tanítanak valamennyi részt vevő országban, és a magyar tanterv által meghatározott óraszám ebben 
az esetben is meglehetősen alacsony, még akkor is, ha több, kifejezetten jó eredményt elérő ország 
óraszámai még ennél is szerényebbek. A 8. évfolyamon már néhány nemzet, közöttük hazánk is, 
tudományterületekre bontva tanítja a természettudományt, és éves óraszámuk lényegesen meghaladja 
az integrált oktatást folytató országokét. A magyar óraszám (201 óra évente) az egyik legalacsonyabb, 
de így is 57 órával több, mint a legmagasabb óraszámmal rendelkező integráltan tanító ország éves 
óraszáma. Mindez felveti a kérdést, hogy az integrált természettudomány-oktatásra átállva nem 
tudnánk-e rövidebb idő alatt ugyanolyan vagy akár jobb tudást nyújtani diákjainknak, és eközben 
felszabadulhatna akár 70-80 tanórányi máshová átcsoportosítható kapacitás.

Természettudomány-oktatásunk régi módszertani hiányosságára világít rá a TIMSS-vizsgálat, 
amikor azt látjuk, hogy a magyar diákok közül kevesen végeznek vagy látnak kísérleteket az órákon. 
Régóta fogalmazódnak meg szándékok, hogy a nagymértékben elméleti jellegű és absztrakt fogal-
makkal dolgozó természettudomány-oktatásunkban nagyobb teret kellene kapnia a megismerésnek, 
valamint módszerei elsajátításának. A várt és remélt áttörés ezen a téren még nem következett be, 
hiszen a 4. és a 8. évfolyam esetében is az iskoláknak csak egy csekély hányada rendelkezik a kísérleti 
munka tárgyi és személyi feltételeivel: laborral és az órák lebonyolítását segítő segédszemélyzettel. 

Eredmények összehasonlítása

A TIMSS 2015 vizsgálat összegzésének zárásaként öt ország, köztük Magyarország eredményeinek, 
oktatási rendszerének, az eredmények és a háttérváltozók közti kapcsolatnak néhány olyan jellemzőjét 
hasonlítjuk össze táblázatos formában, amelyeket különösen fontosnak érzünk.

A négy választott referenciaország:

1. Szingapúr, amely a vizsgálat legeredményesebb oktatási rendszere.
2. Szlovénia, amely oktatási hagyományai és földrajzi elhelyezkedése tekintetében rokonságot 

mutat Magyarországgal. Az elmúlt két évtizedekben komoly fejlődés mutatkozik az eredmé-
nyeikben, és a mostani felmérésben már jobb eredményt ért el hazánknál.

3. Litvánia, amely oktatási hagyományai tekintetében rokonságot mutat Magyarországgal. Az 
elmúlt két évtizedekben komoly fejlődés mutatkozik az eredményeikben, ám a mostani fel-
mérésben gyengébb eredményt ért el hazánknál. 

4. Anglia, amely a miénktől eltérő, nagy tradíciójú nyugat-európai ország.

Az összehasonlítást az áttekinthetőség kedvéért csak a 8. évfolyamos természettudományi mérés 
eredményei, valamint az eredmény-háttérváltozók viszonylatában végezzük el. 



  271

Ma
gy

ar
or

sz
ág

Sz
lov

én
ia

No
rvé

gia
An

gli
a

Sz
ing

ap
úr

Te
rm

és
ze

ttu
do

má
ny

 
átl

ag
er

ed
mé

ny
 

(ké
pe

ss
ég

po
nt)

52
7 (

3,4
)

55
1 (

2,4
)

50
9 (

2,8
)

53
7 (

3,8
)

59
7 (

3,2
)

Er
ed

mé
ny

vá
lto

zá
s 1

99
5-

hö
z k

ép
es

t
-8

 
sz

ign
ifik

án
s r

om
lás

+3
7 

sz
ign

ifik
án

s j
av

ulá
s

-2
5 

sz
ign

ifik
án

s r
om

lás
+3

 
ne

m 
sz

ign
ifik

án
s

+1
6 

sz
ign

ifik
án

s j
av

ulá
s

Fiú
-lá

ny
 kü

lön
bs

ég
fiú

k 
+1

7 
sz

ign
ifik

án
s

lán
yo

k 
+4

 
ne

m 
sz

ign
ifik

án
s

fiú
k 

+4
 

ne
m 

sz
ign

ifik
án

s

lán
yo

k 
+1

 
ne

m 
sz

ign
ifik

án
s

fiú
k 

+1
 

ne
m 

sz
ign

ifik
án

s
Ki

vá
ló 

és
 le

ma
ra

dó
 

tan
uló

k a
rá

ny
a

12
%

 ki
vá

ló 
8%

 le
sz

ak
ad

ó
17

%
 ki

vá
ló 

3%
 le

sz
ak

ad
ó

6%
 ki

vá
ló 

9%
 le

sz
ak

ad
ó

14
%

 ki
vá

ló 
5%

 le
sz

ak
ad

ó
37

%
 ki

vá
ló 

3%
 le

sz
ak

ad
ó

Er
ős

sé
gü

k a
 te

sz
t 

ala
pjá

n
Ké

mi
ai 

ism
er

ete
k 

Fö
ldt

ud
om

án
yi 

ism
er

ete
k

Fö
ldt

ud
om

án
yi 

pr
ob

lém
ák

 ér
tel

me
zé

se
Bi

oló
gia

i is
me

re
tek

 al
ka

lm
az

ás
a, 

ér
tel

me
zé

s
Bi

oló
gia

i é
s fi

zik
ai 

ism
er

ete
k a

lka
lm

az
ás

a

Gy
en

gé
jük

 a 
tes

zt 
ala

pjá
n

Bi
oló

gia
 és

 fö
ldt

ud
om

án
y

Fiz
ika

i is
me

re
tek

 al
ka

lm
az

ás
a

Bi
oló

gia
, k

ém
iai

 is
me

re
tek

Ké
mi

ai 
ism

er
ete

k
Fö

ldt
ud

om
án

yi 
ism

er
ete

k, 
ér

tel
me

zé
s

A 
diá

ko
k e

re
dm

én
ye

ire
 

er
ős

 ne
ga

tív
 ha

tás
 

gy
ak

or
ol

1. 
Ot

tho
ni 

er
őfo

rrá
so

k h
ián

ya
 

2. 
Az

 is
ko

la 
ös

sz
eté

tel
e/d

iák
jai

na
k c

sa
lád

i h
átt

er
e 

3. 
A 

tan
uló

k f
eg

ye
lm

ez
etl

en
sé

ge

Ni
nc

se
n o

lya
n t

én
ye

ző
, a

me
ly 

a d
iák

ok
 

tel
jes

ítm
én

yé
re

 er
ős

 ne
ga

tív
 ha

tás
t g

ya
ko

ro
lna

.
Ni

nc
se

n o
lya

n t
én

ye
ző

, a
me

ly 
a d

iák
ok

 
tel

jes
ítm

én
yé

re
 er

ős
 ne

ga
tív

 ha
tás

t 
gy

ak
or

oln
a.

1. 
Az

 is
ko

la 
ös

sz
eté

t6e
le/

diá
kja

ina
k c

sa
lád

i 
há

tte
re

. 
2. 

A 
diá

ko
k o

lya
n p

ro
blé

má
i, a

me
lye

k 
ak

ad
ály

oz
zá

k a
 ta

ná
r m

un
ká

ját
.

Ni
nc

se
n o

lya
n t

én
ye

ző
, a

me
ly 

a d
iák

ok
 

tel
jes

ítm
én

yé
re

 er
ős

 ne
ga

tív
 ha

tás
t 

gy
ak

or
oln

a.

A 
diá

ko
k v

isz
on

yu
lás

a a
 

ter
mé

sz
ett

ud
om

án
yh

oz
Az

 át
lag

os
ná

l k
ise

bb
 m

ér
ték

be
n k

öti
k l

e 
ők

et 
az

 ór
ák

. N
em

 sz
er

etn
ek

 tú
lsá

go
sa

n 
ter

mé
sz

ett
ud

om
án

yt 
tan

uln
i, é

s  
átl

ag
os

 m
ér

ték
be

n m
ag

ab
izt

os
ak

 a 
tud

ás
uk

ba
n. 

Ne
m 

tar
tjá

k k
ülö

nö
se

bb
en

 fo
nto

sn
ak

 a 
ter

mé
sz

ett
ud

om
án

yt.
 

Az
 át

lag
os

ná
l k

ise
bb

 m
ér

ték
be

n k
öti

k l
e a

z ó
rá

k. 
Ne

m 
sz

er
etn

ek
 tú

lsá
go

sa
n t

er
mé

sz
ett

ud
om

án
yt 

tan
uln

i, é
s n

em
 tú

lzo
tta

n m
ag

ab
izt

os
ak

 
a  

tud
ás

uk
ba

n. 
Ne

m 
tar

tjá
k k

ülö
nö

se
bb

en
 

fon
tos

na
k a

 te
rm

és
ze

ttu
do

má
ny

t.

Az
 át

lag
os

ná
l k

ise
bb

 m
ér

ték
be

n k
öti

k l
e 

ők
et 

az
 ór

ák
. Á

tla
go

sn
ál 

va
lam

ive
l k

ise
bb

 
mé

rté
kb

en
 sz

er
eti

k a
 te

rm
és

ze
ttu

do
má

ny
t, 

és
 m

ag
ab

izt
os

ak
 a 

tud
ás

uk
ba

n. 
 N

em
 

tar
tjá

k k
ülö

nö
se

bb
en

 fo
nto

sn
ak

 a 
ter

mé
sz

ett
ud

om
án

yt.

Az
 át

lag
os

ná
l k

ise
bb

 m
ér

ték
be

n k
öti

k 
le 

az
 ór

ák
. Á

tla
go

sn
ál 

va
lam

ive
l k

ise
bb

 
mé

rté
kb

en
 sz

er
eti

k a
 te

rm
és

ze
ttu

do
má

ny
t, 

és
 ne

m 
túl

zo
tta

n m
ag

ab
izt

os
ak

 a 
 

tud
ás

uk
ba

n. 
Vi

sz
on

yla
g f

on
tos

na
k t

ar
tjá

k a
 

ter
mé

sz
ett

ud
om

án
yt

Az
 át

lag
os

ná
l k

ise
bb

 m
ér

ték
be

n k
öti

k l
e 

az
 ór

ák
. Á

tla
go

s m
ér

ték
be

n s
ze

re
tik

 a 
ter

mé
sz

ett
ud

om
án

yt,
 és

 ne
m 

túl
zo

tta
n 

ma
ga

biz
tos

ak
 a 

ter
mé

sz
ett

ud
om

án
y 

tud
ás

uk
ba

n. 
Vi

sz
on

yla
g f

on
tos

na
k t

ar
tjá

k 
a t

er
mé

sz
ett

ud
om

án
yt

Pe
da

gó
gu

s p
ro

fil
8.4

Ne
m 

elé
ge

de
tte

k a
 hi

va
tás

uk
ka

l. Á
tla

go
sa

n 2
3 é

v 
tap

as
zta

lat
 va

n m
ög

ött
ük

. 1
3-

37
 %

-u
k v

es
z r

és
zt 

va
lam

ily
en

 sz
ak

ma
i to

vá
bb

ké
pz

és
ek

en

Át
lag

os
an

 el
ég

ed
ett

ek
 a 

hiv
atá

su
kk

al.
 

Át
lag

os
an

 22
 év

 ta
pa

sz
tal

at 
va

n m
ög

ött
ük

. 
37

-7
4 %

-u
k v

es
z r

és
zt 

va
lam

ily
en

 sz
ak

ma
i 

tov
áb

bk
ép

zé
se

ke
n

Kö
ze

pe
se

n e
lég

ed
ett

ek
 a 

hiv
atá

su
kk

al.
 

Át
lag

os
an

 14
 év

 ta
pa

sz
tal

at 
va

n m
ög

ött
ük

. 
Mi

nd
ös

sz
e 4

-1
2%

-u
k v

es
z r

és
zt 

va
lam

ily
en

 
sz

ak
ma

i to
vá

bb
ké

pz
és

ek
en

Ne
m 

elé
ge

de
tte

k a
 hi

va
tás

uk
ka

l. 
Át

lag
os

an
 11

 év
 ta

pa
sz

tal
at 

va
n m

ög
ött

ük
. 

32
-6

2%
-u

k v
es

z r
és

zt 
va

lam
ily

en
 sz

ak
ma

i 
tov

áb
bk

ép
zé

se
ke

n

Ne
m 

elé
ge

de
tte

k a
 hi

va
tás

uk
ka

l. 
Át

lag
os

an
 8 

év
 ta

pa
sz

tal
at 

va
n m

ög
ött

ük
. 

40
-9

1%
-u

k v
es

z r
és

zt 
va

lam
ily

en
 

sz
ak

ma
i to

vá
bb

ké
pz

és
ek

en
Az

 is
ko

lai
 kö

ze
g j

ell
em

ző
i

Az
 is

ko
lák

 re
nd

ez
ett

sé
ge

 és
 bi

zto
ns

ág
os

sá
ga

 
átl

ag
os

, á
m 

a d
iák

ok
 vi

se
lke

dé
se

, v
an

da
liz

mu
s, 

ké
sé

se
k é

s h
ián

yz
ás

ok
 az

 is
ko

lák
 ke

ve
se

bb
, m

int
 

eg
yh

ar
ma

dá
na

k n
em

 ok
oz

na
k p

ro
blé

má
t.

Az
 is

ko
lák

 ki
s a

rá
ny

a i
ga

zá
n r

en
de

ze
tt é

s 
biz

ton
sá

go
s, 

ám
 a 

diá
ko

k v
ise

lke
dé

se
, 

va
nd

ali
zm

us
, k

és
és

ek
 és

 hi
án

yz
ás

ok
 az

 is
ko

lák
 

ke
ve

se
bb

, m
int

 eg
yh

ar
ma

dá
na

k n
em

 ok
oz

na
k 

pr
ob

lém
át.

Az
 is

ko
lák

 na
gy

on
 bi

zto
ns

ág
os

ak
 és

 
re

nd
ez

ett
ek

, a
 di

ák
ok

 ór
ai 

vis
elk

ed
és

e, 
va

nd
ali

zm
us

, k
és

és
ek

 és
 hi

án
yz

ás
ok

. 
az

 is
ko

lák
 az

 is
ko

lák
 ké

tha
rm

ad
áb

an
 ne

m 
ok

oz
 pr

ob
lém

át.

Az
 is

ko
lák

 na
gy

on
 bi

zto
ns

ág
os

ak
 

és
 re

nd
ez

ett
ek

, a
 di

ák
ok

 ór
ai 

vis
elk

ed
és

e, 
va

nd
ali

zm
us

, k
és

és
ek

 
és

 hi
án

yz
ás

ok
. a

z i
sk

olá
k a

z i
sk

olá
k 

kb
. h

ár
om

ne
gy

ed
éb

en
 ne

m 
ok

oz
 

pr
ob

lém
át.

Az
 is

ko
lák

 na
gy

on
 bi

zto
ns

ág
os

ak
 

és
 re

nd
ez

ett
ek

, a
 di

ák
ok

 ór
ai 

vis
elk

ed
és

e, 
va

nd
ali

zm
us

, k
és

és
ek

 
és

 hi
án

yz
ás

ok
. a

z i
sk

olá
k a

z i
sk

olá
k 

kb
. h

ár
om

ne
gy

ed
éb

en
 ne

m 
ok

oz
 

pr
ob

lém
át.

Te
rm

és
ze

ttu
do

má
ny

-
ok

tat
ás

 fo
rm

ája
Tu

do
má

ny
ter

üle
tek

re
 kü

lön
ült

en
Tu

do
má

ny
ter

üle
tek

re
 kü

lön
ült

en
Tu

do
má

ny
ter

üle
tek

re
 kü

lön
ült

en
Int

eg
rá

lt o
kta

tás
Int

eg
rá

lt o
kta

tás

Te
rm

és
ze

ttu
do

má
ny

os
 

ór
as

zá
ma

, é
s a

rá
ny

a a
z 

év
es

 ös
sz

ór
as

zá
mo

n b
elü

l

20
1 ó

ra
 

24
%

-a
 az

 év
es

 ös
sz

ór
as

zá
mn

ak
22

1 ó
ra

 
25

,5%
-a

 az
 év

es
 ös

sz
ór

as
zá

mn
ak

81
 ór

a
9%

-a
 az

 év
es

 ös
sz

ór
as

zá
mn

ak
97

ór
a 

9,6
%

-a
 az

 év
es

 ös
sz

ór
as

zá
mn

ak
10

6 ó
ra

 
10

%
-a

 az
 év

es
 ös

sz
ór

as
zá

mn
ak





Irodalom 273

Irodalom
Agirdag, O. – Van Houtte, M. – Van Avermaet, P. (2012): Why does the ethnic and socio–economic composition of schools influence math 

achievement? The role of sense of futility and futility culture. European Sociological Review, 28 (3), 366–378.
Aiken, L. (1974): Two scales of attitude towards mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 5 (2), 67–71.
Akiba, M. – LeTendre, G. K. – Scribner, J. P. (2007): Teacher quality, opportunity gap, and national achievement in 46 countries. Educational 

Researcher, 36 (7), 369–387.
Anderman, L. H. – Freeman, T. M. (2004): Students’ sense of belonging in school. In Pintrich, P.R. – Maehr, M. I. (ed.), Motivating students, 

improving schools: Advances in motivation and achievement, Vol. 13, 27–63.
Balázsi, I. – Balkányi, P. – Bánfi, I. – Felvégi, E. – Szabó, V. (2007): PIRLS 2006 Összefoglaló jelentés a 10 éves tanulók szöveg értési ké-

pességeiről. Budapest, Oktatási Hivatal.
Balázsi, I. – Schumann, R. – Szalay, B. – Szepesi, I. (2008): TIMSS 2007 Összefoglaló jelentés a 4. és 8. évfolyamos tanulók képességeiről 

matematikából és természettudományból. Budapest, Oktatási Hivatal.
Balázsi, I. – Balkányi, P. – Bánfi, I. – Szalay, B. – Szepesi, I. (2012): PIRLS és TIMSS 2011 Összefoglaló jelentés a 4. évfolyamos tanulók 

eredményeiről. Budapest, Oktatási Hivatal
Bandura, A. (1997): Self-efficacy: The exercise of control. New York, W. H. Freeman and Company.
Basol, G. − Johanson, G. (2009): Effectiveness of frequent testing over achievement: A meta analysis study. International Journal of Human 

Sciences, 6 (2), 99–121.
Becker, G. (1964): Human capital. New York, Columbia University Press.
Becker, M. – McElvany, N. – Kortenbruck, M. (2010): Intrinsic and extrinsic reading motivation as predictors of reading literacy: A 

longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 102 (4), 773–785.
Berlinski, S. – Galiani, S. – Gertler, P. (2009): The effect of pre–primary education on primary school performance. Journal of Public 

Economics, 93 (1–2), 219–234.
Blank, R. K. − de las Alas, N. (2009): Effects of teacher professional development on gains in student achievement. How meta analysis 

provides scientific evidence useful to education leaders. Washington, DC: Council of Chief State School Officers.
Bourdieu, P. (1986): The forms of capital. In Richardson, J. (ed.): Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New 

York, Greenwood, 241–258.
Bradley, R. H. – Corwyn, R. F. (2002): Socioeconomic status and child development. Annual Review of Psychology, 53, 371–399.
Brotman, J. S. – Moore F. M. (2008): Girls and science: a review of four themes in the science education literature. Journal of Research 

in Science Teaching 45 (9), 971–1002.
Burkham, D. T. – Lee, V. E. – Smerdon, B. A. (1997): Gender and science learning early in high school: subject matter and laboratory 

experiences. American Educational Research Journal, 34 (2), 297–331.
Burris, C. C. – Heubert, J. P. – Levin, H. M. (2004): Math acceleration for all. Improving Achievement in Math and Science, 61 (5), 68–71.
Butler, L. A. (1997): Building on a dream of success. Principals, 76 (5), 28–31.
Caprara, G. V. – Barbaranelli, C. – Steca, P. – Malone, P. S. (2006): Teachers’ self–efficacy beliefs as determinants of job satisfaction and 

students’ academic achievement: A study at the school level. Journal of School Psychology, 44, 473–490.
Chiu, M. M. – Chow, B. W. – McBride, C. – Mol, S. T. (2016): Students’ Sense of Belonging at School in 41 Countries. Journal of Cross-

Cultural Psychology, 47 (2), 175–196.
Claessens, A. – Engel, M. (2013): How important is where you start? Early mathematics knowledge and later school success. Teachers 

College Record, 115, 1–29.
Clotfelter, C. T. – Ladd, H. F. – Vigdor, J. L. (2010): Teacher credentials and student achievement in high school: A cross– subject analysis 

with student fixed effects. The Journal of Human Resources, 45 (3), 655–681.
Coleman, J. S. – Campbell, E. Q. – Hobson, C. J. – McPartland, J. – Mood, A. M. – Weinfeld F. D. – York, R. L. (1966): Equality of Educational 

Opportunity. Washington, Government Printing Office.
Coleman, J. S. (1988): Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94, 95–120.
Coley, R. J. (2001): Differences in gender gap: Comparisons across racial/ethnic groups in education and work. Princeton, NJ: Educational 

Testing Service.
Cotton, K. (2003): Principals and student achievement: What the research says. Alexandria, Association for Supervision and Curriculum 

Development.
Dahl, G. B. – Lochner, L. (2005): The impact of family income on child achievement. (Working paper 11279). Cambridge, National Bureau 

of Economic Research.
Darling-Hammond, L. (2006): Constructing 21st-century teacher education. Journal of Teacher Education, 57 (3), 300–314.
Davis-Kean, P. E. (2005): The influence of parent education and family income on child achievement: The indirect role of parental 

expectations and the home environment. Journal of Family Psychology, 19 (2), 294–304.
Deci, E. L. – Ryan, R. M. (1985): Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. New York, Plenum Press.
Deci, E. L. – Ryan, R. M. (1991): A motivational approach to self: Integration in personality. Nebraska Symposium on Motivation: Perspectives 

on Motivation, Lincoln, NE. (38), 237–288. 
Dinham, S. (1993): Teachers under stress. Australian Educational Researcher, 20 (3), 1–16. 
Dinham, S. (1995): Time to focus on teacher satisfaction. Unicorn, 21 (3), 64–75.



274 Irodalom

DuFour, R. – Eaker, R. – DuFour, R. (2005): Recurring themes of professional learning communities and the assumption they challenge. 
In DuFour, R. – Eaker, R. – DuFour, R. (ed.): On common ground: The power of professional learning communities. Bloomington, National 
Education Service, 7–29.

Eggleton, P. (1992): Motivation: A key to effective teaching. The Mathematics Educator, 3 (2).
Ellis, A. K. (2010): Teaching and learning elementary social studies Boston, Massachusetts: Pearson Education Inc.
Entorf, H. – Minoiu, N. (2005): What a difference immigration policy makes: A comparison of PISA scores in Europe and traditional 

countries of immigration. German Economic Review, 6 (3), 355–376.
Epstein, J. L. (2001): School and family partnerships: Preparing educators and improving schools. Boulder, Westview Press.
Erberber, E. (2009): Analyzing Turkey’s data from TIMSS 2007 to investigate regional disparities in eighth grade science achievement. 

Doctoral dissertation, Boston College.
Ertmer, P. (2003): Transforming teacher education: Visions and strategies. Educational Technology Research and Development, 51 (1), 

124–128.
Framework for K–12 Science Education (National Research Council, 2012), The Science (Primary and Lower Secondary) Syllabi (Singapore 

Ministry of Education, 2007a; 2007b), Science Curriculum Guide (Primary 1–Secondary 3) (Education Bureau, Hong Kong SAR, 2002b).
Furrer, C. – Skinner, E. (2003): Sense of relatedness as a factor in children’s academic engagement and performance. Journal of Educa-

tional Psychology, 95 (1), 148–162.
Glew, G. M. – Fan, M. – Katon, W. – Rivara, F. P. (2008): Bullying and school safety. The Journal of Pediatrics, 152 (1), 123–128.
Goddard, Y. L. – Goddard, R. D. – Tschannen-Moran, M. (2007): A theoretical and empirical investigation of teacher collaboration for 

school improvement and student achievement in public elementary schools. The Teachers College Record, 109 (4), 877–896.
Goldsmid, S. – Howie, P. (2014): Bullying by definition: An examination of definitional components of bullying. Emotional and Behavioural 

Difficulties, 19 (2), 210–225.
Goodenow, C. (1993): The Psychological Sense of School Membership among adolescents: Scale development and educational correlates. 

Psychology in the Schools, 30 (1), 79–90.
Gottfredson, G. D. – Gottfredson, D. C. – Payne, A. A. – Gottfredson, N. C. (2005): School climate predictors of school disorder: Results 

from a national study of delinquency prevention in schools. Journal of Research in Crime and Delinquency, 42 (4), 412–444.
Greenberg, E. – Skidmore, D. – Rhodes, D. (2004): Climates for learning: Mathematics achievement and its relationship to schoolwide 

student behavior, schoolwide parental involvement, and school morale. Paper presented at the annual meeting of the American Edu-
cational Researchers Association, San Diego, CA.

Greenwald, R. – Hedges, L. V. – Laine, R. D. (1996): The effect of school resources on student achievement. Review of Educational Research, 
66 (3), 361–396.

Gugliotta, K. F. (2010): Gender Differences in Attitudes toward Math and Science among Elementary Students: An Exploration of the 
Role of Teachers. Knoxville, University of Tennessee Honors Thesis Projects.

Gutnick, A. L. – Robb, M. – Takeuchi, L. – Kotler, J. (2011). Always connected: The new digital media habits of young children. New York, 
The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop.

Hanuschek, E. A. – Kain, J. F. – Rivkin, S. G. (2004): The Revolving Door: Factors Affecting Teacher Turnover. Education Next, 4 (1), 77–82.
Harris, D. N. – Sass, T. R. (2011): Teacher training, teacher quality and student achievement. Journal of Public Economics, 95 (7–8), 798–812.
Hattie, J. (2009): Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. New York, Routledge.
Hill, H. C. – Rowan, B. – Ball, D. L. (2005): Effects of teachers’ mathematical knowledge for teaching on student achievement. American 

Educational Research Journal, 42 (2), 371–406.
Hill, N. E. – Tyson, D. F. (2009): Parental involvement in middle school: A metaanalytic assessment of the strategies that promote 

achievement. Developmental Psychology, 45 (3), 740–763.
Hong, S. – Ho, H.-Z. (2005): Direct and indirect longitudinal effects of parental involvement on student achievement: Second-order 

latent growth modeling across ethnic groups. Journal of Educational Psychology, 97 (1), 32–42.
Hong, S. – Yoo, S. – You, S. – Wu, C.-C. (2010): The reciprocal relationship between parental involvement and mathematics achievement: 

Autoregressive cross–lagged modeling. The Journal of Experimental Education, 78, 419–439.
Hoover-Dempsey, K. – Sandler, H. M. (1997): Why do parents become involved in their children’s education. Review of Educational Re-

search, 67 (1), 3–42.
Hoy, W. K. – Tarter, C. J. – Hoy, A. W. (2006): Academic optimism of schools: A force for student achievement. American Educational 

Research Journal, 43 (3), 425–446.
Jeynes, W. H. (2005): A meta-analysis of the relation of parental involvement to urban elementary school student academic achievement. 

Urban Education, 40 (3), 237–269.
Johansone, I. (2009): Managing primary education in Latvia to assure quality and achievement equity. Doctoral dissertation, University 

of Latvia.
Johnson, S. M. – Berg, J. H. – Donaldson, M. L. (2005): Who stays in teaching and why: A review of the literature on teacher retention. 

Cambridge, Harvard Graduate School of Education.
Johnson, S. M. – Kraft, M. A. – Papay, J. P. (2012): How context matters in highneed schools: The effects of teachers’ working conditions 

on their professional satisfaction and their students’ achievement. Teachers College Record, 114, 1–39.
Klieme, E. − Pauli, C. − Reusser, K. (2009): The Pythagoras Study −  Investigating effects of teaching and learning in Swiss and German 

mathematics classrooms. In Janik, T. − Seidel, T. (ed.): The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. 
Münster, Waxmann, 137–160.



Irodalom 275

Laffey, J. M. – Espinosa, L. – Moore, J. – Lodree, A. (2003): Supporting learning and behavior of at-risk young children: Computers in 
urban education. Journal of Research on Technology in Education, 35 (4), 423–440. 

Lee, J. W. – Barro, R. J. (2001): Schooling quality in a cross-section of countries. Economica, New Series, 68 (272), 465–488.
Lee, V. E. – Zuze, T. L. (2011): School resources and academic performance in Sub-Saharan Africa. Comparative Education Review, 55 

(3), 369–397.
Leigh, A. K. (2010): Estimating teacher effectiveness from two-year changes in students’ test scores. Economics of Education Review, 29 

(3), 480–488.
Lindberg, S. M. – Hyde, J. S. – Peterson, J. L. – Linn, M. C. (2010): New trends in gender and mathematics performance: A metaanalysis. 

Psychological Bulletin, 136 (6), 1123–1135.
Lipowsky, F. − Rakoczy, K. − Pauli, C. − Drollinger-Vetter, B. − Klieme, E. − Reusser, K. (2009): Quality of geometry instruction and its 

short-term impact on students’ understanding of the Pythagorean Theorem. Learning and Instruction, 19, 527–537.
Manzo, K. (2008): Motivating students in the middle years. Education Week, 27 (28), 22–25.
Marsh, H. W. – Craven, R. G. (2006): Reciprocal effects of self-concept and performance from a multidimensional perspective: Beyond 

seductive pleasure and unidimensional perspectives. Perspectives on Psychological Science, 1 (2), 133–163.
Martin, A. J. (2006): Personal bests (PBs): A proposed multidimensional model and empirical analysis. British Journal of Educational 

Psychology, 76, 803–825.
Martin, M. O. – Foy, P. – Mullis, I. V. S. – O’Dwyer, L. M. (2013): Effective schools in reading, mathematics, and science at the fourth 

grade. In Martin, M.O. –Mullis, I.V.S. (ed.): TIMSS and PIRLS 2011 Relationships among reading, mathematics, and science achievement 
at the fourth grade – Implications for early learning. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.

Martin, M. O. – Mullis, I. V. S. – Foy, P. – Hooper, M. (2016): TIMSS 2015 International Results in Science. http://timssandpirls.bc.edu/
timss2015/international-results/

Marzano, R. J. – Marzano, J. S. – Pickering, D. J. (2003): Classroom management that works: Research-based strategies for every teacher. 
Alexandria, VA: Association of Supervision and Curriculum Development.

McGraw, R. – Lubienski, S. T. – Strutchens, M.E. (2006): A closer look at gender in NAEP mathematics achievement and affect data: 
Intersections with achievement, race/ethnicity, and socioeconomic status. Journal for Research in Mathematics Education, 37 (2), 
129–150.

McGuigan, L. – Hoy, W. K. (2006): Principal leadership: Creating a culture of academic optimism to improve achievement for all students. 
Leadership and Policy in Schools, 5 (3), 203–229.

McLaughlin, M. – McGrath, D. J. – Burian-Fitzgerald, M. A. – Lanahan, L. – Scotchmer, M. – Enyeart, C. – Salganik, L. (2005): Student 
content engagement as a construct for the measurement of effective classroom instruction and teacher knowledge. Paper presented 
at the annual meeting of the American Educational Researchers Association, Montreal, Canada.

Melhuish, E. C. – Phan, M. B. – Sylva, K. – Sammons, P. – Siraj-Blatchford, I. – Taggert, B. (2008): Effects of the home learning environment 
and preschool center experience upon literacy and numeracy development in early primary school. Journal of Social Issues, 64 (1), 
95–114.

Milam, A. J. – Furr-Holden, C. D. M. – Leaf, P. J. (2010): Perceived school and neighborhood safety, neighborhood violence and academic 
achievement in urban school children. The Urban Review, 42 (5), 458–467.

Mishna, F. – Cook, C. – Gadalla, T. – Daciuk, J. – Solomon, S. (2010): Cyber bullying behaviors among middle and high school students. 
American Journal of Orthopsychiatry, 80 (3), 363–374.

Mueller, J. − Wood, E. − Willoughby, T. − Ross, C. − Specht, J. (2008): Identifying discriminating variables between teachers who fully 
integrate computers and teachers with limited integration. Computers & Education, 51 (4), 1523–1537.

Mullis, I. V. S. – Martin, M. O. – Minnich, C. A. – Stanco, G. M. – Arora, A. – Centurino V. A. S. – Castle, C. E. (ed.) (2012): TIMSS 2011 
encyclopedia: Education policy and curriculum in mathematics and science (Vols. 1 & 2). Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS In-
ternational Study Center, Boston College.

Mullis, I. V. S. – Martin, M. O. (ed.) (2013): TIMSS 2015 Assessment Frameworks. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study 
Center, Boston College.

Mullis, I. V. S. – Martin, M. O. – Foy, P. – Hooper, M. (2016): TIMSS 2015 International Results in Mathematics. http://timssandpirls.bc.edu/
timss2015/international-results/

Murphy, P. – Whitelegg, E. (2006): Girls and physics: continuing barriers to ‘belonging’. The Curriculum Journal, 17 (3), 281–305. 
OECD (2013): PISA 2012 Assessment and Analytical Framework. Mathematics, reading, science, problem solving and financial literacy. 

OECD Publishing.
Olweus, D. (1973): Personality and Aggression. In Cole, J. K. – Jensen, D. D. (ed.): Nebraska symposium on motivation. Lincoln NE, University 

of Nebraska Press.
Osher, D. – Dwyer, K. – Jimerson, S. R. (2006): Save, supportive and effective schools: Promoting school success to reduce school violence. 

In Jimerson, S. R. –Furlong, M. J. (ed.): Handbook of school violence and school safety. Mahwah, NJ: LEA Publishers, 51–71. 
Osterman, K. F. (2000): Students’ need for belonging in the school community. Review of Educational Research, 70, 323–367. 
Perera, L. D. – Bomhoff, E. J. – Lee, G. H. Y. (2014): Parents’ Attitudes Towards Science and their Children’s Science Achievement. Inter-

national Journal of Science Education 36 (18), 3021–3041.
Princiotta, D. – Flanagan, K. D. – Hausken, E. G. (2006): Fifth grade: Findings from the fifth-grade follow-up of the early childhood 

longitudinal study, kindergarten class of 1998–99 (ECLSK). Washington, National Center for Educational Statistics.



276 Irodalom

Rideout, V. J. – Foehr, U. G. – Roberts, D. F. (2010): Generation M2. Media in the Lives of 8- to 18-year-olds. Menio Park, CA: The Kaiser 
Family Foundation.

Rivkin, S. G. – Hanushek, E. A. – Kain, J. F. (2005): Teachers, schools, and academic achievement. Econometrica, 73, 418–458.
Roeser, R. W. – Midgley, C. – Urdan, T. C. (1996): Perceptions of the school psychological environment and early adolescents’ psychological 

and behavioral functioning in school: The mediating role of goals and belonging. Journal of Educational Psychology, 88, 408–422. 
Rothon, C. – Head, J. – Klineberg, E. – Stansfeld, S. (2011): Can social support protect bullied adolescents from adverse outcomes? A 

prospective study on the effects of bullying on the educational achievement and mental health of adolescents at secondary schools 
in East London. Journal of Adolescence, 34 (3), 579–588.

Rumberger, R. W. – Palardy, G. J. (2005): Does segregation still matter? The impact of student composition on academic achievement in 
high school. The Teachers College Record, 107 (9), 1999–2045.

Russell, M. − Bebell, D. − O’Dwyer, L. − O’Connor, K. (2003): Examining teacher technology use: Implications for preservice and inservice 
teacher preparation. Journal of Teacher Education, 54, 297–310.

Sammons, P. – Sylva, K. – Melhuish, E. C. – Siraj-Blatchford, I. – Taggert, B. – Elliot, K. (2002): The effective provision of pre-school education 
(EPPE) project: Measuring the impact of pre-school on children’s cognitive progress over the pre-school period (Technical Paper No. 
8a). London, Institute of Education, University of London/Department for Education and Skills.

Sarama, J. – Clements, D. H. (2009): Building blocks and cognitive building blocks: Playing to know the world mathematically. American 
Journal of Play, 1 (3), 313–337.

Schneider, M. (2002): Do school facilities affect academic outcomes? Washington, DC: National Clearinghouse for Educational Facilities.
Schnepf, S. V. (2007): Immigrants’ educational disadvantage: An examination across ten countries and three surveys. Journal of Population 

Economics, 20 (3), 527–545.
Senechal, M. – LeFevre, J. (2002): Parental involvement in the development of children’s reading skill: A five-year longitudinal study. 

Child Development, 73 (2), 445–460.
Shernoff, D. J. – Csikszentmihalyi, M. – Shneider, B. – Shernoff, E. S. (2003): Student engagement in high school classrooms from the 

perspective of flow theory. School psychology Quarterly, 18 (2), 158–176.
Singh, K. – Granville, M. – Dika, S. (2002): Mathematics and science achievement: Effects of motivation, interest, and academic 

engagement. The Journal of Educational Research, 95 (6), 323–332.
Sirin, S. R. (2005): Socioeconomic status and academic achievement: A meta-analytic review of research. Review of Educational Research, 

75 (3), 417–453.
Soni, A. – Kumari, S. (2015): The Role of Parental Math Attitude in Their Children Math Achievement. International Journal of Applied 

Sociology, 5 (4), 159–163.
Stanco, G. (2012): Using TIMSS 2007 data to examine STEM school effectiveness in an international context. Doctoral dissertation, 

Boston College.
Stronge, J. H. – Ward, T. J. – Grant, L. W. (2011): What makes good teachers good?A cross-case analysis of the connection between teacher 

effectiveness and student achievement. Journal of Teacher Education, 62 (4), 339–355.
Sun, L. – Bradley, K. D. – Akers, K. (2012): A multilevel modelling approach to investigating factors impacting science achievement for 

secondary school students: PISA Hong Kong sample. International Journal of Science Education, 34 (14), 2107–2125.
Takeuchi, L. M. (2011): Families matter: Designing media for a digital age. New York, The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop.
Taylor, L. C. – Clayton, J. D. – Rowley, S. J. (2004): Academic socialization: Understanding parental influences on children’s school–related 

development in the early years. Review of General Psychology, 8 (3), 163–178.
Thiessen, V. (2007): The Impact of Factors on Trajectories that Lead to a High School Diploma and to Participation in Post Secondary 

Education. Quebec, Human Resources and Social Development Canada Publications Centre.
Trautwein, U. – Luedtke, O. – Kastens, C. – Koeller, O. (2006): Effort on homework in grades 5-9: development, motivational antecedents, 

and the association with effort on classwork. Child Development, 77 (4), 1094–1111.
Trong, K. (2009): Using PIRLS 2006 to measure equity in reading achievement internationally. Doctoral dissertation, Boston College.
Tucker-Drob, E. M. (2012): Preschools reduce early academic-achievement gaps: A longitudinal twin approach. Psychological Science, 

23, 310–319.
Vansteenkiste, M. – Timmermans, T. – Lens, W. – Soenens, B. – Van den Broeck, A. (2008): Does extrinsic goal framing enhance extrinsic 

goal-oriented individuals’ learning and performance? An experimental test of the match perspective versus self-determination 
theory. Journal of Educational Psychology, 100 (2), 387–397.

Wayne, A. J. − Youngs, P. (2003): Teacher characteristics and student achievement gains: A review. Review of Educational Research, 73, 
89–122.

Weinburgh, M. (1995): Gender differences in student attitudes toward science: a meta-analysis of the literature from 1970–1991. Journal 
of Research in Science Teaching 32, 387–398.

Wheelan, S. A. – Kesselring, J. (2005): Link between faculty group development and elementary student performance on standardized 
tests. The Journal of Educational Research, 98 (6), 323–330.

Willms, J. D. (2006): Learning divides: Ten policy questions about the performance and equity of schools and schooling systems. Mont-
real, Canada: UNESCO Institute for Statistics.

Yoon, K. S. – Duncan, T. – Lee, S. W.-Y. – Scarloss, B. – Shapley, K. L. (2007): Reviewing the evidence on how teacher professional 
development affects student achievement. Washington, DC: U.S. Department of Education.



Ábrák, táblázatok jegyzéke 277

Ábrák, táblázatok jegyzéke
1. táblázat A TIMSS 2015 vizsgálatban felmért országok és 

részvételük a korábbi évek méréseiben . . . . . . . . . . . 12

Matematika
1. példafeladat Alacsony képességszint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2. példafeladat Átlagos képességszint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3. példafeladat Magas képességszint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4. példafeladat Kiváló képességszint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5. példafeladat  Alacsony képességszint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6. példafeladat  Átlagos képességszint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
7. példafeladat  Magas képességszint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
8. példafeladat  Kiváló képességszint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1. ábra Az eredmények eloszlása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2. ábra Az eredmények eloszlása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2. táblázat A tartalmi területek szerinti átlageredmények . . . . . . 42
3. táblázat A tartalmi területek szerinti átlageredmények . . . . . . 43
4. táblázat A kognitív területek szerinti átlageredmények . . . . . . 44
5. táblázat A kognitív területek szerinti átlageredmények . . . . . . 45
3. ábra A lányok és a fiúk átlageredményei matematikából . 46
4. ábra A lányok és a fiúk átlageredményei matematikából . 47
6. táblázat A magyar lányok és fiúk tartalmi területeken elért 

átlageredményei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
7. táblázat A magyar lányok és fiúk tartalmi területeken elért 

átlageredményei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
8. táblázat A magyar lányok és fiúk átlageredményei kognitív 

területek szerint  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
9. táblázat A magyar lányok és fiúk átlageredményei kognitív 

területek szerint  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5. ábra A képességszinteken nyújtott teljesítmények  

eloszlása matematikából . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6. ábra A képességszinteken nyújtott teljesítmények  

eloszlása matematikából . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
7. ábra Az átlageredmények alakulása a felmérések során . 51
8. ábra Az átlageredmények alakulása a felmérések során . 54
10. táblázat Trendek a képességszinteket elérők arányaiban  . . . 57
11. táblázat Trendek a képességszinteket elérők arányaiban  . . . 58
12. táblázat A tartalmi területek szerinti magyar  

átlageredmények alakulása a felmérések során  . . . 59
13. táblázat A tartalmi területek szerinti magyar  

átlageredmények alakulása a felmérések során  . . . 59
14. táblázat A kognitív területek szerinti magyar  

átlageredmények alakulása a felmérések során  . . . 59
15. táblázat A kognitív területek szerinti magyar  

átlageredmények alakulása a felmérések során  . . . 59
16. táblázat Korosztálykövetés 2011–2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
9. ábra A negyedikes magyar tanulók matematika-

eredményeinek trendje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
10. ábra A nyolcadikos magyar tanulók matematika-

eredményeinek trendje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Természettudomány
9. példafeladat Alacsony képességszint – 1. példafeladat . . . . . . . . . 84
10. példafeladat Alacsony képességszint – 2. példafeladat . . . . . . . . . 85
11. példafeladat Átlagos képességszint – 1. példafeladat . . . . . . . . . . 86
12. példafeladat Átlagos képességszint – 2. példafeladat . . . . . . . . . . 87
13. példafeladat Magas képességszint – 1. példafeladat . . . . . . . . . . . 88
14. példafeladat Magas képességszint – 2. példafeladat . . . . . . . . . . . 89

15. példafeladat Kiváló képességszint – 1. példafeladat . . . . . . . . . . . 90
16. példafeladat Kiváló képességszint – 2. példafeladat . . . . . . . . . . . 91
17. példafeladat Kiváló képességszint – 3. példafeladat . . . . . . . . . . . 92
18. példafeladat Alacsony képességszint – 1. példafeladat . . . . . . . . . 93
19. példafeladat Alacsony képességszint – 2. példafeladat . . . . . . . . . 94
20. példafeladat Átlagos képességszint – 1. példafeladat . . . . . . . . . . 95
21. példafeladat Átlagos képességszint – 2. példafeladat . . . . . . . . . . 96
22. példafeladat Magas képességszint – 1. példafeladat . . . . . . . . . . . 97
23. példafeladat Magas képességszint – 2. példafeladat . . . . . . . . . . . 98
24. példafeladat Magas képességszint – 3. példafeladat . . . . . . . . . . . 99
26. példafeladat Kiváló képességszint – 1. példafeladat . . . . . . . . . . 100
26. példafeladat Kiváló képességszint – 2. példafeladat . . . . . . . . . . 101
27. példafeladat Kiváló képességszint – 3. példafeladat . . . . . . . . . . 102
11. ábra Az eredmények eloszlása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
12. ábra Az eredmények eloszlása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
13. ábra Az átlageredmények alakulása a felmérések során 105
14. ábra Az átlageredmények alakulása a felmérések során 108
15. ábra A képességszinteken nyújtott teljesítmények  

eloszlása természettudományból . . . . . . . . . . . . . . . 111
16. ábra A képességszinteken nyújtott teljesítmények  

eloszlása természettudományból . . . . . . . . . . . . . . . 112
17. táblázat Trendek a képességszinteket elérők arányaiban  . . 113
18. táblázat Trendek a képességszinteket elérők arányaiban  . . 114
19. táblázat Korosztálykövetés 2011–2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
17. ábra A lányok és a fiúk átlageredményei természet-

tudományból . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
18. ábra A lányok és a fiúk átlageredményei természet-

tudományból . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
20. táblázat A magyar lányok és fiúk tartalmi területeken elért 

átlageredményei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
21. táblázat A magyar lányok és fiúk tartalmi területeken elért 

átlageredményei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
22. táblázat A magyar lányok és fiúk kognitív területeken elért 

átlageredményei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
23 táblázat A magyar lányok és fiúk kognitív területeken elért 

átlageredményei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
24. táblázat A tartalmi területek szerinti átlageredmények . . . . . 119
25. táblázat A tartalmi területek szerinti átlageredmények . . . . . 120
26. táblázat A kognitív területek szerinti átlageredmények . . . . . 121
27. táblázat A kognitív területek szerinti átlageredmények . . . . . 122
3.5. táblázat A tartalmi területek magyar átlageredményének  

alakulása a felmérések során  . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
3.6. táblázat A tartalmi területek magyar átlageredményének  

alakulása a felmérések során  . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
3.7. táblázat A kognitív területek magyar átlageredményének  

alakulása a felmérések során  . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
3.8. táblázat A kognitív területek magyar átlageredményének  

alakulása a felmérések során  . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

A tanulást befolyásoló társadalmi, 
kulturális és gazdasági tényezők

28. táblázat Tanulást segítő otthoni erőforrások . . . . . . . . . . . . . 138
19. ábra A tanulást segítő otthoni erőforrások és  

a matematikaeredmények közötti összefüggés . . . . 140
29. táblázat Tanulást segítő otthoni erőforrások . . . . . . . . . . . . . 141
20. ábra A tanulást segítő otthoni erőforrások és  

a matematikaeredmények közötti összefüggés . . . . 143



278 Irodalom

30. táblázat A szülők matematikával és természettudománnyal 
kapcsolatos attitűdjei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

31. táblázat A gyermekkel közösen végzett tevékenységek  
gyakorisága az általános iskola megkezdése előtt . . . . . . 146

32. táblázat Bölcsődébe, óvodába  járás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
33. táblázat Az iskola összetétele a tanulók családi háttere  

alapján . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
34. táblázat Az iskola összetétele a tanulók családi háttere  

alapján . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
35. táblázat Mennyire ösztönzi az iskola a tanulók teljesítményét 

a tanárok szerint? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
36. táblázat Mennyire ösztönzi az iskola a tanulók teljesítményét 

a tanárok szerint? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
37. táblázat Tanítást korlátozó tényezők  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
38. táblázat Tanítást korlátozó tényezők  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
39. táblázat A hiányzás gyakorisága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
40. táblázat A hiányzás gyakorisága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
41. táblázat Mennyire biztonságos és fegyelmezett az iskola  

a tanárok szerint? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
42. táblázat Mennyire biztonságos és fegyelmezett az iskola  

a tanárok szerint? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
43. táblázat Iskolai bizonság és fegyelem az igazgatók szerint . 177
44. táblázat Iskolai bizonság és fegyelem az igazgatók szerint . 179
45. táblázat Milyen gyakran fordul elő tanulók elleni erőszak  

az iskolában? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
46. táblázat Milyen gyakran fordul elő tanulók elleni erőszak  

az iskolában? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
47. táblázat A közösséghez tartozás érzése a diákok körében . 195
48. táblázat A közösséghez tartozás érzése a diákok körében . 197
49. táblázat Mennyire kötik le a tanulókat a matematikaórák? . . 198
50. táblázat Mennyire kötik le a tanulókat a matematikaórák? . . 200
51. táblázat Mennyire kötik le a tanulókat a természettudomány-

órák?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
52. táblázat A tanulók magabiztossága a matematika  

tanulásában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
53. táblázat A tanulók magabiztossága a természettudomány 

tanulásában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
54. táblázat A tanulók magabiztossága a matematika  

tanulásában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
55. táblázat A tanulók magabiztossága a természettudomány 

tanulásában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
56. táblázat Mennyire szeretnek a tanulók matematikát tanulni? 210
57. táblázat Mennyire szeretnek a tanulók természettudományt 

tanulni?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

58. táblázat Mennyire szeretnek a tanulók matematikát tanulni? 214
59. táblázat Mennyire szeretnek a tanulók természettudományt 

tanulni?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
60. táblázat Az oktatásban eltöltött évek száma . . . . . . . . . . . . . 227
61. táblázat Az oktatásban eltöltött évek száma . . . . . . . . . . . . . 228
62. táblázat Szakmai továbbképzések matematikából  

az elmúlt két évben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
63. táblázat Szakmai továbbképzések természettudományból  

az elmúlt két évben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
64. táblázat Szakmai továbbképzések matematikából  

az elmúlt két évben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
65. táblázat Szakmai továbbképzések természettudományból  

az elmúlt két évben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
66. táblázat A tanárok elégedettsége hivatásukkal . . . . . . . . . . . 233
67. táblázat A tanárok elégedettsége hivatásukkal . . . . . . . . . . . 235
68. táblázat A tanárok munkakörülményei (munkafeltételek,  

tanításhoz szükséges eszközök). . . . . . . . . . . . . . . . 236
69. táblázat A tanárok munkakörülményei (az oktatás formális 

jellemzői, adminisztratív feladatok) . . . . . . . . . . . . . . 238
70. táblázat A tanárok munkakörülményei (munkafeltételek,  

a tanításhoz szükséges eszközök) . . . . . . . . . . . . . . 240
71. táblázat A tanárok munkakörülményei (az oktatás formális 

jellemzői, adminisztratív feladatok) . . . . . . . . . . . . . . 241
21. ábra A természettudomány tanítására fordított idő egy 

tanévben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
22. ábra A természettudomány tanítására fordított idő egy 

tanévben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
72. táblázat A természettudományi vizsgálatok gyakorisága . . . 252
73. táblázat A természettudományi vizsgálatok gyakorisága . . . 254
74. táblázat Az iskola erőforrásai természettudományi  

kísérletek végzéséhez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
75. táblázat Az iskola erőforrásai természettudományi  

kísérletek végzéséhez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
76. táblázat Számítógép-használat a természettudományi  

órákon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
77. táblázat Számítógép-használat a természettudományi  

órákon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
78. táblázat A tanulók internethasználata az iskolai munkában  259
79. táblázat Számítógép-használat a matematikatanításban . . . 260
80. táblázat Számítógép-használat a matematikatanításban . . . 261
81. táblázat Mennyi időt töltenek a tanulók házi feladattal  

hetente természettudományból?  . . . . . . . . . . . . . . . 262
82. táblázat A házi feladatra szánt idő hetente matematikából. . 264






	_GoBack
	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	_GoBack
	_GoBack
	1. táblázat	A TIMSS 2015 vizsgálatban felmért országok és részvételük a korábbi évek méréseiben
	1. példafeladat	Alacsony képességszint	￼
	2. példafeladat	Átlagos képességszint	￼
	3. példafeladat	Magas képességszint	￼
	4. példafeladat	Kiváló képességszint	￼
	5. példafeladat 	Alacsony képességszint	￼
	6. példafeladat 	Átlagos képességszint	￼
	7. példafeladat 	Magas képességszint	￼
	8. példafeladat 	Kiváló képességszint	￼
	1. ábra	Az eredmények eloszlása 	￼
	2. ábra	Az eredmények eloszlása 	￼
	2. táblázat	A tartalmi területek szerinti átlageredmények	￼
	3. táblázat	A tartalmi területek szerinti átlageredmények	￼
	4. táblázat	A kognitív területek szerinti átlageredmények	￼
	5. táblázat	A kognitív területek szerinti átlageredmények	￼
	3. ábra	A lányok és a fiúk átlageredményei matematikából 	￼
	4. ábra	A lányok és a fiúk átlageredményei matematikából 	￼
	6. táblázat	A magyar lányok és fiúk tartalmi területeken elért átlageredményei 	￼
	7. táblázat	A magyar lányok és fiúk tartalmi területeken elért átlageredményei 	￼
	8. táblázat	A magyar lányok és fiúk átlageredményei kognitív területek szerint 	￼
	9. táblázat	A magyar lányok és fiúk átlageredményei kognitív területek szerint 	￼
	5. ábra	A képességszinteken nyújtott teljesítmények eloszlása matematikából	￼
	6. ábra	A képességszinteken nyújtott teljesítmények eloszlása matematikából	￼
	7. ábra	Az átlageredmények alakulása a felmérések során	￼
	8. ábra	Az átlageredmények alakulása a felmérések során	￼
	10. táblázat	Trendek a képességszinteket elérők arányaiban 	￼
	11. táblázat	Trendek a képességszinteket elérők arányaiban 	￼
	12. táblázat	A tartalmi területek szerinti magyar átlageredmények alakulása a felmérések során 	￼
	13. táblázat	A tartalmi területek szerinti magyar átlageredmények alakulása a felmérések során 	￼
	14. táblázat	A kognitív területek szerinti magyar átlageredmények alakulása a felmérések során 	￼
	15. táblázat	A kognitív területek szerinti magyar átlageredmények alakulása a felmérések során 	￼
	16. táblázat	Korosztálykövetés 2011–2015
	9. ábra	A negyedikes magyar tanulók matematikaeredményeinek trendje	￼
	10. ábra	A nyolcadikos magyar tanulók matematikaeredményeinek trendje	￼
	9. példafeladat	Alacsony képességszint – 1. példafeladat	￼
	10. példafeladat	Alacsony képességszint – 2. példafeladat	￼
	11. példafeladat	Átlagos képességszint – 1. példafeladat	￼
	12. példafeladat	Átlagos képességszint – 2. példafeladat	￼
	13. példafeladat	Magas képességszint – 1. példafeladat	￼
	14. példafeladat	Magas képességszint – 2. példafeladat	￼
	15. példafeladat	Kiváló képességszint – 1. példafeladat	￼
	16. példafeladat	Kiváló képességszint – 2. példafeladat	￼
	17. példafeladat	Kiváló képességszint – 3. példafeladat	￼
	18. példafeladat	 Alacsony képességszint – 1. példafeladat	￼
	19. példafeladat	 Alacsony képességszint – 2. példafeladat	￼
	20. példafeladat	 Átlagos képességszint – 1. példafeladat	￼
	21. példafeladat	 Átlagos képességszint – 2. példafeladat 	￼
	22. példafeladat	 Magas képességszint – 1. példafeladat	￼
	23. példafeladat	 Magas képességszint – 2. példafeladat	￼
	24. példafeladat	 Magas képességszint – 3. példafeladat	￼
	26. példafeladat	 Kiváló képességszint – 1. példafeladat	￼
	26. példafeladat	 Kiváló képességszint – 2. példafeladat	￼
	27. példafeladat	 Kiváló képességszint – 3. példafeladat	￼
	11. ábra	Az eredmények eloszlása 	￼
	12. ábra	Az eredmények eloszlása 	￼
	13. ábra	Az átlageredmények alakulása a felmérések során	￼
	14. ábra	Az átlageredmények alakulása a felmérések során	￼
	15. ábra	A képességszinteken nyújtott teljesítmények eloszlása természettudományból	￼
	16. ábra	A képességszinteken nyújtott teljesítmények eloszlása természettudományból	￼
	17. táblázat	Trendek a képességszinteket elérők arányaiban 	￼
	18. táblázat	Trendek a képességszinteket elérők arányaiban 	￼
	19. táblázat	Korosztálykövetés 2011–2015
	17. ábra	A lányok és a fiúk átlageredményei természettudományból 	￼
	18. ábra	A lányok és a fiúk átlageredményei természettudományból 	￼
	20. táblázat	A magyar lányok és fiúk tartalmi területeken elért átlageredményei 	￼
	21. táblázat	A magyar lányok és fiúk tartalmi területeken elért átlageredményei 	￼
	22. táblázat	A magyar lányok és fiúk kognitív területeken elért átlageredményei	￼
	23 táblázat	A magyar lányok és fiúk kognitív területeken elért átlageredményei	￼
	24. táblázat	A tartalmi területek szerinti átlageredmények	￼
	25. táblázat	A tartalmi területek szerinti átlageredmények	￼
	26. táblázat	A kognitív területek szerinti átlageredmények	￼
	27. táblázat	A kognitív területek szerinti átlageredmények	￼
	3.5. táblázat	A tartalmi területek magyar átlageredményének alakulása a felmérések során 	￼
	3.6. táblázat	A tartalmi területek magyar átlageredményének alakulása a felmérések során 	￼
	3.7. táblázat	A kognitív területek magyar átlageredményének alakulása a felmérések során 	￼
	3.8. táblázat	A kognitív területek magyar átlageredményének alakulása a felmérések során 	￼
	28. táblázat	Tanulást segítő otthoni erőforrások	￼
	19. ábra	A tanulást segítő otthoni erőforrások és a matematikaeredmények közötti összefüggés	￼
	29. táblázat	Tanulást segítő otthoni erőforrások	￼
	20. ábra	A tanulást segítő otthoni erőforrások és a matematikaeredmények közötti összefüggés	￼
	30. táblázat	A szülők matematikával és természettudománnyal kapcsolatos attitűdjei	￼
	31. táblázat	A gyermekkel közösen végzett tevékenységek gyakorisága az általános iskola megkezdése előtt	￼
	32. táblázat	Bölcsődébe, óvodába  járás	￼
	33. táblázat	Az iskola összetétele a tanulók családi háttere alapján	￼
	34. táblázat	Az iskola összetétele a tanulók családi háttere alapján	￼
	35. táblázat	Mennyire ösztönzi az iskola a tanulók teljesítményét a tanárok szerint?	￼
	36. táblázat	Mennyire ösztönzi az iskola a tanulók teljesítményét a tanárok szerint?	￼
	37. táblázat	Tanítást korlátozó tényezők 	￼
	38. táblázat	Tanítást korlátozó tényezők 	￼
	39. táblázat	A hiányzás gyakorisága	￼
	40. táblázat	A hiányzás gyakorisága	￼
	41. táblázat	Mennyire biztonságos és fegyelmezett az iskola a tanárok szerint?	￼
	42. táblázat	Mennyire biztonságos és fegyelmezett az iskola a tanárok szerint?	￼
	43. táblázat	Iskolai bizonság és fegyelem az igazgatók szerint	￼
	44. táblázat	Iskolai bizonság és fegyelem az igazgatók szerint	￼
	45. táblázat	Milyen gyakran fordul elő tanulók elleni erőszak az iskolában?	￼
	46. táblázat	Milyen gyakran fordul elő tanulók elleni erőszak az iskolában?	￼
	47. táblázat	A közösséghez tartozás érzése a diákok körében	￼
	48. táblázat	A közösséghez tartozás érzése a diákok körében	￼
	49. táblázat	Mennyire kötik le a tanulókat a matematikaórák?	￼
	50. táblázat	Mennyire kötik le a tanulókat a matematikaórák?	￼
	51. táblázat	Mennyire kötik le a tanulókat a természettudomány-órák?	￼
	52. táblázat	A tanulók magabiztossága a matematika tanulásában	￼
	53. táblázat	A tanulók magabiztossága a természettudomány tanulásában	￼
	54. táblázat	A tanulók magabiztossága a matematika tanulásában	￼
	55. táblázat	A tanulók magabiztossága a természettudomány tanulásában	￼
	56. táblázat	Mennyire szeretnek a tanulók matematikát tanulni?	￼
	57. táblázat	Mennyire szeretnek a tanulók természettudományt tanulni?	￼
	58. táblázat	Mennyire szeretnek a tanulók matematikát tanulni?	￼
	59. táblázat	Mennyire szeretnek a tanulók természettudományt tanulni?	￼
	60. táblázat	Az oktatásban eltöltött évek száma	￼
	61. táblázat	Az oktatásban eltöltött évek száma	￼
	62. táblázat	 Szakmai továbbképzések matematikából az elmúlt két évben	￼
	63. táblázat	Szakmai továbbképzések természettudományból az elmúlt két évben	￼
	64. táblázat	 Szakmai továbbképzések matematikából az elmúlt két évben	￼
	65. táblázat	Szakmai továbbképzések természettudományból az elmúlt két évben	￼
	66. táblázat	A tanárok elégedettsége hivatásukkal	￼
	67. táblázat	A tanárok elégedettsége hivatásukkal	￼
	68. táblázat	A tanárok munkakörülményei (munkafeltételek, tanításhoz szükséges eszközök)	￼
	69. táblázat	A tanárok munkakörülményei (az oktatás formális jellemzői, adminisztratív feladatok)	￼
	70. táblázat	 A tanárok munkakörülményei (munkafeltételek, a tanításhoz szükséges eszközök)	￼
	71. táblázat	 A tanárok munkakörülményei (az oktatás formális jellemzői, adminisztratív feladatok)	￼
	21. ábra	A természettudomány tanítására fordított idő egy tanévben	￼
	22. ábra	A természettudomány tanítására fordított idő egy tanévben	￼
	72. táblázat	A természettudományi vizsgálatok gyakorisága 	￼
	73. táblázat	A természettudományi vizsgálatok gyakorisága 	￼
	74. táblázat	Az iskola erőforrásai természettudományi kísérletek végzéséhez 	￼
	75. táblázat	Az iskola erőforrásai természettudományi kísérletek végzéséhez 	￼
	76. táblázat	Számítógép-használat a természettudományi órákon	￼
	77. táblázat	Számítógép-használat a természettudományi órákon	￼
	78. táblázat	A tanulók internethasználata az iskolai munkában 	￼
	79. táblázat	 Számítógép-használat a matematikatanításban	￼
	80. táblázat	 Számítógép-használat a matematikatanításban	￼
	81. táblázat	Mennyi időt töltenek a tanulók házi feladattal hetente természettudományból? 	￼
	82. táblázat	A házi feladatra szánt idő hetente matematikából	￼

