
szöveg értési eredményének gyengülése főként a fi úk és a gyengébb képessé-
gű tanulók teljesítményének romlásával függ össze.

• A 4. évfolyamos magyar tanulók természettudományi eredményei (2011-es 
mérésben ez az eredmény 534 pont volt) nemzetközi viszonylatban is jónak 
mondhatók, hiszen már a 2003-as vizsgálat óta a legjobban teljesítő európai 
diákok között vannak. Magyarország átlageredménye immár két ciklus óta 
nem változott számottevő mértékben, a legelső, 1995-ös vizsgálathoz képest 
azonban nagy arányban, 27 képességponttal javult. Ez a javulás elsősorban 
a jó képességű tanulók arányának növekedéséhez kapcsolódik. A  magyar 
tanulók eredményénél jobbat csak hét ország ért el: Korea, Szingapúr, Finn-
ország, Japán, Oroszország, Tajvan és az Egyesült Államok, és olyan nem-
zetek diákjaival vannak azonos tudásszinten, mint Csehország, Hongkong, 
Svédország, Szlovákia, Ausztria, Hollandia, Anglia, Dánia és Németország. 

• A matematikaeredmény látszik a leggyengébbnek a három terület közül a 
4. évfolyamon, már csak azért is, mert diákjaink ebben a vonatkozásban ha-
lad ják meg a legkisebb mértékben az 500-as TIMSS-skálaátlagot (515 pont). 
Magyarország a 4. évfolyam matematika mérésében nem tartozik a legjob-
ba n szereplő országok közé, hiszen tizenhét ország tanulóinak eredménye 
jobb a miénknél (Szingapúr, Korea, Hongkong, Tajvan, Japán, Észak-Ír-
ország, Belgium fl amandul beszélő része, Finnország, Anglia, Oroszország, 
az Egyesült Államok, Hollandia, Dánia, Litvánia, Portugália, Németország 
és Írország). Diákjaink tudása néhány térségbeli ország – Szerbia, Szlovéni a, 
Csehország, Ausztria és Szlovákia –, valamint az olasz és az ausztrál tanuló-
ké  hoz hasonlítható. Pozitívumként említhető meg, hogy nálunk ebben a 
kor osztályban a jó képességű tanulók aránya a velünk egy szinten teljesítő 
országokhoz mérten magas, és a leszakadók aránya átlagosnak mondható. 

• A  TIMSS-vizsgálat korábbi ciklusaiban a 8. évfolyamos magyar diákok 
ered ményei a legjobbak közé tartoztak. Különösképpen igaz volt ez a 
természet tudományra, amelyben a domináns távol-keleti országok után 
a magyar diákok tudása az egyik legjobb volt az európai országok között. 
A TIMSS 2011-ben ezt a pozíciót Oroszország és Finnország tölti be, mivel-
hogy tanulóink eredménye matematikából 12, természettudományból 
17  ponttal gyengült. A  magyar eredmények visszaesésében nincsenek ki-
emelt területek, a kémián kívül minden tartalmi területen és kognitív mű-
veletben, mindkét nem esetében és az összes képességszinten romlott ta-
nulóink teljesítménye. A magyar diákok eredménye azonban továbbra sem 
mondható rossznak, hiszen tudásuk matematikából az Egyesült Államok, 
Anglia, Ausztrália, Szlovénia, Litvánia és Olaszország, természettudomány-
ból Angli a, Egyesült Államok, Ausztrália, Izrael és Új-Zéland 8. évfolyamos 
diákjaié val egyenértékű, és jobb, mint például a svéd és a norvég tanulóké. 
Tény azonban, hogy az 505 pontos átlagpontszám matematikából már nem 
szignifi kánsan jobb a TIMSS 500 pontos átlagánál, és a természettudomány-
ban elért 522 pont szignifi kánsan alacsonyabb érték a TIMSS-mérés min-
den korábbi 8. évfolyamos adatánál.

Mi van az átlageredményeken túl?
Az átlageredmény igen fontos mutatója a nemzetközi tanulói teljesítmény-
méréseknek, rendszerint ez áll a fi gyelem középpontjában a PIRLS és a TIMSS 
esetében is. A vizsgálatok azonban arra is rávilágítanak, hogy egy-egy országon 
belül milyen eredményeket értek el az egyes tanulócsoportok, illetve hogy mi-
lyen mechanizmusok befolyásolják a tanulók eredményeit. Például a követke-
zők is megállapíthatók a PIRLS és TIMSS 2011 vizsgálatokból:
A fi úk és a lányok eredménye A szövegértés területén a 4. évfolyamos lá-

nyok 16 ponttal jobb eredményt értek el a fi úknál Magyarországon, és nem-
zetközi viszonylatban is. A 8. évfolyamos természettudomány teszten a fi úk 
értek el jobb eredményt 18 ponttal, ez a nemzetközi átlagos különbséget 
jelentős mértékben meghaladja. A többi mérési területen nem volt jelentős 
különbség a fi úk és a lányok eredményei között 

Motiváció, attitűd A magyar 4. évfolyamosok olvasással, matematikával és 
természettudománnyal összefüggő attitűdje a legtöbb vonatkozásban po-
zitív és jobb a nemzetközi átlagnál, lekötik őket az órák, önképük pozitív. 
Az olvasást és matematikát átlagosan, a természettudományokat azonban 
kevésbé szeretik, és az olvasást kevésbé ítélik fontosnak, mint a nemzet-
közi átlag. A 8. évfolyamos magyar tanulók motiváltsága, a matematiká-

hoz és természettudományhoz fűződő attitűdje a legtöbb vonatkozásban 
meglehetősen negatív, és többnyire elmarad a felmért országokra jellemző 
átlagtól. Kevéssé szeretik tanulni a két tudományt (a természettudomá-
nyon belül is legkevésbé a kémiát), és kevéssé tekintik azt fontosnak saját 
életük szempontjából. A  tanórák sem kötik már le őket annyira, mint a 
4.  évfolyamon. Elégedettnek látszanak viszont saját tudásuk és képessé-
geik megítélésében.

Otthoni környezet A családi háttér, a családi erőforrások jelentős mérték-
ben befolyásolják a magyar diákok eredményeit. Egy jó és egy rossz csa-
ládi hátterű tanuló eredménye közötti várható különbség 4. évfolyamon a 
szöveg értés esetében 137, a matematika esetében 160, a természettudomány 
esetében pedig 153 pont (a nemzetközi átlagok ugyanebben a sorrendben: 
123, 119 és 131 pont).

Iskolai környezet Magyarország esetében az iskolaválasztás nagyobb hatás-
sal van egy diák várható tudására és életkilátásaira, mint a felmért országok 
többségében. Az a tanuló, aki olyan iskolába jár, ahol viszonylag sok a jó csa-
ládi hátterű diák, várhatóan 50–67 ponttal jobb eredményre képes a PIRLS- 
és TIMSS-felmérésben, mint az, akinek iskolájában a hátrányos helyzetű 
diákok aránya magas és a jó hátterűeké viszonylag alacsony. Nemzetközi 
átlagban ez a különbség 40–46 pont. Ugyanakkor az igazgatók megítélése 
szerint a magyar iskolák csak kis hányadának jelent problémát az anyagi 
források, eszközök, személyi és egyéb erőforrások hiánya.

Iskolai légkör A  magyar iskolák légköre, biztonsága átlagosnak számít 
a felmért országok között. Az igazgatók véleménye alapján a 4. évfolya-
mos tanulók körében alig vannak fegyelmi problémák, a felmért tanulók 
50 százaléka tanult olyan iskolai környezetben, ahol alig fordulnak elő ilyen 
gondok. A 8. évfolyamon azonban már csak a diákok 5 százaléka tartozik 
ide (a nemzetközi átlag e tekintetben 16 százalék), és egyötödük jár olyan 
iskolába, ahol közepes mértékű problémák nehezítik a pedagógiai munkát. 
A tanulók közötti bántalmazás ezzel szemben a 4. évfolyamon gyakoribb, a 
tanulók negyedét heti rendszerességgel éri társai részéről valamilyen ver-
bális vagy fi zikai bántalmazás Magyarországon, és ez a nemzetközi átlagnál 
valamivel nagyobb probléma Magyarországon. A 8. évfolyamon a tanulók 
egymás közötti bántalmazása sokkal kevésbé jellemző, és ez a nemzetközi 
átlagnak is megfelel.

Pedagógusok Magyarországon a 4. és 8. évfolyamos tanulók tanárai átlago-
san több időt töltöttek a pályán, mint a nemzetközi átlag, a 4. évfolyamon 
például a diákok 73 százalékának tanítója több mint 20 éve van a pályán 
(ez csaknem kétszerese a nemzetközi átlagnak, ami 41 százalék), és mind-
össze a tanulók 11 százalékát oktatja olyan pedagógus, aki kevesebb mint 
10 éve gyakorolja a hivatását. A hazai tanítók elégedettek választott hivatá-
sukkal, annak fontosságával, az iskolával, amelyben tanítanak, és munka-
körülményeiket (iskolaépület állapota, osztálytermi zsúfoltság, óraszám, 
felszereltség) nemzetközi összehasonlításban kimondottan jónak ítélik, és 
bíznak saját felkészültségükben is. A 8. évfolyamosok természettudomány- 
és matematikatanárai az átlagosnál kicsivel kevésbé elégedettek választott 
hivatásukkal és az iskolával, amelyben tanítanak, munkakörülményeiket 
(iskolaépület állapota, osztálytermi zsúfoltság, óraszám, felszereltség) azon-
ban nemzetközi összehasonlításban ők is kimondottan jónak ítélik, és bíz-
nak saját felkészültségükben is.

Tanításra fordított idő Magyarország egyike azoknak az országoknak, ame-
lyekben a legkevesebb időt fordítják az oktatásra egy tanévben mind a 4., 
mind a 8. évfolyamon. A  PIRLS és TIMSS módszertana szerint 60 perces 
órákban mérve a 4. évfolyamon 760, a 8. évfolyamon 836 óra a tanév hosz-
sza Magyarországon, a nemzetközi átlag ezzel szemben 4. évfolyamon 905, 
8. évfolyamon 1031 óra. Ezen belül 4. évfolyamon az anyanyelvi órákra for-
dított idő viszonylag magas (293 óra vs. 232), a matematikaórákra (148 vs. 
162 óra) és a környezetismeret órákra (72 vs. 85 óra) fordított idő viszony-
lag alacsony. A 8. évfolyamon a matematikaórákra fordított idő 119 óra (a 
nemzetközi átlag 138 óra), a természettudományos órákra fordított idő 
azonban a nemzetközi átlag feletti (236 vs. 158 óra), ami főképp a termé-
szettudományt integráltan tanító országok alacsony óraszámainak köszön-
hető. A  természettudományt tantárgyanként külön tanító országok között 
hazánkban átlagos az időráfordítás.
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Mi a PIRLS és a TIMSS?
A PIRLS a „Progress in International Reading Literacy Study”-ból, a TIMSS a 
„Trends in International Mathematics and Science Study”-ból képzett betű-
szó. A PIRLS és TIMSS az IEA (International Association for the Evaluatio n 
of Educational Assessment) tanulói teljesítménymérési vizsgálatai. E vizsgála-
tokat az IEA azért hívta életre az 1990-es, 2000-es években, hogy nemzetközi 
szinten összehasonlító adatokat szolgáltassanak a tanulási és oktatási folyama-
tok eredményességéről és az oktatási rendszerek egyéb jellemzőiről. A TIMSS-
vizsgálat először 1995-ben mérte a tanulók matematikai és természettudomá-
nyi képességeit, melyet négyévente újabb adatfelvétel követ, a PIRLS ötévente 
vizsgálja a tanulók szövegértését, az első adatfelvétel 2001-ben volt. A PIRLS és 
TIMSS 2011 vizsgálatok azért is különösen fontosak, mert ez az első olyan év, 
ahol a két mérés egyidejű adatfelvétele miatt a 4. évfolyamon mindhárom terü-
letről rendelkezünk adatokkal. Magyarország a PIRLS- és TIMSS-vizsgálatok 
az összes eddigi adatfelvételében részt vett.

Mit mér a PIRLS és TIMSS?
A PIRLS a 4. évfolyamos tanulók szövegértési képességeit vizsgálja, a TIMSS a 
4. és 8. évfolyamos tanulók matematika és természettudomány mérése. A teszt-
anyagok összeállításánál az IEA kifejezetten a részt vevő országok tananyagai-
ra támaszkodva alakította ki a mért területek defi nícióját és tartalmi keretét. 
A tesztfüzetek mellett a tanulók, a tanárok és az intézményvezetők egy-egy hát-
tér kérdőívet is kitöltöttek, amely az általános szociokulturális és demográfi ai kér-
dések mellett főként az olvasás, a matematika és a természettudományok oktatá-
sával kapcsolatos kérdéseket tartalmazott. A vizsgálatokat kiegészíti egy tantervi 
kérdőív is, amely a közoktatási rendszer olvasás-, matematika- és természettudo-
mány-tanítással kapcsolatos stratégiáiról és szabályzóiról kérdezi a szakértőket. 

Kiket mér?
A PIRLS a negyedikes, a TIMSS a negyedikes és/vagy nyolcadikos ta nulók ké-
pességeit vizsgálja, a TIMSS esetében mindkét korosztály részt vehetett egy-egy 
oktatási rendszerből, az országok igényeinek megfelelően. A  PIRLS eseté ben 
azért a 4. évfolyamra esett a választás, mert a 4. évfolyam vége fontos fordulópont 
a tanulási folyamatban, ekkorra a tanulók rendszerint megtanultak már olvas-
ni, és ezt a képességüket a további tanulás, önálló ismeretszerzés céljaira kezdik 
használni. A matematika és a természettudomány esetében a legtöbb országban 
szintén fontos mérföldkő a 4. és 8. évfolyam, a magyar oktatási rendszerhez ha-
sonlóan sok helyen a 4. évfolyam után külön tantárgyként kezdenek megjelenni 
a különböző tudományterületek, a 8. évfolyam pedig sok helyen, akárcsak ná-
lunk, az általános iskola záró évfolyama.

A PIRLS 2011 vizsgálatban összesen 49 ország vett részt, a TIMSS vizsgá-
latban 64 ország mérette meg magát egyik vagy mindkét évfolyamon.

Milyen mutatókat képez a PIRLS és TIMSS?
A  teszten elért eredmény alapján a tanulók képességpontokat kapnak, ebbő l 
számítják az országok eredményeit. Az első mérésben az akkor rögzített PIRLS-
skálát és TIMSS-skálákat úgy alakították ki, hogy az akkor részt vett országok 
átlageredményeinek átlaga 500 pont, szórásaik átlaga 100 pont volt. A skála ezt 
követően nem változott, így az egymást követő mérésekben elért eredmények 
összehasonlíthatók. Az 500 pontos PIRLS-skálaátlag, illetve TIMSS-skála átlag 
viszonyítási pontként a újabb adatfelvételek eredményeinél is megjelenik. A ké-
pességskálát képességszintekre osztották, amelyek segítségével leírható, mi-
lyen feladatokat tudnak végrehajtani az egyes szinteken lévő tanulók. A teszt-
eredmények mellett a különböző hát tér jellemzőket leíró indexek is készültek, 
ilyenek például az olvasás szerete té vel kapcsolatos, a tanulást segítő otthoni 
erőforrásokról szóló vagy az is ko lai fegyelemhez kötődő kérdésekre adott vála-
szokat összefoglaló indexek. 

Mire valók a PIRLS- és TIMSS-vizsgálatok?
Az IEA az oktatási rendszerek egészéről akar kvantitatív adatokat szolgáltatni 
az eredmények és egyéb jellemzők tekintetében annak érdekében, hogy azok 
értékelni tudják saját munkájukat, és egymástól tanulhassanak. A PIRLS- és 
TIMSS-vizsgálatok elsősorban az oktatáspolitikusok, illetve a tanítás tartal-
mával, módszertanával és egyéb elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó 

oktatás kutatók számára szolgálnak hasznos információkkal. Ugyanakkor a 
mérések eredményei mindazok – elsősorban az oktatási rendszer más sze-
replői, tanárok, diákok és szülők – érdeklődésére is számot tarthatnak, akik 
egy-egy oktatási rendszer egészéről, eredményességéről, körülményeiről, mű-
ködéséről és belső összefüggéseiről szeretnének képet kapni, adatokkal alátá-
masztott következtetéseket levonni. 

A felmérések segítségével ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kereshetjük a vá-
laszt: 
• Milyenek a tanulók képességei a szövegértés, a matematika és a természet-

tudomány területén? 
• Hogyan oszlanak meg a tanulók a képességskálákon, mekkora a komoly le-

maradással küzdő vagy éppen a kiemelkedő tanulók aránya? 
• Hogyan viszonyulnak a tanulók a mért területekhez, mennyire szeretik az 

anyanyelvi és irodalom-, a matematika- és a természettudomány-órákat, 
mennyire érzik magukat magabiztosnak e területeken, általában milyen az 
iskolai és osztálytermi légkör; milyen összefüggés van az attitűdök és a telje-
sítmények között?

• Milyen a tanulók családi háttere, hogyan és mennyit foglalkoznak a szülők 
gyermekeik fejlesztésével, a mért területekhez kapcsolódóan milyen tevé-
kenységeket végeznek otthon a tanulók; mindez milyen kapcsolatban áll a 

tanulók eredményeivel egy-egy országon belül, illetve nemzetközi szinten? 
• Milyen jellemzőkkel rendelkeznek a tanítók és tanárok, milyen tanítási 

módszereket alkalmaznak, milyen környezetben zajlik az oktatás, hogyan 
szervezik az óramenetet, milyen témákat tanultak a gyerekek a mérésben 
részt vett osztályokban; milyen kapcsolat mutatható ki e jellemzők és a tel-
jesítmény között? 

• Milyen az iskola létszáma, elhelyezkedése, felszereltsége és légköre, milyen 
a kapcsolat az iskola és a szülők között; milyen összefüggés van a tanulók 
teljesítménye és e jellemzők között?

Kik a magyar szereplők?
• Elsősorban az a körülbelül tízezer 4. és 8. évfolyamos tanuló, aki 2011. már-

cius 28. és április 20. között megírta a felmérést, valamint az ő szüleik és 
iskoláik. 

• A  felmérésvezetők és minőségbiztosítók, akik a nemzeti központ meg-
bízásából a tesztírást felügyelték. 

• A TIMSS és PIRLS magyarországi nemzeti központja, az Oktatási Hivatal 
Közoktatási Mérési Értékelési Osztálya, és a nemzeti projektvezetők, Szepesi 
Ildikó, Balázsi Ildikó és Balkányi Péter.

• Az IEA Közgyűlés magyar tagja, Brassói Sándor.
• És megbízóként az Emberi Erőforrások Minisztériuma és jogelődjei.

Milyen eredményeket értek el a magyar tanulók?
Az Oktatási Hivatal két kötetben – PIRLS és TIMSS 2011 Összefoglaló je len  tés a 
4. évfolyamos tanulók eredményeiről, illetve TIMSS 2011 Össze fog laló jelentés 
a 8. évfolyamos tanulók eredményeiről – ismerteti a vizsgá la tok eredményeit. 
A jelentéskötetek mellett A PIRLS és TIMSS 2011 tartalmi és technikai jellem-
zői című kötet ismerteti a mérés módszertanát, eljárásait és tartalmi jellemzőit. 
A kötetek elérhetők a http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/timss, illet-
ve a http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/pirls honlapokon.

A magyar tanulók átlageredményeire a következő megállapításokat tehetjük:
• A 4. évfolyamos magyar tanulók PIRLS- és TIMSS-vizsgálatban elért ered-

ményei összességében jónak minősíthetők, annak ellenére, hogy a szöveg-
értés-mérésben 12 ponttal gyengébb szerepeltek, mint 2006-ban, hiszen az 
539 pontos eredménynél jobbat csak tizenkét ország – Hongkong, Orosz-
ország, Finnország, Szingapúr, Észak-Írország, az Egyesült Államok, Dánia, 
Horvátország, Tajvan, Írország, Anglia és Kanada – tanulói értek el. Képes-
ségeik olyan országok diákjaival tekinthetők egyenértékűnek, mint Hollan-
dia, Csehország, Svédország, Olaszország, Németország, Izrael, Portugália, 
Szlovákia és Bulgária, és szignifi kánsan jobbak, mint például a környező or-
szágok közül Ausztria, Lengyelország és Románia vagy kicsit tágabban néz-
ve Franciaország, Norvégia vagy Spanyolország tanulói. A  magyar diáko k 

Szövegértés eredmények, 4. évfolyam

Ország Átlagpontszám
3 Hongkong  571 (2,3)

Oroszország  568 (2,7)
Finnország  568 (1,9)

2 Szingapúr  567 (3,3)
† Észak-Írország  558 (2,4)
2 Egyesült Államok  556 (1,5)
2 Dánia  554 (1,7)
2 Horvátország  553 (1,9)

Tajvan  553 (1,9)
Írország  552 (2,3)

† Anglia  552 (2,6)
2 Kanada  548 (1,6)
† Hollandia   546 (1,9)

Csehország   545 (2,2)
Svédország   542 (2,1)
Olaszország   541 (2,2)
Németország   541 (2,2)

3 Izrael   541 (2,7)
Portugália   541 (2,6)
Magyarország  539 (2,9)
Szlovákia   535 (2,8)
Bulgária   532 (4,1)
Új-Zéland  531 (1,9)
Szlovénia  530 (2,0)
Ausztria  529 (2,0)

1 2 Litvánia  528 (2,0)
Ausztrália  527 (2,2)
Lengyelország  526 (2,1)
Franciaország  520 (2,6)
Spanyolország  513 (2,3)

‡ Norvégia  507 (1,9)
2 † Belgium (francia)  506 (2,9)

Románia  502 (4,3)
PIRLS-skálaátlag  500  

1 Grúzia  488 (3,1)
Málta  477 (1,4)
Trinidad és Tobago  471 (3,8)

2 Azerbajdzsán  462 (3,3)
Irán  457 (2,8)
Kolumbia  448 (4,1)
Egyesült Arab Emírségek  439 (2,2)
Szaúd-Arábia  430 (4,4)
Indonézia  428 (4,2)

2 Katar  425 (3,5)
ψ Omán  391 (2,8)
Ж Marokkó  310 (3,9)

Átlageredmények 
szövegértésből 4. évfolyamon, 

matematikából és természettudomány-
ból 4. és 8. évfolyamon

Matematika eredmények, 4. évfolyam

Ország Átlagpontszám
2 Szingapúr  606 (3,2)

Koreai Köztársaság  605 (1,9)
2 Hongkong  602 (3,4)

Tajvan  591 (2,0)
Japán  585 (1,7)

† Észak-Írország  562 (2,9)
Belgium (fl amand)  549 (1,9)
Finnország  545 (2,3)
Anglia  542 (3,5)
Oroszország  542 (3,7)

2 Egyesült Államok  541 (1,8)
† Hollandia  540 (1,7)
2 Dánia  537 (2,6)

1 2 Litvánia  534 (2,4)
Portugália  532 (3,4)
Németország  528 (2,2)
Írország  527 (2,6)

2 Szerbia   516 (3,0)
Ausztrália   516 (2,9)
Magyarország  515 (3,4)
Szlovénia   513 (2,2)
Csehország   511 (2,4)
Ausztria   508 (2,6)
Olaszország   508 (2,6)
Szlovákia   507 (3,8)
Svédország  504 (2,0)

2 Kazahsztán  501 (4,5)
TIMSS-skálaátlag  500  
Málta  496 (1,3)

‡ Norvégia  495 (2,8)
2 Horvátország  490 (1,9)

Új-Zéland  486 (2,6)
Spanyolország  482 (2,9)
Románia  482 (5,8)
Lengyelország  481 (2,2)
Törökország  469 (4,7)

2 Azerbajdzsán  463 (5,8)
Chile  462 (2,3)
Thaiföld  458 (4,8)
Örményország  452 (3,5)

1 Grúzia  450 (3,7)
Bahrein  436 (3,3)
Egyesült Arab Emírségek  434 (2,0)
Irán  431 (3,5)

2 Katar  413 (3,5)
Szaúd-Arábia  410 (5,3)

ψ Omán  385 (2,9)
ψ Tunézia  359 (3,9)

1 Ж Kuvait  342 (3,4)
Ж Marokkó  335 (4,0)
Ж Jemen  248 (6,0)

Természettudomány eredmények, 4. évfolyam

Ország Átlagpontszám
Koreai Köztársaság  587 (2,0)

2 Szingapúr  583 (3,4)
Finnország  570 (2,6)
Japán  559 (1,9)
Oroszország  552 (3,5)
Tajvan  552 (2,2)

2 Egyesült Államok  544 (2,1)
Csehország   536 (2,5)

2 Hongkong   535 (3,8)
Magyarország  534 (3,7)
Svédország   533 (2,7)
Szlovákia   532 (3,8)
Ausztria   532 (2,8)

† Hollandia   531 (2,2)
Anglia   529 (2,9)

2 Dánia   528 (2,8)
Németország   528 (2,9)
Olaszország  524 (2,7)
Portugália  522 (3,9)
Szlovénia  520 (2,7)

† Észak-Írország  517 (2,6)
Írország  516 (3,4)

2 Horvátország  516 (2,1)
Ausztrália  516 (2,8)

2 Szerbia  516 (3,1)
1 2 Litvánia  515 (2,4)

Belgium (fl amand)  509 (2,0)
Románia  505 (5,9)
Spanyolország  505 (3,0)
Lengyelország  505 (2,6)
TIMSS-skálaátlag  500  
Új-Zéland  497 (2,3)

2 Kazahsztán  495 (5,1)
‡ Norvégia  494 (2,3)

Chile  480 (2,4)
Thaiföld  472 (5,6)
Törökország  463 (4,5)

1 Grúzia  455 (3,8)
Irán  453 (3,7)
Bahrein  449 (3,5)
Málta  446 (1,9)

2 Azerbajdzsán  438 (5,6)
Szaúd-Arábia  429 (5,4)
Egyesült Arab Emírségek  428 (2,5)
Örményország  416 (3,8)

2 Katar  394 (4,3)
Omán  377 (4,3)

1 ψ Kuvait  347 (4,7)
ψ Tunézia  346 (5,3)
Ж Marokkó  264 (4,5)
Ж Jemen  209 (7,3)

Matematika eredmények, 8. évfolyam

Ország Átlagpontszám
Koreai Köztársaság  613 (2,9)

2 Szingapúr  611 (3,8)
Tajvan  609 (3,2)
Hongkong  586 (3,8)
Japán  570 (2,6)

2 Oroszország  539 (3,6)
3 Izrael  516 (4,1)

Finnország  514 (2,5)
2 Egyesült Államok   509 (2,6)
‡ Anglia   507 (5,5)

Magyarország  505 (3,5)
Ausztrália   505 (5,1)
Szlovénia   505 (2,2)

1 Litvánia   502 (2,5)
TIMSS-skálaátlag  500  
Olaszország   498 (2,4)
Új-Zéland  488 (5,5)
Kazahsztán  487 (4,0)
Svédország  484 (1,9)
Ukrajna  479 (3,9)
Norvégia  475 (2,4)
Örményország  467 (2,7)
Románia  458 (4,0)
Egyesült Arab Emírségek  456 (2,1)
Törökország  452 (3,9)
Libanon  449 (3,7)
Malajzia  440 (5,4)

1 Grúzia  431 (3,8)
Thaiföld  427 (4,3)

ψ Macedón Köztársaság  426 (5,2)
Tunézia  425 (2,8)
Chile  416 (2,6)

ψ Irán  415 (4,3)
ψ Katar  410 (3,1)
ψ Bahrein  409 (2,0)
ψ Jordánia  406 (3,7)
ψ Palesztin Nemzeti Hatóság  404 (3,5)
ψ Szaúd-Arábia  394 (4,6)
ψ Indonézia  386 (4,3)
ψ Szíria  380 (4,5)
Ж Marokkó  371 (2,0)
ψ Omán  366 (2,8)
Ж Ghána  331 (4,3)

Ж Az átlageredmény nem mérhető megbízhatóan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya eléri a 25%-ot.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatosan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya nem éri el a 25%-ot, de eléri a 15%-ot.
1 Az adott ország mintaválasztásakor fi gyelembe vett populáció nem fedi teljes mértékben a PIRLS és TIMSS által defi niált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor fi gyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a PIRLS és TIMSS által defi niált populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor fi gyelembe vett populáció kisebb mint 90%-ban fedi le a nemzeti populációt (de legalább 77%-ban).
†  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 a zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
 Az ország átlaga szignifi kánsan magasabb a PIRLS-skálaátlagnál.
 Az ország átlaga szignifi kánsan alacsonyabb a PIRLS-skálaátlagnál.
Szignifi kánsan nem különbözik Magyarország eredményétől.
Forrás: IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2011.

Természettudomány eredmények, 8. évfolyam

Ország Átlagpontszám
2 Szingapúr  590 (4,3)

Tajvan  564 (2,3)
Koreai Köztársaság  560 (2,0)
Japán  558 (2,4)
Finnország  552 (2,5)
Szlovénia  543 (2,7)

2 Oroszország  542 (3,2)
Hongkong  535 (3,4)

‡ Anglia   533 (4,9)
2 Egyesült Államok   525 (2,6)

Magyarország  522 (3,1)
Ausztrália   519 (4,8)

3 Izrael   516 (4,0)
1 Litvánia  514 (2,6)

Új-Zéland   512 (4,6)
Svédország  509 (2,5)
Olaszország  501 (2,5)
Ukrajna  501 (3,4)
TIMSS-skálaátlag  500  
Norvégia  494 (2,6)
Kazahsztán  490 (4,3)
Törökország  483 (3,4)
Irán  474 (4,0)
Románia  465 (3,5)
Egyesült Arab Emírségek  465 (2,4)
Chile  461 (2,5)
Bahrein  452 (2,0)
Thaiföld  451 (3,9)
Jordánia  449 (4,0)
Tunézia  439 (2,5)
Örményország  437 (3,1)
Szaúd-Arábia  436 (3,9)
Malajzia  426 (6,3)
Szíria  426 (3,9)
Palesztin Nemzeti Hatóság  420 (3,2)

1 Grúzia  420 (3,0)
Omán  420 (3,2)
Katar  419 (3,4)
Macedón Köztársaság  407 (5,4)
Libanon  406 (4,9)
Indonézia  406 (4,5)
Marokkó  376 (2,2)

ψ Ghána  306 (5,2)



szöveg értési eredményének gyengülése főként a fi úk és a gyengébb képessé-
gű tanulók teljesítményének romlásával függ össze.

• A 4. évfolyamos magyar tanulók természettudományi eredményei (2011-es 
mérésben ez az eredmény 534 pont volt) nemzetközi viszonylatban is jónak 
mondhatók, hiszen már a 2003-as vizsgálat óta a legjobban teljesítő európai 
diákok között vannak. Magyarország átlageredménye immár két ciklus óta 
nem változott számottevő mértékben, a legelső, 1995-ös vizsgálathoz képest 
azonban nagy arányban, 27 képességponttal javult. Ez a javulás elsősorban 
a jó képességű tanulók arányának növekedéséhez kapcsolódik. A  magyar 
tanulók eredményénél jobbat csak hét ország ért el: Korea, Szingapúr, Finn-
ország, Japán, Oroszország, Tajvan és az Egyesült Államok, és olyan nem-
zetek diákjaival vannak azonos tudásszinten, mint Csehország, Hongkong, 
Svédország, Szlovákia, Ausztria, Hollandia, Anglia, Dánia és Németország. 

• A matematikaeredmény látszik a leggyengébbnek a három terület közül a 
4. évfolyamon, már csak azért is, mert diákjaink ebben a vonatkozásban ha-
lad ják meg a legkisebb mértékben az 500-as TIMSS-skálaátlagot (515 pont). 
Magyarország a 4. évfolyam matematika mérésében nem tartozik a legjob-
ba n szereplő országok közé, hiszen tizenhét ország tanulóinak eredménye 
jobb a miénknél (Szingapúr, Korea, Hongkong, Tajvan, Japán, Észak-Ír-
ország, Belgium fl amandul beszélő része, Finnország, Anglia, Oroszország, 
az Egyesült Államok, Hollandia, Dánia, Litvánia, Portugália, Németország 
és Írország). Diákjaink tudása néhány térségbeli ország – Szerbia, Szlovéni a, 
Csehország, Ausztria és Szlovákia –, valamint az olasz és az ausztrál tanuló-
ké  hoz hasonlítható. Pozitívumként említhető meg, hogy nálunk ebben a 
kor osztályban a jó képességű tanulók aránya a velünk egy szinten teljesítő 
országokhoz mérten magas, és a leszakadók aránya átlagosnak mondható. 

• A  TIMSS-vizsgálat korábbi ciklusaiban a 8. évfolyamos magyar diákok 
ered ményei a legjobbak közé tartoztak. Különösképpen igaz volt ez a 
természet tudományra, amelyben a domináns távol-keleti országok után 
a magyar diákok tudása az egyik legjobb volt az európai országok között. 
A TIMSS 2011-ben ezt a pozíciót Oroszország és Finnország tölti be, mivel-
hogy tanulóink eredménye matematikából 12, természettudományból 
17  ponttal gyengült. A  magyar eredmények visszaesésében nincsenek ki-
emelt területek, a kémián kívül minden tartalmi területen és kognitív mű-
veletben, mindkét nem esetében és az összes képességszinten romlott ta-
nulóink teljesítménye. A magyar diákok eredménye azonban továbbra sem 
mondható rossznak, hiszen tudásuk matematikából az Egyesült Államok, 
Anglia, Ausztrália, Szlovénia, Litvánia és Olaszország, természettudomány-
ból Angli a, Egyesült Államok, Ausztrália, Izrael és Új-Zéland 8. évfolyamos 
diákjaié val egyenértékű, és jobb, mint például a svéd és a norvég tanulóké. 
Tény azonban, hogy az 505 pontos átlagpontszám matematikából már nem 
szignifi kánsan jobb a TIMSS 500 pontos átlagánál, és a természettudomány-
ban elért 522 pont szignifi kánsan alacsonyabb érték a TIMSS-mérés min-
den korábbi 8. évfolyamos adatánál.

Mi van az átlageredményeken túl?
Az átlageredmény igen fontos mutatója a nemzetközi tanulói teljesítmény-
méréseknek, rendszerint ez áll a fi gyelem középpontjában a PIRLS és a TIMSS 
esetében is. A vizsgálatok azonban arra is rávilágítanak, hogy egy-egy országon 
belül milyen eredményeket értek el az egyes tanulócsoportok, illetve hogy mi-
lyen mechanizmusok befolyásolják a tanulók eredményeit. Például a követke-
zők is megállapíthatók a PIRLS és TIMSS 2011 vizsgálatokból:
A fi úk és a lányok eredménye A szövegértés területén a 4. évfolyamos lá-

nyok 16 ponttal jobb eredményt értek el a fi úknál Magyarországon, és nem-
zetközi viszonylatban is. A 8. évfolyamos természettudomány teszten a fi úk 
értek el jobb eredményt 18 ponttal, ez a nemzetközi átlagos különbséget 
jelentős mértékben meghaladja. A többi mérési területen nem volt jelentős 
különbség a fi úk és a lányok eredményei között 

Motiváció, attitűd A magyar 4. évfolyamosok olvasással, matematikával és 
természettudománnyal összefüggő attitűdje a legtöbb vonatkozásban po-
zitív és jobb a nemzetközi átlagnál, lekötik őket az órák, önképük pozitív. 
Az olvasást és matematikát átlagosan, a természettudományokat azonban 
kevésbé szeretik, és az olvasást kevésbé ítélik fontosnak, mint a nemzet-
közi átlag. A 8. évfolyamos magyar tanulók motiváltsága, a matematiká-

hoz és természettudományhoz fűződő attitűdje a legtöbb vonatkozásban 
meglehetősen negatív, és többnyire elmarad a felmért országokra jellemző 
átlagtól. Kevéssé szeretik tanulni a két tudományt (a természettudomá-
nyon belül is legkevésbé a kémiát), és kevéssé tekintik azt fontosnak saját 
életük szempontjából. A  tanórák sem kötik már le őket annyira, mint a 
4.  évfolyamon. Elégedettnek látszanak viszont saját tudásuk és képessé-
geik megítélésében.

Otthoni környezet A családi háttér, a családi erőforrások jelentős mérték-
ben befolyásolják a magyar diákok eredményeit. Egy jó és egy rossz csa-
ládi hátterű tanuló eredménye közötti várható különbség 4. évfolyamon a 
szöveg értés esetében 137, a matematika esetében 160, a természettudomány 
esetében pedig 153 pont (a nemzetközi átlagok ugyanebben a sorrendben: 
123, 119 és 131 pont).

Iskolai környezet Magyarország esetében az iskolaválasztás nagyobb hatás-
sal van egy diák várható tudására és életkilátásaira, mint a felmért országok 
többségében. Az a tanuló, aki olyan iskolába jár, ahol viszonylag sok a jó csa-
ládi hátterű diák, várhatóan 50–67 ponttal jobb eredményre képes a PIRLS- 
és TIMSS-felmérésben, mint az, akinek iskolájában a hátrányos helyzetű 
diákok aránya magas és a jó hátterűeké viszonylag alacsony. Nemzetközi 
átlagban ez a különbség 40–46 pont. Ugyanakkor az igazgatók megítélése 
szerint a magyar iskolák csak kis hányadának jelent problémát az anyagi 
források, eszközök, személyi és egyéb erőforrások hiánya.

Iskolai légkör A  magyar iskolák légköre, biztonsága átlagosnak számít 
a felmért országok között. Az igazgatók véleménye alapján a 4. évfolya-
mos tanulók körében alig vannak fegyelmi problémák, a felmért tanulók 
50 százaléka tanult olyan iskolai környezetben, ahol alig fordulnak elő ilyen 
gondok. A 8. évfolyamon azonban már csak a diákok 5 százaléka tartozik 
ide (a nemzetközi átlag e tekintetben 16 százalék), és egyötödük jár olyan 
iskolába, ahol közepes mértékű problémák nehezítik a pedagógiai munkát. 
A tanulók közötti bántalmazás ezzel szemben a 4. évfolyamon gyakoribb, a 
tanulók negyedét heti rendszerességgel éri társai részéről valamilyen ver-
bális vagy fi zikai bántalmazás Magyarországon, és ez a nemzetközi átlagnál 
valamivel nagyobb probléma Magyarországon. A 8. évfolyamon a tanulók 
egymás közötti bántalmazása sokkal kevésbé jellemző, és ez a nemzetközi 
átlagnak is megfelel.

Pedagógusok Magyarországon a 4. és 8. évfolyamos tanulók tanárai átlago-
san több időt töltöttek a pályán, mint a nemzetközi átlag, a 4. évfolyamon 
például a diákok 73 százalékának tanítója több mint 20 éve van a pályán 
(ez csaknem kétszerese a nemzetközi átlagnak, ami 41 százalék), és mind-
össze a tanulók 11 százalékát oktatja olyan pedagógus, aki kevesebb mint 
10 éve gyakorolja a hivatását. A hazai tanítók elégedettek választott hivatá-
sukkal, annak fontosságával, az iskolával, amelyben tanítanak, és munka-
körülményeiket (iskolaépület állapota, osztálytermi zsúfoltság, óraszám, 
felszereltség) nemzetközi összehasonlításban kimondottan jónak ítélik, és 
bíznak saját felkészültségükben is. A 8. évfolyamosok természettudomány- 
és matematikatanárai az átlagosnál kicsivel kevésbé elégedettek választott 
hivatásukkal és az iskolával, amelyben tanítanak, munkakörülményeiket 
(iskolaépület állapota, osztálytermi zsúfoltság, óraszám, felszereltség) azon-
ban nemzetközi összehasonlításban ők is kimondottan jónak ítélik, és bíz-
nak saját felkészültségükben is.

Tanításra fordított idő Magyarország egyike azoknak az országoknak, ame-
lyekben a legkevesebb időt fordítják az oktatásra egy tanévben mind a 4., 
mind a 8. évfolyamon. A PIRLS és TIMSS módszertana szerint 60 perces 
órákban mérve a 4. évfolyamon 760, a 8. évfolyamon 836 óra a tanév hosz-
sza Magyarországon, a nemzetközi átlag ezzel szemben 4. évfolyamon 905, 
8. évfolyamon 1031 óra. Ezen belül 4. évfolyamon az anyanyelvi órákra for-
dított idő viszonylag magas (293 óra vs. 232), a matematikaórákra (148 vs. 
162 óra) és a környezetismeret órákra (72 vs. 85 óra) fordított idő viszony-
lag alacsony. A 8. évfolyamon a matematikaórákra fordított idő 119 óra (a 
nemzetközi átlag 138 óra), a természettudományos órákra fordított idő 
azonban a nemzetközi átlag feletti (236 vs. 158 óra), ami főképp a termé-
szettudományt integráltan tanító országok alacsony óraszámainak köszön-
hető. A  természettudományt tantárgyanként külön tanító országok között 
hazánkban átlagos az időráfordítás.
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