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2019-ben a TIMSS-mérések (Trends in International Mathematics and Science Study – Nem-
zetközi Matematikai és Természettudományi Trendvizsgálat) hetedik ciklusát bonyolította le 
az IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement – Tanulói 
Teljesítmények Vizsgálatának Nemzetközi Társasága). A mérés szakmai megvalósításáért 
és nemzetközi koordinálásáért a Boston College TIMSS & PIRLS ISC (International Study 
Center) a felelős.

A TIMSS-vizsgálat 1995 óta négyévenként méri a 4. és 8. évfolyamos tanulók matema-
tikai és természettudományi tudását. 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 tanterveire támaszkodva alakította ki a mért területek definícióját 
és tartalmi keretét.

A vizsgálat fontos részét képezi a háttéradatok elemzése is. A tanulók, szülők, tanárok 
és intézményvezetők háttérkérdőíveket is kitöltöttek, amelyek az általános szociokulturális 
és demográfiai információk gyűjtése mellett a matematika és a természettudomány tanu-
lásával, oktatásával kapcsolatos kérdéseket tartalmaztak.

ÚjíTáS – az elekTronIkuS MéréS bevezeTéSe 

2019-ben megkezdődött az áttérés a papíralapú mérésről az elektronikus mérésre: a részt 
vevő országok fele – közöttük Magyarország is – elektronikus formában, az eTIMSS-ben 
bonyolította le a vizsgálatot. A mérés digitális változatának kidolgozásakor arra törekedtek, 
hogy a papíralapú és az elektronikus mérés – amennyire csak lehetséges – hasonlítson egy-
másra, ugyanazokat a matematikai és természettudományi képességeket mérje, miközben 
a mérési platformhoz igazodó, új feladattípusokat tartalmazzon, mint például a „fogd és vidd” 
vagy a legördülő menü funkció segítségével megválaszolható kérdések. 

A mérés anyaga nagyrészt megegyezett a két médiumon, ám az eTIMSS-ben szerepeltek 
olyan problémamegoldó feladatok, amelyek megjelenítése jellegük miatt csak az elektroni-
kus felületen lehetséges. Ezek a feladatok valós és laboratóriumi helyzeteket szimulálnak, 
ahol a tanulók egyszerre alkalmazhatják készségeiket és tartalmi ismereteiket matematikai 
problémák megoldásában vagy tudományos kísérletek, vizsgálatok elvégzésében. A felada-
tok – például egy épület megtervezése vagy a növények növekedési körülményeinek tanul-
mányozása – vizuálisan vonzó forgatókönyveket tartalmaznak, amelyek interaktív módon 
vezetik a tanulókat a megoldás felé. 

Az eTIMSS és a papíralapú TIMSS közötti kapcsolat megteremtése érdekében az 
eTIMSS-ben részt vevő országok egy kisebb tanulói mintán papíralapú mérést is végeztek. 
Ennek köszönhetően az eTIMSS-országok 2019-es számítógépes adatai össze hasonlíthatók 
korábbi papíralapú eredményeikkel, valamint a 2019-ben papíralapon mérő országok ered-
ményeivel.

A réSzTvEvők

A TIMSS-méréseket alapértelmezés szerint 4. és 8. évfolyamos tanulók írják meg, ha átlag-
életkoruk legalább 9,5, illetve 13,5 év, de ettől a részt vevő országok és oktatási rendszerek 
indokolt esetben eltérhetnek. Jogos indok lehet a tankötelezettségi kor eltérő meghatározása, 
de egyéb okok is számításba jöhetnek. Norvégia például azért az 5. és 9. évfolyamosokat 
mérte fel, hogy jobban össze tudja vetni az eredményeit Svédország és Finnország adataival, 
a Dél-afrikai Köztársaság viszont azért, mert ezeknek az évfolyamoknak a tanterve jobban 
illeszkedik a mérés tartalmi keretéhez. Rajtuk kívül Törökország is az 5. évfolyamosait 
mérte fel.
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Az 1. táblázat feltünteti a 2019-es TIMSS-felmérés 64 résztvevőjét. Sze repel 
közöttük néhány olyan elkülönült oktatási rendszer is, amely nem egy egész or-
szágot képvisel, de már az első mérésektől kezdve részt vett a vizs gálatban (pl. 
Belgium flamandul beszélő része vagy Hongkong mint a Kínai Népköztársaság 
különleges igazgatású területe).  

Az országok részt vehettek a 4. évfolyamos mérésben, a 8. évfolyamos mé-
résben vagy mindkettőben. A negyedikes mérés 58 ország és 6 oktatási rendszer 
részvételével zajlott, a 8. évfolyamos mérésben 39 ország és 7 el különült oktatási 
rendszer vett részt.

Egy ország reprezentatív mintája évfolyamonként 150-200 iskola körülbelül 
4000 diákjából áll. A 2019-es 4. évfolyamos TIMSS-mérés eredménye több mint 
330 000 tanuló, 310 000 szülő, 22 000 tanár, 11 000 iskola adataiból tevődik ösz-
sze. A nyolcadikos mérés eredménye 250 000 tanuló, 30 000 tanár és 8000 iskola 
adatain alapul.

Magyarországon a felmérésben 199 iskola 336 4. osztályának 6968 ta nulója 
vett részt, ebből az eTIMSS-et 149 iskola 252 osztályának 5202 tanulója töltötte 
ki. A 8. évfolyamon 206 iskola 340 osztályának 6933 tanulója írta meg a felmérést, 
ebből az eTIMSS-ben 154 iskola 253 osztályának 5209 tanulója vett részt. A ne-
gyedikes és nyolca dikos évfolyamok iskolái között nagy átfedés volt, 174 iskolában 
mindkét évfolyamon volt mérés.

a vIzSgálaT eSzkÖzeI

A TIMSS 2019 átfogó képet nyújt a mérésben részt vevő országok tanulóinak 
matematika- és természettudomány-eredményeiről és azok időbeli alakulásáról. 
Nemcsak a teljes matematika- és természettudomány-tesztre vonatkozó teljesít-
ményt jellemzi átlagpontszámmal, hanem a tartalmi és kognitív területek szerinti 
bontásban is vizsgálja az eredmények alakulását. Ahhoz, hogy ezt meg lehessen 
tenni, többszörös mennyiségű feladatra van szükség annál, mint amennyit egy 
tanuló meg tudna oldani a tesztre fordítható idő alatt. A 4. évfolyamos mérés 
anyaga matematikából és természet tudományból is körülbelül 175 tesztkérdésből 
állt, a 8. évfolyamos tesztben körülbelül 220 szerepelt összesen mindkét tudás-
területen. Természetesen egy tanuló nem találkozott minden kérdéssel. A TIMSS 
a matematika- és a természettudomány-feladatokat mindkét évfolyamon 14-14 
blokkra osztotta, amelyek mindegyike negyedikben 10-14, nyolcadikban 12-18 kér-
dést tartalmazott. Területenként 6 blokknyi új feladat szerepelt a tesztben, amelyek 
a korábbi mérésben nem szereplő feladatokat tartalmaztak, 8 blokknak a feladatai 
pedig már a 2015-ös mérésben is előfordultak. A két ciklus feladatai közötti átfedés 
biztosítja a két mérési év eredményeinek az összevethetőségét. 

A blokkok felépítése megegyezett a papíralapú és az elektronikus mérés ben. 
Egy tanuló 2 természettudomány- és 2 matematikablokk feladataival ta lál kozott 
a tesztírás során. 

Az eTIMSS mérés ezenkívül évfolyamonként 2-2 blokknyi természettudományi 
és matematikai témájú problémamegoldó feladatot is tartalmazott. 

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

1. táblázat  A 2019-es TIMSS 
mérésben részt vevő országok

Ország
Albánia
Anglia k

Ausztrália
Ausztria k

Azerbajdzsán
Bahrein
Belgium (flamand)
Bosznia-Hercegovina
Bulgária
Chile k

Ciprus
Csehország k

Dánia k

Dél-afrikai Köztársaság
Egyesült Államok k

Egyesült Arab Emírségek k

Egyiptom
Észak-Írország
Észak-Macedónia
Finnország k

Franciaország k

Fülöp-szigetek
Grúzia k

Hollandia k

Hongkong k

Horvátország k

Irán
Írország
Izrael k

Japán
Jordánia
Kanada k

Katar k

Kazahsztán
Koreai Köztársaság k

Koszovó
Kuvait
Lengyelország
Lettország
Libanon
Litvánia k

Magyarország k

Malajzia k

Málta k

Marokkó
Montenegró
Németország k

Norvégia k

Olaszország k

Omán
Oroszország k

Örményország
Pakisztán
Portugália k

Románia
Spanyolország k

Svédország k

Szaúd-Arábia
Szerbia
Szingapúr k

Szlovákia k

Tajvan k

Törökország k

Új-Zéland
Kiemelt oktatási rendszerek
Abu Dhabi, Egyesült Arab 
Emírségek k

Dubai, Egyesült Arab Emírségek k

Gauteng, Dél-afrikai Köztársaság
Nyugat-Fokföld, Dél-afrikai 
Köztársaság
Madrid, Spanyolország k

Moszkva, Oroszország k

Ontario, Kanada k

Quebec, Kanada k

k   Az eTIMSS mérsében vett részt.
Forrás: IEA’s Trends in International  
Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.



A TIMSS 2019 vizsgálat főbb jellemzői .:. A vizsgálat eszközei 9

Az országok matematika- és természettudomány-eredményeit a TIMSS képességskáláin 
elhelyezve értelmezzük. Négy képességskálát alakítottak ki, egy-egy skálát a két évfolyamra 
és azon belül egyet-egyet a két felmért területre. Ezeket a 0-tól 1000-ig terjedő képesség-
skálákat az 1995-ös vizsgálatban részt vett tanulók eredményei alapján alkották meg úgy, 
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 változat-
la nok maradtak. Az eredményeket többnyire ehhez az 500 pontos TIMSS-skálaátlaghoz 
viszonyítjuk, amely nem azonos az országok adott évi eredményei alapján számított nemzet-
közi átlaggal.

A TIMSS 2019 mérésben részt vevő országok matematika- és természettudomány-
eredményeinek meghatározása a 4. és 8. évfolyamon két fázisból állt: 

• a csak papíralapon mérő országok adatainak és az eTIMSS-országok hídadatainak 
kalibrálása a TIMSS–képességskálákra,

• az eTIMSS-adatok hozzákapcsolása ezekhez a skálákhoz a hídadatokon keresztül.

Ennek az eljárásnak köszönhetően a papíralapú és az elektronikus mérések adatai ugyan-
azokon a skálákon értelmezhetők, valamint az eddigi hét TIMSS-mérés adatai is összevet-
hetők egymással.
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Minden gyermek számára nagy előnyt jelent, ha matematikából mély ismeretanyaggal és 
stabil készségekkel rendelkezik. A matematika tanulása fejleszti a problémamegoldó kész-
séget, a problémákkal való foglalkozás pedig kitartásra nevel, ösztönöz. A matematika jelen 
van a mindennapi életben, olyan tevékenységek során használjuk, mint számlálás, főzés, 
pénzügyek kezelése vagy dolgok megépítése. Ezenkívül számos foglalkozás stabil matema-
tikai alapokat igényel, mint például a mérnöki, építészi, könyvelői, banki, üzleti, orvosi, gaz-
dasági vagy a repüléssel kapcsolatos szakmák. A matematika létfontosságú a gazdaságban 
és a pénzügyi világban, továbbá a számítógépes technológiában és a szoftverfejlesztésben, 
amelyek megalapozzák a technológiailag fejlett, információalapú világunkat. 

A fentiek miatt érdemes és fontos vizsgálni, hogyan teljesítenek a diákok ezen a te-
rületen. Ebben a fejezetben bemutatjuk a matematikavizsgálat tartalmi keretét, azo kat 
a főbb jellemzőket, amelyeket a 2019-es TIMSS-mérés készítői figyelembe vettek a teszt 
összeállítása során.

a TIMSS 2019 MaTeMaTIkavIzSgálaT  
TarTalMI kereTe
A TIMSS 2019 matematikavizsgálat tartalmi kerete hasonló az előző, 2015-ös méréséhez. Bi-
zonyos témakörökben azonban történtek kisebb változások, egyrészt a digitális átállás miatt, 
másrészt hogy a feladatok anyaga jobban illeszkedjen a részt vevő országok tantervéhez. 
A megújult tartalmi keret érvényes mind a digitális, mind a papíralapú mérésre. Kialakítása-
kor a számítógépen történő mérésben rejlő új lehetőségek feltárá sa, továbbá az új és jobb 
értékelési módszerek beépítése volt a cél, különösen az alkalmazás és érvelés területeken.

A matematika tartalmi kerete két dimenzió mentén szerveződik:

• tartalmi területek: a mérésben szereplő feladatokban megjelenő matematikai 
tudásanyag,

• kogni tív területek: a mérés feladatainak megoldása során szükséges gondolkodási 
műveletek.

A tartalmi területek kismértékben eltérnek a 4. és a 8. évfolyamon, mert a tanulók különböző 
ismeretanyaggal rendelkeznek, és a 8.-os tanulók több és mélyebb tudás birtokában vannak.

A kognitív területek megegyeznek mindkét évfolyamon, azonban az arányuk eltérő, 
a 8. évfolyamon már előtérbe kerülnek az összetettebb gondolkodási folyamatot igénylő 
feladatok.

Tartalmi területek – 4. évfolyam

A következő táblázat a 4. évfolyam számára meghatározott tartalmi területeket mutatja, 
valamint azt, hogy a mérésben elérhető pontok hány százalékát teszik ki. 

TIMSS 2019 – 4. évfolyam
Tartalmi terület Százalékos arány a mérésben

Számok 50

Mérés és geometria 30

Adatok 20

Minden tartalmi terület témaköröket foglal magában, és minden témakör további rész-
témaköröket tartalmaz. A 4. évfolyamos mérésben minden résztémakör körülbelül azo nos 
arányban szerepel.
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Számok

Természetes számok (25%) 
1. A helyi érték ismerete (legalább kétjegyű, legfeljebb hatjegyű számok esetében); termé-

szetes számok megjelenítése szövegesen, diagramon, számegyenesen vagy szimbólumok 
segítségével; nagyság szerinti sorba rendezés.

2. Természetes számok összeadása és kivonása (legfeljebb négyjegyű számokkal), beleértve 
az egyszerű szöveges feladatokban megjelenő számításokat.

3. Szorzás (legfeljebb háromjegyű szám szorzása egyjegyűvel illetve kétjegyű szám szor-
zása kétjegyű számmal) és osztás (legfeljebb háromjegyű szám osztása egyjegyűvel) 
természetes számokkal, beleértve az egyszerű szöveges feladatokban megjelenő szá-
mításokat.

4. Páratlan és páros számokat, számok többszöröseit és osztóit, kerekítéseket (tízesekre, 
százasokra, ezresekre, tízezresekre) és becsléseket tartalmazó feladatok megoldása.

5. Természetes számok és a velük végzett műveletek tulajdonságainak többszöri alkalma-
zása szöveges feladatok megoldása során.

kifejezések, egyszerű egyenletek és összefüggések (15%)
1. Nyitott mondatok hiányzó értékének vagy hiányzó műveletének megtalálása (pl. 17 + 

X = 29). 
2. Ismeretlent is tartalmazható szituációt leíró kifejezés vagy nyitott mondat azonosítása 

vagy felírása. 
3. Jól körülírt sorozat (mintázat) szabályának azonosítása és alkalmazása (pl. szom szédos 

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

közönséges és tizedes törtek (10%)
1. A közönséges tört fogalmának megértése: a tört mint egy egység vagy több elemből álló 

csoport része; közönséges törtek megjelenítése szövegesen, számokkal vagy modellek-
kel; egyszerű közönséges törtek összehasonlítása és nagyság szerinti sorba rendezése; 
egyszerű közönséges törtek összeadása és kivonása szöveges feladatok esetén is. (A tör-
tek nevezője: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 vagy 100.)

2. Tizedesjegyek értelmezése, beleértve a tizedes törtek megjelenítését szövegesen, szá-
mokkal vagy modellekkel; tizedes törtek összehasonlítása, nagyság szerinti sorba rende-
zése és kerekítése; tizedes törtek összeadása és kivonása szöveges feladatok esetén is. 
(A tizedes törtes feladatok egy vagy két tizedesjeggyel rendelkező törteket tartalmaznak, 
lehetővé téve ezzel a pénzzel kapcsolatos számításokat.)

Mérés és geometria

Mérés (15%)
1. Hosszmérés és hosszbecslés (milliméter, centiméter, méter, kilométer); hosszúsággal 

kapcsolatos szöveges feladatok.
2. Tömeggel (gramm és kilogramm), térfogattal (milliliter és liter) és idővel (perc és óra) 

kapcsolatos szöveges feladatok megoldása; megfelelő típusú és nagyságú egységek azo-
nosítása, méretarány értelmezése.

3. Sokszögek kerületének, téglalapok területének, valamint egész és nem egész négyze-
tekkel lefedett geometriai alakzatok területének kiszámítását, illetve kockákkal kitöltött 
térfogatok meghatározását igénylő feladatok megoldása.

Geometria (15%)
1. Párhuzamos és merőleges egyenesek felismerése és rajzolása; különböző nagyságú szö-

gek felismerése, rajzolása és összehasonlítása (pl. derékszög, derékszögnél nagyobb 
vagy kisebb szög). 
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2. Közismert síkbeli geometriai alakzatok jellemzése, összehasonlítása és rajzolása elemi 
tulajdonságok ismeretében, beleértve a tengelyes és forgásszimmetriát is.

3. Közismert térbeli geometriai alakzatok (kocka, téglalap alapú hasáb, kúp, henger, gömb) 
jellemzése, összehasonlítása és összekapcsolása különböző síkbeli megjelenítésükkel.

adatok

Adatleolvasás, adatértelmezés és adatábrázolás (15%)
1. Táblázatban, piktogramon, oszlopdiagramon, vonaldiagramon és kördiagramon szereplő 

adatok leolvasása, értelmezése.
2. Adatok rendszerezése és megjelenítése kérdések megválaszolásának segítése céljából.

Adatok használata szöveges feladatok megoldása során (5%)
1. Megjelenített adatok alapján olyan kérdések megválaszolása, amelyek többet várnak el 

a közvetlen adatleolvasásnál (pl. feladatok megoldása és számítások végrehajtása az 
adatok segítségével, két vagy három forrásból származó adatok kombinálása, következ-
tetések levonása az adatok alapján). 

Tartalmi területek – 8. évfolyam 

A következő táblázat a 8. évfolyam számára meghatározott tartalmi területeket mutatja, és 
azt, hogy ezek milyen arányban jelennek meg a mérésben. 

Minden tartalmi terület témaköröket foglal magában, és minden témakör további rész-
témaköröket tartalmaz. A 8. évfolyamos mérésben minden résztémakör körülbelül azonos 
arányban szerepel. 

TIMSS 2019 – 8. évfolyam
Tartalmi terület Százalékos arány a mérésben

Számok 30

Algebra 30

Geometria 20

Adat és valószínűség 20

Számok 

Egész számok (10%)
1. Számokkal kapcsolatos szabályok és a velük végzett számítások ismerete; számok több-

szöröseinek és osztóinak megtalálása és használata, prímszámok felismerése, számok 
hatványainak és 144-ig a négyzetszámok négyzetgyökének kiszámítása, természetes 
számok négyzetgyökét tartalmazó szöveges feladatok megoldása.

2. Pozitív és negatív számokkal történő számítások, velük kapcsolatos szöveges feladatok 
megoldása, beleértve a számegyenesen vagy más modelleken (veszteségek és nyeresé-
gek, hőmérők) történő lépegetéseket.

közönséges és tizedes törtek (10%) 
1. Különböző modellek és megjelenítések használata; közönséges és tizedes törtek ösz-

szehasonlítása és nagyság szerinti rendezése, ekvivalens közönséges törtek és tizedes 
törtek felismerése. 

2. Számítások közönséges és tizedes törtekkel, szöveges feladatokban is. 

Arány, arányosság és százalék (10%)
1. Ekvivalens arányok azonosítása és megtalálása; adott szituáció modellezése arány alkal-

mazásával és mennyiség felosztása megadott aránynak megfelelően. 
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2. Százalékos összefüggéseket vagy arányosságokat tartalmazó szöveges feladatok meg-
oldása, átváltás százalékok, törtek és tizedes törtek között.  

Algebra 

Algebrai kifejezések, műveletek és egyenletek (20%)
1. Egy kifejezés vagy képlet helyettesítési értékének megadása a változók adott értékei 

mellett. 
2. Összeadást, szorzatot és hatványt tartalmazó algebrai kifejezések egyszerűsítése és 

összehasonlítása annak megállapításához, hogy ekvivalensek-e egymással. 
3. Kifejezések, egyenletek, egyenlőtlenségek felírása szituációk modellezéséhez. 
4. Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek és kétismeretlenes elsőfokú egyenletrendszerek 

megoldása, ideértve a valós élethelyzeteket leírókat is.

Összefüggések és függvények (10%) 
1. Lineáris függvények táblázatos, grafikonos vagy szöveges ábrázolásának értelmezése, 

összekapcsolása, valamint ilyen ábrázolások elkészítése, lineáris függvények tulajdonsá-
gainak azonosítása, meredekség, metszéspontok meghatározása.

2. Nem lineáris függvények táblázatos, grafikonos vagy szöveges ábrázolásának értelmezé-
se, összekapcsolása, valamint ilyen ábrázolások elkészítése, sorozaton belüli összefüggés 
(minta) általánosítása számokkal, szövegesen vagy algebrai kifejezésekkel.

Geometria

Geometriai alakzatok és mérés (20%)
1. Különböző fajtájú szögek és egyenespárok azonosítása és rajzolása, egyenesek által meg-

határozott szögek, valamint geometriai alakzatokon lévő szögek közötti összefüggések 
használata szöveges feladatok megoldásához, ezeken a szögek nagysága, a szakaszok 
hossza, valamint a koordináta-rendszerben lévő pontokkal kapcsolatos szöveges felada-
tok megoldása.

2. Kétdimenziós alakzatok azonosítása és geometriai tulajdonságaik ismeretében szöveges 
feladatok megoldása, kerület, terület, Pitagorasz-tétel.

3. Geometriai transzformációk (eltolás, tükrözés, forgatás) felismerése és alkalmazása a sík-
ban; egybevágó és hasonló háromszögek, négyszögek azonosítása és velük kapcsolatos 
feladatok megoldása.

4. Háromdimenziós alakzatok azonosítása és geometriai tulajdonságaik ismeretében szöve-
ges feladatok megoldása, felszín és térfogat, háromdimenziós alakzatok összekapcsolása 
kétdimenziós megjelenítésükkel.

Adat és valószínűség

Adat (15%) 
1. Egy vagy több adatforrásból származó adatok olvasása és értelmezése (pl. intrapoláció, 

extrapoláció, összehasonlítások elvégzése, következtetések levonása).
2. Adatgyűjtés során a megfelelő eljárások azonosítása; adatok rendszerezése és meg-

jelenítése kérdések megválaszolásához.
3. Statisztikai jellemzők (pl. átlag, medián, módusz, terjedelem) számítása, használatuk és 

értelmezésük eloszlások vizsgálatához; szórás és kiugró értékek hatásának felismerése.

valószínűség (5%)
1. Egyszerű és összetett események: a) elméleti valószínűség meghatározása (egyenlő 

valószínűségi kimenetel esetén, pl. dobás szabályos dobókockával) vagy b) tapasztalati 
valószínűség becslése (tapasztalati kimenetel esetén).
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Számológép-használat

Az eddigi TIMSS-mérések gyakorlatának megfelelően a 4. évfolyamos tanulók nem használ-
hattak számológépet sem a papíralapú, sem az elektronikus mérés során. A 8. évfolyamos 
tanulók használhattak számológépet, habár a mérésben szereplő matematikafeladatok 
számológép-semlegesek, azaz nem kerülnek előnybe, illetve hátrányba azok, akiknek van, 
illetve nincs számológépük. A papíralapú TIMSS-mérés következetes maradt abban, hogy 
a 8. évfolyamos tanulók magukkal hozhatták és használhatták saját számológépüket, 
ahogy az eddigi mérések során. Az eTIMSS-mérésben azonban a 8. évfolyamos tanulók 
számára rendelkezésre állt a felületről elérhető, beépített számológép, és nem használhatták 
saját számológépüket. A beépített, képernyőn megjelenő számológépen a 4 alapművelet 
(+, −, ·, :) és a négyzetgyök található. Az eTIMSS-re történő átállás a számológépek egy-
ségesítését eredményezi.

kognitív területek

A következő táblázat azt mutatja, hogy a matematikafeladatok megoldásához szükséges 
gondolkodási műveletek rendszerezése során milyen kognitív területeket alakítottak ki, és 
ezek milyen arányban jelennek meg a mérésben. Minden kognitív területen belül további 
alkategóriákat hozták létre, és definiálták, hogy ezekbe milyen gondolkodási műveletek 
tartoznak. A kognitív területek mindkét évfolyamon azonosak, azonban az arányuk év-
folyamonként eltérő.

kognitív terület
Százalékos arány a mérésben (%)

4. évfolyam 8. évfolyam
Ismeret 40 35

Alkalmazás 40 40

Értelmezés 20 25

Ismeret 

1. Felidézés 
Definícióknak, szakkifejezéseknek, a számok tulajdonságainak, mértékegységek nek, geo-
met riai tulajdonságoknak, valamint matematikai jelöléseknek (pl. a ∙ b = ab, a + a + a = 
3a) a felidézése. 

2. Felismerés 
Számok, kifejezések, mennyiségek és alakzatok felismerése. Matematikailag ekvivalens ob-
jektumok 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 végre-
hajtása természetes számokkal, közönséges és tizedes törtekkel, valamint egész számokkal. 
Rutin algebrai műveletek végrehajtása. 

5. kigyűjtés
Információk gyűjtése grafikonról, táblázatból, szövegből vagy más forrásokból. 

6. Mérés 
Mérőeszközök használata; megfelelő mértékegységek kiválasztása. 
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Alkalmazás 

1. kiválasztás/meghatározás 
A hatékony/megfelelő műveletek, stratégiák és eszközök kiválasztása, meghatározása ma-
tematikai problémák megoldásához, ahol léteznek ismert módszerek a megoldásra.

2. Ábrázolás/modellezés 
Adatok megjelenítése táblázatban vagy diagramon, grafikonon; probléma szituációját model-
lező 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 eljá-
rásokat tartalmazó problémák esetén. 

értelmezés

1. Elemzés 
Számok, kifejezések, mennyiségek és alakzatok közötti összefüggések meghatározása, 
leírása vagy alkalmazása. 

2. Összekapcsolás 
Különböző tudáselemek és egymással összefüggésbe hozható ábrázolások és eljárások kö-
zötti kapcsolat kialakítása a probléma megoldásában. 

3. értékelés 
Alternatív problémamegoldási 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 tanulók teszten elért teljesítményét ún. képességpontokban lehet mérni. A képesség-
pontok segítségével össze lehet hasonlítani a tanulók teljesítményét, de ezek alapján még 
nem lehet meghatározni, hogy milyen matematikai tudás birtokában vannak a tanulók. 
Ehhez szükség van az ún. képességszintekre is. A TIMSS négy képességszintre osztotta 
a képességskáláját, és minden egyes képességszint esetében meghatározta az adott szint-
hez tartozó feladatok megoldásához szükséges gondolkodási műveletek összességét. Ha 
egy tanuló a képességpontja alapján elért egy adott képességszintet, akkor nemcsak az 
adott szintnél meghatározott ismeretekkel, hanem az annál alacsonyabb képességszintek 
ismereteivel is rendelkezik.

A kialakított négy képességszint:

• alacsony
• átlagos
• magas
• kiváló
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A következőkben az egyes szintekhez tartozó képességpont-intervallumok, illetve a szintek-
hez tartozó rövid és részletes szintleírások olvashatók a 4., majd a 8. évfolyamos tanulókra 
vonatkozóan.

Az 1–4. példafeladat a 4. évfolyam, az 5–7. példafeladat a 8. évfolyam számára kiala-
kított képességszintekhez tartozó feladatokból tartalmaz egyet-egyet.

4. évfolyam 

Alacsony szint (400–475 képességpont között) 

A tanulók rendelkeznek bizonyos alapvető matematikai ismeretekkel. 

Rövid 
leírás

• Képesek az egy- és a kétjegyű természetes számok körében összeadást, kivonást, szor-
zást és osztást elvégezni. 

• Meg tudnak oldani egyszerű szöveges feladatokat.
• Van némi ismeretük az 1 számlálójú törtekről és a közismert geometriai alakzatokról.
• Le tudnak olvasni adatokat egyszerű oszlopdiagramokról, táblázatokból, és képesek meg-

kezdett oszlopdiagramos ábrázolást befejezni, táblázatot kiegészíteni.

Részletes 
leírás

• Eligazodnak az ezres nagyságrendű számok világában.
• Tudnak természetes számokat nagyság szerint sorba rendezni, összeadni és kivonni.
• Tudnak kétszámjegyű számokkal szorzást és osztást elvégezni.
• Képesek egyszerű, egylépéses szöveges feladatokat, nyitott mondatokat megoldani.
•  Felismerik az 1 számlálójú törtek grafikus megjelenítését.
• Felismerik a két- és háromdimenziós geometriai alakzatokat.
• Képesek adatokat leolvasni egyszerű diagramokról és táblázatokból.

Átlagos szint (475–550 képességpont között) 

A tanulók képesek alapvető matematikai ismereteiket alkalmazni egyszerű szituációkban.

Rövid 

leírás

•  Képesek a három- és a négyjegyű természetes számok körében összeadást, kivonást, 
szorzást és osztást elvégezni a szöveges feladatokban megjelenő szituációk széles köré-
ben. 

•  Tudnak egyszerű tulajdonságokkal rendelkező alakzatokat azonosítani, megrajzolni.
•  Le tudnak olvasni diagramon, táblázatban szereplő információkat, el tudják látni azokat 

feliratokkal és értelmezni tudják őket. 

Részletes 

leírás

•  Tisztában vannak a négyjegyű természetes számokkal. Tudnak négyjegyű számokat ösz-
szeadni és kivonni, valamint háromjegyű számokkal szorzást és osztást elvégezni különféle 
szituációkban, beleértve a kétlépéses feladatokat is. 

•  Azonosítani tudnak egyszerű szituációt modellező kifejezéseket.
•  Valamennyire ismerik a közönséges és a tizedes törteket. Meg tudnak oldani összeadást 

és kivonást tartalmazó szöveges feladatokat, beleértve az órával és perccel kapcsolatos 
szituációkat is.

•  Képesek egyszerű tulajdonsággal rendelkező alakzatokat azonosítani vagy meg raj zolni, 
és össze tudnak kapcsolni két- és háromdimenziós alakzatokat. 

• Le tudnak olvasni diagramon, táblázatban szereplő információkat, el tudják látni azokat 
feliratokkal, és értelmezni tudják őket.

29. o.

30. o.
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Magas szint (550–625 képességpont között) 

A tanulók képesek ismereteiket és tudásukat alkalmazni szöveges feladatok megoldása során.

Rövid 
leírás

•  Tisztában vannak a természetes számok fogalmával, ezt tudják alkalmazni kétlépéses 
szöveges feladatok megoldása során. 

•  Ismeretekkel rendelkeznek a számegyenes, többszörös, osztó, kerekítés fogalmáról és 
a közönséges, illetve tizedes törtekkel végzett műveletekről.

•  Képesek értelmezni alakzatok és szögek geometriai tulajdonságait, jellemzőit.
•  Szöveges feladatok megoldásához adatokat tudnak gyűjteni táblázatokból, különféle dia-

gramokról, és értelmezni is tudják azokat.

Részletes 
leírás

•  Tisztában vannak a természetes számok fogalmával, ezt tudják alkalmazni kétlépéses 
szöveges feladatok megoldása során. 

•  Tudnak kétjegyű számokat szorozni, és meg tudnak oldani számegyenessel, közönséges 
és tizedes törtekkel kapcsolatos feladatokat.

•  Ismeretekkel rendelkeznek a többszörösök és osztók területén, tudnak számokat kerekí-
teni.

•  Tudják azonosítani a szituációt leíró kifejezést, és képesek azonosítani és követni a sza-
bályt egy jól definiált mintában. Képesek csoportosítani és összehasonlítani a tulajdonsá-
gaik alapján különféle geometriai alakzatokat és szögeket.

•  Tisztában vannak a tengelyes szimmetriával, és felismerik a kapcsolatot a két- és há-
romdimenziós alakzatok között. Képesek megoldani szöveges feladatokat táblázatokban, 
kördiagramon, piktogramon, vonal vagy oszlopdiagramon ábrázolt adatok értelmezésével.

•  Össze tudnak vetni két különböző forrásból származó adatot, és következtetéseket képe-
sek levonni.

kiváló szint (625 képességpont felett) 

A tanulók viszonylag összetett szituációkban képesek ismereteiket és tudásukat alkalmazni 
és érveiket megfogalmazni.

Rövid 
leírás

•  Meg tudnak oldani különféle, természetes számokat tartalmazó többlépéses szöveges 
feladatokat, magabiztos ismerettel rendelkeznek a közönséges és a tizedes törtekről.

•  Képesek két- és háromdimenziós alakzatokkal kapcsolatos ismereteiket különféle szituá-
ciókban alkalmazni.

•  Tudnak adatokat ábrázolni és értelmezni többlépéses probléma megoldásához.

Részletes 
leírás

•  Meg tudnak oldani különféle, természetes számokat tartalmazó többlépéses szöveges 
feladatokat

•  Képesek egynél több megoldást találni egy szöveges feladatra.
•  Magabiztos ismerettel rendelkeznek a közönséges törtekről, ideértve a különböző nevezőjű 

törteket is.
•  Tudnak nagyság szerint sorba rendezni, összeadni és kivonni egy és két tizedes jeggyel 

rendelkező számokat.
•  Képesek két- és háromdimenziós alakzatokkal kapcsolatos ismereteiket különféle szituá-

ciókban alkalmazni.
•  Tudnak párhuzamos egyeneseket rajzolni és alakzatok területével és kerületével kapcso-

latos feladatokat megoldani.
•  Ismerik a vonalzó használatát, és meg tudják mérni olyan tárgyak hosszúságát, amelyek-

nél a vonalzó kezdő- vagy végpontja nem egész egységre esik, továbbá le tudnak olvasni 
értékeket más mértékegységű skáláról is.

•  Tudnak adatokat ábrázolni és értelmezni többlépéses probléma megoldásához.

31. o.
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8. évfolyam 

Alacsony szint (400–475 képességpont között) 

A tanulók rendelkeznek némi ismerettel a természetes számok, valamint az egyszerű diag-
ramok témakörben.

Részletes 
leírás

•  Elemi ismeretekkel rendelkeznek a természetes számokról. 
•  Meg tudnak feleltetni egymásnak táblázatokat és oszlopdiagramokat, kördiagramokat.

Átlagos szint (475–550 képességpont között) 

A tanulók alapvető matematikai ismereteiket különböző szituációkban képesek alkalmazni.

Rövid 
leírás

• Képesek természetes számokat, negatív számokat, tizedes törteket és arányosságot tar-
talmazó problémákat megoldani. 

• Alapvető ismeretekkel rendelkeznek a kétdimenziós alakzatok tulajdonságairól.
• Adatokat tudnak leolvasni diagramokról, és értelmezni tudják azokat, elemi ismeretekkel 

rendelkeznek a valószínűségről.

Részletes 
leírás

• Képesek természetes számokat, negatív számokat, tizedes törteket és arányokat tartal-
mazó problémákat megoldani. 

• Alapvető ismeretekkel rendelkeznek a kétdimenziós alakzatok tulajdonságairól.
• Táblázatban megadott vagy oszlopdiagramon, grafikonon ábrázolt adatokat tudnak le-

olvasni és értelmezni.
• Elemi ismeretekkel rendelkeznek a valószínűségről.

Magas szint (550–625 képességpont között) 

A tanulók képesek alkalmazni tudásukat és ismereteiket viszonylag összetett szituációkban.

Rövid 
leírás

• Meg tudnak oldani közönséges törtekkel, tizedes törtekkel, arányokkal, arányossággal 
kapcsolatos feladatokat.

• Alapvető ismeretekkel rendelkeznek az algebrai kifejezésekkel és az egyenletekkel kap-
csolatos eljárások terén.

• Meg tudnak oldani szögekkel kapcsolatos különféle feladatokat, háromszögekkel, pár-
huzamos egyenesekkel, téglalapokkal, egybevágó és hasonló alakzatokkal kapcsolatos 
problémákat.

• Képesek különféle diagramokról származó adatokat értelmezni, és kimenetelekkel, való-
színűséggel kapcsolatos egyszerű feladatokat meg tudnak oldani.

Részletes 
leírás

• Meg tudnak oldani közönséges törtekkel, tizedes törtekkel, arányokkal, arányossággal 
kapcsolatos feladatokat.

• Alapvető ismeretekkel rendelkeznek az algebrai kifejezésekkel kapcsolatos eljárásokról.
• Meg tudják határozni különféle kifejezések és képletek értékét, olyanokét is, amelyek 

hatványokat is tartalmaznak.
• Képesek adott szituációhoz tartozó algebrai kifejezéseket azonosítani.
• Képesek azonosítani elsőfokú egyenletek és kétismeretlenes elsőfokú egyenletrendsze-

rek megoldását, és ki tudják választani azokat az értékeket, amelyek kielégítenek két 
egyenlőtlenséget.

• Képesek meghatározni számsorozat vagy geometriai minta adott tagját. Meg tudnak oldani 
szögekkel kapcsolatos különféle feladatokat, háromszögekkel, párhuzamos egyenesekkel, 
téglalapokkal, egybevágó és hasonló alakzatokkal kapcsolatos problémákat.

• Egyenes vagy alakzat rajzolásához képesek pontokat beazonosítani a koordináta-rend-
szerben.

• Képesek téglatesteket vizualizálni. Képesek kördiagramról, vonaldiagramról, oszlopdiag-
ramról származó adatokat értelmezni feladatok megoldásához és magyarázatok alkotá-
sához.

• Tudnak átlagot számolni. 
• Meg tudnak oldani egyszerű, kimenetelekkel és valószínűséggel kapcsolatos feladatokat.

33. o.
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kiváló szint (625 képességpont felett) 

A tanulók képesek ismereteik alkalmazására, tudnak indokolni, elsőfokú egyenleteket meg-
oldani, és tudnak általánosítani.

Rövid 
leírás

• Meg tudnak oldani közönséges törtekkel, arányokkal és arányossággal kapcsolatos prob-
lémákat, és igazolni tudják következtetésüket. 

• Geometriai alakzatokkal kapcsolatos ismereteik segítségével meg tudnak oldani különböző 
szögekkel, területtel és felszínnel kapcsolatos problémákat.

• Tudnak átlagot és mediánt számolni, és tisztában vannak azzal, hogy az adatokban történő 
változás hogyan hat az átlagra. 

• Meg tudnak oldani várható értékkel kapcsolatos feladatokat.

Részletes 
leírás

• Meg tudnak oldani közönséges törtekkel, arányokkal és arányosággal kapcsolatos prob-
lémákat, és igazolni tudják következtetésüket. 

• Tudnak indokolni különböző típusú absztrakt és többlépéses szituációkban.
• Fel tudnak írni és meg tudnak oldani elsőfokú egy vagy két ismeretlent tartalmazó egyen-

leteket. 
• Azonosítják táblázatban, grafikonon vagy egyenlettel megadott elsőfokú függvények tu-

lajdonságait, 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 is-

mereteik segítségével meg tudnak oldani különböző problémákat.
• Meg tudnak oldani területtel és felszínnel kapcsolatos feladatokat.
• Tudják alkalmazni a Pitagorasz-tételt egy háromszög oldalhosszúságának meghatározá-

sához.
• Alkalmazzák a geometriai alakzatokról, párhuzamos egyenesekről, szögekről tanult össze-

függéseket a koordináta-rendszeres feladatok megoldásához. Tudnak átlagot és mediánt 
számolni, és tisztában vannak azzal, hogy az adatokban történő változás hogyan hat az 
átlagra. 

• Meg tudnak oldani várható értékkel kapcsolatos feladatokat.

eredMények

Ez a fejezet a TIMSS 2019 mérésben részt vevő országok 4. és 8. évfolyamos tanulóinak 
matematikából elért átlageredményeit ismerteti, továbbá bemutatja azt is, hogy a magyar 
tanulók teljesítménye hogyan viszonyul a többi részt vevő országéhoz. Az eredményeket 
megvizsgáljuk az egyes tartalmi, illetve kognitív részterületekre bontva is, és kiderül, van-e 
különbség a fiúk és a lányok teljesítménye között. Bemutatjuk, milyen a tanulók megoszlása 
az egyes képességszinteken Magyarországon és a többi részt vevő országban, és hogyan 
változtak az eredményeink a korábbi évekhez viszonyítva. 

Átlageredmények

A teljes TIMSS-teszten elért eredmények egy 500-as átlagú (TIMSS-skálaátlag), 100 pont 
szórású skálára vetítve vizsgálhatók. 

Az országok átlageredménye az 1. és a 2. ábrán látható. 
Az ábrákon átlageredményük szerinti sorrendben vannak feltüntetve az országok. Az 

átlagpontszámok mellett szereplő nyíl azt jelzi, hogy az eredmény statisztikailag jobb vagy 
rosszabb a TIMSS-skálaátlagnál, ha nincs nyíl, akkor az eredmény nem tér el szignifikánsan 
ettől az átlagtól. Azoknak az országoknak a neve mellett, amelyek eredménye statisztikailag 
megegyezik a magyarral, egy kör szerepel.

Az ábrák jobb oldalán látható az országok 5-ös, 25-ös, 75-ös és 95-ös percentilis érté-
ke, ennek segítségével megállapítható, hogy milyen széles tartományon belül oszlik meg a 
tanulók többségének eredménye. A 25-ös és 75-ös percentilis közötti eredményt a tanulók 
50 százaléka éri el, az 5-ös és 95-ös percentilis közötti eredmények a tanulók 90 százalé-
kának az eredményét mutatják.

35. o.
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4. évfolyam

A legjobban teljesítő részt vevő országok továbbra is a távol-keleti régióból kerültek ki: 
Szingapúr, Hongkong, a Koreai Köztársaság, Tajvan és Japán, eredményük 625 és 593 pont 
között van, több mint 100 ponttal jobb eredményük, mint az 500-as TIMSS-skálaátlag. Az 
őket követő országok között már több európai ország is megjelenik, kiemelkedik közülük 
Oroszország (567 pont), Észak-Írország (566) és Anglia (556) eredménye. Magas átlag-
pontszámot értek el a teszten Írország, Lettország, Norvégia, Litvánia, Ausztria, Hollan-
dia, Csehország, Belgium (flamand), Ciprus és Finnország tanulói is (548 és 532 közötti 
pontszámmal).

A 4. évfolyamos magyar tanulók 523 pontot értek el a TIMSS 2019 teszten, eredményünk 
a TIMSS-átlag felett van. Statisztikailag hasonló eredményt ért Portugália, Dánia, Török-
ország, Svédország, Németország és Lengyelország, amelyeknek az átlageredménye 525 
és 516 közötti. A magyar negyedikesek statisztikai szempontból is jobban teljesítettek, mint 
több európai ország, például Bulgária, Olaszország, Szlovákia, Horvátország, Málta, Szerbia, 
Spanyolország és Franciaország tanulói vagy mint az ausztrál vagy a kanadai diákok.

8. évfolyam

A legeredményesebb országokat tekintve ugyanazok teljesítettek kimagaslóan, mint a 4. év-
folyamosoknál, csak a sorrend más: Szingapúr, Tajvan, a Koreai Köztársaság, Japán és 
Hongkong, átlageredményük 616 és 578 pont közötti, eredményük jóval a nemzetközi átlag 
felett van. Az európai országok közül Oroszország érte el a legjobb eredményt 543 ponttal, 
az átlagpontszám alapján őket követő országok (Írország, Litvánia, Izrael és Ausztrália) 
tanulói statisztikai szempontból hazánkhoz hasonló eredményt értek el a teszten.

A 8. évfolyamos magyar tanulók 517 pontos eredménye a TIMSS-átlag felett van, a részt 
vevő országok eredményét tekintve a felső harmadba tartozunk. Ausztrália, az Egyesült 
Államok,  Anglia és Finnország tanulói is a magyar eredményekhez hasonlóan teljesítettek 
(517 és 509 közötti átlagpontszámmal). Magyarországnál gyengébb, de a nemzetközi átlag 
feletti eredményt elérő országok között szerepel még Norvégia, Svédország, Ciprus és Por-
tugália. A magyar eredmény jobb Olaszország, Franciaország és Románia eredményeinél is, 
akik a nemzetközi átlag alatt teljesítettek.

Az Európai Unió tagállamainak átlaga 504 pont, ebben az országcsoportban a három 
legmagasabb átlageredményt Írország (524), Litvánia (520) és Magyarország (517) érte el.

A tartalmi és kognitív területek szerinti 
eredmények
A tesztekben elegendő számú feladat szerepel ahhoz, hogy a tartalmi és kognitív területek 
mentén is lehessen vizsgálni az eredményeket. Ezen eredmények alapján megállapítható, 
melyek azok a területek az egyes országokban, amelyeken jobban, illetve gyengébben tel-
jesítenek a tanulók.

A 4. és 5. táblázat a tartalmi területekre, a 6. és 7. táblázat a kognitív területekre vo-
natkozó eredményeket tartalmazza. A táblázatokból leolvasható, hogy az országok mi lyen 
teljesítményt nyújtottak az egyes részterületeken, ez hány ponttal tér el a teljes teszten 
elért eredményüktől, illetve ez az eltérés statisztikailag jelentősnek nevezhető-e.

4. évfolyam

A tartalmi területeket vizsgálva a részt vevő országok közel felében három tartalmi területen 
is mutatkozik valamilyen irányú szignifikáns eltérés a részterületen és a teljes teszten elért 
eredmény között, az országok felénél csak két tartalmi területen tapasztalható szignifikáns 
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eltérés a teljes teszten elért eredményhez képest. Csak két olyan ország van (Albánia és 
Chile), ahol nincs szignifikáns különbség a teljes teszten és az egyes tartalmi területeken 
elért eredmények között.

A tartalmi területeket vizsgálva a Számok tartalmi terület az, ahol az országok csaknem 
felében jobb átlageredmények születtek, mint a teljes teszten, illetve az Adatok tartalmi 
terület az, ahol az országok több mint fele gyengébben teljesített, mint a teljes teszten, és 
ezek a különbségek már statisztikailag is jelentősnek bizonyultak.

A statisztikai szempontból is jelentős különbségeket vizsgálva az országok többségére 
az jellemző, hogy a Számok területen jobb, a másik két területen gyengébb eredményt értek 
el, mint a teljes teszten.

A magyar 4. évfolyamos tanulók esetében is ez figyelhető meg, a teljes teszten elért 
523 pontos eredményhez képest a Számok területen elért +7 pontos különbség, valamint 
a Mérés és geometria területen elért –4 pontos és az Adatok területen elért –15 pontos 
különbség már statisztikailag is jelentősnek tekinthető. Szingapúrban, Olaszországban és 
Írországban is hasonló eredmények láthatók, mint hazánkban, míg Lengyelországban épp 
ellenkezőleg, a Számok területen teljesítenek leggyengébben a tanulók, és a Mérés és geo-
metria tartalmi terület az erősebb.

A kognitív területeken elért részeredményeket vizsgálva a részt vevő 58 ország közül 
16-nál (pl. Oroszország, Litvánia, Egyesült Államok, Belgium [flamand], Török ország, Svéd-
ország, Azerbajdzsán, Bulgária, Kazahsztán, Spanyolország) figyelhető meg az, hogy mind a 
három részterületen statisztikailag is jelentős mértékű eltérés van a részterület eredménye 
és a teljes teszten elért átlageredmény között. Ezek közül 10 ország esetében az a tenden-
cia, hogy az Ismeret és Értelmezés területen statisztikailag is gyengébb, míg az Alkalmazás 
területen statisztikailag jobb az eredmény a teljes teszten elért eredményhez képest.

Az országok csaknem felénél csak két részterületen van statisztikailag is jelentős eltérés 
a részterületen elért eredmény és a teljes teszten elért eredmény között.

Csak Magyarország, Horvátország és Málta az, ahol nincs jelentős eltérés az egyes 
kognitív részterületek eredménye és teljes teszt eredménye között. Hazánk esetében az 
Ismeret területen tapasztalt +1, az Alkalmazás területen lévő –2 és az Értelmezés területen 
megjelenő –1 pontos különbségek statisztikailag sem nevezhetők jelentősnek. 

Általánosságban elmondható, hogy az országok az Ismeret területen jobban teljesíte-
nek, az Alkalmazás területen jobban vagy hasonlóan teljesítenek, az Értelmezés területen 
pedig gyengébben teljesítenek, mint a teljes teszten.

8. évfolyam

A mérésben részt vevő 39 ország négyötödénél legalább három tartalmi területen sta-
tisztikailag is eltér az részterületen elért átlageredmény és a teljes teszten elért ered mény. 
Chile az egyetlen ország, ahol csak egy tartalmi területen van (Adat és valószínűség) jelentős 
különbség a teljes teszten elért eredmény és az egyes tartalmi területeken elért eredmény 
között.

Négy olyan ország van (Magyarország, Portugália, Olaszország és Egyiptom), ahol csak 
két tartalmi területen tapasztalható statisztikailag is jelentős eltérés a részterület és a teljes 
teszt eredménye között.

A tartalmi területeket vizsgálva a Számok területen az országok közel fele a teljes tesz-
ten elért eredményhez hasonló eredménnyel rendelkezik, az Algebra területen az országok 
fele a teljes teszten elért eredményhez képest magasabb pontszámot ért el, a Geometria 
területen az országok csaknem fele, míg az Adat és valószínűség területen az országok több 
mint fele alacsonyabb pontszámot ért el, mint a teljes teszten.

A magyar 8. évfolyamos tanulók a teljes teszten elért 517 pontos eredményéhez képest 
az egyes tartalmi területeket tekintve a Számok területen hasonló eredményt (515 pont), 
az Algebra területen szignifikánsan gyengébb (509 pont), míg a Geometria területen szig-
nifikánsan jobb (521 pont), az Adat és valószínűség területen hasonló eredményt értek el 
(521 pont). A nálunk jobb eredményt elérő országoknál az Algebra és a Geometria területek 
az erősebbek.

41. o.
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A mérésben részt vevő 39 országot tekintve az országok felénél pontosan két kognitív 
területen szignifikánsan különbözik az eredmény a teljes teszten elért átlageredménytől, az 
országok egyötödénél csak egy kognitív területnél tapasztalható ez. Csak két olyan ország 
van (Kazahsztán és Grúzia), amelynek a kognitív területeken elért eredménye nem külön-
bözik szignifikánsan a teljes teszt átlageredményétől.

A kognitív területek közül a részt vevő országok kétötödénél az Ismeret területen szigni-
fikánsan gyengébb (4–14 ponttal) a tanulók teljesítménye, az országok felénél az Alkalmazás 
területen elért eredmény szignifikánsan nem különbözik a teljes teszt eredményétől, illetve 
az Értelmezés területen a részt vevő országok kétötöd része szignifikánsan jobb eredményt 
ért el (4-11 ponttal), mint a teljes teszten.

Magyarország is azon hét ország (Tajvan, Hongkong, Magyarország, Finnország, Ro-
mánia, Egyiptom, Omán) közé tartozik, amelyekről elmondható, hogy két kognitív területen 
is a teljes teszt átlageredményéhez hasonlóan teljesítettek. Közülük Tajvan és Hongkong a 
teljes teszten is kiválóan teljesített, míg Finnország hazánkhoz hasonló eredményt mondhat 
magáénak.

Hazánk 8. évfolyamos tanulói az Ismeret, illetve az Alkalmazás területen a teljes teszt 
517 pontos átlageredményéhez hasonló eredményt (516, illetve 517 pontot), míg az Értel-
mezés területen ettől szignifikánsan gyengébb eredményt (512 pont) értek el.

A fiúk és a lányok eredményei közötti különbségek

Ebben a részben azt vizsgáljuk, hogy a részt vevő országok közül melyikben van, illetve 
melyikben nincs különbség a fiúk és a lányok átlageredményei között. A 3. ábra és a 4. ábra 
a fiúk és a lányok eredményeit tartalmazza a vizsgált évfolyamok szerinti bontásban. A 8. és 
a 9., illetve a 10. és a 11. táblázatban a magyar tanulóknál tapasztalt különbségek láthatók 
tartalmi és kognitív részterületek szerinti bontásban.

4. évfolyam

A 3. ábra adatai alapján látható, hogy a részt vevő országok többségében a fiúk szignifikán-
san jobb eredményt értek el, mint a lányok. Ezekben az országokban a fiúk és a lányok kö-
zötti különbség 5 és 19 pont között van. A legjobban teljesítő hat ország közül Szingapúrban, 
a Koreai Köztársaságban és Oroszországban is az figyelhető meg, hogy a fiúk szignifikánsan 
jobb eredményt értek, mint a lányok, de ezekben az országban kisebb a nemek közötti 
különbség (5–8 pont). A lányok a fiúknál szignifikánsan jobb eredményt csak 4 országban 
értek el: Fülöp-szigetek, Szaúd-Arábia, Dél-afrikai Köz társaság, Omán. Az európai országok 
közül Szerbiában látható még 2 pontos eredménykülönbség a lányok javára, de ez az eltérés 
statisztikailag még nem jelentős.

A magyar eredményeket tekintve a fiúk 529 pontos eredménye szignifikánsan jobb, 
mint a lányok 518 pontos eredménye.

A hozzánk hasonló átlageredményt elérő országokra (Portugália, Dánia, Svéd ország, 
Németország, Lengyelország) is az jellemző, hogy a fiúk szignifikánsan jobb eredményt 
értek el, mint a lányok. 

Mindhárom tartalmi részterületen magasabb a fiúk átlagpontszáma, mit a lányoké, a 
Számok, illetve a Mérés és geometria területen tapasztalható 10, illetve 18 pontos különbség 
már szignifikáns is, míg az Adatok területen látható 9 pontos különbség még nem tekinthető 
statisztikailag jelentősnek.

A kognitív területeken elért eredményeket vizsgálva is az állapítható meg, hogy a fiúk 
mindhárom részterületen magasabb pontszámot értek el, és a tapasztalt pontszámkülönb-
ségek már szignifikánsak is (Ismeret részterületen: +11, Alkalmazás rész területen: +10, 
Értelmezés részterületen +17 pont).

43. o.

44. o.

46. o.

47. o.



Matematika .:. Eredmények 24

8. évfolyam

A 4. ábra adatai alapján megállapítható, hogy a részt vevő 39 ország közül 16 országban a 
fiúk magasabb pontszámot értek el, mint a lányok, ezek közül azonban csak hat országban 
van szignifikáns különbség (5–14 pont). Ezek az országok Marokkó, Franciaország, Portu-
gália, Izrael, Olaszország és Magyarország.

22 országban a lányok értek jobb eredményt, ezek közül hétben tekinthető ez a különb-
ség szignifikánsnak (6–41 pont). Ezek az országok a következők: Omán, Jordánia, Bahrein, 
Szaúd-Arábia, Románia, Malajzia és a Dél-afrikai Köztársaság.

A részt vevő országok közül Magyarországon legnagyobb a pontszámkülönbség a fiúk 
javára (+14 pont): a fiúk átlagosan 524 pontot, a lányok 510 pont értek el a teszten. Szintén 
nagy a nemek közötti pontszámkülönbség a fiúk javára Olaszországban (+12), a hozzánk 
hasonló átlageredménnyel rendelkező Izraelben (+11) és Portugáliában (+10) is. 

A teszten hasonló átlageredményt elérő többi országnál nincs szignifikáns különbség a ne-
mek között a teszten elért eredményekben, Litvániában, Ausztráliában és Angliában a fiúk 
oldalára, míg Írországban, az Egyesült Államokban és Finnországban a lányok oldalára billen 
a mérleg.

A négy tartalmi részterületen elért eredményeket vizsgálva megállapítható, hogy 
a fiúk mind a négy területen magasabb pontszámot értek el, mint a lányok, a Számok 
területen elért +19, a Geometria területen elért +15, az Adat és valószínűség területen 
elért +20 pontos különbségek már szignifikánsak is, ellentétben az Algebra területen ta-
pasz talt +6 ponttal.

A kognitív részterületeket illetően a fiúk, a 4. évfolyamhoz hasonlóan, minden részterü-
leten szignifikánsan jobb eredményt értek el, mint a lányok: Ismeret területen +14 ponttal, 
Alkalmazás területen +15 ponttal, Érvelés területen +17 ponttal.

A tanulók képességszintek szerinti megoszlása

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

A 4. és 8. évfolyamos tanulók képességszintek szerinti megoszlását az 5. és a 6. ábra 
szemlélteti. Az ábrán a kiváló szintet elért tanulók aránya szerint szerepelnek sorrendben az 
országok. Egy adott képességszintet elérők arányába minden olyan tanuló beleszámít, aki 
elérte az adott képességszint alsó határát, így beletartoznak a magasabb képességszinteket 
elérő tanulók is.

4. évfolyam

Az összes részt vevő országot tekintve a kiváló képességszintet elérő tanulók aránya 0 és 54 
szá zalék között mozog, míg az alacsony képességszintet el nem érő tanulók aránya 0 és 81 szá-
zalék között van.

A kimagasló teljesítményt nyújtó országok (Szingapúr, Hongkong, Koreai Köztársaság, 
Tajvan, Japán) tanulóinak képességszintek szerinti megoszlását vizsgálva megállapíthatjuk, 
hogy a kiváló szintet elérők aránya 33 és 54 százalék közötti, míg az alacsony képesség-
szintet el nem érő tanulók (leszakadók) aránya 0 és 1 százalék között mozog. Ezekben az 
országokban az átlagos szintet elérő tanulók aránya is igen magas, kb. 95 százalék körül 
mozog.

A hazánknál jobb eredményt elérő többi országokban a kimagasló szintet elérők aránya 
10–20 szá zalék, az alacsony képességszintet el nem érő tanulók aránya 4–12 százalék.

A Magyarországéhoz hasonló teljesítményt nyújtó országoknál a kiváló szintet elérők 
aránya 8–9 százalék, a leszakadóké pedig 6–7 százalék. Törökország és Német ország ki-
csit kilóg a hozzánk hasonló teljesítményt nyújtó országok sorából, mert Törökországban 
sokkal magasabb a kiváló szinten teljesítők aránya (15 százalék) és a leszakadók aránya is 
(12 százalék). Míg Németországban épp ellenkezőleg, mindkét arány alacsonyabb: 6 százalék 
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a kiváló szintet elérők aránya és 4 százalék a leszakadók aránya. Megfigyelhető, hogy Török-
országban 70 százalék az átlagos szintet elérők aránya, míg Magyarország és Németország 
esetében 74 és 75 százalék ez az arány.

Magyarországon a negyedikes tanulók 9 százaléka eléri a kiváló képességszintet, 39 szá-
zaléka az átlagos képességszintet, 74 százaléka a magas képességszintet, míg 93 százaléka 
az alacsony képességszintet. Ez azt jelenti, hogy ebben a korosztályban nálunk 7 százalék 
a leszakadók aránya. A képességszinteken található tanulók arányát tekintve elmondhatjuk, 
hogy azok a nemzetközi mediánhoz hasonlóak.

8. évfolyam

A legjobban teljesítő országok körében (Szingapúr, Tajvan, Koreai Köztársaság, Japán, 
Hongkong) a kiváló képességszintet elérők aránya 32 és 51 százalék közötti, míg az alacsony 
képességszintet el nem érők aránya 1–4 százalék. Ezekben az országokban az átlagos szin-
ten teljesítő tanulók aránya is magas, 87 százalék feletti.

A Magyarországéhoz hasonló eredményt nyújtó országoknál (Írország, Litvánia, Izrael, 
Ausztrália, Egyesült Államok, Anglia, Finnország) a kiváló képességszinten teljesítők aránya 
5 és 15 százalék között van, az alacsony képességszintet elérők aránya 87 és 93 százalék 
közötti, ezáltal a leszakadó tanulók aránya 7 és 13 százalék körül van.  

Hazánkban a 8. évfolyamos tanulók 11 százaléka éri el a kiváló képességszintet, 36 szá-
zaléka a magas képességszintet, 68 százaléka az átlagos képességszintet, és 90 százaléka 
az alacsony képességszinthez tartozó ismeretek birtokában van. A le szakadó tanulók aránya 
10 százalék. Az egyes képességszinteket elérő tanulók arányára vonatkozó adatok mind 
a négy képességszint esetében kedvezőbbek a nemzetközi mediánnál.

Az eredmények változásai

A TIMSS 2019 mérés már a hatodik, illetve a hetedik ciklust jelenti a 4., illetve a 8. évfolya-
mos tanulók nemzetközi összehasonlító mérésében (1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 
2019). 1999-ben csak a 8. évfolyamon volt mérés.

Azokban az országokban, amelyek több mérési ciklusban is részt vettek, megfigyelhető, 
hogyan változtak az átlageredmények a korábbi évekéihez képest.

A 7. és a 8. ábra adatai azt mutatják, hogy az egyes mérési években milyen átlagered-
ményeket értek el az országok negyedikes, illetve nyolcadikos tanulói, és van-e szignifikáns 
eltérés az egyes évek átlageredményei között. 

A 12. és a 13. táblázatból látható, hogyan a mérési évek során hogyan változott orszá-
gonként az egyes képességszinteket elérő tanulók aránya a 4., illetve a 8. év folyamon. 

A magyar eredmények tartalmi területek szerinti változását a 14. és a 15. táblázat, 
a kog nitív területek szerinti változásokat a 16. és a 17. táblázat mutatja, a fiúk és a lányok 
eredményének változását a 9. és a 10. ábra szemlélteti.

4. évfolyam

A legjobban teljesítő öt ország közül az előző mérés eredményéhez képest Szingapúrban és 
Tajvanon volt pontszámnövekedés, de ezek egyike sem szignifikáns. A japán negyedikesek a 
korábbival egyező eredményt értek el. Hongkong és a Koreai Köztársaság esetében tapasz-
talt 13, illetve 8 pontos átlagpontszám-csökkenés már szignifikánsnak bizonyult.

A magyar eredményekhez hasonló eredményt elérő országokat vizsgálva megállapít-
ható, hogy a korábbi eredményükhöz képest statisztikai értelemben is jelentős pontszám-
csökkenés történt Dánia, Lengyelország és Portugália esetében (14, 15, 16 pont). A svéd 
eredmények 3 ponttal növekedtek ugyan, de ez nem tekinthető szignifikáns változásnak.

Az európai országoknál az előző mérés eredményéhez képest 1 és 16 pont közötti volt 
a változás nagysága, előbbi Írországban, utóbbi Portugáliában volt megfigyelhető, utób-
bi már statisztikailag is jelentősnek tekinthető. Az európai országok közül a négy évvel 
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ezelőtti hez képes t szignifikáns pontszámnövekedés tapasztalható Angliában (10 pont), Cip-
ruson (9 pont), Hollandiában és Olaszországban (8-8 pont), illetve Horvát országban (7 pont); 
míg szignifikáns csökkenés történt Portugáliában (–16 pont), Lengyelországban (–15 pont), 
Dániában (–14 pont), flamand Belgiumban (–13 pont) és Szerbiában (–10 pont). A 2015-ös 
pontszámokhoz képest csökkenés (bár nem szignifikáns) tapasztalható Finnország, Francia-
ország, az Egyesült Államok és Spanyolország negyedikeseinek az eredményeiben.

A magyar negyedikesek eredményét vizsgálva megállapítható, hogy a TIMSS 2019-es 
mérésben a 2011-es és 2015-ös mérés eredményéhez hasonló eredményt értünk el, 
a 2007-es méréshez képest azonban szignifikáns a 14 pontos növekedés. A 2019-es ada-
tok alapján a magyar diákok átlageredménye, illetve az eredmények eloszlása leginkább 
a 2003-as eredményhez hasonlítható. 

Míg 2019-ben a Számok (530) tartalmi terület volt az, ahol 4. évfolyamos ta nulóink 
jobban teljesítettek a másik két tartalmi területhez képest (Mérés és geometria 519 pont, 
illetve Adatok 509 pont), addig korábban, 2015-ben és 2011-ben a három részterület közül 
a Mérés és geometria tartalmi terület volt a legerősebb. 

A 2015-ös eredményekhez képest 2019-ben csak az Adatok területen van szignifikáns 
változás. A Számok tartalmi területen a 2015-ös eredményhez képest gyakorlatilag nem 
változott (1 ponttal csökkent) az átlagpontszám, de a 2011-es és 2007-es eredményekhez 
képest ez 16 pontos szignifikáns növekedést jelent. A Mérés és geometria területen a négy 
évvel korábbihoz képest 17 ponttal csökkent a pontszám, 2011-hez képest 1 ponttal alacso-
nyabb a most elért eredmény, de a 2007-es adatoknál még ez is 13 ponttal több. Az Adatok 
részterületen 2015-höz és 2011-hez képest is alacsonyabb a pontszám (5, illetve 2 pont), 
de 11 ponttal jobb, mint a 2007-es eredmény.

Az egyes kognitív területeken elért eredmények alapján megállapítható, hogy az előző 
évekhez hasonlóan továbbra is az Ismeret részterület az, ahol – ha kicsivel is, de – a legjobb 
eredményt érjük el. A 2019-es adatok alapján nem tapasztalható szignifikáns gyengülés 
2015-höz képest egyik kognitív területen sem, bár minden részterületen a pontszámok 
csökkenése volt jellemző. A 2011-es eredményekkel összehasonlítva mind a három kog-
nitív részterületen pontszámnövekedés figyelhető meg, a 2007-es pont számokhoz képest 
pedig már statisztikailag is jelentősnek nevezhető a pontszámnövekedés az egyes rész-
területeken.

A korábbi TIMSS-vizsgálatok során a fiúk 3–6 pontos teljesítményelőnye a lányokkal 
szemben még nem számított statisztikailag jelentősnek, de a TIMSS 2019-ben ez jelentősen 
nőtt, és a 11 pontos különbség már szignifikánsnak mondható, tehát a fiúk (528 pont) már 
szignifikánsan jobb eredményt értek el, mint a lányok (517 pont).  

Az egyes képességszinteken teljesítő tanulók százalékos arányát vizsgálva megállapít-
ható, hogy hazánkban a kiváló képességszinten alacsonyabb a tanulók százalékos aránya 
4 százalékponttal a 2015-ös, 1 százalékponttal a 2011-es megoszláshoz képest, megegyezik 
a 2007-es értékkel. Emellett az adatok azt mutatják, hogy 2007 óta folyamatosan csökken 
az alulteljesítők aránya: míg 2007-ben 12%, 2011-ben 10%, 2015-ben 8%, 2019-re pedig 
már csak 7%.

8. évfolyam

A legjobban teljesítő öt ország közül Tajvanon 13 ponttal, Japánban 8 ponttal nőtt a 8. év-
folyamos tanulók átlageredménye, míg Hongkongban 16 ponttal kevesebbet értek el. Ezek 
a változások már statisztikailag is jelentősnek nevezhetők. A Koreai Köztársaság átlagered-
ménye 1 ponttal, Szingapúré 5 ponttal csökkent a négy évvel korábbihoz képest, de ezek 
a változások nem szignifikánsak.

A hozzánk hasonló teljesítményt mutató országok közül Ausztráliában és Litvániá ban 
nőttek az pontszámok (12 ponttal, illetve 9 ponttal), és ezek már statisztikailag is jelentős 
változások. Izraelben 8 ponttal javultak az eredmények, az Egyesült Államokban és Angliá-
ban 3 pontos csökkenés történt, de ezek nem szignifikánsak. Írország tanulói esetében nem 
változtak az eredmények a korábbi, 2015-ös eredményekhez képest.

61. o.

61. o.

62. o.

57. o.

53. o.



Matematika .:. Eredmények 27

Az európai országoknál az figyelhető meg, hogy 0 és 9 pont közötti pontszámmal válto-
zott a tanulók teljesítménye a 2015-ös eredményekhez képest. Litvániában 9 ponttal javultak 
az eredmények, Norvégiában 9 ponttal csökkent az átlagpontszám, ezek már szignifikánsnak 
is mondhatók. A többi európai országban 2–5 pontos változások történtek, de ezek egyike 
sem volt szignifikáns. (Magyarország és Svédország eredménye 2 ponttal, Olaszországé 
3 ponttal, Oroszországé 5 ponttal nőtt, Angliáé 2 ponttal csökkent, míg Írország pontszáma 
változatlan maradt.)

Hazánkban a 8. évfolyamos tanulóknál tapasztalt 2 pontos növekedés a 2015-ös ered-
ményekhez képest nem szignifikáns, de a 2011-es évhez viszonyítva már szignifikáns javu-
lásnak mondható (12 pont), és pontosan megegyezik a 2007-es átlagpontszámmal. 

A tartalmi területek szerinti bontásban megfigyelhető, hogy az évek során a rész-
területek sorrendjében az Adat és valószínűség terület az, ahol a legjobb eredményt érik el 
tanulóink, majd a Számok terület következik, és a Geometria terület is fokozatosan tör előre 
a tartalmi területek közötti rangsorban.

A korábbi évek eredménye alapján az egyes tartalmi részterületeken elért pontszámok-
ban bekövetkezett változások jellemzően nem szignifikánsak.

A 2019-es eredmények a Számok tartalmi területen a 2015-ös eredményhez képest 
2 pontos csökkenést mutatnak, de 2011-hez képest 6 pontos javulás figyelhető meg. Al-
gebra területen a 2015-ös pontszámhoz képest 6 ponttal nőtt az átlageredmény, és még 
a 2011-es pontszámhoz képest is magasabb (12 ponttal) a mostani mutató, utóbbi változás 
már szignifikánsnak is tekinthető. A Geometria területen tapasztalható javuló tendenciát 
alátámasztja a 2015-ös eredményt meghaladó 3 pontos növekedés, illetve a 2011-es és 
2007-es eredményekhez képest statisztikai szempontból is jelentősnek nevezhető 20, illet-
ve 11 pontos pontszámgyarapodás is. Az Adat és valószínűség területen a korábbi évekhez 
képest kis mértékű (2, illetve 4 pontos) javulás figyelhető meg.

A kognitív részterületeken az évek során elért eredményeket vizsgálva feltűnő lehet, hogy 
az utóbbi két mérési évben az Alkalmazás területen érték el a tanulók a legjobb eredményt a 
három terület közül. Egyik részterületen sincs szignifikáns változás a 2015-ös eredmények-
hez képest, a 2011-es adatokhoz képest azonban az Alkalmazás és az Értelmezés területen is 
szignifikáns javulás (12, illetve 10 pontos) tapasztalható az eredményekben.

Az eddig méréseken elért eredmények alapján az állapítható meg, hogy 2011-ig a fiúk 
és a lányok eredménye közötti különbség hol nőtt, hol csökkent, 0–7 pont között változott 
(a fiúk javára), csak egyszer, 2003-ban volt szignifikáns. 2015-ben már 9 pont volt a kü-
lönbség, és ez tovább nőtt: a 2019-ben tapasztalt 14 pontos különbség minden eddiginél 
nagyobb eltérést jelez a nemek teljesítményében.

Az egyes képességszinteken teljesítő 8. évfolyamos tanulók megoszlása azt mutatja, 
hogy hazánkban az egyes képességszinteken lévők aránya nem változott a 2015-ös ada-
tokhoz képest.

A tanulók megoszlása alapján a mérés éveiben a kiváló képességszinten lévő ta nulók 
aránya 8 és 13 százalék közötti, a 2019-es 11 százalékos adat csak a 2011-es arányokhoz 
képest mutat szignifikáns eltérést (növekedést). A mérési évek során a ma gas képesség-
szintet elérő tanuló aránya 32 és 40 százalék közötti értéket mutat, a 2019-es 36 százalékos 
arány szintén csak a 2011-es adathoz képest mutat szignifikáns változást (növekedést). Az 
átlagos szinten lévők aránya 65 és 75 százalék között ingadozik, míg az alacsony szinten 
lévők aránya 88 és 94 százalék közöttire tehető. Az alsó két szintet elérők aránya (ezáltal 
az alacsony szintet el nem érők aránya is) statisztikai értelemben is csökkent az 1995-ös, 
1999-es és 2003-as mérés megfelelő adataihoz képest, de az utóbbi három mérésben ta-
pasztalt arányokhoz viszonyítva hasonló.

59. o.

61. o.

59. o.

62. o.
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Összegzés

A TIMSS 2019-es vizsgálatban 58 ország 4. évfolyamos tanulói vettek részt. A magyar ne-
gyedikes tanulók 523 pontos átlageredménye szignifikánsan magasabb a TIMSS-átlagnál 
(500 pont), csak 19 ország ért el a magyarnál jobb eredményt. Teljesítményünk Portugália, 
Dánia, Törökország, Svédország, Németország és Lengyelország negyedikeseinek eredmé-
nyéhez hasonló.

A magyar fiúk és lányok pontszámát vizsgálva a korábbi évekkel ellentétben már szig-
nifikáns különbség mutatkozik a két nem teljesítménye között, a fiúk 529 pontos eredménye 
már szignifikánsan jobb, mint a lányok 518 pontos eredménye.

A magyar negyedikesek teljesítménye a korábbi évek eredményeihez hasonló.
Magyarországon a negyedikes tanulók 9 százaléka érte el a kiváló képességszintet és 

93 százaléka az alacsony képességszintet, tehát ebben a korosztályban a leszakadók aránya 
mindössze 7 százalék. A képességszinteken található tanulók arányát tekintve elmondható, 
hogy a 2019-es adatok a nemzetközi mediánhoz hasonlóak. 

A TIMSS 2019-es vizsgálatban 39 ország 8. évfolyamos tanulói vettek részt. A magyar 
nyolcadikos tanulók 517 pontos átlageredménye szignifikánsan jobb a TIMSS-átlagnál. Telje-
sítményünk Írország, Litvánia, Izrael, Ausztrália, Egyesült Államok és Anglia eredményéhez 
hasonló.

A résztvevők közül mindössze 6 ország ért el Magyarország eredményétől szignifi-
kánsan jobb eredményt, az évek óta kiemelkedő eredményt nyújtó távol-keleti Szingapúr, 
Tajvan, a Koreai Köztársaság, Japán és Hongkong, továbbá az európai országok közül csak 
Orosz ország. Az Európai Unió tagállamainak átlaga 504 pont, ebben az országcsoportban 
a három legmagasabb átlageredményt Írország (524), Litvánia (520) és Magyarország 
(517) érte el.

A magyar fiúk és lányok pontszámát összevetve már 2015-ben is szignifikáns volt 
a teljesítménykülönbség ebben a korosztályban a nemek között, a 2019-ben a különbség 
14 pontra nőtt.

2019-ben hazánkban a 8. évfolyamos tanulók eredménye 2 ponttal haladta meg (nem 
szignifikáns mértékű növekedés) a 2015-ös átlagpontszámot, azonban a 2011-es adatokhoz 
viszonyítva már szignifikáns 12 pontos növekedés tapasztalható.

Magyarországon a nyolcadikos tanulók 11 százaléka érte el a kiváló képességszintet, ez 
magasabb a nemzetközi medián értékénél (5%). A leszakadók aránya hazánkban 10 százalék 
ebben a korosztályban, a nemzetközi medián ennél magasabb (13%). 



Példafeladatok matematikából

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

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

† Hongkong 98 (0,6) h

Koreai Köztársaság 96 (0,9) h

Japán 95 (0,9) h

3 Szingapúr 94 (1,0) h

2 Litvánia 93 (1,3) h

2 Lettország 93 (1,3) h

† Észak-Írország 92 (1,3) h

Írország 90 (1,3) h

† Belgium (flamand) 89 (1,2) h

Lengyelország 88 (1,6) h

2 Oroszország 88 (1,5) h

Tajvan 88 (1,7) h

Csehország 87 (1,5) h

Ausztrália 87 (1,5) h

Ausztria 86 (1,4) h

Finnország 86 (2,0) h

† Norvégia 86 (1,7) h

2 Anglia 84 (1,8) h

2 Portugália 84 (1,5) h

≡ Hollandia 84 (1,9)
Ciprus 84 (1,7) h

Svédország 83 (1,8)
Spanyolország 82 (1,9)
Magyarország 82 (2,3)

2 † Egyesült Államok 82 (1,3)
Németország 82 (1,9)

† Dánia 82 (1,7)
2 Törökország 81 (2,3)

Azerbajdzsán 81 (1,7)
Nemzetközi átlag 81 (0,3)
Málta 80 (1,7)

2 Szlovákia 80 (1,9)
Horvátország 80 (2,1)
Olaszország 79 (2,1)

2 Új-Zéland 79 (1,8)
1 2 Kanada 77 (1,5) i

2 Szerbia 75 (3,3)
Bulgária 74 (2,6) i

Franciaország 71 (2,1) i

Egyesült Arab Emírségek 69 (0,7) i

Irán 69 (1,9) i

Bahrein 64 (2,5) i

Katar 63 (2,6) i

Omán 61 (1,8) i

1 Grúzia 61 (2,9) i

2 Kazahsztán 60 (2,3) i

Chile 59 (2,2) i

Örményország 57 (2,9) i

Albánia – –
Bosznia-Hercegovina – –

2 Koszovó – –
Kuvait – –
Montenegró – –
Marokkó – –
Észak-Macedónia – –

2 Pakisztán – –
2 Fülöp-szigetek – –
2 Szaúd-Arábia – –

Dél-afrikai Köztársaság – –

Tartalmi terület: Adatok
Kognitív terület: Alkalmazás
Feladat leírása: Táblázat adatainak szemléltetése oszlopdiagramon.

A megadott válasz egy teljes értékűnek (1 pont) számító választípust szemléltet. 
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 nem felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra 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 2019.
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2. példafeladat Átlagos képességszint TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

3 Szingapúr 97 (0,7) h

Ciprus 93 (1,2) h

Írország 92 (1,4) h

† Észak-Írország 91 (1,6) h

† Dánia 91 (1,5) h

† Hongkong 90 (1,9) h

≡ Hollandia 90 (1,3) h

Málta 90 (1,4) h

Albánia 90 (1,8) h

Lengyelország 90 (1,2) h

† Belgium (flamand) 89 (1,5) h

2 Lettország 89 (1,6) h

2 Anglia 88 (1,8) h

† Norvégia 88 (1,9) h

Ausztrália 86 (1,8) h

2 Litvánia 86 (1,7) h

2 Koszovó 86 (1,9) h

Németország 85 (1,8) h

2 Kazahsztán 84 (1,7) h

2 Portugália 84 (2,0) h

Finnország 82 (1,8) h

Magyarország 81 (1,7) h

Marokkó 81 (1,9) h

Azerbajdzsán 79 (2,0) h

2 Új-Zéland 79 (1,9) h

Bulgária 78 (2,4) h

Észak-Macedónia 77 (2,4) h

2 Oroszország 77 (2,3) h

Ausztria 77 (1,9) h

Svédország 76 (2,2) h

Olaszország 73 (2,5)
1 2 Kanada 72 (1,8)

Franciaország 72 (2,4)
Nemzetközi átlag 70 (0,3)
Omán 70 (2,0)
Koreai Köztársaság 69 (2,3)
Irán 68 (2,2)

2 Törökország 67 (2,7)
Csehország 66 (2,6)
Spanyolország 65 (2,5) i

2 Szlovákia 62 (2,8) i

2 † Egyesült Államok 60 (1,5) i

Tajvan 59 (2,4) i

2 Szerbia 58 (2,5) i

Bahrein 57 (2,4) i

Japán 56 (2,5) i

Egyesült Arab Emírségek 55 (1,2) i

Horvátország 54 (2,9) i

Dél-afrikai Köztársaság 54 (1,9) i

Kuvait 52 (2,6) i

Montenegró 52 (2,0) i

Chile 51 (2,6) i

Örményország 49 (2,5) i

Katar 41 (2,6) i

2 Szaúd-Arábia 40 (1,9) i

1 Grúzia 31 (2,7) i

Bosznia-Hercegovina 30 (2,0) i

2 Pakisztán 18 (4,7) i

2 Fülöp-szigetek 13 (1,9) i

Tartalmi terület: Mérés és geometria
Kognitív terület: Alkalmazás
Feladat leírása: Egy négyzetrácsos hálón szimmetrikus alakzatot kell elkészíteni, ha adott az alakzat fele 

és a szimmetriatengely.

A megadott válasz egy teljes értékűnek (1 pont) számító választípust szemléltet.
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 nem felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra 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 2019.
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3. példafeladat Magas képességszint TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Japán 79 (1,6) h

3 Szingapúr 79 (1,6) h

Koreai Köztársaság 71 (2,2) h

2 Lettország 70 (2,2) h

Finnország 67 (1,9) h

Csehország 66 (2,8) h

2 Oroszország 65 (2,0) h

Lengyelország 65 (1,9) h

Tajvan 65 (2,3) h

2 Litvánia 64 (2,5) h

Bulgária 63 (2,9) h

† Észak-Írország 63 (2,8) h

Írország 61 (2,4) h

2 Szlovákia 61 (2,3) h

2 Szerbia 59 (2,3) h

† Hongkong 59 (2,7) h

Ciprus 57 (2,4)
† Belgium (flamand) 56 (2,1)

Magyarország 56 (2,1)
Horvátország 56 (2,8)

2 Anglia 55 (2,7)
2 † Egyesült Államok 55 (1,6)

Azerbajdzsán 54 (2,5)
Ausztria 54 (2,2)

† Norvégia 54 (2,9)
Svédország 53 (2,4)
Nemzetközi átlag 53 (0,3)

2 Kazahsztán 53 (2,2)
Ausztrália 52 (2,5)

≡ Hollandia 51 (2,5)
2 Portugália 51 (2,3)

Németország 50 (2,6)
2 Új-Zéland 50 (1,9)
1 Grúzia 49 (3,0)
† Dánia 48 (2,4) i

Franciaország 48 (2,5) i

Örményország 47 (2,0) i

2 Törökország 47 (2,4) i

Spanyolország 45 (2,4) i

1 2 Kanada 42 (1,8) i

Málta 40 (1,8) i

Olaszország 40 (2,4) i

Bahrein 38 (1,8) i

Egyesült Arab Emírségek 37 (0,9) i

Irán 33 (2,0) i

Katar 30 (2,2) i

Omán 29 (2,0) i

Chile 23 (1,8) i

Albánia – –
Bosznia-Hercegovina – –

2 Koszovó – –
Kuvait – –
Montenegró – –
Marokkó – –
Észak-Macedónia – –

2 Pakisztán – –
2 Fülöp-szigetek – –
2 Szaúd-Arábia – –

Dél-afrikai Köztársaság – –

Tartalmi terület: Számok
Kognitív terület: Alkalmazás
Feladat leírása: Egy szituációt leíró kifejezés azonosítása.

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 nem felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra 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 2019.
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4. példafeladat Kiváló képességszint TIMSS2015
M a t e m a t i k a4

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

3 Szingapúr 55 (2,4) h

† Észak-Írország 42 (2,7) h

Koreai Köztársaság 39 (2,5) h

Tajvan 38 (2,4) h

† Hongkong 35 (2,9) h

2 Lettország 35 (2,1) h

2 Anglia 34 (2,6) h

Lengyelország 32 (2,1) h

2 Oroszország 31 (1,9) h

Csehország 29 (2,1) h

† Dánia 29 (2,5)
Ciprus 27 (2,3)

† Norvégia 27 (2,3)
2 † Egyesült Államok 27 (1,4)

† Belgium (flamand) 26 (2,1)
Írország 26 (2,5)

2 Szlovákia 26 (2,3)
2 Portugália 26 (2,4)
≡ Hollandia 25 (2,2)

Németország 25 (2,1)
Svédország 25 (1,5)
Japán 25 (2,0)
Ausztrália 25 (2,0)
Nemzetközi átlag 24 (0,3)

2 Szerbia 24 (2,1)
Finnország 23 (1,7)
Magyarország 23 (2,1)

1 2 Kanada 23 (1,4)
Bahrein 22 (1,7)

2 Új-Zéland 21 (1,7)
2 Kazahsztán 21 (2,0)

Málta 21 (1,7) i

Ausztria 21 (1,9)
Egyesült Arab Emírségek 20 (0,8) i

Azerbajdzsán 20 (1,9) i

Horvátország 20 (2,0) i

Bulgária 19 (2,2) i

Örményország 19 (2,0) i

Olaszország 18 (2,1) i

2 Litvánia 17 (1,9) i

2 Törökország 16 (1,8) i

Spanyolország 15 (1,7) i

1 Grúzia 12 (2,0) i

Irán 12 (1,6) i

Franciaország 12 (1,7) i

Omán 11 (1,6) i

Katar 11 (1,5) i

Chile 6 (1,0) i

Albánia – –
Bosznia-Hercegovina – –

2 Koszovó – –
Kuvait – –
Montenegró – –
Marokkó – –
Észak-Macedónia – –

2 Pakisztán – –
2 Fülöp-szigetek – –
2 Szaúd-Arábia – –

Dél-afrikai Köztársaság – –

Tartalmi terület: Számok
Kognitív terület: Értékelés
Feladat leírása: Két feltételnek eleget tevő, két különböző csoportosítási mód megadása (2 csoportosítási 

mód 2 pontért).

A megadott válasz egy teljes értékűnek (1 pont) számító választípust szemléltet.
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 nem felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra 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 2019.
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5. példafeladat  Átlagos képességszint TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

2 Szingapúr 83 (1,3) h

Tajvan 81 (1,4) h

Japán 81 (1,5) h

Koreai Köztársaság 80 (2,0) h

Írország 77 (2,5) h

† Hongkong 74 (2,7) h

Litvánia 70 (2,5) h

Ausztrália 69 (1,8) h

2 Oroszország 66 (2,7) h

Ciprus 66 (2,5) h

2 Kazahsztán 66 (2,7) h

Finnország 65 (2,2) h

Franciaország 65 (2,2) h

Portugália 65 (2,7) h

Olaszország 64 (2,2) h

† Egyesült Államok 63 (1,9) h

† Új-Zéland 61 (2,1) h

Magyarország 61 (2,4)
Románia 61 (2,9)

3 Izrael 59 (2,4)
Anglia 59 (2,8)
Malajzia 57 (1,4)
Nemzetközi átlag 56 (0,4)

† Norvégia 56 (2,6)
2 Svédország 55 (2,5)

Törökország 53 (2,4)
Libanon 48 (2,4) i

1 Grúzia 44 (2,6) i

Egyesült Arab Emírségek 43 (1,0) i

Bahrein 43 (1,9) i

Irán 42 (2,2) i

Omán 37 (1,7) i

Chile 37 (2,3) i

2 Egyiptom 35 (1,7) i

Jordánia 35 (1,8) i

Katar 33 (2,2) i

Dél-afrikai Köztársaság 32 (1,5) i

Marokkó 29 (1,7) i

Kuvait 21 (1,8) i

2 Szaúd-Arábia – –

Tartalmi terület: Adat és valószínűség
Kognitív terület: Alkalmazás
Feladat leírása: Négy tárgy egységárának meghatározása és összehasonlítása.

A megadott válasz egy teljes értékűnek (1 pont) számító választípust szemléltet.
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 számra 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 2019.
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6. példafeladat  Magas képességszint TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Japán 79 (1,7) h

2 Szingapúr 70 (1,7) h

† Hongkong 66 (2,5) h

Koreai Köztársaság 64 (2,5) h

Olaszország 59 (2,7) h

Litvánia 58 (2,6) h

Magyarország 57 (2,4) h

Tajvan 53 (2,2) h

2 Oroszország 52 (2,5) h

† Egyesült Államok 51 (2,3) h

3 Izrael 49 (2,2) h

Anglia 48 (2,5) h

Portugália 48 (2,7) h

Törökország 47 (2,0) h

Finnország 44 (2,0)
Malajzia 42 (1,9)
Franciaország 42 (2,0)
Nemzetközi átlag 41 (0,3)

† Norvégia 41 (2,5)
Bahrein 40 (2,0)
Ciprus 40 (2,2)

2 Kazahsztán 39 (2,3)
Chile 39 (2,2)
Románia 39 (2,4)
Egyesült Arab Emírségek 38 (1,1) i

2 Svédország 38 (2,5)
Írország 35 (2,2) i

Katar 33 (2,1) i

Irán 32 (2,0) i

Omán 28 (1,8) i

Ausztrália 28 (1,7) i

1 Grúzia 27 (2,3) i

Jordánia 27 (2,1) i

Kuvait 26 (2,1) i

2 Egyiptom 23 (1,8) i

Marokkó 22 (1,4) i

† Új-Zéland 21 (1,4) i

Dél-afrikai Köztársaság 21 (0,9) i

Libanon 20 (2,1) i

2 Szaúd-Arábia 10 (1,2) i

Tartalmi terület: Geometria
Kognitív terület: Értékelés
Feladat leírása: Két, egyforma téglalap különböző oldalai mentén történő feltekeréssel keletkezett, felül nyitott 

hengerek jellemzőinek összehasonlítása.

A megadott válasz egy teljes értékűnek (1 pont) számító választípust szemléltet.
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 számra 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 2019.
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7. példafeladat  Kiváló képességszint TIMSS2015
M a t e m a t i k a8

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Koreai Köztársaság 71 (1,9) h

Japán 70 (1,9) h

Tajvan 69 (1,8) h

2 Szingapúr 66 (2,1) h

† Hongkong 64 (2,4) h

† Norvégia 52 (2,6) h

3 Izrael 47 (2,3) h

Finnország 47 (2,0) h

2 Svédország 47 (2,4) h

Litvánia 46 (2,7) h

2 Oroszország 44 (3,1) h

Ausztrália 43 (1,9) h

Írország 42 (2,4) h

† Egyesült Államok 41 (1,6) h

Magyarország 38 (2,7)
Franciaország 38 (2,1)
Portugália 37 (2,4)
Törökország 37 (2,1)
Olaszország 37 (2,1)
Nemzetközi átlag 36 (0,3)
Ciprus 36 (2,1)

† Új-Zéland 35 (1,8)
Anglia 35 (2,6)

2 Kazahsztán 32 (2,1) i

Egyesült Arab Emírségek 30 (1,0) i

Bahrein 28 (2,0) i

Chile 27 (2,6) i

Malajzia 26 (1,4) i

Katar 25 (2,1) i

Irán 24 (2,0) i

1 Grúzia 24 (2,3) i

Románia 23 (2,1) i

Marokkó 21 (1,3) i

2 Egyiptom 20 (1,6) i

Omán 20 (1,3) i

Kuvait 19 (1,9) i

2 Szaúd-Arábia 18 (1,2) i

Jordánia 17 (1,8) i

Libanon 11 (1,5) i

Dél-afrikai Köztársaság 10 (0,7) i

Tartalmi terület: Adat és valószínűség
Kognitív terület: Alkalmazás
Feladat leírása: Az átlag változásának meghatározása az egyéni adatok változásának ismeretében.

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 számra 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 2019.
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Ábrák, táblázatok matematikából
1. ábra Az eredmények eloszlása  TIMSS2019

M a t e m a t i k a4
Ország Átlagpontszám A matematikaeredmények eloszlása

3 Szingapúr 625 (3,9) h

† Hongkong 602 (3,3) h

Koreai Köztársaság 600 (2,2) h

Tajvan 599 (1,9) h

Japán 593 (1,8) h

2 Oroszország 567 (3,3) h

† Észak-Írország 566 (2,7) h

2 Anglia 556 (3,0) h

Írország 548 (2,5) h

2 Lettország 546 (2,6) h

† Norvégia 543 (2,2) h

2 Litvánia 542 (2,8) h

Ausztria 539 (2,0) h

≡ Hollandia 538 (2,2) h

2 † Egyesült Államok 535 (2,5) h

Csehország 533 (2,5) h

† Belgium (flamand) 532 (1,9) h

Ciprus 532 (2,9) h

Finnország 532 (2,3) h

2  j Portugália 525 (2,6) h

†  j Dánia 525 (1,9) h

Magyarország 523 (2,6) h

2  j Törökország 523 (4,4) h

j Svédország 521 (2,8) h

j Németország 521 (2,3) h

j Lengyelország 520 (2,7) h

Ausztrália 516 (2,8) h

Azerbajdzsán 515 (2,7) h

Bulgária 515 (4,3) h

Olaszország 515 (2,4) h

2 Kazahsztán 512 (2,5) h

1 2 Kanada 512 (1,9) h

2 Szlovákia 510 (3,5) h

Horvátország 509 (2,2) h

Málta 509 (1,4) h

2 Szerbia 508 (3,2) h

Spanyolország 502 (2,1)
TIMSS-skálaátlag 500
Örményország 498 (2,5)
Albánia 494 (3,4)

2 Új-Zéland 487 (2,6) i

Franciaország 485 (3,0) i

1 Grúzia 482 (3,7) i

Egyesült Arab Emírségek 481 (1,7) i

Bahrein 480 (2,6) i

Észak-Macedónia 472 (5,3) i

Montenegró 453 (2,0) i

Bosznia-Hercegovina 452 (2,4) i

Katar 449 (3,4) i

2 Koszovó 444 (3,0) i

Irán 443 (3,9) i

Chile 441 (2,7) i

Omán 431 (3,7) i

2 Szaúd-Arábia 398 (3,6) i

Marokkó 383 (4,3) i

Kuvait 383 (4,7) i

Dél-afrikai Köztársaság 374 (3,6) i

2 ψ Pakisztán 328 (12,0) i

2 ψ Fülöp-szigetek 297 (6,4) i

A TIMSS képességskáláját 1995-ben alakították ki, és a TIMSS 1995-ös vizsgálatban részt vett országok kombinált eredményeloszlásán alapszik.  
Az országok közötti összehasonlíthatóság érdekében 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.
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 nem felelt meg.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatban, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladja a 15%-ot, de nem haladja meg a 25%-ot.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra 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 2019.
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2. ábra Az eredmények eloszlása  TIMSS2019
M a t e m a t i k a8

Ország Átlagpontszám A matematikaeredmények eloszlása
2 Szingapúr 616 (4,0) h

Tajvan 612 (2,7) h

Koreai Köztársaság 607 (2,8) h

Japán 594 (2,7) h

† Hongkong 578 (4,1) h

2 Oroszország 543 (4,5) h

j Írország 524 (2,6) h

j Litvánia 520 (2,9) h

3 j Izrael 519 (4,3) h

j Ausztrália 517 (3,8) h

Magyarország 517 (2,9) h

† j Egyesült Államok 515 (4,8) h

j Anglia 515 (5,3) h

j Finnország 509 (2,6) h

† Norvégia 503 (2,4)
2 Svédország 503 (2,5)

Ciprus 501 (1,6)
Portugália 500 (3,2)
TIMSS-skálaátlag 500 (0,0)
Olaszország 497 (2,7)
Törökország 496 (4,3)

2 Kazahsztán 488 (3,3) i

Franciaország 483 (2,5) i

† Új-Zéland 482 (3,4) i

Bahrein 481 (1,7) i

Románia 479 (4,3) i

Egyesült Arab Emírségek 473 (1,9) i

1 Grúzia 461 (4,3) i

Malajzia 461 (3,2) i

Irán 446 (3,7) i

ψ Katar 443 (4,0) i

ψ Chile 441 (2,8) i

Libanon 429 (2,9) i

ψ Jordánia 420 (4,3) i

2 ψ Egyiptom 413 (5,2) i

ψ Omán 411 (2,8) i

ψ Kuvait 403 (5,0) i

2 ψ Szaúd-Arábia 394 (2,5) i

Ж Dél-afrikai Köztársaság 389 (2,3) i

ψ Marokkó 388 (2,3) i

A TIMSS képességskáláját 1995-ben alakították ki, és a TIMSS 1995-ös vizsgálatban részt vett országok kombinált eredményeloszlásán alapszik.  
Az országok közötti összehasonlíthatóság érdekében 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.
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.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatban, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladja a 15%-ot, de nem haladja meg a 25%-ot.
Ж Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatban, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladja a 25%-ot.
( )  A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra 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 2019.
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2. táblázat Az országok átlageredményei – 4. évfolyam, matematika, 2011, 2015, 2019 TIMSS2019
M a t e m a t i k a4

4. évfolyam, matematika, 2011 4. évfolyam, matematika, 2015 4. évfolyam, matematika, 2019
Ország Pont Ország Pont Ország Pont

Szingapúr 606 Szingapúr 618 Szingapúr 625
Koreai Köztársaság 605 Hongkong 615 Hongkong 602
Hongkong 602 Koreai Köztársaság 608 Koreai Köztársaság 600
Tajvan 591 Tajvan 597 Tajvan 599
Japán 585 Japán 593 Japán 593
Észak-Írország 562 Észak-Írország 570 Oroszország 567
Belgium (flamand) 549 Oroszország 564 Észak-Írország 566
Finnország 545 Norvégia 549 Anglia 556
Anglia 542 Írország 547 Írország 548
Oroszország 542 Anglia 546 Lettország 546
Egyesült Államok 541 Belgium (flamand) 546 Norvégia 543
Hollandia 540 Kazahsztán 544 Litvánia 542
Dánia 537 Portugália 541 Ausztria 539
Litvánia 534 Egyesült Államok 539 Hollandia 538
Portugália 532 Dánia 539 Egyesült Államok 535
Németország 528 Litvánia 535 Csehország 533
Írország 527 Finnország 535 Belgium (flamand) 532
EU-s országok átlaga 518 Lengyelország 535 Ciprus 532
Szerbia 516 Hollandia 530 Finnország 532
Ausztrália 516 Magyarország 529 EU-s országok átlaga 527
Magyarország 515 Csehország 528 Portugália 525
Szlovénia 513 EU-s országok átlaga 527 Dánia 525
Csehország 511 Bulgária 524 Magyarország 523
Ausztria 508 Ciprus 523 Törökország 523
Olaszország 508 Németország 522 Svédország 521
Szlovákia 507 Szlovénia 520 Németország 521
Svédország 504 Svédország 519 Lengyelország 520
Kazahsztán 501 Szerbia 518 Ausztrália 516
TIMSS-skálaátlag 500 Ausztrália 517 Azerbajdzsán 515
Málta 496 Kanada 511 Bulgária 515
Norvégia 495 Olaszország 507 Olaszország 515
Horvátország 490 Spanyolország 505 Kazahsztán 512
Új-Zéland 486 Horvátország 502 Kanada 512
Spanyolország 482 TIMSS-skálaátlag 500 Szlovákia 510
Románia 482 Szlovákia 498 Horvátország 509
Lengyelország 481 Új-Zéland 491 Málta 509
Törökország 469 Franciaország 488 Szerbia 508
Azerbajdzsán 463 Törökország 483 Spanyolország 502
Chile 462 Grúzia 463 TIMSS-skálaátlag 500
Thaiföld 458 Chile 459 Örményország 498
Örményország 452 Egyesült Arab Emírségek 452 Albánia 494
Grúzia 450 Bahrein 451 Új-Zéland 487
Bahrein 436 Katar 439 Franciaország 485
Egyesült Arab Emírségek 434 Irán 431 Grúzia 482
Irán 431 Omán 425 Egyesült Arab Emírségek 481
Katar 413 Indonézia 397 Bahrein 480
Szaúd-Arábia 410 Jordánia 388 Észak-Macedónia 472
Omán 385 Szaúd-Arábia 383 Montenegró 453
Tunézia 359 Marokkó 377 Bosznia-Hercegovina 452
Kuvait 342 Dél-afrikai Köztársaság 376 Katar 449
Marokkó 335 Kuvait 353 Koszovó 444
Jemen 248 Irán 443
Botswana 419 Chile 441
Honduras 396 Omán 431
Jemen 348 Szaúd-Arábia 398

Marokkó 383
Kuvait 383
Dél-afrikai Köztársaság 374
Pakisztán 328
Fülöp-szigetek 297

Jelmagyarázat

Statisztikailag szignifikánsan magasabb az átlagnál.

Szignifikánsan nem különbözik az átlagtól.

Statisztikailag szignifikánsan alacsonyabb az átlagnál.

Szignifikánsan nem különbözik a magyar eredménytől.
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3. táblázat Az országok átlageredményei – 8. évfolyam, matematika, 2011, 2015, 2019 TIMSS2019
M a t e m a t i k a8

8. évfolyam, matematika, 2011 8. évfolyam, matematika, 2015 8. évfolyam, matematika, 2019
Ország Pont Ország Pont Ország Pont

Koreai Köztársaság 613 Szingapúr 621 Szingapúr 616
Szingapúr 611 Koreai Köztársaság 606 Tajvan 612
Tajvan 609 Tajvan 599 Koreai Köztársaság 607
Hongkong 586 Hongkong 594 Japán 594
Japán 570 Japán 586 Hongkong 578
Oroszország 539 Oroszország 538 Oroszország 543
Izrael 516 Kazahsztán 528 Írország 524
Finnország 514 Kanada 527 Litvánia 520
Egyesült Államok 509 Írország 523 Izrael 519
Anglia 507 Egyesült Államok 518 Ausztrália 517
Magyarország 505 Anglia 518 Magyarország 517
Ausztrália 505 Szlovénia 516 Egyesült Államok 515
Szlovénia 505 Magyarország 514 Anglia 515
Litvánia 502 Norvégia 512 Finnország 509
TIMSS-skálaátlag 500 Litvánia 511 EU-s országok átlaga 504
Olaszország 498 Izrael 511 Norvégia 503
EU-s országok átlaga 497 EU-s országok átlaga 509 Svédország 503
Új-Zéland 488 Ausztrália 505 Ciprus 501
Kazahsztán 487 Svédország 501 Portugália 500
Svédország 484 TIMSS-skálaátlag 500 TIMSS-skálaátlag 500
Ukrajna 479 Olaszország 494 Olaszország 497
Norvégia 475 Málta 494 Törökország 496
Örményország 467 Új-Zéland 493 Kazahsztán 488
Románia 458 Malajzia 465 Franciaország 483
Egyesült Arab Emírségek 456 Egyesült Arab Emírségek 465 Új-Zéland 482
Törökország 452 Törökország 458 Bahrein 481
Libanon 449 Bahrein 454 Románia 479
Malajzia 440 Grúzia 453 Egyesült Arab Emírségek 473
Grúzia 431 Libanon 442 Grúzia 461
Thaiföld 427 Katar 437 Malajzia 461
Macedón Köztársaság 426 Irán 436 Irán 446
Tunézia 425 Thaiföld 431 Katar 443
Chile 416 Chile 427 Chile 441
Irán 415 Omán 403 Libanon 429
Katar 410 Kuvait 392 Jordánia 420
Bahrein 409 Egyiptom 392 Egyiptom 413
Jordánia 406 Botswana 391 Omán 411
Palesztin Nemzeti Hatóság 404 Jordánia 386 Kuvait 403
Szaúd-Arábia 394 Marokkó 384 Szaúd-Arábia 394
Indonézia 386 Dél-afrikai Köztársaság 372 Dél-afrikai Köztársaság 389
Szíria 380 Szaúd-Arábia 368 Marokkó 388
Marokkó 371
Omán 366
Ghána 331
Botswana 397
Dél-afrikai Köztársaság 352
Honduras 338

Jelmagyarázat

Statisztikailag szignifikánsan magasabb az átlagnál.

Szignifikánsan nem különbözik az átlagtól.

Statisztikailag szignifikánsan alacsonyabb az átlagnál.

Szignifikánsan nem különbözik a magyar eredménytől.
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4. táblázat A tartalmi területek szerinti átlageredmények TIMSS2019
M a t e m a t i k a4

Ország
Matematika-

átlag-
pontszám

Számok
(83 Item)

Mérés és geometria
(52 Item)

Adatok
(36 Item)

Átlag-
pontszám

Eltérés a mate-
matika átlag-
pontszámától

Átlag-
pontszám

Eltérés a mate-
matika átlag-
pontszámától

Átlag-
pontszám

Eltérés a mate-
matika átlag-
pontszámától

3 Szingapúr 625 (3,9) 635 (4,0) 10 (1,0) h 620 (3,9) –5 (1,2) i 613 (3,8) –12 (1,5) i

† Hongkong 602 (3,3) 598 (3,6) –4 (2,1) 608 (3,1) 6 (1,6) h 607 (3,6) 5 (3,0)
Koreai Köztársaság 600 (2,2) 593 (2,4) –6 (0,8) i 608 (2,6) 8 (1,7) h 602 (2,5) 3 (1,5)
Tajvan 599 (1,9) 599 (1,7) 0 (1,2) 607 (1,8) 8 (1,9) h 590 (2,4) –9 (1,5) i

Japán 593 (1,8) 586 (1,8) –7 (1,0) i 601 (2,7) 8 (1,9) h 606 (2,1) 13 (1,2) h

2 Oroszország 567 (3,3) 567 (3,4) 0 (1,6) 571 (3,7) 4 (1,3) h 560 (3,9) –7 (2,2) i

† Észak-Írország 566 (2,7) 572 (3,1) 7 (1,9) h 556 (3,0) –10 (2,0) i 564 (2,5) –2 (1,3)
2 Anglia 556 (3,0) 559 (3,3) 3 (1,0) h 545 (3,3) –11 (1,6) i 565 (3,1) 9 (1,7) h

Írország 548 (2,5) 555 (2,7) 6 (1,4) h 540 (2,7) –8 (1,2) i 543 (3,0) –6 (1,6) i

2 Lettország 546 (2,6) 547 (2,6) 1 (0,8) 548 (2,8) 2 (0,8) 542 (3,2) –4 (1,9) i

† Norvégia 543 (2,2) 540 (2,0) –3 (1,0) i 546 (2,8) 4 (1,5) h 547 (3,2) 4 (2,4)
2 Litvánia 542 (2,8) 538 (2,8) –4 (1,1) i 543 (3,0) 1 (1,6) 545 (3,0) 3 (1,8)

Ausztria 539 (2,0) 542 (1,9) 3 (1,1) h 542 (2,4) 2 (1,6) 528 (2,7) –11 (1,5) i

≡ Hollandia 538 (2,2) 533 (2,2) –5 (1,2) i 537 (2,2) 0 (1,5) 549 (3,0) 12 (1,5) h

2 † Egyesült Államok 535 (2,5) 542 (2,6) 8 (0,7) h 520 (2,6) –15 (0,7) i 533 (3,0) –2 (1,5)
Csehország 533 (2,5) 536 (2,4) 3 (1,1) h 540 (2,9) 7 (1,8) h 518 (2,9) –15 (1,7) i

† Belgium (flamand) 532 (1,9) 526 (2,0) –6 (1,1) i 551 (2,0) 18 (0,9) h 527 (2,2) –6 (1,4) i

Ciprus 532 (2,9) 538 (2,8) 6 (0,9) h 526 (3,1) –6 (1,9) i 524 (3,4) –9 (1,2) i

Finnország 532 (2,3) 528 (2,3) –4 (1,0) i 538 (3,0) 6 (2,2) h 534 (2,8) 2 (1,8)
2 Portugália 525 (2,6) 524 (2,9) –1 (1,5) 520 (2,9) –5 (1,6) i 528 (2,6) 3 (1,0) h

† Dánia 525 (1,9) 518 (2,1) –7 (1,1) i 536 (2,4) 12 (1,8) h 525 (2,3) 1 (1,5)
Magyarország 523 (2,6) 531 (2,6) 7 (1,0) h 519 (3,3) –4 (2,0) i 508 (3,2) –15 (1,7) i

2 Törökország 523 (4,4) 525 (4,7) 3 (1,1) h 527 (4,4) 4 (1,8) h 510 (4,5) –13 (1,4) i

Svédország 521 (2,8) 517 (2,9) –4 (1,4) i 521 (3,4) 0 (1,7) 527 (3,5) 6 (1,8) h

Németország 521 (2,3) 517 (2,1) –4 (1,3) i 531 (2,6) 10 (1,0) h 515 (3,1) –6 (1,4) i

Lengyelország 520 (2,7) 513 (2,8) –7 (1,0) i 529 (2,7) 9 (1,0) h 524 (2,9) 4 (1,5) h

Ausztrália 516 (2,8) 506 (3,1) –10 (0,9) i 516 (3,3) 0 (1,4) 534 (3,4) 18 (2,1) h

Azerbajdzsán 515 (2,7) 526 (2,7) 10 (1,3) h 503 (3,2) –13 (1,6) i 504 (3,0) –11 (1,0) i

Bulgária 515 (4,3) 521 (4,0) 6 (1,0) h 522 (4,9) 7 (2,1) h 490 (5,6) –25 (2,5) i

Olaszország 515 (2,4) 522 (2,5) 7 (1,2) h 510 (3,2) –5 (2,0) i 498 (3,0) –17 (1,5) i

2 Kazahsztán 512 (2,5) 523 (2,4) 11 (1,5) h 513 (2,8) 1 (1,9) 481 (3,0) –31 (1,7) i

1 2 Kanada 512 (1,9) 505 (2,1) –6 (0,8) i 511 (1,8) –1 (0,7) 523 (2,4) 11 (1,4) h

2 Szlovákia 510 (3,5) 512 (3,6) 2 (1,6) 506 (3,7) –4 (2,0) i 506 (4,1) –4 (1,9) i

Horvátország 509 (2,2) 512 (1,9) 2 (1,0) h 518 (2,7) 8 (2,0) h 494 (2,7) –15 (2,0) i

Málta 509 (1,4) 512 (1,5) 3 (1,0) h 497 (1,8) –12 (1,2) i 512 (1,8) 3 (2,1)
2 Szerbia 508 (3,2) 518 (2,9) 10 (1,5) h 499 (3,7) –9 (1,7) i 489 (4,2) –19 (2,0) i

Spanyolország 502 (2,1) 506 (1,9) 4 (0,8) h 494 (2,2) –9 (0,8) i 499 (2,6) –3 (1,2) i

Örményország 498 (2,5) 518 (2,3) 20 (1,1) h 490 (3,0) –8 (1,3) i 446 (4,2) –52 (2,1) i

Albánia 494 (3,4) 495 (3,6) 1 (1,5) 496 (3,4) 2 (1,4) 490 (4,0) –4 (2,5)
2 Új-Zéland 487 (2,6) 478 (2,9) –9 (1,1) i 481 (2,7) –6 (2,4) i 504 (3,1) 17 (1,8) h

Franciaország 485 (3,0) 480 (3,2) –5 (1,0) i 498 (3,3) 13 (1,4) h 476 (3,4) –9 (1,6) i

1 Grúzia 482 (3,7) 501 (3,6) 19 (1,8) h 470 (4,1) –12 (2,3) i 444 (4,6) –38 (2,2) i

Egyesült Arab Emírségek 481 (1,7) 485 (1,7) 4 (0,7) h 472 (1,8) –10 (0,8) i 476 (1,8) –5 (0,6) i

Bahrein 480 (2,6) 478 (2,6) –2 (1,0) 474 (2,6) –6 (1,3) i 483 (3,3) 3 (1,7) h

Észak-Macedónia 472 (5,3) 472 (5,2) 1 (1,5) 475 (5,8) 3 (2,5) 464 (6,1) –7 (2,4) i

Montenegró 453 (2,0) 454 (2,2) 1 (1,4) 459 (2,1) 7 (1,3) h 439 (2,7) –14 (1,7) i

Bosznia-Hercegovina 452 (2,4) 459 (2,3) 7 (1,1) h 458 (2,9) 6 (1,6) h 413 (3,8) –39 (2,9) i

Katar 449 (3,4) 455 (3,4) 5 (1,3) h 434 (3,4) –15 (1,3) i 445 (3,8) –4 (1,7) i

2 Koszovó 444 (3,0) 447 (2,8) 3 (0,9) h 450 (3,3) 6 (1,4) h 423 (3,7) –21 (1,9) i

Irán 443 (3,9) 446 (4,0) 3 (1,3) h 445 (3,6) 2 (1,5) 424 (3,8) –19 (1,6) i

Chile 441 (2,7) – – – – – – – – – – – –
Omán 431 (3,7) 424 (4,0) –7 (0,8) i 429 (4,2) –2 (1,2) 433 (3,8) 2 (1,9)

2 Szaúd-Arábia 398 (3,6) – – – – – – – – – – – –
Marokkó 383 (4,3) 383 (4,4) 0 (1,2) 386 (4,5) 2 (1,5) 374 (5,3) –9 (2,1) i

Kuvait 383 (4,7) – – – – – – – – – – – –
Dél-afrikai Köztársaság 374 (3,6) 370 (3,6) –3 (1,1) i 362 (3,7) –11 (1,7) i 390 (3,8) 16 (1,5) h

2 ψ Pakisztán 328 (12,0) 351 (10,9) 24 (2,2) h 286 (14,1) –42 (4,4) i 278 (14,5) –50 (4,3) i

2 ψ Fülöp-szigetek 297 (6,4) 308 (6,1) 11 (2,0) h 259 (7,1) –37 (3,0) i 291 (7,1) –6 (1,8) i

Az itemek száma azt adja meg, hogy hány itemet vettek figyelembe a TIMSS 2019 4. évfolyamos elektronikus matematikatesztjének 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 minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak nem felelt meg.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatban, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladja a 15%-ot, de nem haladja meg a 25%-ot.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Nem áll rendelkezésre összehasonlítható adat, mert az átlageredmény nem becsülhető pontosan.
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 2019.
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5. táblázat A tartalmi területek szerinti átlageredmények TIMSS2019
M a t e m a t i k a8

Ország
Matematika-

átlag-
pontszám

Számok 
(63 item)

Algebra 
(61 item)

Geometria 
(43 item)

Adat és valószínűség
(39 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 616 (4,0) 611 (4,1) –5 (1,0) i 619 (4,6) 3 (1,3) h 619 (3,9) 3 (0,8) h 620 (4,9) 4 (2,1) h

Tajvan 612 (2,7) 613 (2,7) 1 (1,0) 618 (2,6) 6 (1,4) h 623 (2,7) 11 (1,3) h 593 (2,5) –19 (1,6) i

Koreai Köztársaság 607 (2,8) 605 (2,6) –2 (1,5) 609 (3,5) 2 (1,1) h 617 (2,9) 10 (1,0) h 598 (2,6) –9 (1,7) i

Japán 594 (2,7) 578 (3,5) –16 (1,4) i 602 (3,2) 8 (1,3) h 610 (3,4) 16 (1,9) h 594 (2,5) 0 (0,7)
† Hongkong 578 (4,1) 570 (4,2) –9 (1,5) i 584 (3,9) 5 (1,5) h 596 (4,6) 18 (1,6) h 563 (5,6) –16 (3,5) i

2 Oroszország 543 (4,5) 541 (4,6) –2 (1,0) i 560 (5,0) 16 (1,1) h 540 (5,2) –3 (1,2) i 517 (4,7) –26 (2,1) i

Írország 524 (2,6) 541 (3,0) 17 (2,1) h 505 (2,8) –18 (1,1) i 506 (2,8) –18 (0,9) i 541 (3,4) 17 (2,0) h

Litvánia 520 (2,9) 514 (3,0) –6 (1,4) i 518 (2,9) –2 (1,1) i 529 (3,0) 9 (1,2) h 522 (3,1) 2 (1,5)
3 Izrael 519 (4,3) 519 (4,2) 0 (1,3) 528 (5,0) 9 (1,2) h 506 (4,8) –13 (1,8) i 511 (4,9) –8 (2,3) i

Ausztrália 517 (3,8) 522 (3,9) 4 (0,7) h 501 (4,1) –16 (1,1) i 513 (4,0) –4 (1,0) i 533 (3,9) 15 (1,4) h

Magyarország 517 (2,9) 515 (3,1) –1 (1,4) 509 (3,0) –8 (1,0) i 521 (3,3) 5 (1,9) h 521 (3,2) 4 (2,2)
† Egyesült Államok 515 (4,8) 520 (4,5) 4 (0,7) h 520 (5,4) 4 (0,9) h 499 (4,8) –16 (1,1) i 509 (5,4) –6 (1,8) i

Anglia 515 (5,3) 519 (5,4) 4 (2,1) h 504 (5,8) –11 (1,6) i 509 (5,3) –6 (1,5) i 523 (6,2) 9 (1,9) h

Finnország 509 (2,6) 515 (2,6) 6 (0,9) h 489 (2,9) –20 (1,2) i 511 (3,2) 2 (2,0) 514 (3,6) 5 (1,7) h

† Norvégia 503 (2,4) 507 (2,3) 5 (1,0) h 477 (3,0) –26 (1,7) i 502 (2,3) –1 (1,0) 518 (3,0) 15 (1,3) h

2 Svédország 503 (2,5) 502 (2,4) –1 (1,3) 496 (2,9) –7 (1,9) i 495 (3,1) –7 (1,4) i 513 (3,7) 11 (2,2) h

Ciprus 501 (1,6) 499 (2,2) –2 (1,8) 515 (2,6) 14 (1,7) h 490 (2,3) –11 (1,5) i 493 (2,7) –8 (2,0) i

Portugália 500 (3,2) 492 (3,3) –8 (1,7) i 499 (3,3) –2 (1,2) 509 (3,3) 9 (1,2) h 498 (3,2) –3 (1,6)
Olaszország 497 (2,7) 495 (2,4) –3 (1,4) 491 (2,7) –7 (2,3) i 510 (3,7) 12 (2,4) h 494 (3,3) –4 (2,0)
Törökország 496 (4,3) 493 (4,3) –2 (1,7) 493 (4,6) –3 (1,2) i 490 (4,2) –6 (1,4) i 502 (4,3) 7 (1,1) h

2 Kazahsztán 488 (3,3) 482 (3,4) –5 (1,4) i 504 (3,7) 16 (1,2) h 486 (3,8) –2 (1,6) 463 (3,3) –25 (1,5) i

Franciaország 483 (2,5) 477 (2,6) –6 (1,2) i 468 (2,8) –15 (1,5) i 493 (2,7) 11 (1,6) h 496 (2,6) 13 (1,4) h

† Új-Zéland 482 (3,4) 483 (3,6) 2 (1,7) 464 (3,5) –17 (1,8) i 477 (3,4) –5 (1,6) i 496 (3,7) 14 (1,6) h

Bahrein 481 (1,7) 473 (2,2) –8 (1,7) i 485 (2,1) 4 (1,5) h 493 (2,3) 12 (1,9) h 465 (2,0) –16 (1,3) i

Románia 479 (4,3) 478 (4,5) –1 (1,3) 490 (4,6) 11 (1,7) h 472 (4,7) –7 (1,6) i 458 (4,5) –21 (1,8) i

Egyesült Arab Emírségek 473 (1,9) 474 (1,9) 1 (0,7) 486 (2,1) 12 (0,8) h 462 (2,1) –12 (1,0) i 451 (2,1) –22 (1,0) i

1 Grúzia 461 (4,3) 466 (4,7) 5 (1,7) h 473 (4,3) 12 (2,2) h 449 (4,4) –12 (2,8) i 429 (5,1) –32 (3,9) i

Malajzia 461 (3,2) 458 (3,1) –3 (1,1) i 456 (3,3) –4 (1,6) i 466 (3,7) 6 (2,6) h 457 (3,5) –4 (1,2) i

Irán 446 (3,7) 442 (4,2) –4 (1,6) i 450 (3,8) 4 (1,2) h 442 (4,4) –5 (1,7) i 435 (4,0) –11 (1,5) i

ψ Katar 443 (4,0) 441 (4,0) –2 (1,0) 454 (4,0) 10 (1,5) h 435 (4,0) –8 (1,2) i 423 (4,7) –20 (1,9) i

ψ Chile 441 (2,8) 442 (3,2) 1 (1,4) 439 (3,1) –2 (1,8) 434 (4,3) –6 (3,2) 434 (3,2) –6 (1,3) i

Libanon 429 (2,9) 432 (2,7) 2 (1,3) 452 (3,0) 23 (1,3) h 422 (3,2) –7 (2,1) i 383 (3,5) –46 (2,4) i

ψ Jordánia 420 (4,3) 408 (4,5) –12 (1,3) i 442 (4,8) 22 (1,2) h 413 (4,6) –7 (3,0) i 396 (4,2) –24 (1,8) i

2 ψ Egyiptom 413 (5,2) 414 (5,4) 1 (2,2) 413 (6,0) 0 (2,0) 417 (5,3) 4 (1,3) h 380 (5,4) –33 (1,4) i

ψ Omán 411 (2,8) 392 (3,0) –19 (1,5) i 427 (3,0) 16 (1,4) h 418 (3,2) 7 (1,1) h 393 (2,9) –17 (1,4) i

ψ Kuvait 403 (5,0) – – – – – – – – – – – – – – – –
2 ψ Szaúd-Arábia 394 (2,5) – – – – – – – – – – – – – – – –

Ж Dél-afrikai Köztársaság 389 (2,3) – – – – – – – – – – – – – – – –
ψ Marokkó 388 (2,3) 377 (2,7) –11 (1,3) i 370 (3,1) –18 (1,6) i 413 (2,2) 25 (1,4) h 372 (2,4) –16 (1,3) i

Az itemek száma azt adja meg, hogy hány itemet vettek figyelembe a TIMSS 2019 8. évfolyamos matematikatesztjének 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.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatban, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladja a 15%-ot, de nem haladja meg a 25%-ot.
Ж Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatban, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladja a 25%-ot.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Nem áll rendelkezésre összehasonlítható adat, mert az átlageredmény nem becsülhető pontosan.
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 2019.
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6. táblázat A kognitív területek szerinti átlageredmények TIMSS2019
M a t e m a t i k a4

Ország
Matematika-

átlag-
pontszám

Ismeret
(59 item)

Alkalmazás
(74 item)

Értelmezés
(38 item)

Átlag - 
pontszám

Eltérés a mate-
matika átlag-
pontszámától

Átlag - 
pontszám

Eltérés a mate-
matika átlag-
pontszámától

Átlag - 
pontszám

Eltérés a mate-
matika átlag-
pontszámától

3 Szingapúr 625 (3,9) 640 (3,9) 15 (1,7) h 626 (3,9) 0 (1,2) 614 (4,0) –11 (1,5) i

† Hongkong 602 (3,3) 600 (3,0) –2 (1,8) 606 (3,3) 5 (2,0) h 596 (4,2) –6 (3,1)
Koreai Köztársaság 600 (2,2) 612 (3,6) 13 (2,4) h 594 (2,5) –5 (1,2) i 596 (2,9) –3 (2,0)
Tajvan 599 (1,9) 622 (1,9) 22 (1,3) h 600 (1,5) 1 (1,5) 576 (1,8) –23 (1,5) i

Japán 593 (1,8) 597 (2,0) 4 (0,9) h 593 (2,0) 0 (1,5) 589 (2,2) –4 (1,5) i

2 Oroszország 567 (3,3) 555 (3,0) –12 (1,3) i 571 (3,6) 4 (0,9) h 573 (3,6) 6 (1,1) h

† Észak-Írország 566 (2,7) 574 (3,3) 9 (1,5) h 565 (2,8) –1 (1,4) 558 (2,9) –7 (1,7) i

2 Anglia 556 (3,0) 563 (3,3) 7 (1,2) h 553 (3,3) –3 (1,5) 554 (3,4) –2 (2,0)
Írország 548 (2,5) 550 (3,0) 2 (1,7) 551 (2,7) 3 (1,4) h 542 (2,5) –7 (1,4) i

2 Lettország 546 (2,6) 537 (2,6) –9 (1,0) i 547 (2,7) 0 (0,8) 554 (3,0) 8 (1,3) h

† Norvégia 543 (2,2) 541 (2,3) –2 (1,2) 540 (2,3) –3 (0,8) i 551 (2,9) 8 (2,6) h

2 Litvánia 542 (2,8) 535 (2,8) –7 (1,9) i 547 (2,7) 5 (1,0) h 534 (3,3) –9 (2,4) i

Ausztria 539 (2,0) 540 (2,0) 1 (1,4) 538 (2,1) –2 (0,7) i 537 (2,4) –2 (1,6)
≡ Hollandia 538 (2,2) 534 (2,1) –3 (1,0) i 536 (2,2) –2 (1,3) 546 (2,9) 8 (2,5) h

2 † Egyesült Államok 535 (2,5) 536 (2,6) 2 (0,8) h 537 (2,6) 3 (0,8) h 524 (2,5) –11 (0,7) i

Csehország 533 (2,5) 528 (3,0) –5 (1,7) i 531 (2,6) –1 (1,0) 541 (2,8) 8 (1,1) h

† Belgium (flamand) 532 (1,9) 546 (2,4) 14 (1,1) h 526 (2,0) –6 (0,9) i 530 (2,0) –2 (0,8) i

Ciprus 532 (2,9) 530 (3,3) –2 (1,8) 536 (3,0) 4 (1,1) h 526 (2,9) –6 (1,0) i

Finnország 532 (2,3) 531 (2,4) –1 (1,1) 531 (2,4) –1 (0,9) 535 (2,5) 3 (0,9) h

2 Portugália 525 (2,6) 523 (2,8) –2 (1,6) 528 (2,6) 3 (0,7) h 519 (2,9) –6 (1,9) i

† Dánia 525 (1,9) 524 (2,2) –1 (1,7) 520 (2,3) –5 (1,8) i 535 (2,2) 10 (1,6) h

Magyarország 523 (2,6) 525 (2,6) 1 (1,5) 521 (2,8) –2 (1,5) 522 (3,0) –1 (1,2)
2 Törökország 523 (4,4) 514 (4,4) –8 (1,3) i 531 (4,4) 8 (0,9) h 509 (5,1) –14 (2,2) i

Svédország 521 (2,8) 515 (3,1) –6 (1,7) i 518 (2,8) –3 (1,1) i 536 (2,9) 15 (1,4) h

Németország 521 (2,3) 523 (2,3) 2 (1,3) 514 (2,5) –7 (1,2) i 531 (2,8) 10 (1,3) h

Lengyelország 520 (2,7) 509 (2,7) –11 (1,1) i 521 (2,8) 1 (1,0) 527 (2,8) 7 (1,0) h

Ausztrália 516 (2,8) 509 (3,3) –7 (1,5) i 516 (2,9) 0 (1,1) 522 (3,0) 6 (1,6) h

Azerbajdzsán 515 (2,7) 513 (2,3) –2 (1,1) i 519 (3,1) 4 (1,1) h 506 (3,1) –9 (1,2) i

Bulgária 515 (4,3) 511 (4,1) –4 (1,0) i 518 (4,5) 3 (1,0) h 509 (5,0) –6 (1,4) i

Olaszország 515 (2,4) 515 (3,0) 0 (2,0) 517 (2,6) 2 (1,2) h 504 (2,9) –11 (2,0) i

2 Kazahsztán 512 (2,5) 510 (2,3) –2 (0,9) i 514 (2,7) 2 (0,9) h 507 (2,7) –5 (1,2) i

1 2 Kanada 512 (1,9) 506 (2,1) –5 (0,7) i 513 (1,9) 1 (0,7) h 513 (2,0) 2 (1,1)
2 Szlovákia 510 (3,5) 502 (3,3) –8 (1,2) i 508 (3,4) –2 (1,9) 522 (3,5) 12 (1,3) h

Horvátország 509 (2,2) 508 (2,2) –2 (1,1) 509 (2,3) 0 (1,6) 510 (2,8) 0 (1,5)
Málta 509 (1,4) 510 (1,4) 0 (1,5) 508 (1,2) –2 (1,4) 508 (1,4) –1 (1,6)

2 Szerbia 508 (3,2) 504 (3,3) –4 (2,1) 509 (3,5) 1 (1,3) 503 (3,7) –5 (1,6) i

Spanyolország 502 (2,1) 499 (2,4) –3 (0,8) i 506 (1,9) 3 (1,4) h 497 (2,0) –6 (1,5) i

Örményország 498 (2,5) 497 (2,7) –1 (1,4) 501 (2,9) 3 (1,2) h 483 (2,9) –15 (1,7) i

Albánia 494 (3,4) 492 (3,7) –2 (1,9) 498 (3,3) 4 (1,0) h 490 (3,7) –4 (2,0) i

2 Új-Zéland 487 (2,6) 476 (2,7) –11 (1,7) i 487 (2,4) 0 (1,0) 501 (2,7) 14 (1,7) h

Franciaország 485 (3,0) 488 (3,3) 3 (1,6) 482 (3,1) –3 (0,9) i 480 (3,3) –5 (1,6) i

1 Grúzia 482 (3,7) 473 (3,9) –8 (2,1) i 490 (3,6) 8 (1,2) h 469 (4,5) –13 (2,2) i

Egyesült Arab Emírségek 481 (1,7) 479 (1,6) –2 (0,7) i 484 (1,7) 3 (0,5) h 474 (1,7) –7 (0,7) i

Bahrein 480 (2,6) 478 (2,7) –2 (0,9) i 479 (2,6) 0 (1,0) 479 (2,5) –1 (1,4)
Észak-Macedónia 472 (5,3) 470 (5,6) –2 (2,1) 477 (5,2) 5 (1,9) h 470 (5,7) –2 (3,6)
Montenegró 453 (2,0) 445 (2,1) –8 (1,1) i 454 (2,1) 1 (1,1) 463 (2,7) 10 (1,9) h

Bosznia-Hercegovina 452 (2,4) 444 (2,7) –8 (1,7) i 452 (2,9) 0 (1,9) 461 (3,0) 10 (1,9) h

Katar 449 (3,4) 447 (3,6) –2 (1,2) 453 (3,4) 4 (1,2) h 440 (3,5) –10 (1,5) i

2 Koszovó 444 (3,0) 445 (3,2) 0 (1,0) 445 (3,0) 1 (1,3) 441 (3,2) –3 (1,5) i

Irán 443 (3,9) 436 (3,9) –7 (1,1) i 450 (4,0) 7 (1,0) h 426 (4,3) –17 (2,0) i

Chile 441 (2,7) 427 (2,6) –14 (1,0) i 446 (3,0) 5 (1,9) h 448 (4,0) 7 (2,6) h

Omán 431 (3,7) 424 (4,4) –7 (1,7) i 434 (3,5) 3 (1,1) h 424 (3,7) –6 (1,0) i

2 Szaúd-Arábia 398 (3,6) – – – – – – – – – – – –
Marokkó 383 (4,3) 379 (4,4) –4 (1,0) i 387 (4,5) 4 (1,5) h 380 (5,2) –4 (2,1)
Kuvait 383 (4,7) – – – – – – – – – – – –
Dél-afrikai Köztársaság 374 (3,6) 372 (3,7) –1 (0,8) 375 (3,6) 2 (1,0) 370 (3,8) –3 (1,0) i

2 ψ Pakisztán 328 (12,0) 327 (12,6) –1 (2,4) 306 (13,1) –21 (2,6) i 354 (9,3) 27 (3,9) h

2 ψ Fülöp-szigetek 297 (6,4) 302 (6,3) 5 (1,5) h 286 (6,9) –10 (1,7) i 272 (6,6) –25 (2,9) i

Az itemek száma azt adja meg, hogy hány itemet vettek figyelembe a TIMSS 2019 4. évfolyamos elektronikus matematikatesztjének 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 minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak nem felelt meg.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatban, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladja a 15%-ot, de nem haladja meg a 25%-ot.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Nem áll rendelkezésre összehasonlítható adat, mert az átlageredmény nem becsülhető pontosan.
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 2019.
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7. táblázat A kognitív területek szerinti átlageredmények TIMSS2019
M a t e m a t i k a8

Ország
Matematika-

átlag-
pontszám

Ismeret  
(64 item)

Alkalmazás
(96 item)

Értelmezés
(46 item)

Átlag - 
pontszám

Eltérés a mate-
matika átlag-
pontszámától

Átlag - 
pontszám

Eltérés a mate-
matika átlag-
pontszámától

Átlag - 
pontszám

Eltérés a mate-
matika átlag-
pontszámától

2 Szingapúr 616 (4,0) 614 (4,3) –1 (1,4) 614 (3,8) –2 (0,7) i 620 (4,5) 4 (1,0) h

Tajvan 612 (2,7) 616 (3,0) 3 (1,5) h 610 (2,6) –3 (1,8) 616 (2,7) 4 (1,9)
Koreai Köztársaság 607 (2,8) 614 (3,2) 7 (1,2) h 604 (2,7) –3 (1,2) i 609 (3,0) 2 (2,4)
Japán 594 (2,7) 589 (3,1) –5 (1,2) i 596 (2,8) 2 (1,2) 599 (3,2) 5 (1,7) h

† Hongkong 578 (4,1) 580 (4,0) 2 (1,6) 575 (4,0) –3 (1,1) i 582 (4,4) 4 (1,9)
2 Oroszország 543 (4,5) 550 (5,2) 6 (2,0) h 543 (4,5) –1 (1,0) 536 (4,8) –7 (1,7) i

Írország 524 (2,6) 530 (2,8) 7 (1,5) h 526 (2,7) 3 (0,9) h 508 (3,4) –16 (1,8) i

Litvánia 520 (2,9) 518 (2,8) –2 (1,1) 524 (3,1) 3 (1,2) h 514 (3,6) –7 (1,5) i

3 Izrael 519 (4,3) 516 (4,8) –3 (1,2) i 519 (4,2) 0 (0,8) 525 (4,7) 6 (1,9) h

Ausztrália 517 (3,8) 511 (4,0) –7 (1,2) i 521 (3,8) 4 (0,7) h 515 (3,9) –3 (0,8) i

Magyarország 517 (2,9) 516 (3,1) –1 (1,0) 517 (3,0) 0 (1,1) 512 (3,0) –4 (1,3) i

† Egyesült Államok 515 (4,8) 522 (5,2) 6 (1,4) h 515 (4,9) 0 (0,8) 507 (4,6) –8 (1,0) i

Anglia 515 (5,3) 510 (5,5) –5 (2,1) i 518 (5,3) 3 (1,1) h 512 (5,7) –3 (1,8)
Finnország 509 (2,6) 505 (2,5) –4 (1,1) i 510 (2,7) 2 (0,9) 506 (2,9) –3 (1,5)

† Norvégia 503 (2,4) 499 (2,3) –4 (1,6) i 504 (2,7) 1 (1,3) 496 (2,8) –7 (1,9) i

2 Svédország 503 (2,5) 496 (2,6) –7 (1,6) i 501 (2,6) –1 (1,0) 514 (2,9) 11 (1,3) h

Ciprus 501 (1,6) 509 (2,0) 8 (1,6) h 496 (1,7) –5 (1,3) i 505 (2,1) 4 (1,3) h

Portugália 500 (3,2) 498 (3,5) –2 (2,0) 497 (3,3) –4 (1,2) i 508 (3,3) 7 (2,2) h

Olaszország 497 (2,7) 492 (2,8) –5 (2,1) i 497 (2,4) –1 (1,5) 505 (3,6) 7 (1,8) h

Törökország 496 (4,3) 494 (5,0) –1 (1,8) 491 (4,0) –4 (1,6) i 504 (4,1) 8 (1,8) h

2 Kazahsztán 488 (3,3) 488 (3,7) 1 (1,4) 486 (3,2) –1 (0,8) 487 (3,4) 0 (1,0)
Franciaország 483 (2,5) 473 (2,8) –9 (1,6) i 485 (2,6) 2 (1,6) 489 (2,7) 6 (1,5) h

† Új-Zéland 482 (3,4) 468 (3,5) –14 (2,0) i 486 (3,1) 5 (1,1) h 486 (3,4) 5 (0,9) h

Bahrein 481 (1,7) 471 (1,7) –10 (0,8) i 479 (1,7) –2 (0,9) i 489 (2,1) 8 (1,3) h

Románia 479 (4,3) 482 (5,0) 3 (2,0) 475 (4,1) –4 (1,1) i 481 (4,5) 2 (1,4)
Egyesült Arab Emírségek 473 (1,9) 478 (1,9) 5 (0,8) h 466 (1,8) –8 (0,7) i 479 (1,9) 6 (0,9) h

1 Grúzia 461 (4,3) – – – – – – – – – – – –
Malajzia 461 (3,2) 451 (3,8) –9 (1,5) i 464 (3,1) 3 (0,9) h 462 (3,1) 1 (1,1)
Irán 446 (3,7) 441 (4,2) –6 (1,1) i 443 (3,5) –4 (1,1) i 457 (4,0) 11 (1,6) h

ψ Katar 443 (4,0) 443 (4,6) –1 (1,8) 438 (4,1) –6 (0,9) i 448 (3,8) 4 (1,3) h

ψ Chile 441 (2,8) 434 (3,0) –7 (1,3) i 438 (2,9) –3 (1,5) 451 (3,2) 10 (2,0) h

Libanon 429 (2,9) 456 (2,9) 26 (1,5) h 412 (3,5) –18 (1,7) i 407 (3,7) –22 (2,4) i

ψ Jordánia 420 (4,3) 414 (5,0) –7 (1,8) i 415 (4,0) –5 (1,1) i 431 (4,4) 11 (1,5) h

2 ψ Egyiptom 413 (5,2) 416 (5,8) 3 (1,6) 405 (5,3) –7 (1,6) i 411 (5,6) –2 (1,4)
ψ Omán 411 (2,8) 406 (2,8) –4 (1,1) i 409 (2,5) –2 (1,0) 412 (2,8) 1 (1,0)
ψ Kuvait 403 (5,0) – – – – – – – – – – – –

2 ψ Szaúd-Arábia 394 (2,5) – – – – – – – – – – – –
Ж Dél-afrikai Köztársaság 389 (2,3) – – – – – – – – – – – –
ψ Marokkó 388 (2,3) 382 (2,9) –6 (1,6) i 389 (2,4) 0 (1,3) 381 (2,9) –7 (2,2) i

Az itemek száma azt adja meg, hogy hány itemet vettek figyelembe a TIMSS 2019 8. évfolyamos matematikatesztjének 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.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatban, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladja a 15%-ot, de nem haladja meg a 25%-ot.
Ж Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatban, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladja a 25%-ot.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Nem áll rendelkezésre összehasonlítható adat, mert az átlageredmény nem becsülhető pontosan.
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 2019.
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3. ábra A lányok és a fiúk átlageredményei matematikából  TIMSS2019
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

2 ψ Fülöp-szigetek 48 (0,7) 315 (6,6) 52 (0,7) 280 (6,4) 35 (3,7)
2 Szaúd-Arábia 48 (0,8) 412 (4,9) 52 (0,8) 385 (5,8) 26 (8,1)

Dél-afrikai Köztársaság 50 (0,6) 384 (4,0) 50 (0,6) 364 (3,7) 20 (2,9)
2 ψ Pakisztán 45 (4,7) 338 (16,4) 55 (4,7) 319 (11,8) 19 (16,0)

Omán 50 (0,7) 438 (3,6) 50 (0,7) 424 (4,4) 14 (2,9)
Kuvait 47 (2,6) 387 (6,0) 53 (2,6) 380 (6,9) 7 (8,9)
Bahrein 49 (1,2) 482 (3,2) 51 (1,2) 477 (3,5) 5 (4,3)
Azerbajdzsán 47 (0,9) 517 (3,1) 53 (0,9) 514 (3,1) 4 (3,0)
Marokkó 49 (0,7) 385 (4,8) 51 (0,7) 382 (4,3) 3 (2,9)
Örményország 48 (0,8) 499 (2,6) 52 (0,8) 497 (3,2) 2 (2,8)

2 Szerbia 50 (0,9) 509 (3,4) 50 (0,9) 507 (4,0) 2 (3,9)
Katar 50 (1,5) 450 (5,1) 50 (1,5) 449 (3,2) 1 (5,2)
Japán 48 (0,5) 593 (2,2) 52 (0,5) 593 (1,9) 1 (2,2)

2 Kazahsztán 49 (0,7) 512 (3,0) 51 (0,7) 512 (2,6) 0 (2,4)
Észak-Macedónia 48 (0,6) 472 (5,9) 52 (0,6) 472 (5,4) 0 (4,0)
Bulgária 48 (0,9) 514 (4,7) 52 (0,9) 516 (4,6) 2 (3,6)
Finnország 49 (0,9) 531 (2,9) 51 (0,9) 533 (2,8) 3 (3,2)
Albánia 49 (0,9) 493 (3,8) 51 (0,9) 495 (3,9) 3 (3,6)

† Észak-Írország 50 (1,0) 564 (3,2) 50 (1,0) 568 (3,7) 3 (4,2)
2 Törökország 52 (1,4) 521 (4,5) 48 (1,4) 525 (5,6) 3 (4,9)

Tajvan 48 (0,6) 597 (2,4) 52 (0,6) 601 (2,3) 4 (2,7)
† Norvégia 48 (0,9) 540 (2,7) 52 (0,9) 545 (2,9) 4 (3,5)
2 Koszovó 49 (1,0) 442 (3,1) 51 (1,0) 447 (3,7) 5 (3,3)
2 Litvánia 49 (0,9) 540 (2,9) 51 (0,9) 544 (3,7) 5 (3,8)
2 Lettország 50 (0,9) 544 (2,9) 50 (0,9) 548 (3,0) 5 (2,7)

Montenegró 47 (0,6) 450 (2,6) 53 (0,6) 455 (2,4) 5 (3,0)
Koreai Köztársaság 47 (0,7) 597 (2,3) 53 (0,7) 602 (2,8) 5 (2,5)

2 Új-Zéland 48 (1,3) 484 (3,7) 52 (1,3) 490 (3,3) 5 (4,6)
† Hongkong 46 (1,3) 599 (3,5) 54 (1,3) 604 (3,9) 6 (3,3)

Írország 50 (1,1) 545 (3,2) 50 (1,1) 552 (2,9) 7 (3,7)
† Dánia 50 (0,8) 521 (2,2) 50 (0,8) 528 (2,6) 7 (2,9)

Svédország 50 (1,1) 518 (3,2) 50 (1,1) 525 (3,1) 7 (2,8)
2 Anglia 50 (1,0) 552 (4,0) 50 (1,0) 560 (3,0) 7 (3,8)

Irán 49 (2,1) 439 (6,4) 51 (2,1) 447 (5,3) 7 (8,8)
Málta 49 (0,7) 505 (2,1) 51 (0,7) 513 (1,9) 7 (2,7)

1 Grúzia 49 (0,9) 478 (3,9) 51 (0,9) 486 (4,1) 7 (3,3)
Ausztria 49 (1,0) 535 (2,8) 51 (1,0) 543 (2,1) 8 (2,9)

3 Szingapúr 49 (0,5) 621 (4,0) 51 (0,5) 629 (4,2) 8 (2,8)
Lengyelország 49 (0,8) 516 (3,0) 51 (0,8) 524 (3,0) 8 (2,8)
Egyesült Arab Emírségek 50 (1,1) 477 (2,5) 50 (1,1) 486 (2,3) 8 (3,4)

2 Oroszország 51 (1,1) 563 (3,6) 49 (1,1) 571 (3,5) 8 (2,5)
≡ Hollandia 49 (1,0) 533 (2,2) 51 (1,0) 542 (3,0) 9 (3,0)

Chile 50 (1,3) 437 (3,4) 50 (1,3) 445 (3,1) 9 (3,7)
Bosznia-Hercegovina 49 (0,7) 447 (2,7) 51 (0,7) 456 (2,8) 9 (2,6)
Ausztrália 49 (0,8) 511 (2,9) 51 (0,8) 521 (3,3) 10 (2,9)
Németország 50 (0,8) 516 (2,8) 50 (0,8) 526 (2,4) 10 (2,5)

† Belgium (flamand) 51 (0,8) 527 (2,1) 49 (0,8) 538 (2,8) 11 (3,2)
Csehország 49 (0,9) 527 (2,7) 51 (0,9) 538 (3,1) 11 (2,9)

2 † Egyesült Államok 49 (0,8) 529 (3,0) 51 (0,8) 540 (2,9) 11 (2,9)
Magyarország 48 (1,0) 518 (3,0) 52 (1,0) 529 (3,1) 11 (3,0)
Horvátország 50 (1,2) 504 (2,6) 50 (1,2) 515 (2,7) 12 (3,1)
Olaszország 50 (0,8) 509 (2,7) 50 (0,8) 521 (3,2) 12 (3,4)

2 Szlovákia 49 (1,0) 503 (3,5) 51 (1,0) 516 (4,2) 12 (3,6)
Franciaország 49 (1,0) 478 (3,3) 51 (1,0) 491 (3,5) 14 (3,0)
Spanyolország 47 (0,8) 495 (2,5) 53 (0,8) 509 (2,6) 15 (2,8)

2 Portugália 48 (0,9) 516 (2,9) 52 (0,9) 533 (2,9) 17 (2,6)
Ciprus 52 (0,7) 523 (3,0) 48 (0,7) 542 (3,5) 19 (3,2)

1 2 Kanada 49 (0,8) 502 (2,5) 51 (0,8) 521 (2,0) 19 (2,4)
Nemzetközi átlag 49 (0,2) 499 (0,5) 51 (0,2) 503 (0,5)

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 nem felelt meg.
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.
( ) 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 2019.

Matematika .:. Ábrák, táblázatok matematikából 44



4. ábra A lányok és a fiúk átlageredményei matematikából  TIMSS2019
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 (1,1) 432 (3,3) 52 (1,1) 391 (4,0) 41 (4,8)
ψ Jordánia 48 (3,4) 432 (3,8) 52 (3,4) 409 (6,4) 23 (6,7)

Bahrein 49 (0,9) 492 (2,4) 51 (0,9) 471 (2,2) 21 (3,0)
2 ψ Szaúd-Arábia 49 (0,9) 403 (3,4) 51 (0,9) 385 (3,4) 17 (4,5)

Románia 51 (0,9) 487 (4,6) 49 (0,9) 471 (4,7) 16 (3,8)
2 ψ Egyiptom 55 (2,0) 420 (5,3) 45 (2,0) 404 (7,9) 16 (8,1)

Irán 47 (1,3) 453 (5,0) 53 (1,3) 440 (5,6) 13 (7,6)
Törökország 50 (1,3) 501 (4,4) 50 (1,3) 490 (5,8) 11 (5,7)

ψ Kuvait 53 (2,2) 407 (5,4) 47 (2,2) 398 (7,9) 9 (8,8)
Malajzia 51 (1,1) 465 (3,0) 49 (1,1) 456 (4,1) 9 (3,4)

† Hongkong 46 (2,1) 582 (4,9) 54 (2,1) 575 (5,4) 7 (6,5)
ψ Katar 50 (2,4) 447 (5,0) 50 (2,4) 440 (5,4) 7 (6,6)
Ж Dél-afrikai Köztársaság 52 (0,6) 393 (2,4) 48 (0,6) 386 (2,5) 6 (2,1)

Egyesült Arab Emírségek 48 (1,8) 476 (3,4) 52 (1,8) 471 (3,4) 6 (5,6)
Finnország 48 (0,8) 511 (2,6) 52 (0,8) 507 (3,2) 4 (2,8)
Ciprus 49 (0,6) 503 (2,1) 51 (0,6) 499 (2,3) 4 (3,0)

2 Kazahsztán 49 (1,1) 490 (3,9) 51 (1,1) 486 (3,7) 4 (3,8)
† Egyesült Államok 49 (0,9) 517 (4,0) 51 (0,9) 514 (6,1) 4 (3,9)
2 Szingapúr 49 (0,7) 617 (4,6) 51 (0,7) 614 (4,4) 3 (4,2)
2 Svédország 49 (0,9) 504 (3,0) 51 (0,9) 501 (2,9) 3 (3,1)

Tajvan 50 (0,9) 614 (3,1) 50 (0,9) 611 (3,2) 2 (3,3)
Írország 49 (1,1) 524 (2,9) 51 (1,1) 523 (3,4) 1 (3,5)

† Norvégia 49 (0,7) 503 (2,7) 51 (0,7) 503 (3,0) 0 (3,2)
Anglia 53 (1,9) 514 (5,6) 47 (1,9) 516 (7,2) 2 (7,3)
Litvánia 50 (1,0) 519 (2,8) 50 (1,0) 521 (3,7) 2 (2,9)
Japán 52 (1,0) 593 (2,9) 48 (1,0) 595 (3,2) 2 (2,8)
Ausztrália 49 (1,5) 515 (3,6) 51 (1,5) 519 (5,5) 4 (5,4)

ψ Marokkó 50 (0,7) 386 (2,5) 50 (0,7) 391 (2,6) 5 (2,2)
2 Oroszország 48 (1,0) 541 (4,8) 52 (1,0) 546 (4,9) 5 (3,4)

Koreai Köztársaság 48 (1,4) 604 (3,4) 52 (1,4) 609 (3,1) 5 (3,4)
Libanon 49 (1,4) 427 (3,5) 51 (1,4) 432 (3,3) 5 (3,5)

† Új-Zéland 48 (2,1) 478 (3,6) 52 (2,1) 484 (4,7) 6 (5,2)
Franciaország 49 (0,8) 478 (2,5) 51 (0,8) 487 (3,1) 8 (2,7)

1 Grúzia 48 (1,2) 457 (4,5) 52 (1,2) 465 (5,2) 8 (4,5)
ψ Chile 49 (1,6) 436 (3,5) 51 (1,6) 445 (3,8) 9 (4,6)

Portugália 50 (1,1) 495 (3,3) 50 (1,1) 505 (3,9) 10 (3,4)
3 Izrael 52 (1,7) 514 (4,3) 48 (1,7) 525 (5,3) 11 (4,6)

Olaszország 50 (1,0) 491 (3,0) 50 (1,0) 504 (3,3) 12 (3,0)
Magyarország 50 (0,9) 510 (3,2) 50 (0,9) 524 (3,6) 14 (3,5)
Nemzetközi átlag 50 (0,2) 491 (0,6) 50 (0,2) 488 (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.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatban, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladja a 15%-ot, de nem haladja meg a 25%-ot.
Ж Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatban, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladja a 25%-ot.
( ) 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 2019.

Matematika .:. Ábrák, táblázatok matematikából 45



8. táblázat A magyar lányok és fiúk tartalmi területek szerinti átlageredményei  TIMSS2019
M a t e m a t i k a4

Számok
(83 item)

Mérés és geometria
(52 item)

Adat
(36 item)

Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk
525 (3,0) 535 (3,1) h 510 (3,7)  528 (4,1) h 503 (4,0)  512 (4,2)  

h Az átlageredmény szignifikánsan magasabb, mint a másik nemé.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.

9. táblázat A magyar lányok és fiúk tartalmi területek szerinti átlageredményei  TIMSS2019
M a t e m a t i k a8

Számok
(63 item)

Algebra
(61 item)

Geometria
(43 item)

Adat és valószínűség
(39 item)

Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk
506 (3,8)  525 (3,9) h 506 (3,4)  512 (3,8)  514 (3,8)  529 (3,8) h 511 (3,4)  531 (4,0) h

h Az átlageredmény szignifikánsan magasabb, mint a másik nemé.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.

10. táblázat A magyar lányok és fiúk kognitív területek szerinti átlageredményei TIMSS2019
M a t e m a t i k a4

Ismeret
(59 item)

Alkalmazás
(74 item)

Értelmezés
(38 item)

Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk
519 (3,1)  530 (2,9)  h 516 (3,4)  526 (3,2)  h 513 (3,5)  530 (3,7)  h

h Az átlageredmény szignifikánsan magasabb, mint a másik nemé.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.

11. táblázat A magyar lányok és fiúk kognitív területek szerinti átlageredményei  TIMSS2019
M a t e m a t i k a8

Ismeret
(64 item)

Alkalmazás
(96 item)

Értelmezés
(46 item)

Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk
509 (3,5)  523 (3,8)  h 509 (3,4)  524 (3,6) h 504 (3,5)  521 (3,6) h 

h Az átlageredmény szignifikánsan magasabb, mint a másik nemé.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.

Matematika .:. Ábrák, táblázatok matematikából 46



5. ábra A képességszinteken nyújtott teljesítmények eloszlása matematikából TIMSS2019
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

3 Szingapúr 54 (2,2) 84 (1,5) 96 (0,7) 99 (0,3)
† Hongkong 38 (1,9) 78 (1,6) 96 (0,7) 100 (0,2)

Koreai Köztársaság 37 (1,4) 77 (1,2) 95 (0,5) 99 (0,2)
Tajvan 37 (1,3) 78 (1,1) 96 (0,5) 100 (0,2)
Japán 33 (1,3) 74 (0,9) 95 (0,4) 99 (0,2)

† Észak-Írország 26 (1,4) 60 (1,4) 85 (1,1) 96 (0,6)
2 Anglia 21 (1,4) 53 (1,5) 83 (1,2) 96 (0,5)
2 Oroszország 20 (1,6) 61 (1,9) 91 (1,0) 99 (0,3)

Írország 15 (1,0) 52 (1,4) 84 (1,0) 97 (0,5)
2 Törökország 15 (1,3) 43 (1,8) 70 (1,7) 88 (1,3)

2 † Egyesült Államok 14 (0,8) 46 (1,3) 77 (1,1) 93 (0,6)
2 Litvánia 13 (1,1) 48 (1,6) 81 (1,1) 96 (0,6)
† Norvégia 13 (0,9) 48 (1,3) 82 (1,2) 97 (0,6)

Ciprus 12 (0,9) 42 (1,6) 77 (1,3) 95 (0,6)
2 Lettország 11 (0,9) 50 (1,7) 85 (1,2) 98 (0,6)

Finnország 11 (0,8) 42 (1,3) 78 (1,2) 95 (0,6)
Csehország 10 (1,0) 42 (1,5) 78 (1,3) 96 (0,6)
Ausztrália 10 (0,9) 36 (1,2) 70 (1,3) 90 (1,0)
Ausztria 9 (0,7) 45 (1,4) 84 (1,1) 98 (0,4)
Magyarország 9 (0,8) 39 (1,4) 74 (1,3) 93 (0,8)

2 Portugália 9 (0,7) 39 (1,6) 74 (1,2) 95 (0,7)
† Dánia 8 (0,9) 37 (1,3) 75 (1,0) 95 (0,5)
† Belgium (flamand) 8 (0,5) 40 (1,2) 80 (1,2) 97 (0,4)

Bulgária 8 (0,6) 37 (1,7) 71 (1,9) 90 (1,5)
Lengyelország 8 (0,8) 36 (1,4) 73 (1,4) 93 (0,6)
Azerbajdzsán 8 (0,6) 36 (1,3) 72 (1,5) 92 (0,8)
Svédország 8 (0,8) 36 (1,7) 74 (1,4) 94 (0,7)

≡ Hollandia 7 (0,9) 44 (1,7) 84 (1,1) 98 (0,4)
2 Szerbia 7 (0,7) 32 (1,4) 68 (1,5) 89 (1,1)

Egyesült Arab Emírségek 7 (0,3) 26 (0,6) 53 (0,8) 78 (0,7)
1 2 Kanada 6 (0,6) 32 (1,0) 69 (0,9) 92 (0,6)

2 Új-Zéland 6 (0,5) 25 (1,2) 56 (1,3) 83 (0,9)
Németország 6 (0,6) 36 (1,5) 75 (1,2) 96 (0,6)
Albánia 5 (0,6) 26 (1,4) 62 (1,8) 86 (1,3)

2 Szlovákia 5 (0,7) 31 (1,7) 71 (1,7) 91 (1,2)
Málta 5 (0,5) 32 (0,9) 69 (0,8) 91 (0,6)
Észak-Macedónia 5 (0,8) 21 (1,8) 52 (2,4) 78 (1,7)

2 Kazahsztán 5 (0,6) 29 (1,5) 71 (1,4) 95 (0,6)
Bahrein 4 (0,4) 21 (1,0) 54 (1,2) 81 (1,0)
Olaszország 4 (0,5) 30 (1,5) 73 (1,3) 95 (0,5)
Horvátország 4 (0,6) 28 (1,3) 70 (1,5) 95 (0,7)
Spanyolország 4 (0,4) 27 (0,9) 65 (1,3) 91 (1,0)
Franciaország 3 (0,5) 21 (1,2) 57 (1,6) 85 (1,2)
Omán 3 (0,8) 12 (1,3) 33 (1,5) 62 (1,3)

1 Grúzia 3 (0,4) 20 (1,4) 56 (2,0) 84 (1,4)
Örményország 3 (0,5) 23 (1,4) 64 (1,6) 92 (0,7)
Katar 2 (0,4) 14 (1,2) 40 (1,6) 70 (1,4)
Irán 2 (0,3) 13 (1,0) 39 (1,6) 68 (1,5)
Montenegró 1 (0,2) 11 (0,7) 43 (0,9) 76 (0,9)
Marokkó 1 (0,8) 6 (1,1) 18 (1,4) 43 (1,7)
Dél-afrikai Köztársaság 1 (0,2) 5 (0,5) 16 (1,1) 37 (1,5)

2 Szaúd-Arábia 1 (0,2) 6 (0,6) 23 (1,2) 51 (1,4)
Kuvait 1 (0,2) 6 (0,9) 21 (1,6) 47 (1,8)

2 Koszovó 1 (0,2) 8 (0,8) 37 (1,5) 73 (1,4)
Chile 1 (0,1) 7 (0,6) 33 (1,4) 70 (1,5)
Bosznia-Hercegovina 1 (0,2) 9 (0,7) 40 (1,5) 76 (1,1)

2 ψ Pakisztán 0 (0,1) 1 (0,3) 8 (1,5) 27 (4,7)
2 ψ Fülöp-szigetek 0 (0,1) 1 (0,2) 6 (0,8) 19 (1,8)

Nemzetközi medián 7 34 71 92

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 nem felelt meg.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatban, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladja a 15%-ot, de nem haladja meg a 25%-ot.
( ) 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 2019.

Matematika .:. Ábrák, táblázatok matematikából 47



6. ábra A képességszinteken nyújtott teljesítmények eloszlása matematikából TIMSS2019
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 51 (2,2) 79 (2,0) 92 (1,1) 98 (0,4)
Tajvan 49 (1,3) 75 (0,9) 90 (0,6) 98 (0,3)
Koreai Köztársaság 45 (1,3) 74 (0,9) 90 (0,8) 97 (0,4)
Japán 37 (1,4) 71 (1,1) 92 (0,6) 99 (0,2)

† Hongkong 32 (1,9) 66 (1,8) 87 (1,4) 96 (0,9)
2 Oroszország 16 (1,5) 48 (2,4) 80 (2,0) 96 (0,7)
3 Izrael 15 (1,7) 40 (2,2) 67 (1,8) 87 (1,0)
† Egyesült Államok 14 (1,2) 38 (1,9) 66 (1,9) 87 (1,4)

Törökország 12 (0,9) 32 (1,6) 56 (1,6) 80 (1,4)
Ausztrália 11 (1,4) 36 (1,8) 68 (1,5) 90 (0,8)
Magyarország 11 (1,1) 36 (1,4) 68 (1,4) 90 (0,9)
Anglia 11 (1,5) 35 (2,3) 69 (2,2) 90 (1,6)
Litvánia 10 (1,1) 37 (1,7) 71 (1,2) 93 (0,7)
Írország 7 (0,8) 38 (1,6) 76 (1,3) 94 (0,8)
Egyesült Arab Emírségek 7 (0,4) 24 (0,7) 50 (0,9) 75 (0,7)
Románia 6 (0,9) 25 (1,6) 52 (1,9) 78 (1,5)
Ciprus 6 (0,5) 29 (1,1) 63 (1,1) 88 (0,8)

† Új-Zéland 6 (0,5) 22 (1,1) 53 (1,6) 82 (1,4)
Bahrein 5 (0,4) 25 (0,8) 55 (0,9) 79 (0,8)

† Norvégia 5 (0,6) 29 (1,2) 65 (1,5) 90 (0,8)
2 Svédország 5 (0,6) 28 (1,3) 64 (1,3) 90 (0,9)

Finnország 5 (0,5) 29 (1,2) 69 (1,4) 93 (0,9)
2 Kazahsztán 5 (0,7) 23 (1,6) 55 (1,8) 85 (1,2)

Portugália 5 (0,6) 25 (1,5) 63 (1,7) 91 (1,1)
Malajzia 4 (0,3) 17 (0,7) 42 (1,6) 74 (1,7)

ψ Katar 3 (0,7) 14 (1,5) 37 (1,9) 65 (1,5)
Olaszország 3 (0,5) 24 (1,4) 62 (1,7) 91 (0,9)
Irán 3 (0,7) 14 (1,4) 37 (1,6) 68 (1,4)

1 Grúzia 3 (0,8) 17 (1,6) 44 (2,0) 75 (1,8)
Franciaország 2 (0,3) 17 (1,2) 55 (1,5) 88 (0,8)

ψ Omán 1 (0,2) 7 (0,6) 27 (1,0) 54 (1,2)
2 ψ Egyiptom 1 (0,3) 7 (1,1) 27 (2,0) 55 (2,3)

ψ Chile 1 (0,2) 7 (0,8) 33 (1,5) 70 (1,7)
Ж Dél-afrikai Köztársaság 1 (0,1) 3 (0,3) 13 (0,7) 41 (1,3)
ψ Jordánia 0 (0,2) 6 (0,7) 28 (1,7) 60 (2,1)
ψ Kuvait 0 (0,1) 5 (0,9) 21 (1,9) 50 (2,3)

Libanon 0 (0,2) 5 (0,6) 27 (1,7) 64 (1,7)
2 ψ Szaúd-Arábia 0 (0,1) 2 (0,3) 15 (0,8) 47 (1,6)

ψ Marokkó 0 (0,1) 2 (0,4) 12 (0,9) 41 (1,2)
Nemzetközi medián 5 25 56 87

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.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatban, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladja a 15%-ot, de nem haladja meg a 25%-ot.
Ж Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatban, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladja a 25%-ot.
( ) 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 2019.
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7. ábra Az átlageredmények alakulása a felmérések során TIMSS2019
M a t e m a t i k a4

Ország Átlag-
pontszám

Különbség
A matematikaeredmények eloszlása

2015 2011 2007 2003 1995
Anglia

2 2019 556 (3,0) 10 h 13 h 14 h 25 h 72 h

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

2019 516 (2,8) –1 0 0 17 h 21 h

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)

Ausztria
2019 539 (2,0) 31 h 34 h 9 h

2011 508 (2,6) 3 –22 i

2007 505 (1,9) –25 i

≡ 1995 531 (2,9)
Azerbajdzsán

2019 515 (2,7) 53 h

2 2011 463 (5,9)
Bahrein

2019 480 (2,6) 29 h 44 h

2 2015 451 (1,6) 15 h

2011 436 (3,2)
Belgium (flamand)

† 2019 532 (1,9) –13 i –17 i –18 i

† 2015 546 (2,1) –4 –5
2011 549 (1,9) –1

2 2003 551 (1,8)
Bulgária

2019 515 (4,3) –9
2015 524 (5,3)

Chile
2019 441 (2,7) –18 i –21 i

2015 459 (2,4) –3
2011 462 (2,3)

Ciprus
2019 532 (2,9) 9 h 22 h 57 h

2015 523 (2,7) 13 h 48 h

2003 510 (2,4) 35 h

1995 475 (3,2)
Csehország

2019 533 (2,5) 5 22 h 47 h –8
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

† 2019 525 (1,9) –14 i –12 i 1
2 † 2015 539 (2,7) 2 16 h

2 2011 537 (2,6) 14 h

† 2007 523 (2,5)
Dél-afrikai Köztársaság

2019 374 (3,6) –2
2015 376 (3,5)

Egyesült Államok
2 † 2019 535 (2,5) –4 –6 6 16 h 17 h

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
2019 481 (1,7) 30 h 47 h

2015 452 (2,4) 17 h

2011 434 (2,0)

Folytatás a következő oldalon

Matematika .:. Ábrák, táblázatok matematikából 49



Ország Átlag-
pontszám

Különbség
A matematikaeredmények eloszlása

2015 2011 2007 2003 1995
Észak-Írország

† 2019 566 (2,7) –4 3
‡ 2015 570 (2,9) 8
† 2011 562 (2,8)

Finnország
2019 532 (2,3) –3 –13 i

2015 535 (2,0) –10 i

2011 545 (2,4)
Franciaország

2019 485 (3,0) –3
2015 488 (2,9)

Fülöp-szigetek
2 ψ 2019 297 (6,4) –62 i

2003 358 (8,0)
Grúzia

1 2019 482 (3,7) 19 h 32 h 43 h

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

1 2011 450 (3,7) 12 h

1 2007 438 (4,3)
Hollandia

≡ 2019 538 (2,2) 8 h –3 3 –3 –12 i

† 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

† 2019 602 (3,3) –13 i 0 –5 27 h 45 h

† 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

2019 509 (2,2) 7 h 19 h

2015 502 (1,8) 12 h

2 2011 490 (1,9)
Irán

2019 443 (3,9) 12 h 12 h 41 h 54 h 56 h

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
2019 548 (2,5) 1 21 h 26 h

2015 547 (2,1) 20 h 24 h

2011 527 (2,6) 5
2 1995 523 (3,5)

Japán
2019 593 (1,8) 0 8 h 25 h 28 h 26 h

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)

Kanada
1 2 2019 512 (1,9) 1

1 2 † 2015 511 (2,3)
Katar

2019 449 (3,4) 10 h 36 h

2015 439 (3,4) 26 h

2 2011 413 (3,4)
Kazahsztán

2 2019 512 (2,5) 11 h

2 2011 501 (4,5)
Koreai Köztársaság

2019 600 (2,2) –8 i –5 19 h

2015 608 (2,2) 3 27 h

2011 605 (1,9) 24 h

2 1995 581 (1,8)

Folytatás a következő oldalon
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Ország Átlag-
pontszám

Különbség
A matematikaeredmények eloszlása

2015 2011 2007 2003 1995
Kuvait

2019 383 (4,7) 30 h

ψ 2015 353 (4,6)
Lengyelország

2019 520 (2,7) –15 i

2015 535 (2,1)
Lettország

2 2019 546 (2,6) 10 h

2003 536 (2,8)
Litvánia

2 2019 542 (2,8) 7 8 h 12 h 8 h

2 2015 535 (2,5) 2 6 1
1 2 2011 534 (2,4) 4 0

1 2007 530 (2,4) –4
1 2003 534 (2,7)

Magyarország
2019 523 (2,6) –6 8 14 h –5 2
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)

Málta
2019 509 (1,4) 13 h

2011 496 (1,4)
Marokkó

2019 383 (4,3) 6 49 h

2015 377 (3,4) 43 h

Ж 2011 335 (4,0)
Németország

2019 521 (2,3) –1 –7 i –4
2015 522 (2,0) –6 i –4
2011 528 (2,2) 3
2007 525 (2,1)

Norvégia
† 2019 543 (2,2) –6

2015 549 (2,5)
Olaszország

2019 515 (2,4) 8 h 7 h 8 h 12 h

2 2015 507 (2,6) –1 0 4
2011 508 (2,6) 1 5
2007 507 (3,1) 4
2003 503 (3,7)

Omán
2019 431 (3,7) 5 46 h

2015 425 (2,5) 41 h

ψ 2011 385 (2,9)
Oroszország

2 2019 567 (3,3) 3 25 h 23 h 35 h

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)
Örményország

2019 498 (2,5) 17 h 46 h 42 h

2015 481 (3,4) 29 h 25 h

2011 452 (3,6) –4
2003 456 (3,5)

Portugália
2 2019 525 (2,6) –16 i –7 83 h

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

2011 532 (3,3) 90 h

2 1995 442 (4,0)
Spanyolország

2019 502 (2,1) –3 20 h

2 2015 505 (2,5) 23 h

2011 482 (2,8)
Svédország

2019 521 (2,8) 3 17 h 19 h

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

2011 504 (2,1) 1
2007 503 (2,6)

Folytatás a következő oldalon
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Ország Átlag-
pontszám

Különbség
A matematikaeredmények eloszlása

2015 2011 2007 2003 1995
Szaúd-Arábia

2 2019 398 (3,6) 15 h –12
ψ 2015 383 (4,1) –27 i

2011 410 (5,2)
Szerbia

2 2019 508 (3,2) –10 i –8
3 2015 518 (3,5) 2
2 2011 516 (3,0)

Szingapúr
3 2019 625 (3,9) 8 20 h 26 h 31 h 35 h

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
2 2019 510 (3,5) 12 h 3 14 h

2015 498 (2,5) –9 2
2011 507 (3,7) 11
2007 496 (4,5)

Tajvan
2019 599 (1,9) 3 8 h 23 h 35 h

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)
Új-Zéland

2 2019 487 (2,6) –3 1 –5 –6 18 h

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)

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.
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 számra 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 2019.
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8. ábra Az átlageredmények alakulása a felmérések során TIMSS2019
M a t e m a t i k a8

Ország Átlag-
pontszám

Különbség
A matematikeredmények eloszlása

2015 2011 2007 2003 1999 1995
Anglia

2019 515 (5,3) –3 8 2 16 h 19 h 17 h

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

2019 517 (3,8) 12 h 12 21 h 13 h 8
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
2019 481 (1,7) 27 h 72 h 83 h 80 h

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)

Chile
ψ 2019 441 (2,8) 13 h 24 h 54 h 48 h

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)

Ciprus
2019 501 (1,6) 36 h 42 h 25 h 34 h

2007 465 (1,7) 6 h –11 i –2
2003 459 (1,7) –17 i –8 i

1999 476 (1,9) 9 h

1995 468 (2,1)
Dél-afrikai Köztársaság

Ж 2019 389 (2,3) 17 h 38 h

Ж 2015 372 (4,5) 20 h

Ж 2011 352 (2,5)
Egyesült Államok

† 2019 515 (4,8) –3 6 7 11 14 h 23 h

† 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
2019 473 (1,9) 9 h 18 h

2015 465 (2,0) 9 h

2011 456 (2,1)
Egyiptom

2 ψ 2019 413 (5,2) 21 h 22 h 7
ψ 2015 392 (4,1) 2 –14 i

2007 391 (3,6) –16 i

2003 406 (3,5)
Finnország

2019 509 (2,6) –5
2011 514 (2,5)

Franciaország
2019 483 (2,5) –47 i

1995 530 (2,8)
Grúzia

1 2019 461 (4,3) 8 30 h 52 h

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

1 2011 431 (3,7) 22 h

1 2007 410 (5,8)

Folytatás a következő oldalon
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Ország Átlag-
pontszám

Különbség
A matematikeredmények eloszlása

2015 2011 2007 2003 1999 1995
Hongkong

† 2019 578 (4,1) –16 i –7 6 –8 –4 9
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
2019 446 (3,7) 10 31 h 43 h 35 h 24 h 28 h

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
2019 524 (2,6) 0 5
2015 523 (2,7) 5
1995 519 (4,9)

Izrael
3 2019 519 (4,3) 8 3
3 2015 511 (4,1) –5
3 2011 516 (4,1)

Japán
2019 594 (2,7) 8 h 24 h 24 h 24 h 16 h 13 h

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
ψ 2019 420 (4,3) 35 h 14 h –7 –4 –7
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 2019 443 (4,0) 6 34 h

ψ 2015 437 (3,0) 28 h

ψ 2011 410 (3,1)
Kazahsztán

2 2019 488 (3,3) 1
2011 487 (4,2)

Koreai Köztársaság
2019 607 (2,8) 1 –6 10 h 18 h 20 h 26 h

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 2019 403 (5,0) 10
ψ 2015 392 (4,6)

Libanon
2019 429 (2,9) –13 i –20 i –20 i –4
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

2019 520 (2,9) 9 h 18 h 15 h 19 h 39 h 49 h

2 2015 511 (2,8) 9 h 5 10 h 30 h 39 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)

Folytatás a következő oldalon

Matematika .:. Ábrák, táblázatok matematikából 54



Ország Átlag-
pontszám

Különbség
A matematikeredmények eloszlása

2015 2011 2007 2003 1999 1995
Magyarország

2019 517 (2,9) 2 12 h 0 –13 i –15 i –10 i

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
2019 461 (3,2) –5 21 h –13 i –48 i –59 i

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)

Marokkó
ψ 2019 388 (2,3) 4 17 h

Ж 2015 384 (2,3) 13 h

Ж 2011 371 (2,0)
Norvégia

† 2019 503 (2,4) –9 i

2015 512 (2,3)
Olaszország

2019 497 (2,7) 3 –1 18 h 14 h 18 h

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)
Omán

ψ 2019 411 (2,8) 8 h 45 h 38 h

ψ 2015 403 (2,4) 37 h 31 h

ψ 2011 366 (2,9) –6
2007 372 (3,4)

Oroszország
2 2019 543 (4,5) 5 5 32 h 35 h 17 h 20 h

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)

Portugália
2019 500 (3,2) 49 h

1995 451 (3,1)
Románia

2019 479 (4,3) 21 h 18 h 4 7 5
2011 458 (4,1) –3 –17 i –14 i –16 i

2007 461 (4,2) –14 i –11 –12 i

2003 475 (4,9) 3 2
1999 472 (5,6) –1
1995 474 (4,5)

Svédország
2 2019 503 (2,5) 2 18 h 11 h 3 –37 i

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

2 ψ 2019 394 (2,5) 26 h 0
Ж 2015 368 (4,6) –26 i

ψ 2011 394 (4,7)
Szingapúr

2 2019 616 (4,0) –5 5 23 h 10 11 7
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)

Folytatás a következő oldalon
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Ország Átlag-
pontszám

Különbség
A matematikeredmények eloszlása

2015 2011 2007 2003 1999 1995
Tajvan

2019 612 (2,7) 13 h 3 14 h 27 h 27 h

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)

Törökország
2019 496 (4,3) 38 h 43 h

2015 458 (4,7) 5
2011 452 (4,0)

Új-Zéland
† 2019 482 (3,4) –11 i –6 –12 –9 –19 i

† 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.
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 számra 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 2019.
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12. táblázat Trendek a képességszinteket elérők arányaiban  TIMSS2019
M a t e m a t i k a4

Ország
Kiváló szint (625 pont felett) Magas szint (550 pont felett)

2019 2015 2011 2007 2003 1995 2019 2015 2011 2007 2003 1995
Szingapúr 54 50 43 h 41 h 38 h 38 h 84 80 78 h 74 h 73 h 70 h

Hongkong 38 45 i 37 40 22 h 17 h 78 84 i 80 81 67 h 56 h

Koreai Köztársaság 37 41 i 39 25 h 77 81 i 80 70 h

Tajvan 37 35 34 24 h 16 h 78 76 74 h 66 h 61 h

Japán 33 32 30 h 23 h 21 h 22 h 74 74 70 h 61 h 60 h 61 h

Észak-Írország 26 27 24 60 61 59
Anglia 21 17 h 18 16 h 14 h 7 h 53 49 h 49 48 h 43 h 24 h

Oroszország 20 20 13 h 16 11 h 61 59 47 h 48 h 41 h

Írország 15 14 9 h 10 h 52 51 41 h 40 h

Egyesült Államok 14 14 13 10 h 7 h 9 h 46 47 47 40 h 35 h 37 h

Litvánia 13 10 h 10 h 10 h 10 h 48 44 43 h 42 h 44
Norvégia 13 14 48 50
Ciprus 12 10 8 h 5 h 42 39 34 h 21 h

Lettország 11 10 50 44 h

Finnország 11 8 h 12 42 43 49 i

Csehország 10 8 h 4 h 2 h 16 i 42 38 30 h 19 h 46
Ausztrália 10 9 10 9 5 h 6 h 36 36 35 35 26 h 27 h

Ausztria 9 2 h 3 h 10 45 26 h 26 h 42
Magyarország 9 13 i 10 9 10 11 39 44 i 37 35 41 38
Portugália 9 12 i 8 1 h 39 46 i 40 11 h

Dánia 8 12 i 10 7 37 46 i 44 i 36
Belgium (flamand) 8 10 10 10 i 40 47 i 50 i 51 i

Bulgária 8 10 37 40
Lengyelország 8 10 36 44 i

Azerbajdzsán 8 5 h 36 21 h

Svédország 8 5 h 3 h 3 h 36 34 25 h 24 h

Hollandia 7 4 h 5 h 7 5 12 i 44 37 h 44 42 44 50 i

Szerbia 7 10 i 9 i 32 37 i 36
Egyesült Arab Emírségek 7 5 h 2 h 26 18 h 12 h

Kanada 6 6 32 31
Új-Zéland 6 6 4 h 5 5 h 4 h 25 26 23 26 26 19 h

Németország 6 5 5 6 36 34 37 37
Szlovákia 5 4 5 5 31 26 h 30 26 h

Málta 5 4 h 32 25 h

Kazahsztán 5 7 29 29
Bahrein 4 2 h 1 h 21 13 h 10 h

Olaszország 4 4 5 6 6 30 28 28 29 29
Horvátország 4 3 2 h 28 24 h 19 h

Spanyolország 4 3 1 h 27 27 17 h

Franciaország 3 2 21 21
Omán 3 2 1 h 12 11 5 h

Grúzia 3 2 2 1 h 20 15 h 12 h 10 h

Örményország 3 3 2 2 23 20 14 h 13 h

Katar 2 3 2 14 13 10 h

Irán 2 1 1 h 0 h 0 h 0 h 13 11 9 h 3 h 2 h 3 h

Marokkó 1 0 0 6 3 2 h

Dél-afrikai Köztársaság 1 1 5 5
Szaúd-Arábia 1 0 2 6 3 h 7
Kuvait 1 0 6 3 h

Chile 1 1 i 2 i 7 10 i 14 i

Fülöp-szigetek 0 1 1 5 i

Folytatás a következő oldalon
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Ország
Átlagos szint (475 pont felett) Alacsony szint (400 pont felett)

2019 2015 2011 2007 2003 1995 2019 2015 2011 2007 2003 1995
Szingapúr 96 93 94 92 h 91 h 89 h 99 99 99 98 h 97 h 96 h

Hongkong 96 98 i 96 97 94 h 87 h 100 100 99 100 99 97 h

Koreai Köztársaság 95 97 i 97 i 94 99 100 100 99
Tajvan 96 95 93 h 92 h 92 h 100 100 99 h 99 h 99 h

Japán 95 95 93 h 89 h 89 h 89 h 99 99 99 98 h 98 h 98 h

Észak-Írország 85 86 85 96 97 96
Anglia 83 80 78 h 79 h 75 h 54 h 96 96 93 h 94 h 93 h 82 h

Oroszország 91 89 82 h 81 h 76 h 99 98 97 h 95 h 95 h

Írország 84 84 77 h 73 h 97 97 94 h 91 h

Egyesült Államok 77 79 81 i 77 72 h 71 h 93 95 i 96 i 95 i 93 92
Litvánia 81 81 79 77 h 79 96 96 96 94 h 96
Norvégia 82 86 i 97 98
Ciprus 77 74 68 h 52 h 95 93 h 89 h 79 h

Lettország 85 81 h 98 96 h

Finnország 78 82 i 85 i 95 97 i 98 i

Csehország 78 78 72 h 59 h 79 96 96 93 h 88 h 95
Ausztrália 70 70 70 71 64 h 61 h 90 91 90 91 88 86 h

Ausztria 84 70 h 69 h 77 h 98 95 h 93 h 94 h

Magyarország 74 75 70 67 h 76 72 93 92 90 h 88 h 94 91
Portugália 74 82 i 80 i 37 h 95 97 i 97 i 70 h

Dánia 75 80 i 82 i 76 95 96 97 95
Belgium (flamand) 80 88 i 89 i 90 i 97 99 i 99 i 99 i

Bulgária 71 75 90 92
Lengyelország 73 80 i 93 96 i

Azerbajdzsán 72 46 h 92 72 h

Svédország 74 75 69 h 68 h 94 95 93 93
Hollandia 84 83 88 i 84 89 i 87 98 99 99 i 98 99 99
Szerbia 68 72 70 89 91 90
Egyesült Arab Emírségek 53 42 h 35 h 78 68 h 64 h

Kanada 69 69 92 92
Új-Zéland 56 59 58 61 i 61 i 51 83 84 85 85 86 i 78 h

Németország 75 77 81 i 78 i 96 96 97 i 96
Szlovákia 71 65 h 69 63 h 91 88 90 88
Málta 69 63 h 91 88 h

Kazahsztán 71 62 h 95 88 h

Bahrein 54 41 h 34 h 81 72 h 67 h

Olaszország 73 69 h 69 h 67 h 65 h 95 93 h 93 h 91 h 89 h

Horvátország 70 67 60 h 95 93 90 h

Spanyolország 65 67 56 h 91 93 87 h

Franciaország 57 58 85 87
Omán 33 32 20 h 62 60 46 h

Grúzia 56 47 h 41 h 35 h 84 78 h 72 h 67 h

Örményország 64 55 h 41 h 43 h 92 84 h 72 h 75 h

Katar 40 36 29 h 70 65 h 55 h

Irán 39 36 33 h 20 h 17 h 15 h 68 65 64 53 h 45 h 44 h

Marokkó 18 17 10 h 43 41 26 h

Dél-afrikai Köztársaság 16 17 37 39
Szaúd-Arábia 23 16 h 24 51 43 h 55
Kuvait 21 12 h 47 33 h

Chile 33 42 i 44 i 70 78 i 77 i

Fülöp-szigetek 6 15 i 19 34 i

Az üres cella azt jelenti, hogy az ország nem vett részt az adott évi felmérésben vagy nincs összehasonlítható adata.
A Litvániára vonatkozó, 2015 előtti eredményekbe nem számították bele a lengyelül vagy oroszul tanuló diákok eredményeit. 
h A 2019-es arány szignifikánsan magasabb.
i A 2019-es arány szignifikánsan alacsonyabb.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.
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13. táblázat Trendek a képességszinteket elérők arányaiban  TIMSS2019
M a t e m a t i k a8

Ország
Kiváló szint (625 pont felett) Magas szint (550 pont felett)

2019 2015 2011 2007 2003 1999 1995 2019 2015 2011 2007 2003 1999 1995
Szingapúr 51 54 48 40 h 44 h 42 h 40 h 79 81 78 70 h 77 77 84 i

Tajvan 49 44 h 49 45 38 h 37 h 75 72 h 73 71 h 66 h 67 h

Koreai Köztársaság 45 43 47 40 h 35 h 32 h 31 h 74 75 77 i 71 h 70 h 70 h 67 h

Japán 37 34 27 h 26 h 24 h 29 h 29 h 71 67 h 61 h 61 h 62 h 66 h 67 h

Hongkong 32 37 34 31 31 28 23 h 66 75 i 71 64 73 i 70 65
Oroszország 16 14 14 8 h 6 h 12 9 h 48 46 47 33 h 30 h 39 h 38 h

Izrael 15 13 12 40 38 40
Egyesült Államok 14 10 h 7 h 6 h 7 h 7 h 4 h 38 37 30 h 31 h 29 h 30 h 26 h

Törökország 12 6 h 7 h 32 20 h 20 h

Ausztrália 11 7 h 9 6 h 7 h 7 h 36 30 h 29 h 24 h 29 h 33
Magyarország 11 12 8 h 10 11 13 10 36 37 32 h 36 41 43 i 40
Anglia 11 10 8 8 5 h 6 h 6 h 35 36 32 35 26 h 25 h 27 h

Litvánia 10 6 h 5 h 6 h 5 h 3 h 2 h 37 33 29 h 30 h 28 h 18 h 17 h

Írország 7 7 8 38 38 37
Egyesült Arab Emírségek 7 5 h 2 h 24 20 h 14 h

Románia 6 5 4 h 4 h 4 4 h 25 19 h 20 h 21 20 21
Ciprus 6 2 h 1 h 2 h 3 h 29 17 h 13 h 19 h 19 h

Új-Zéland 6 6 5 5 6 6 22 27 i 24 24 26 28 i

Bahrein 5 2 h 1 h 0 h 0 h 25 12 h 8 h 3 h 2 h

Norvégia 5 5 29 30
Svédország 5 3 h 1 h 2 h 3 h 12 i 28 26 16 h 20 h 24 46 i

Finnország 5 4 29 30
Kazahsztán 5 3 23 23
Portugália 5 1 h 25 7 h

Malajzia 4 3 h 2 h 2 h 6 10 i 17 18 12 h 18 30 i 36 i

Katar 3 3 2 14 14 10 h

Olaszország 3 3 3 3 3 4 24 24 24 17 h 19 h 21
Irán 3 2 2 1 h 0 h 1 h 0 h 14 12 8 h 5 h 3 h 6 h 4 h

Grúzia 3 2 3 1 h 17 15 13 7 h

Franciaország 2 6 i 17 38 i

Omán 1 1 0 h 0 h 7 6 4 h 2 h

Egyiptom 1 0 1 1 7 5 5 6
Chile 1 1 1 0 1 7 7 5 h 3 h 4 h

Dél-afrikai Köztársaság 1 1 1 3 3 3
Jordánia 0 0 0 1 i 1 3 i 6 3 h 6 11 i 8 12 i

Kuvait 0 1 5 5
Libanon 0 0 1 1 0 5 8 i 9 i 10 i 4
Szaúd-Arábia 0 0 1 2 2 5 i

Marokkó 0 0 0 2 2 2

Folytatás a következő oldalon
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Ország
Átlagos szint (475 pont felett) Alacsony szint (400 pont felett)

2019 2015 2011 2007 2003 1999 1995 2019 2015 2011 2007 2003 1999 1995
Szingapúr 92 94 92 88 h 93 94 98 i 98 99 99 97 99 99 100 i

Tajvan 90 88 h 88 h 86 h 85 h 85 h 98 97 h 96 h 95 h 96 h 95 h

Koreai Köztársaság 90 93 i 93 i 90 90 91 89 97 99 i 99 i 98 98 99 i 97
Japán 92 89 h 87 h 87 h 88 h 90 h 91 99 98 h 97 h 97 h 98 h 98 98
Hongkong 87 92 i 89 85 93 i 92 i 88 96 98 97 94 98 i 98 i 96
Oroszország 80 78 78 68 h 66 h 73 h 73 h 96 95 95 91 h 92 h 93 h 93 h

Izrael 67 65 68 87 84 87
Egyesült Államok 66 70 68 67 64 62 61 87 91 i 92 i 92 i 90 87 86
Törökország 56 42 h 40 h 80 70 h 67 h

Ausztrália 68 64 63 61 h 65 68 90 89 89 89 90 90
Magyarország 68 67 65 69 75 i 75 i 74 i 90 88 88 91 95 i 93 i 94 i

Anglia 69 69 65 69 61 h 60 h 61 h 90 93 88 90 90 88 87
Litvánia 71 68 64 h 65 h 63 h 53 h 50 h 93 92 90 h 90 h 90 h 85 h 81 h

Írország 76 76 73 94 94 91
Egyesült Arab Emírségek 50 46 h 42 h 75 73 73
Románia 52 44 h 46 h 52 51 52 78 71 h 73 h 79 79 79
Ciprus 63 48 h 45 h 53 h 51 h 88 78 h 77 h 82 h 77 h

Új-Zéland 53 58 i 57 59 i 57 64 i 82 85 84 88 i 84 89 i

Bahrein 55 39 h 26 h 19 h 17 h 79 75 h 53 h 49 h 51 h

Norvégia 65 70 i 90 94 i

Svédország 64 65 57 h 60 h 64 81 i 90 91 89 90 91 96 i

Finnország 69 73 93 96 i

Kazahsztán 55 57 85 85
Portugália 63 35 h 91 79 h

Malajzia 42 45 36 50 i 66 i 70 i 74 76 65 h 82 i 93 i 93 i

Katar 37 36 29 h 65 63 54 h

Olaszország 62 62 64 54 h 56 h 53 h 91 89 90 85 h 86 h 82 h

Irán 37 34 26 h 20 h 20 h 26 h 24 h 68 63 h 55 h 51 h 55 h 61 h 59 h

Grúzia 44 42 36 h 26 h 75 72 62 h 56 h

Franciaország 55 81 i 88 97 i

Omán 27 23 h 16 h 14 h 54 52 39 h 41 h

Egyiptom 27 21 h 21 h 24 55 47 h 47 h 52
Chile 33 28 h 23 h 15 h 16 h 70 63 h 57 h 41 h 46 h

Dél-afrikai Köztársaság 13 13 9 h 41 34 h 24 h

Jordánia 28 18 h 26 35 i 30 33 i 60 45 h 55 h 61 60 61
Kuvait 21 18 50 45
Libanon 27 35 i 38 i 36 i 27 64 71 i 73 i 74 i 68
Szaúd-Arábia 15 11 h 20 i 47 34 h 47
Marokkó 12 14 i 12 41 41 36 h

Az üres cella azt jelenti, hogy az ország nem vett részt az adott évi felmérésben vagy nincs összehasonlítható adata.
A Litvániára vonatkozó, 2015 előtti eredményekbe nem számították bele a lengyelül vagy oroszul tanuló diákok eredményeit. 
h A 2019-es arány szignifikánsan magasabb.
i A 2019-es arány szignifikánsan alacsonyabb.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.
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14. táblázat A tartalmi területek szerinti magyar átlageredmények alakulása a felmérések során  TIMSS2019
M a t e m a t i k a4

Év

Számok Mérés és geometria Adatok

Átlag-
ponszám

A felmérések eredménye 
közötti különbség Átlag-

ponszám

A felmérések eredménye 
közötti különbség Átlag-

ponszám

A felmérések eredménye 
közötti különbség

2015 2011 2007 2015 2011 2007 2015 2011 2007
2019 531 (2,6) –1 16 h 16 h 519 (3,3) –17 i –1 13 h 508 (3,2) –5 –2 11 h

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.
( ) 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 2019.

15. táblázat A tartalmi területek szerinti magyar átlageredmények alakulása a felmérések során  TIMSS2019
M a t e m a t i k a8

Év

Számok Algebra Geometria Adat és valószínűség

Átlag-
pont-
szám

A felmérések eredménye 
közötti különbség

Átlag-
pont-
szám

A felmérések eredménye 
közötti különbség

Átlag-
pont-
szám

A felmérések eredménye 
közötti különbség

Átlag-
pont-
szám

A felmérések eredménye 
közötti különbség

2015 2011 2007 2015 2011 2007 2015 2011 2007 2015 2011 2007
2019 515 (3,1) –2 6 –5 509 (3,0) 6 12 h 1 521 (3,3) 3 20 h 11 h 521 (3,2) 2 4 –6
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.
( ) 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 2019.

16. táblázat A kognitív területek szerinti magyar átlageredmények alakulása a felmérések során  TIMSS2019
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

2015 2011 2007 2015 2011 2007 2015 2011 2007
2019 525 (2,6) –8 5 14 h 521 (2,8) –5 8 15 h 522 (3,0) –7 8 12 h

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.
( ) 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 2019.

17. táblázat A kognitív területek szerinti magyar átlageredmények alakulása a felmérések során  TIMSS2019
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

2015 2011 2007 2015 2011 2007 2015 2011 2007
2019 516 (3,1) 5 9 –6 517 (3,0) 1 12 h 3 512 (3,0) –3 10 h –2
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.
( ) 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 2019.
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9. ábra A negyedikes magyar tanulók matematikaeredményeinek trendje nemek szerint TIMSS2019
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 2019.

10. ábra A nyolcadikos magyar tanulók matematikaeredményeinek trendje nemek szerint TIMSS2019
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 2019.
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Természettudomány .:. A TIMSS 2019 természettudományi vizsgálat tartalmi kerete 64

A mai diákok számára egyre fontosabbá válik a természettudomány jobb megértése, hogy 
általa olyan tájékozott állampolgárrá válhassanak, akik képesek döntéseket hoz ni saját 
maguk és az őket körülvevő világ érdekében. Naponta jelentős mennyiségű információval 
találkoznak, tehát fontos, hogy meg tudják megkülönböztetni a tényeket a fikcióktól, meg-
értsék a természettudományos ismereteken alapuló társadalmi, gazdasági és környezet-
védelmi problémákat, minderre azonban akkor lehetnek képesek, ha rendelkeznek az ehhez 
szükséges tudással és gondolkodási képességekkel. 

A diákok az iskolai oktatás kezdeti éveiben természetes érdeklődést tanúsítanak a világ 
és az abban elfoglalt helyük iránt. Ez a kíváncsiság megteremti a lehetőségét annak, hogy 
már egészen korán kezdjenek természettudománnyal foglalkozni, különösen azért, mert az 
egészség megőrzéséhez és a megfelelő táplálkozáshoz szükség van bizonyos ismeretekre. Ez 
a tudás a közoktatás ideje alatt fokozatosan gyarapodik, így amikor felnőttként a legkülön-
bözőbb problémákkal szembesülve döntések elé kerülnek, például betegségük gyógyítása, az 
éghajlatváltozás következményei, különböző technológiai alkalmazások használata, addigra 
már rendelkezni fognak a döntéshez szükséges tudásbázissal.

Világszerte növekvő igény van természettudományosan képzett szakemberekre, éppen 
ezért fontos, hogy az iskola a diákok jelentős részét felkészítse arra, hogy ilyen karriert vá-
laszthassanak. A TIMSS a hétköznapokban és a természettudományos karrierhez szükséges 
tudásokat együttesen figyelembe véve készítette el a 4. és 8. évfolyamos vizsgálat tartalmi 
keretét, amelyet a következőkben röviden bemutatunk. A TIMSS szakemberei a tartalmi 
keret kidolgozásakor figyelembe vették a természettudományos oktatással kapcsolatos 
legfrissebb kutatásokat is.

a TIMSS 2019 TerMéSzeTTudoMányI vIzSgálaT 
TarTalMI kereTe
A természettudomány tartalmi kerete két dimenzió köré szerveződik: 

• tartalmi területek: a mérni kívánt természettudományos ismeretanyagot jelenítik meg; 
• kognitív területek: a mérni kívánt gondolkodási műveleteket írják le. 

A következő táblázat azt foglalja össze, hogy a 4. és 8. évfolyamos vizsgálat a tesztidő hány 
százalékát fordítja az egyes tartalmi és kognitív területekkel foglalkozó feladatok meg-
oldására.

Tartalmi területek Arány (%) kognitív területek Arány (%)
4. évfolyam 4. évfolyam
Élő világ 45 Ismeret 40

Fizikai világ 35 Alkalmazás 40

Földtudomány 20 Értelmezés 20

8. évfolyam 8. évfolyam
Biológia 35 Ismeret 35

Kémia 20 Alkalmazás 35

Fizika 25 Értelmezés 30

Földtudomány 20

A tartalmi területek különböznek a 4 és a 8. évfolyamon, ami a két évfolyam természet-
tudomány-oktatásának összetettsége közötti eltéréseket tükrözi. A 4. évfolyamos vizsgálat 
tesztidejében nagyobb hangsúlyt kap az élő világ területe, mint annak meg felelője, a biológia 
a 8. évfolyamos mérésben. A 8. évfolyamon a fizika és a kémia már különálló területként 
jelenik meg, és összességében nagyobb figyelmet kapnak, mint 4. évfolyamos megfelelőjük, 
a fizikai világ. A három kognitív terület szerkezete megegyezik a két korosztálynál, mind-
össze az arányaikban van eltérés, 4. évfolyamon az Ismeret, a 8. évfolyamon az Értelmezés 
összetettebb gondolkodási műveletei teszik ki a tesztidő legnagyobb hányadát.
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Tartalmi területek – 4. évfolyam

Valamennyi tartalmi területnek van néhány kiemelt témakörcsoportja. Ezek tartalma pon-
tokba szedve és példákkal illusztrálva olvasható 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 el-

pusztul. 
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 csoportjainak megkülönböztetése.

3. Az élőlények főbb részeinek működése
a) Az állatok főbb testrészeinek összekapcsolása a működésükkel (pl. a fogak felaprítják 

a táplálékot). 
b) A növények főbb részeinek összekapcsolása a működésükkel (pl. a gyökerek vizet 

kötnek meg és rögzítik a növényt). 
4. 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 hőmérsék-

letre. 

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

a) A növények és az állatok megjelenése 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 szülőkéihez.
b) A szülőtől örökölt olyan tulajdonságok, amelyek segítenek a túlélésben. 
c) Olyan stratégiák, amelyek megnövelik a túlélő utódok számát. 

élőlények, környezetük és ezek kölcsönhatásai
1. Élőlények olyan megjelenésbeli tulajdonságai, viselkedése, amelyek segítik a túlélést 

a környezetükben
a) Növények és állatok megjelenésbeli tulajdonságai és környezete közötti kapcsolat. 
b) Bizonyos megjelenés- vagy viselkedésbeli tulajdonságok hogyan segítik a túlélést 

az adott környezetben. 

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

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

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

2. Egyszerű táplálékláncon belüli összefüggések
a) Egyszerű tápláléklánc kiegészítése.
b) Az élőlények szerepe egy egyszerű tápláléklánc különböző szintjein. 
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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 hatása az emberekre, a növényekre, az állatokra és magára 

a környezetre. 

egészség
1. Fertőző betegségek terjedése, tünetei és megelőzése

a) A fertőző betegségek terjedése és az emberek érintkezése közötti kapcsolat.
b) A betegség hétköznapi jelei. 
c) A betegség terjedésének megelőzése (kézmosás, beteg emberek elkerülése stb.).

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

testmozgás, kézmosás, fogmosás, elegendő alvás).
b) A kiegyensúlyozott táplálkozás hétköznapi tápanyagforrásai. 

Fizikai világ 

Anyagok tulajdonságai és osztályozása, valamint változásai
1. Az anyagok halmazállapotai és a 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 meg-
határozott.

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 alakul-

nak át.
b) A víz halmazállapot-változásai és a hőmérséklet megváltozása közötti kapcsolat. 
c) Hogyan lehet megnövelni az anyagok oldódási sebességét egy adott mennyiségű víz-

ben. Különböző mennyiségű oldott anyagot vagy oldószert tartalmazó két oldat kon-
centrációjának összehasonlítása.

5. Mindennapokban megfigyelhető kémiai változások
a) Az anyag olyan megfigyelhető változásai, amelyek eltérő tulajdonságú új anyagokat 

eredményeznek (lebomlás, égés, rozsdásodás és főzés). 

Az energia formái, energiaátalakulások
1. Az energia hétköznapi formái és felhasználása

a) Energiaforrások azonosítása, a tárgyak mozgatásához, a melegítéshez és a világításhoz 
energiára van szükség. 

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.
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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
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.

Földtudomány

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

a) A Föld felszínét nem egyenlő arányban alkotja a szárazföld és a 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 például 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, majd távozik onnét hétköznapi események során. 

2. Napi, évszakos és földtörténeti folyamatok a Földön
a) Hogyan változik az időjárás (pl. hőmérséklet és a csapadék) a földrajzi elhelyezke-

déssel.
b) Hogyan változik a hőmérséklet és a csapadék az évszakokkal a Föld eltérő pontjain.
c) Olyan állatok és növények maradványai találhatók a kőzetekben, amelyek nagyon ré-

gen éltek a Földön, és ezen maradványok elhelyezkedéséből következtetni lehet a Föld 
felszínén bekövetkezett változásokra. 

A Föld a Naprendszerben
1. 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 forgá-
sával. Az árnyékok napközbeni változása által bizonyítani a Föld forgását. 

b) 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) Szervek és szervrendszerek szerepe az élet fenntartásában, keringés és légzés.

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

állapotának 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 jön létre, 

és így olyan utódok születnek, amelyek genetikai állománya hasonló, de nem meg-
egyező a szülőkével.

b) Milyen összefüggés van az öröklött tulajdonságok és a genetikai örökítő anyagot tar-
talmazó 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 fossziliák alapján azzal kapcsolatban, hogy az élőlények főbb 

csoportjai milyen hosszú ideje léteznek a Földön.  
b) A létező fajok és a fosszíliák közötti különbségek és hasonlóságok miként bizonyítják 

az élővilágban végbement változásokat és az élőlények közös őseit.

Ökoszisztémák
1. Energiaáramlás egy ökoszisztémában

a) A termelő, a fogyasztó és a 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 szén-dioxid körforgásában.
b) Az élőlények szerepének jellemzése a víz körforgásában.

3. Élőlény-populációk kölcsönhatásai egy ökoszisztémában
a) Egy ökoszisztémán belüli populációk közötti versengés jellemzése. 
b) Egy ökoszisztémán belüli zsákmányolás jellemzése.
c) Egy 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 a 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. Az 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/bá-

zisok).
3. Keverékek és oldatok

a) Fizikai eljárásokkal hogyan választhatók szét a keverékek alkotórészeikre.
b) Oldatok jellemzése aszerint, hogy milyen anyag van feloldva az oldószerben.
c) A koncentráció mint az oldott anyag és az oldószer mennyisége közötti összefüggés.
d) Annak magyarázata, hogy a keverés/a felület hogyan befolyásolja az oldódás sebes-

ségét.
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 változások
1. A kémiai változások jellemzői

a) 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. Ismert 

kémiai reakciók csoportosítása hőfelvételük vagy leadásuk szerint. 
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3. Kémiai kötések
a) A kémiai kötéseket a molekulákban lévő atomok közötti erők hozzák létre, és az ato-

mok elektronjai vesznek részt ezekben a kötésekben. 

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 nyo másában 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 változásokként, 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 környezetükkel 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, a hangerő, valamint a 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 a párhuzamos kap-

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

a) Az állandó mágnes tulajdonságai (vonzás/taszítás; a mágnes ereje változik a távol-
sággal).

b) Az elektromágnes egyedi tulajdonságai (az erőssége változik az áramerősséggel és 
a tekercsek számával, a mágneses mező ki- és bekapcsolható, a pólusok megcserél-
hetők).

c) Az állandó és az elektromágnesek mindennapos felhasználásainak ismerete. 
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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.

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 magas-

ságtól, a víz nyomása növekszik a mélységgel.
d) A tárgyak lebegésének és elmerülésének magyarázata a sűrűségkülönbség és a fel-

hajtóerő hatása alapján. 
3. Mozgás és a mozgás megváltozása

a) Egy tárgy sebessége mint helyzetének időbeni megváltozása. A gyorsulás mint a se-
besség 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 a 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, nyomása és a tengerszint feletti magasság összefüggése.

A Földön játszódó folyamatok, ciklusok és a 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 energia-

forrása. 
b) A felhőmozgások és a vízfolyások szerepe a földfelszín édesvízkészletének körforgá-

sában és megújulásában.
3. Időjárás és éghajlat

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

mezése, valamint az időjáráskülönbségek visszavezetése globális és helyi tényezőkre.
c) Évszakonként 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.
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d) Módszerek, amelyekkel az ember befolyásolhatja tevékenységének környezetre gya-
korolt 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 az öntözés hogyan biztosítják, 

hogy ivóvíz álljon rendelkezésre az emberi tevékenységek számára. 

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) A Föld tengelyének dőlése, valamint a Nap körüli éves keringése hogyan eredményez 

váltakozó évszakokat az Egyenlítőtől távoli helyek számára.
c) Az árapályt a Hold gravitációs vonzása okozza, a holdfázisok és a 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 (lég-
kör, hőmérséklet, víz, Naptól való távolság, keringési és forgási periódus, életfeltéte-
lek) a Hold és más bolygók hasonló tulajdonságaival.

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

c) Bolygók, csillagképek; a Föld, a Hold és más, Naprendszeren belüli és kívüli égitestek 
viszonylagos 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. Természettudományos szakkifejezések, jelölések, rövidítések, mér-
tékegységek és skálabeosztások felismerése és használata.

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

3. Szemléltetés példákkal
Olyan élőlényekre, anyagokra és eljárásokra vonatkozó példák felmutatása vagy felismerése, 
amelyek rendelkeznek egy meghatározott tulajdonsággal, valamint tényekre vagy fogalmak-
ra vonatkozó megállapítások alátámasztása vagy tisztázása megfelelő példák segítségével.

Alkalmazás

1. Összehasonlítás/szembeállítás/osztályozás
Élőlények, anyagfajták vagy folyamatok hasonlóságainak és különbségeinek felismerése 
vagy jellemzése. Anyagok, élőlények és folyamatok megkülönböztetése, osztályozása vagy 
rendezése adott jellemzők, tulajdonságok alapján.

2. kapcsolatba hozás
Kapcsolat felismerése alapvető természettudományos fogalmak, valamint tárgyak, élőlények, 
anyagok megfigyelt vagy bizonyított tulajdonsága, viselkedése vagy felhasználása között.
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3. Modellhasználat
Tanúságtétel a természettudományos fogalmak, struktúrák, összefüggések, folyamatok, 
biológiai és fizikai rendszerek és ciklusok stb. (pl. táplálékháló, áramkör, vízkörforgás, nap-
rendszer, atom szerkezete) megértéséről ábrák vagy modellek használata révén.

4. Információk értelmezése
Természettudományos ismeretek alkalmazása releváns szöveges, táblázatos, képi vagy 
grafikus információk értelmezésére.

5. Magyarázat
Egy megfigyelés vagy természeti jelenség magyarázata vagy magyarázatának felismerése 
egy természettudományos fogalom, törvényszerűség vagy elmélet alkalmazása révén.

értelmezés

1. Elemzés
Egy probléma alkotóelemeinek azonosítása, valamint releváns információ, fogalom, össze-
függés, adat felhasználásával válaszadás a kérdésre, a probléma megoldása.

2. Szintézis
Több kapcsolódó tényező vagy fogalom figyelembevételét igénylő kérdések megválaszolása.

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

4. Tervezés
Természettudományos probléma vagy megvizsgálandó hipotézis megválaszolására alkalmas 
vizsgálatok/kísérletek megtervezése. Mérni kívánt változók, állandók és ok-okozat tekinte-
tében jól megtervezett természettudományos vizsgálat leírása vagy felismerése.

5. értékelés
Alternatív magyarázatok értékelése. Előnyök és hátrányok mérlegelése alternatív eljárások-
kal, 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 természettudomá-
nyos fogalmak megértése alapján. Megfelelő következtetés levonása, amely közelebb visz 
a kérdéshez vagy a 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 megalapozottságának 
és vizsgálatokból származó következtetéseknek az alátámasztására.
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képességskála, képességszintek, képességeloszlás

A TIMSS 2019 természettudományi képességskáláját a tesztet megoldó diákok tárgyi tudá sa 
és kognitív képességei alapján alakították ki. Az eredmények könnyebb értelmezése és ösz-
szehasonlíthatósága 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 adottságait. A TIMSS 
megkülönbözteti a kiváló szintű tudást (625 képességpont), a magas szintű tudást (550 pont), 
az átlagos szintű tudást (475 pont), valamint az alacsony szintű tudást (400 pont).

A képességszintek leírását egy statisztikai elemzés (Detailed Scale Annchoring Analysis) 
előzte meg. Ez az elemzés azt veszi figyelembe, hogy az adott képességszinten teljesítő diá-
kok a teszt mely feladattípusait 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 figyelembevételével 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 eredményei a képességszintek segítségével, végül példafeladatok segítségével 
igyekszünk teljessé tenni a képességszintek leírását.

4. évfolyam

Alacsony szint (400–475 képességpont között)
A diákok alapismeretekkel rendelkeznek az élő és a fizikai világról. Számot tudnak adni bizo-
nyos 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 egy-
szerű 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 természet-
földrajzzal kapcsolatban. Rendelkeznek bizonyos ismeretekkel a növényi és emberi élet-
folyamatokról, 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 bi-
zonyos tulajdonságaira, az elektromosságra és az 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 magyarázatokkal 
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 
kapcsolatos 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 alkalmazni tudják az anyag halmazállapotaival és jellemzőivel, valamint 
praktikus helyzetekben az energiaátalakulással összefüggő tudásukat, akárcsak az erőkre és 
mozgásokra vonatkozó bizonyos ismereteiket. Alkalmazni tudják a Föld szerkezetével, fizikai 
jellemzőivel, a rajta zajló folyamatokkal és a Föld történetével kapcsolatos ismereteiket, és 
alapismeretekkel rendelkeznek a Föld-Hold-Nap rendszerről. A diákok ezen a szinten össze-
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hasonlítanak, megkülönböztetnek, modellek, ábrák és vizsgálatok leírása alapján egyszerű 
következtetéseket vonnak le, valamint rövid leíró válaszokat adnak hétköznapi és elvont 
kontextusokban természettudományos fogalmak felhasználásával.

kiváló szint (625 képességpont felett)
A diákok be tudnak számolni az élő és fizikai világgal, valamint a föltudománnyal összefüggő 
tudásukról, és számot tudnak adni bizonyos ismeretekről a természettudományos megisme-
rés eljárásaival kapcsolatban is. Tudással rendelkeznek különböző élőlények jellemzőiről és 
életfolyamatairól, értik az ökoszisztémákon belüli összefüggéseket, valamint az élőlények 
és környezetük között létrejövő kölcsönhatásokat, továbbá számot tudnak adni az emberi 
egészséggel összefüggő tényezők ismeretéről és azok alkalmazásáról. Értik az anyag tulaj-
donságait és halmazállapotait, fizikai és kémiai változásait, alkalmazni tudják az energia-
formákkal és energiaátalakulással kapcsolatos bizonyos ismereteiket, ugyancsak bizonyos 
ismeretekkel rendelkeznek az erőkről, és arról, hogyan gyakorolnak azok hatást a mozgá-
sokra. A diákok ismerik/értik a Föld szerkezetét, fizikai jellemzőit, a rajta zajló folyamatokat 
és a Föld történetét, és rendelkeznek bizonyos tudással a Föld forgásáról és keringéséről. 
Bizonyosságot tesznek a természettudományos megismeréssel kapcsolatos alapismeretekről 
és készségekről, 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 alapismeretek-
kel. Ugyancsak alapismeretekkel rendelkeznek az ökoszisztémákra, az állatok alkalmaz-
kodóképességére vonatkozóan; elsajátítottak néhány alapvető tényt a hő- és elektromos 
vezetéssel, valamint az elektromágnesességgel 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 tanúbizonyságát adni biológiai, kémiai, fizikai és 
földtudományi ismereteiknek és azok alkalmazásának. Számot tudnak adni bizonyos mértékű 
tudásról az állatok tulajdonságaival és életfolyamataival, valamint az egészséggel kapcso-
latosan. Alkalmazni tudják az ökoszisztémákkal, az élőlények közötti kölcsönhatásokkal és 
az állatok alkalmazkodóképességével kapcsolatos ismereteiket. A diákok alkalmazni tudják 
az anyag összetételére és tulajdonságaira vonatkozó bizonyos ismereteiket. Ugyancsak ren-
delkeznek valamennyi tudással az erőről, a mozgásról és az energiáról. Alkalmazzák a földi 
folyamatokkal, erőforrásokkal és a Föld tulajdonságaival kapcsolatos ismereteiket. Értel-
mezik és következtetést vonnak le táblázatok, grafikonok és ábrák információiból, és rövid 
leíró válaszokban meg tudják fogalmazni állításaikat.

Magas szint (550–625 képességpont között)
A diákok megfogalmazzák és alkalmazzák biológiai, kémiai, fizikai és földtudományi is-
mereteiket 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 kapcso-
latos tudásukról, és alkalmazni tudják az egészséggel, a táplálkozással és a fertőző beteg-
ségekkel kapcsolatos bizonyos ismereteiket. A diákok adott mértékig elsajátították és értik 
az anyagok összetételével és tulajdonságaival, valamint a kémiai változásokkal összefüggő 
tudásanyagot. Alkalmazzák az energiaátalakulással, a fény és a hang terjedésével kap-
csolatos alapismereteiket gyakorlati helyzetekben, valamint tudásról tesznek tanúbizony-
ságot az egyszerű áramkörökkel és a mágnesek tulajdonságaival kapcsolatban. A diákok 
alkalmazni tudják az erőkkel és a mozgással kapcsolatos ismereteiket hétköznapi és elvont 
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helyzetekbe n. Alkalmazzák a Föld tulajdonságaira, folyamataira, ciklusaira és történetére 
vonatkozó ismereteiket, és rendelkeznek valamennyi tudással a Föld erőforrásaira, hasz-
nálatára és megóvására, akárcsak a Föld és a Hold kölcsönhatásaira vonatkozóan. A diákok 
számot tudnak adni bizonyos mértékű tudományos megismeréssel összefüggő készségeikről, 
többek között a megfelelő kísérleti eljárás kiválasztásával és indoklásával összefüggésben. 
Összekapcsolják és értelmezik a különböző ábrákon, grafikonokon és táblázatokban meg-
jelenített információkat; a megfelelő információt választják az elemzéshez és következte-
téseik le vonásához; valamint képesek ennek rövid magyarázatát adni. 

kiváló szint (625 képességpont felett)
A diákok közvetíteni tudják biológiai, kémiai, fizikai és földtudományi komplex fogalmak-
kal kapcsolatos tudásukat hétköznapi és elvont helyzetekben egyaránt. Alkalmazni tudják 
a sejtek kel és működésükkel, valamint az élőlények életciklusával kapcsolatos tudásukat. 
Birtokában vannak az ökoszisztémákkal, az élőlények és környezetük közötti kölcsönhatás-
sal, az élőlények közötti sokféleséggel, az alkalmazkodással és a természetes kiválasztódás-
sal összefüggő ismereteknek. A diákok alkalmazzák a növények és állatok életciklusával és 
öröklődésével kapcsolatos tudásukat. Tanúságot tesznek az anyagok fizikai tulajdonságai ról 
szerzett ismereteikről, és alkalmazzák a kémiai és fizikai változásokkal kapcsolatos tudá-
sukat gyakorlati és kísérleti kontextusokban. A diákok megfogalmazzák az anyagok hal-
mazállapotával és halmazállapot-változásaival összefüggő tudásukat gyakorlati és kísérleti 
kontextusokban, alkalmazzák energiaátalakulással összefüggő tudásukat és tanúságot tesz-
nek elektromosságról és mágnesességgel kapcsolatos ismereteikről is. Megfogalmazzák az 
erőkkel és a nyomással összefüggő tudásukat, tanúságot tesznek a fénnyel és a hanggal kap-
csolatos ismereteikről gyakorlatias és elméleti szituációkban. Meg tudják fogalmazni a Föld 
szerkezetével, fizikai tulajdonságaival, erőforrásaival, valamint a Naprendszerrel összefüggő 
tudásukat. A diákok értik a természettudományos vizsgálatok alapvető vonatkozásait. Azo-
nosítani tudják, melyik változót kell állandó értéken tartani egy kísérletben, összehasonlí-
tanak különböző forrásból származó információkat, előrejelzés és következtetés levonása 
érdekében összekapcsolnak információkat, valamint ábrákon, térképeken, grafikonokon és 
táblázatokban lévő információkat értelmeznek problémák megoldása érdekében. Írásos 
magyarázatban képesek számot adni tudásukról.

eredMények 

Az 11. és a 12. ábrán a felmérésben részt vett országok átlageredményük sorrendjében 
láthatók. Leolvasható az ábráról az 5-ös, 25-ös, 75-ös és 95-ös percentilis értéke is, amely 
azt árulja el, milyen tartományba 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 diákok pontszámától.

Átlageredmények

4. évfolyam

A TIMSS-vizsgálat skálaátlagánál 32 ország átlagteljesítménye volt jobb, és 22 ország 
eredménye bizonyult gyengébbnek. Az átlagtól elmaradt 22 ország között találjuk az euró-
pai országok közül többek között Máltát (496 pont), Albániát (489 pont), Franciaországot 
(488 pont), Bosznia-Hercegovinát (459 pont) és Montenegrót (453 pont).

A 4. évfolyamos természettudomány-vizsgálatban két távol-keleti ország, Szingapúr 
(595 pont) és a Koreai Köztársaság (588 pont) érte el a legjobb eredményt. Őket Orosz ország 
(567 pont) és Japán (562 pont) 4. osztályosai követik, akiknek a teljesítménye statisztikaila g 

90. o.

91. o.

93. o.



Természettudomány .:. Eredmények  77

nem különbözik egymástól. A legjobb eredményt elért tíz ország között található még Tajvan 
(558 pont), Finnország (555 pont), a két balti állam, Lettország (542 pont) és Litvánia (538 
pont), valamint az Egyesült Államok (539 pont) és Norvégia (539 pont). 

A magyar 4. évfolyamos diákok 529 pontos természettudományi átlageredménye lé-
nyegesen jobb a vizsgálatban részt vevő 58 ország átlagánál. Az európai országok közül 
jobb eredményt a már korábban említett orosz, finn, lett, norvég és litván tanulókon kívül 
az angol diákok értek el (537 pont). A magyar tanulók 529 pontos teljesítménye statisztikai-
lag egyenértékű a svéd (537 pont), a cseh (534 pont), az ausztrál (533 pont), a hongkongi 
(531 pont), a lengyel (531 pont), az ír (528 pont), a török (526 pont) és a horvát (524 pont) 
diákok átlageredményével, és szignifikánsan jobb a kanadai (523 pont) és az ábrán Kanada 
alatt található országok diákjainál. Ezek között olyan hagyományosan jól szereplő oktatási 
rendszereket is találunk, mint például a dán (522 pont), az osztrák (522 pont), a holland 
(518 pont) és a német (518 pont), amelyek a korábbi TIMSS-vizsgálatokban is a legjobbak 
közé tartoztak. A portugál (504 pont), az új-zélandi (503 pont), a flamand nemzetiségű bel-
ga (501 pont) és a kazah diákok (494 pont) tudása a felmérés skálaátlagától szignifikánsan 
nem különbözik.

Az 58 részt vevő ország között a 12–20. legjobb eredmény a magyar diákok 529 pontja. 

8. évfolyam

A TIMSS skálaátlagánál 16 ország ért el jobb eredményt, tizenkilencen pedig rosszabbat. 
Ez utóbbi csoportban találjuk az európai országok közül Franciaországot (489 pont), Ciprust 
(484 pont) és Romániát (470 pont). A hongkongi (504 pont), az olasz (500 pont) az új-zélandi 
(499 pont) és a norvég (495 pont) diákok tudása nem különbözik szignifikánsan a felmérés 
skálaátlagától. 

Ahogyan a TIMSS-vizsgálat eddigi hat ciklusában megszokhattuk, a 8. évfolyamos ter-
mészettudományi mérésben ezúttal is kiemelkedő eredményt értek el a szingapúri diákok 
(608 pont). Nem kevesebb mint 34 képességponttal bizonyultak jobbnak a tajvani (574 pont) 
és 38 ponttal a japán tanulóknál (570 pont), akiknek az eredményei statisztikai értelemben 
nem különböznek egymástól. A negyedik legjobb eredményt is egy távol-keleti ország, 
a Koreai Köztársaság (561 pont) érte el. E négy ország mögött elmaradva következnek 
csak a 4. évfolyamos mérésben is jól szerepelt európai államok: Oroszország (543 pont), 
Finnország (543 pont) és Litvánia (534 pont).

A magyar 8. évfolyamos diákok 530 pontos eredménye kifejezetten jó, hiszen tudásuk 
gyakorlatilag azonos minőségű a litván, az ausztrál (528 pont), az ír (523 pont) és az egye-
sült államokbeli diákok tudásával (522 pont), és jobb, mint a svéd (521 pont) és az ábrán 
Svédország alatt látható országoké. Ezek között olyan hagyományosan jól szereplő oktatási 
rendszereket is találunk, mint az angol (517 pont), a hongkongi (504 pont), az új-zélandi 
(499 pont), a norvég (495 pont) vagy a francia (489 pont). Mindössze hat ország tanulói 
teljesítettek szignifikánsan jobban. A 39 részt vevő ország között a 7–11. legjobb eredmény 
a magyar diákoké.

Trendek

Sok ország számára különösen nagy jelentőségű, hogy diákjai tudásszintjének változását a 
TIMSS-mérések eredményeinek segítségével nyomon követhetik immár két és fél évtizede. 
Ezek az adatok segítenek lemérni az elmúlt időszakban bevezetett fontosabb iskolaszerke-
zeti, tantervi vagy éppen módszertani reformok hatását.

4. évfolyam

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

A TIMSS 2019-ben részt vett 58 ország közül 16, közöttük hazánk is, szerepelt már 
a legelső, 1995-ös 4. évfolyamos mérésben is. A 16 ország közül mindössze kettő, Ausztria 
és Hollandia természettudományi eredménye lett szignifikánsan rosszabb, mint húsz év-
vel korábban (Ausztria 1995: 538 pont, 2019: 522 pont; Hollandia 1995: 530 pont, 2019: 
518 pont), három ország eredményében nem következett be ez idő alatt változás, 11 ország-
ban pedig a diákok tudása ma jobb, mint a kilencvenes évek közepén volt. A tizenegy ország 
közül is kiemelkedik Szingapúr, amely huszonnégy év után 71 képességponttal ért el jobb 
eredményt, mint a legelső, 1995-ös vizsgálatban. Hasonló mértékű sikereket tud felmutatni 
Irán és Ciprus (egyaránt 61 pontos javulás), valamint Portugália (52 pontos javulás). 

A magyar 4. évfolyamos diákok is azok közé tartoznak, akik viszonylag nagyot léptek előre 
a természettudomány-teszten elért eredményükben, hiszen 1995-ben még csak 508 pontot, 
24 évvel később, a 2019-es mérésben pedig már 529 pontot értek el. Ez a 2019-es eredmény 
azonban 13 ponttal alacsonyabb a 2015-ös adatoknál, és ez a különbség szignifikáns. 

A 2015-ös vizsgálathoz képest Kuvaitban (55 ponttal), Bahreinben (34 ponttal), Cipru-
son (30 ponttal) javult legdinamikusabban a diákok természettudományi tudása. Nemcsak 
a korábban alacsony átlagpontszámú oktatási rendszerek, hanem a jól szereplők is tudtak 
javítani eredményükön. A litván diákok eredménye 528 pontról 538 pontra, az ausztráloké 
524-ről 533 képességpontra emelkedett. 

A 2015-ös méréshez képest gyengébb eredményt elért 10 ország közül a korábban jó 
oktatási rendszernek számító Hongkong és Lengyelország átlagteljesítményének 25, illetve 
16 képességpontos visszaesése érdemel figyelmet.

8. évfolyam

A 2019-es mérésben részt vett 39 ország közül 17 már a legelső, 1995-ös 8. évfolyamos 
mérésben is jelen volt. Ezek azok az országok, amelyekben az oktatás hatékonyságának 
változásait akár huszonnégy éves időintervallumban is meg tudjuk vizsgálni. A 17 országból 
8-nak az eredménye javult 1995 óta. A legkomolyabb előrelépést a litván oktatási rendszer 
produkálta, amely az első mérésben még jócskán skálaátlag alatti, 464 pontos eredménnyel 
kezdett, és 70 képességpontos javulás után mára már az egyik legjobb a mérésben sze-
replő európai országok között. A 8. évfolyamos mérésben elöl végzett öt ország közül négy 
annak is köszönheti jelenlegi pozícióját, hogy diákjaik magas színvonalú tudását képesek 
voltak még magasabb szintre emelni: Szingapúr eredményei 27, Oroszországé 20, Japáné 
és a Koreai Köztársaságé 15-15 képességponttal javultak 1995 óta.

A magyar 8. évfolyamos diákok eredménye (530 pont) statisztikailag megfelel az eb-
ben a mérésben 1995 óta nyújtott igen magas magyar eredményeknek. A 2015-ös vizsgá-
lat eredményénél két ponttal jobb a 2019-es eredmény, azonban statisztikai szempontból ez 
a különbség nem minősül javulásnak. Az a tény azonban, hogy Magyarországnál a részt vevő 
39 országból hat ért el jobb eredményt, az Európai Unió országai közül pedig csupán Finn ország 
teljesített jobban, ez azt igazolja, hogy a magyar természettudományos oktatás továbbra is 
átlagon felüli színvonalon és eredményességgel adja át a mindenkori tantervet.

Négy olyan ország volt, amelynek eredményei ma gyengébbek, mint 1995-ben. Ezek 
Svéd ország (31 pontos romlás), Anglia (17 pontos romlás), Irán (13 pontos romlás) és Új-
Zéland (12 pontos romlás).

A 2015-ös vizsgálathoz képest 11 ország ért el jobb eredményt a 8. évfolyamos vizs-
gálatban. Jellemzően a kevésbé hatékony oktatási rendszerek közül (Bahrain, Chile, Egyip-
tom, Jordánia, Kuvait, Katar, Szaúd-Arábia és Törökország) többen is csökkenteni tudták 
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 az 
ausztrál, a litván és a szingapúri diákok 16, 15, illetve 11 pontos teljesítményjavulása.

Az előző méréshez képest öt országban gyengültek a diákok eredményei. Mindenképpen 
meglepő közülük a hongkongi diákok 42 pontos és az angol diákok 20 pontos visszaesése.
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A diákok képességszintek szerinti megoszlása

A 15. és a 16. ábra a negyedikes, illetve a nyolcadikos tanulók képességszintek szerinti 
megoszlását szemlélteti. Az ábrán a kiváló szintet elért tanulók aránya szerinti sorrendben 
szerepelnek az országok. A 20. és a 21. táblázatból pedig az látható, hogyan változott or-
szágonként az egyes képességszinteket elérő tanulók aránya negyedikben és nyolcadikban 
a mérési ciklusok során.

4. évfolyam

A részt vevő országok adatainak mediánjai alapján a 4. évfolyamos természettudomány-tesz-
tet megírt diákok 6 százaléka kiemelkedő tudású, 32 százalékuk teljesíti a magas képesség-
szint, kicsivel kevesebb mint háromnegyedük az átlagos képességszint követelményeit, és 
a diákok mintegy 8 százalékát fenyegeti az a veszély, hogy gyenge tudásuk miatt leszakadnak 
társaiktól, és lényegesen nehezebben tudnak majd érvényesülni a társadalomban. 

Szingapúr és a Koreai Köztársaság természetesen a kimagasló tudású diákok arányában 
is kiemelkedik a 4. évfolyamos mérés országai közül. Szingapúrban a gyerekek több mint 
egyharmadának (38 százalék) a tudása meghaladja a kiváló képességszint alsó határát je-
lentő 625 pontot, amely arány nagyjából kétszerese a Japánnál és körülbelül négyszerese az 
Angliánál található hasonló adatnak. A koreai diákok képességeloszlását a kiváló képességű 
diákok magas aránya mellett még az jellemzi, hogy alig talált a vizsgálat olyan diákokat, 
akik az alacsony képességszint követelményeit sem teljesítik, és az átlagos képességszintet 
is a 4. évfolyamosok mindössze 5 százaléka nem érte el.

Az európai országok közül Oroszországban (18 százalék), Finnországban (15 százalék) 
és Bulgáriában (15 százalék) legmagasabb a kiváló természettudományos képességű diákok 
aránya.

A 4. évfolyamos magyar diákok átlag feletti, 10 százaléka kiváló képességű, ugyanakkor 
átlag alatti, mindössze 6 százalék azoknak a diákoknak az aránya, akik nem teljesítették az 
alacsony szintet jelentő 400 képességpontot.

Az európai országok esetében Koszovóban (41 százalék), Bosznia-Hercegovinában 
(35 százalék), Azerbajdzsánban (35 százalék), Észak-Makedóniában (38 százalék), Monte-
negróban (25 százalék), Grúziában (25 százalék), Örményországban (20 százalék) veszé-
lyezteti a legtöbb diákot az, hogy továbbtanulási és érvényesülési lehetőségeik korlátozottak 
lesznek, de Franciaországban (14 százalék), Albániában (14 százalék), Máltán (14 százalék) 
és Bulgáriában (13 százalék) is meghaladja ez az adat a nemzetközi mediánértéket.

8. évfolyam

A 8. évfolyamos természettudomány-tesztet megírt diákok 7 százaléka kiemelkedő tudású, 
29 százalékuk teljesíti a magas képességszint, valamivel kevesebb mint kétharmaduk az át-
lagos képességszint követelményeit, és a diákok mintegy 15 százalékát fenyegeti az a veszély, 
hogy gyenge tudásuk miatt leszakadnak társaiktól, és társadalmi érvényesülésük lényegesen 
nehezebb lesz. 

A legjobb képességű diákok megoszlása a különböző országok között meglehetősen 
polarizált, hiszen miközben Marokkóban gyakorlatilag nem talált a 8. évfolyamos vizsgálat 
olyan diákot, aki teljesítette volna a kiváló képességszint követelményeit, és további hat 
országban is mindössze a diákok 1 százaléka érte el ezt a szintet, addig Szingapúrban a 
diákok 48, Tajvanban 29, Japánban és a Koreai Köztársaságban 22 százaléka teljesített ezen 
a szinten. Ezen ázsiai országok oktatásának erejét bizonyítja az is, hogy diákjaik több mint 
fele, Szingapúr esetében a háromnegyede a magas képességszintű tudás követelményeinek 
is birtokában van. Az európai országok közül Finnország (16 százalék), Oroszország (13 szá-
zalék), Svédország (13 százalék) rendelkezik a legmagasabb arányban kiváló képességű 
tanulókkal.
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A magyar 8. évfolyamos diákok között az a nemzetközi medián (7%) felett, minden 
nyolcadik tekinthető kiváló képességűnek (12 százalék), és háromnegyedük teljesíti azokat 
a követelményeket, amelyeket az átlagos képességszint eléréséhez rendel a vizsgálat. Diák-
jaink a nemzetközi medián (15%) alatti, mindössze 7 százaléka nem rendelkezik az alacsony 
képességszint eléréséhez szükséges tudással.

A fiúk és a lányok eredményei közötti különbségek 

Az egyes országokban a fiúk és a lányok természettudományi eredményei között mutatkozó 
különbségek a 17. és a 18. ábráról olvashatók le. Az ábrákon az országokat a fiúk és a lányok 
eredménykülönbségeinek abszolút értékei szerint állították sorrendbe. Legfelül találjuk azo-
kat az országokat, ahol a lányok javára mutatkozik eredménykülönbség, az ábra alján pedig 
azokat, ahol a fiúk javára. Az ábra oszlopai tartalmazzák 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 osz-
lopok színezése azt jelöli, hogy az ábrázolt különbség szignifikáns vagy sem. 

A TIMSS-vizsgálat lehetőséget nyújt arra, hogy a fiúk és a lányok eredményei közötti 
különbségek a tartalmi és a kognitív területek esetében is vizsgálhatók legyenek. A 22., 23., 
24. és 25. táblázat a magyar fiúk és lányok átlagpontszámát a három, illetve négy tartalmi 
területen, valamint a három kognitív területen mutatja. Nyilak jelölik, ha az átlageredmény 
szignifikánsan magasabb valamelyik nem javára.

4. évfolyam

A TIMSS 2019 4. évfolyamos természettudományi vizsgálatában felmért országok több-
ségében, szám szerint 33-ban nem állapítható meg érdemi különbség a fiúk és a lányok 
tudása között. Az összes felmért országot figyelembe véve a lányok 493, a fiúk 489 pontos 
átlageredményt értek el. A két pontszám között statisztikai értelemben ugyancsak nincsen 
különbség.

A korábbi felmérések tapasztalataival összhangban a lányok elsősorban az észak-af-
rikai és közel-keleti országokban értek el jobb eredményt a fiúknál. Néhány esetben ez a 
különbség egészen extrém mértékű. Elsősorban Szaúd-Arábiában, ahol a lányok 60 ké-
pességponttal erősebbek a fiúknál, de Bahrein és Kuvait esetében is nagyobb 30 pontnál. 
Érdekes, hogy Európán belül a Balkán-félszigeten fekvő országok mindegyikében (Albánia, 
Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Észak-Macedónia, Koszovó, Montenegró és Szerbia) szigni-
fikánsan jobb eredményt értek el a 4. évfolyamos lányok a fiúknál. Az is figyelemre méltó, 
hogy Japán is az országok azon csoportjában található, ahol ebben az életkorban a lányok 
hagyományosan jobban teljesítenek ezen a területen.

A fiúk eredménye 7 országban bizonyult egyértelműen jobbnak a lányokénál. A leg-
nagyobb különbség a Koreai Köztársaság (9 pont különbség), Csehország (8 pont különbség), 
Szingapúr (8 pont különbség) és Olaszország (8 pont különbség) esetében tapasztalható.

Magyarország is egyike annak a hét országnak, ahol ebben a korosztályban a fiúk 
eredménye jobb. A különbség 6 képességpont. A fiúk és a lányok élő világgal kapcsolatos 
tudása között gyakorlatilag nincs különbség (lányok: 532, fiúk 534 pont), a földtudomá-
nyi kérdések esetében ez a differencia számszerűen lényegesen nagyobb, de még nem 
szignifikáns. A fizikai világra vonatkozó kérdések esetében az eredménykülönbség már 
nagynak és szignifikánsnak tekinthető, hiszen a fiúk adatai (530 pont) 17 képességponttal 
jobbak a lányokéinál (517 pont). Kognitív szempontból az értelmezéshez tartozó gondol-
kodási műveletekben nincs különbség a lányok és a fiúk eredményei között (lányok 531, 
fiúk 532 pont). Az ismeretek különböző alkalmazásai esetében a különbség lényegesen 
nagyobb ennél, de ez a 7 képességpontnyi különbség még nem szignifikáns. A fiúk (538 
pont) a természet tudományos tudáson alapuló kérdésekben már szignifikánsan, 12 ponttal 
múlják felül a lányokat.
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8. évfolyam

A 8. évfolyamos természettudományi felmérésben részt vett 38 ország közül 18 esetben 
nincs számottevő különbség a fiúk és a lányok tudása között. Az összes vizsgált országot 
figyelembe véve a lányok 495, a fiúk 485 pontos átlageredményt értek el. A két pontszám 
között statisztikai értelemben ugyancsak nincs különbség. 

15 országban a lányok jobb eredményt értek el a fiúknál. A korábbi felmérésekkel és 
a 4. évfolyamnál elmondottakkal összhangban, ezek elsősorban észak-afrikai és közel-keleti 
országok, mint Omán (54 pont különbség), Jordánia (53 pont különbség), Bahrein (51 pont 
különbség), Szaúd-Arábia (47 pont különbség), Kuvait (35 pont különbség), Katar (28 pont 
különbség), Egyiptom (27 pont különbség) és az Egyesült Arab Emírségek (25 pont kü-
lönbség).

Mindössze hat olyan ország van, ahol a TIMSS-vizsgálat szerint a 8. évfolyam végén 
a fiúk tudása egyértelműen jobb a lányokénál. Ezek Portugália (6 pont különbség), Olasz-
ország (7 pont különbség), Japán és a Koreai Köztársaság (10 pont különbség), Chile (11 pont 
különbség) és Magyarország (20 pont különbség).

A jobb teljesítményt nyújtó országok esetében a fizika és a földtudomány volt az a két 
terület, amelyben a fiúk minden esetben jobban teljesítettek a lányoknál. A magyar ered-
mények azt mutatják, hogy a fiúk eredménye mind a négy tartalmi területen kimutathatóan 
jobb, mint a lányoké. A tudáskülönbség a fizika és a földtudományok terén kimondottan 
nagy, 28, illetve 35 képességpont, de a másik két területen is kétszámjegyű a differencia, 
a biológia esetében 14, a kémia esetében 13 pont. A mérésben részt vett összes diák össze-
vetésében kisebb különbség tapasztalható a négy területen a lányok és a fiúk tudása között, 
és a biológia, valamint a kémia esetében a lányok szignifikánsan jobb eredményre voltak 
képesek. A fizikatudásban nem mutatkozott különbség, és a földtudomány volt az egyedüli 
részteszt, amelyen a fiúk teljesítettek jobban.

Magyarország az egyedüli a 8. évfolyamos TIMSS-vizsgálatban átlag felett teljesítő 
országok között, ahol a fiúk mind a négy tartalmi területen és mindhárom gondolkodási 
műveletben jobb eredményt értek el a lányoknál. Ez a különbség a három kognitív csoport 
esetén meghaladta a 20 pontot: a tudást mérő feladatokban 23, a tudásalkalmazásban 24, 
az érvelésben 25 ponttal jobb eredményt értek el a fiúk a lányoknál.

A tartalmi és kognitív területek szerinti  
eredmények
A TIMSS 2019 tartalmi keretében a természettudományi mérés két tényező szerint szervező-
dött. A tartalmi területek szerint, amelyek a természettudományok azon diszciplínáit, téma-
köreit jelentik, amelyek a mérés tárgyát képezik, és a kognitív területek szerint, amelyek 
a feladatok megoldásához szükséges gondolkodási műveleteket foglalják rendszerbe. Minden 
természettudományi kérdéshez hozzárendelhető egy tartalmi és egy kognitív terület, ezért 
a diákok eredményei tartalmi területek, valamint gondolkodási műveletek szerint is vizsgál-
hatók. A 4. évfolyam tartalmi kerete a természettudományok három ágát különbözteti meg: 
az élő világot, a fizikai világot és a földtudományt. A kognitív műveletek felosztása meg-
egyezik a 4. és a 8. évfolyamon, ugyanazt a három csoportot tartalmazza: az ismereteket, 
amely a diákok tényekkel, eljárásokkal és fogalmakkal (elméletekkel) kapcsolatos tudását 
jelenti; az alkalmazást, amely az ismeretek és a fogalomértés alkalmazása rutinproblémák 
megoldása érdekében; a harmadik csoport, az értelmezés túllép a rutinproblémák kérdésén, 
és ismeretlen kontextusokban jelentkező, gyakran csak több lépésben megoldható problé-
mák megoldását jelenti. 

Ez a fejezet és a kapcsolódó táblázatok azt mutatják be, hogy a részt vevő országok 
mely tartalmi és kognitív területen/területeken erősebbek és melyen/melyeken gyengébbek 
az átlageredményükhöz mérten. A 26., 27., 28. és 29. táblázat második oszlopában átlag-
eredményeik alapján rendezték sorba az országokat. Az attól jobbra lévő három oszlopban 
láthatók az egyes tartalmi területekre kiszámított átlagpontszámok, valamint az az érték, 
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amellyel az adott ország az adott területen pozitív vagy negatív irányban eltér a teljes tesz-
ten elért átlageredményétől. Lefelé és fölfelé mutató nyilak jelzik azokat a helyeket, ahol 
az eltérés szignifikáns. 

4. évfolyam

A 26. és a 27. táblázatban látható adatok alapján megállapítható, hogy a legjobb eredményt 
elért öt ország Szingapúr, a Koreai Köztársaság, Oroszország, Japán és Tajvan diákjai a tar-
talmi területek közül a fizikai világ, a kognitív területek közül pedig (Szingapúr kivételével) 
az alkalmazást igénylő feladatokban tudtak a saját átlaguk és a többi ország eredménye 
fölé kerülni. Szembetűnő, hogy a 4. évfolyamos távol-keleti diákok elsősorban a fizikával 
és a kémiával kapcsolatos tudásuk révén emelkednek ki a többi ország közül. A szinga-
púri és a koreai diákok 19-19, a japán 17, a tajvani diákok pedig 15 képességponttal jobb 
eredményre voltak képesek ezen a területen, mint a teljes teszten. Az is jól látható, hogy 
a szingapúri tanterv a fizikai világ tanítását preferálja a földtudománnyal szemben, hiszen 
a két terület teszten belüli eredményei között 56 képességpontnyi különbség tapasztalható 
(613 és 557 pont).

A 4. évfolyamos magyar diákok tudása csak a fizikai világ esetében tér el szignifikánsan 
a teljes teszten elért eredményeiktől, ami 6 képességponttal gyengébb teljesítményt jelent. 
Az élő világ esetében tapasztalt 4, illetve a földtudomány területen mért 2 képességpontos 
különbség statisztikai szempontból nem számottevő. Kis különbségek tapasztalhatók a gon-
dolkodási műveletek összevetésében is. A magyar diákok az ismereteken közvetlenebbül 
alapuló kérdésekben érték el a legjobb eredményt (533 pont), és ez a 4 pontos eltérés 
a teljes teszten elért eredménytől szignifikáns különbséget jelent. Ugyanez mondható el 
az értelmezéshez sorolt gondolkodásformák esetében mért 2 képességpontos különbség-
ről is, nem szignifikáns ugyanakkor a tudás alkalmazásánál az átlageredménytől számított 
4 képességpontnyi eltérés.

8. évfolyam

Ellentétben azzal, amit a 4. évfolyamnál leírtunk, a 8. évfolyam tudásterületeinek, illetve 
gondolkodási műveleteinek elemzése során nem lehet rokon vonásokat felfedezni a TIMSS 
2019 vizsgálatban legjobb eredményt elért országok között (28., 29. táblázat).

Az változatlanul igaz, hogy a szingapúri diákok az idősebb korosztályban is – a földtudo-
mány kivételével – valamennyi tartalmi területen jobban teljesítettek, mint a teljes teszten, 
biológiából 14, kémiából 8, fizikából 12 képességponttal. A földtudományi részteszten ezúttal 
is messze, 46 ponttal rosszabb teljesítményt értek el, mint a teljes teszten, és összessé-
gében 60 ponttal rosszabbat, mint a biológia-részteszten. A gondolkodási műveletek közül 
ezúttal az értelmezésben maradt el a saját maga által felállított szinttől, és a legegyszerűbb 
gondolkodási műveletekre épülő feladatokban haladta meg azt, de így is mindhárom gon-
dolkodási formában lényegesen felülmúlták a többi részt vevő országot.

Magyarország Anglia mellett a másik olyan ország, amely úgy ért el 500 pont feletti 
eredményt, hogy a diákok teljesítménye egyik tartalmi területen sem tért el jelentősen az 
egész teszten mutatott átlageredményüktől. Az eltérések a négy területen –2 és +5 pont 
között szórtak. A gondolkodási műveletek esetében nagyobb különbségek mutatkoztak. 
Az átlageredményüknél ezúttal is az egyszerűbb, a tényekkel, eljárásokkal és fogalmakkal 
összefüggő tudásuk bizonyult jobbnak (8 ponttal). Az értelmezés csoportba sorolt gondol-
kodási műveleteknél eltértek, míg tudásuk alkalmazásában nem tértek el szignifikánsan az 
átlageredményüktől.
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Összegzés

A TIMSS 2019 vizsgálat 4. és 8. évfolyamos természettudományi mérésében négy távol-
keleti ország, valamint Oroszország és Finnország érték el a legjobb eredményt.

A 4. évfolyamos magyar diákok 529 pontos és a 8. évfolyamos diákok 530 pontos ered-
ménye jobb a vizsgálatban részt vevő országok átlagánál.

A 4. évfolyamos mérésben a magyar diákoknál jobb eredményt az európai diákok közül 
az orosz, a finn, a lett, a norvég és a litván tanulókon kívül az angol diákok értek el. Telje-
sítményük statisztikailag egyenértékű a svéd, a cseh, az ausztrál, a hongkongi, a lengyel, az 
ír, a török és a horvát diákok átlageredményével, és jobb többek között a dán, az osztrák, a 
holland és a német diákokénál. Az 58 részt vevő ország között a 12–20. legjobb eredmény 
a magyar diákok 529 pontja. 

A magyar 4. évfolyamos diákok az 1995-ös eredményükhöz képest viszonylag nagyot 
léptek előre, hiszen 1995-ben még csak 508 pontot, 24 évvel később, a 2019-es mérésben 
pedig már 529 pontot értek el. 2003 és 2019 között az eredménye tartósan 530 pont körül 
mozgott, az egyetlen kivételt a 2015-ös ehhez képest kiugróan magas eredmény jelenti.

A magyar 8. évfolyamos diákok 530 pontos eredménye kifejezetten jó, hiszen tudásuk 
gyakorlatilag azonos minőségű az litván, az ausztrál, az ír és az egyesült államokbeli diákok 
tudásával, és jobb, mint a svéd, az angol, a hongkongi, az olasz, az új-zélandi, a norvég vagy 
a francia diákoké. Mindössze hat ország tanulói teljesítettek jobban náluk. A 39 részt vevő 
ország között a 7–11. legjobb eredmény a magyar diákoké.

A magyar 8. évfolyamos diákok eredménye (530 pont) hét ponttal gyengébb, mint 
amilyen a legelső, 1995-ös mérésben (537 pont) volt, ez a különbség azonban nem szigni-
fikáns, azaz a mai és a 24 évvel ezelőtti magyar 8. évfolyamos diákok természettudományi 
tudása, műveltsége nagyjából azonosnak tekinthető. A 2015-ös vizsgálat eredményénél két 
ponttal jobb a 2019-es eredmény, azonban statisztikai szempontból ez a különbség nem 
minősül javulásnak.

A 4. évfolyamos magyar diákok 10 százaléka kiváló képességű, és 6 százalék azoknak 
a diákoknak az aránya, akik nem teljesítették az alacsony szintet jelentő 400 képességpon-
tot sem. A magyar 8. évfolyamos diákok között minden nyolcadik tekinthető kiváló képes-
ségűnek (12 százalék), és háromnegyedük teljesíti azokat a követelményeket, amelyeket 
az átlagos képességszint eléréséhez rendel a vizsgálat. A magyar diákok 7 százaléka nem 
rendelkezik az alacsony képességszint eléréséhez szükséges tudással. Mindkét évfolyam 
adatsora jobb, mint a TIMSS-országok skálaátlagértékei.

A fiúk eredménye mindkét évfolyamon szignifikánsan jobb, mint a lányoké. A különbség 
csak 6 képességpont, de ezzel egyike vagyunk annak a hét országnak az 58-ból, ahol a fiúk 
értek el jobb eredményt. A különbség elsősorban a fizikai világ tartalmi területen megnyil-
vánuló, valamint a gondolkodási műveletek közül a fogalmakkal, folyamatokkal, elméletekkel 
kapcsolatos tudásukból ered. A magyar 8. évfolyamos eredményekben tapasztalható leg-
nagyobb különbség a fiúk javára. A magyar fiúk eredménye valamennyi tartalmi területen és 
gondolkodási művelet esetében közel húsz vagy húsz pontot meghaladó mértékben bizonyult 
jobbnak a lányokénál.



Példafeladatok természettudományból

8. példafeladat Alacsony képességszint TIMSS2019
Természettudomány4

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Magyarország 89 (1,6) h

2 Lettország 88 (1,6) h

Horvátország 87 (1,6) h

Koreai Köztársaság 87 (1,6) h

Albánia 86 (2,5) h

Örményország 85 (1,7) h

Tajvan 85 (1,4) h

2 Szlovákia 84 (1,7) h

† Norvégia 83 (2,0) h

1 Grúzia 83 (1,8) h

Bulgária 83 (2,1) h

2 † Egyesült Államok 82 (1,2) h

2 Szerbia 82 (1,9) h

Lengyelország 81 (1,6) h

Bosznia-Hercegovina 81 (1,7) h

2 Törökország 81 (1,8) h

Csehország 81 (1,9) h

Észak-Macedónia 81 (2,1) h

2 Oroszország 80 (1,9) h

Japán 80 (1,5) h

† Dánia 79 (2,0) h

Málta 79 (1,7) h

Finnország 79 (1,7) h

Svédország 79 (1,9) h

Ausztrália 78 (1,7) h

2 Új-Zéland 78 (1,8) h

1 2 Kanada 78 (1,5) h

2 Kazahsztán 77 (1,8)
2 Anglia 77 (2,4)

Franciaország 76 (2,0)
Azerbajdzsán 76 (2,0)

† Észak-Írország 76 (2,0)
Írország 76 (2,1)
Montenegró 75 (1,7)
Ciprus 75 (1,8)

2 Litvánia 74 (2,0)
Nemzetközi átlag 74 (0,3)
Marokkó 74 (1,7)

2 Koszovó 74 (1,8)
† Hongkong 74 (2,3)

Németország 73 (2,0)
Olaszország 73 (2,2)
Omán 73 (2,0)
Ausztria 72 (2,2)
Egyesült Arab Emírségek 72 (1,0) i

3 Szingapúr 72 (1,5)
Spanyolország 71 (2,7)
Katar 70 (2,2) i

Chile 67 (2,1) i

Bahrein 67 (1,8) i

Irán 64 (2,1) i

Kuvait 61 (2,6) i

2 Pakisztán 61 (3,2) i

2 Szaúd-Arábia 61 (1,8) i

2 Portugália 60 (2,3) i

Dél-afrikai Köztársaság 58 (1,6) i

2 Fülöp-szigetek 56 (2,5) i

† Belgium (flamand) 35 (2,1) i

≡ Hollandia 27 (2,4) i

Tartalmi terület: Élő világ
Kognitív terület: Ismeret
Feladat leírása: A gerinccel rendelkező állat felismerése.

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 nem felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra 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 2019.

Természettudomány .:. Példafeladatok természettudományból 84



9. példafeladat Átlagos képességszint TIMSS2019
Természettudomány4

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Svédország 86 (1,8) h

Finnország 85 (1,4) h

† Norvégia 85 (1,9) h

Ausztrália 84 (1,6) h

Japán 83 (1,6) h

≡ Hollandia 83 (1,8) h

3 Szingapúr 83 (1,2) h

Ciprus 83 (1,7) h

2 Anglia 81 (2,1) h

Írország 81 (1,9) h

2 † Egyesült Államok 79 (1,2) h

† Dánia 78 (2,2) h

† Belgium (flamand) 78 (2,1) h

† Észak-Írország 76 (2,5) h

Málta 76 (1,8) h

Tajvan 75 (2,2) h

1 2 Kanada 75 (1,6) h

2 Oroszország 74 (2,3) h

Csehország 73 (1,9) h

Németország 73 (2,1) h

Koreai Köztársaság 73 (2,1) h

2 Litvánia 71 (1,9) h

Spanyolország 70 (2,0) h

2 Új-Zéland 70 (1,7) h

2 Portugália 70 (2,2) h

Ausztria 70 (2,2) h

Magyarország 68 (2,0) h

Lengyelország 67 (1,9) h

Olaszország 65 (2,1) h

2 Szlovákia 63 (2,4) h

Franciaország 62 (2,6) h

† Hongkong 62 (3,0)
Chile 61 (2,1)

2 Lettország 60 (2,2)
2 Törökország 58 (2,4)

Nemzetközi átlag 57 (0,3)
2 Szerbia 54 (2,7)

Horvátország 51 (2,3) i

Bahrein 48 (2,2) i

Örményország 45 (2,4) i

Katar 45 (2,6) i

Egyesült Arab Emírségek 44 (1,0) i

Bulgária 42 (3,1) i

Albánia 40 (2,9) i

Bosznia-Hercegovina 39 (2,5) i

1 Grúzia 36 (2,8) i

Montenegró 35 (2,1) i

Omán 34 (2,1) i

2 Kazahsztán 33 (2,0) i

Dél-afrikai Köztársaság 28 (1,5) i

Kuvait 28 (2,0) i

Irán 21 (1,8) i

Marokkó 21 (1,9) i

Azerbajdzsán 20 (1,9) i

Észak-Macedónia 19 (2,3) i

2 Koszovó 17 (1,9) i

2 Szaúd-Arábia 14 (1,4) i

2 Fülöp-szigetek 11 (1,5) i

2 Pakisztán 7 (1,9) i

Tartalmi terület: Élő világ
Kognitív terület: Ismeret
Feladat leírása: Egy ok megnevezése, amiért veszélyesek a tengeri állatok számára a műanyag tárgyak.

A megadott válasz egy teljes értékűnek (1 pont) számító választípust szemléltet.
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 nem felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra 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 2019.

Természettudomány .:. Példafeladatok természettudományból 85



10. példafeladat Magas képességszint TIMSS2019
Természettudomány4

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Tajvan 82 (1,8) h

Koreai Köztársaság 81 (2,0) h

† Hongkong 80 (1,9) h

Svédország 77 (2,1) h

Horvátország 75 (2,8) h

Finnország 74 (2,0) h

Japán 74 (1,9) h

2 Litvánia 74 (2,1) h

Irán 73 (1,8) h

Lengyelország 73 (2,0) h

Bulgária 72 (2,5) h

3 Szingapúr 72 (1,6) h

† Belgium (flamand) 71 (1,7) h

2 Szlovákia 70 (2,3) h

2 Szerbia 69 (2,1) h

† Norvégia 69 (2,4) h

2 Oroszország 69 (2,0) h

Spanyolország 68 (2,0) h

Csehország 68 (2,2) h

† Dánia 67 (2,2)
Ausztrália 67 (2,0)

2 Lettország 67 (2,6)
Franciaország 66 (2,3)
Bahrein 66 (1,8)
Németország 66 (2,0)

2 Anglia 66 (2,3)
Bosznia-Hercegovina 66 (1,8)
Olaszország 65 (2,5)

1 2 Kanada 65 (1,4)
2 † Egyesült Államok 65 (1,6)

Ausztria 64 (2,1)
2 Új-Zéland 64 (2,1)

Nemzetközi átlag 64 (0,3)
Magyarország 64 (2,0)

† Észak-Írország 63 (2,6)
Írország 62 (2,5)

≡ Hollandia 62 (2,3)
Egyesült Arab Emírségek 62 (1,1)

1 Grúzia 62 (2,8)
Katar 61 (2,4)

2 Törökország 60 (2,4)
2 Portugália 60 (2,1) i

Ciprus 59 (1,8) i

Észak-Macedónia 59 (2,9)
Málta 59 (2,0) i

2 Szaúd-Arábia 58 (2,1) i

Omán 57 (2,0) i

Kuvait 57 (2,2) i

Albánia 56 (2,8) i

2 Kazahsztán 56 (2,1) i

Montenegró 56 (1,6) i

2 Koszovó 54 (2,5) i

Chile 52 (2,3) i

Azerbajdzsán 51 (2,4) i

Marokkó 50 (1,9) i

Dél-afrikai Köztársaság 50 (1,6) i

Örményország 49 (2,3) i

2 Fülöp-szigetek 42 (2,1) i

2 Pakisztán 32 (3,3) i

Tartalmi terület: Fizikai világ
Kognitív terület: Ismeret
Feladat leírása: Annak az energiaváltozásnak a felismerése, amely a zseblámpa bekapcsolásakor játszódik le.

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 nem felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra 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 2019.

Természettudomány .:. Példafeladatok természettudományból 86



11. példafeladat Kiváló képességszint TIMSS2019
Természettudomány4

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Tajvan 59 (2,6) h

Svédország 55 (2,7) h

2 Oroszország 54 (2,4) h

3 Szingapúr 53 (2,3) h

† Norvégia 52 (2,4) h

2 Anglia 48 (2,4) h

2 Lettország 47 (2,2) h

Finnország 47 (2,5) h

2 Litvánia 47 (2,1) h

Koreai Köztársaság 46 (2,4) h

2 Szlovákia 45 (2,4) h

Írország 44 (2,5) h

2 † Egyesült Államok 44 (1,5) h

Németország 43 (2,2) h

Ausztrália 43 (2,7) h

† Dánia 42 (2,6) h

Lengyelország 41 (2,4) h

Horvátország 41 (3,2)
Egyesült Arab Emírségek 41 (1,1) h

Magyarország 40 (2,5)
† Hongkong 40 (2,1)

Csehország 40 (2,6)
2 Törökország 40 (2,4)

Bulgária 40 (2,3)
Franciaország 39 (2,2)

1 2 Kanada 39 (1,4)
Ausztria 39 (2,4)

† Belgium (flamand) 38 (2,5)
2 Új-Zéland 38 (1,8)
† Észak-Írország 37 (2,6)
≡ Hollandia 37 (2,5)

Japán 37 (2,0)
2 Portugália 36 (2,2)

Nemzetközi átlag 36 (0,3)
2 Kazahsztán 36 (2,3)
2 Szerbia 35 (2,3)
1 Grúzia 35 (2,6)

Olaszország 33 (2,3)
Katar 32 (2,3)
Málta 31 (2,2) i

Spanyolország 30 (2,0) i

Chile 28 (2,0) i

Albánia 27 (2,7) i

Örményország 27 (2,1) i

Omán 27 (1,8) i

2 Szaúd-Arábia 27 (1,7) i

Bahrein 27 (1,7) i

Kuvait 26 (2,1) i

Bosznia-Hercegovina 26 (1,6) i

Azerbajdzsán 26 (1,8) i

Ciprus 26 (2,2) i

Dél-afrikai Köztársaság 26 (1,3) i

Marokkó 24 (2,0) i

2 Koszovó 23 (2,3) i

2 Pakisztán 22 (2,4) i

Észak-Macedónia 21 (2,2) i

2 Fülöp-szigetek 21 (1,9) i

Montenegró 18 (1,6) i

Irán 15 (1,7) i

Tartalmi terület: Földtudomány
Kognitív terület: Alkalmazás
Feladat leírása: A Föld elhelyezése a Naphoz képest egy modellben úgy, hogy a megjelölt városban nyár 

legyen éppen.

A megadott válasz egy teljes értékűnek (1 pont) számító választípust szemléltet.
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 nem felelt meg.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra 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 2019.

Természettudomány .:. Példafeladatok természettudományból 87



12. példafeladat  Átlagos képességszint TIMSS2019
Természettudomány8

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

2 Szingapúr 90 (1,2) h

Koreai Köztársaság 86 (1,5) h

Magyarország 84 (1,4) h

Írország 84 (1,7) h

2 Oroszország 81 (2,1) h

Ausztrália 80 (1,6) h

Olaszország 80 (2,0) h

Anglia 80 (2,0) h

† Norvégia 79 (1,9) h

Ciprus 77 (1,9) h

Litvánia 77 (2,1) h

† Új-Zéland 76 (1,8) h

† Egyesült Államok 74 (2,4) h

Tajvan 74 (1,7) h

Finnország 73 (1,8) h

Portugália 73 (2,6)
2 Svédország 72 (2,1)

Malajzia 72 (1,9)
3 Izrael 71 (2,1)

Omán 71 (1,9)
Bahrein 70 (1,9)
Románia 69 (2,2)
Nemzetközi átlag 69 (0,3)
Japán 68 (1,7)
Irán 67 (1,9)
Chile 67 (2,6)
Franciaország 67 (2,3)
Törökország 67 (2,1)
Katar 66 (2,2)
Jordánia 65 (2,1)
Kuvait 65 (2,5)
Egyesült Arab Emírségek 65 (1,1) i

† Hongkong 61 (2,7) i

2 Szaúd-Arábia 59 (1,8) i

2 Egyiptom 54 (1,8) i

Dél-afrikai Köztársaság 53 (1,5) i

2 Kazahsztán 48 (2,2) i

Marokkó 47 (1,9) i

1 Grúzia 46 (2,7) i

Libanon 39 (2,6) i

Tartalmi terület: Fizika
Kognitív terület: Ismeretek
Feladat leírása: Annak felismerése, miért más egy jármű súlya a Marson, mint a földön.

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 számra 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 2019.

Természettudomány .:. Példafeladatok természettudományból 88



13. példafeladat  Magas képességszint TIMSS2019
Természettudomány8

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Tajvan 78 (1,8) h

Törökország 61 (2,1) h

2 Szingapúr 59 (2,5) h

Japán 56 (2,2) h

Litvánia 56 (2,8) h

Koreai Köztársaság 53 (2,6) h

Malajzia 52 (2,0) h

† Hongkong 51 (3,3) h

Katar 50 (2,8) h

Jordánia 46 (2,3) h

2 Svédország 46 (2,3) h

Franciaország 44 (2,5) h

Finnország 44 (2,1) h

Magyarország 43 (2,2) h

2 Oroszország 42 (2,8)
2 Kazahsztán 42 (2,0)
2 Szaúd-Arábia 41 (2,2)
1 Grúzia 40 (2,8)

Egyesült Arab Emírségek 39 (1,1)
Nemzetközi átlag 38 (0,4)
Portugália 38 (2,7)

† Egyesült Államok 37 (2,3)
Ciprus 36 (2,4)
Anglia 35 (2,8)
Omán 33 (1,9) i

Ausztrália 33 (2,1) i

Kuvait 33 (2,8) i

Írország 33 (2,3) i

2 Egyiptom 32 (2,0) i

† Új-Zéland 31 (2,1) i

Románia 30 (2,3) i

Marokkó 29 (1,7) i

Bahrein 29 (1,8) i

3 Izrael 26 (2,1) i

† Norvégia 26 (2,0) i

Olaszország 22 (2,3) i

Libanon 19 (1,7) i

Irán 15 (1,4) i

Dél-afrikai Köztársaság 11 (0,7) i

Chile 7 (1,3) i

Tartalmi terület: Fizika
Kognitív terület: Alkalmazás
Feladat leírása: A hang terjedésére vonatkozó tudás alkalmazása annak magyarázatára, kihallatszik-e egy 

vákuumban lévő telefon csengése.

A megadott válasz egy teljes értékűnek (1 pont) számító választípust szemléltet.
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 számra 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 2019.

Természettudomány .:. Példafeladatok természettudományból 89



14. példafeladat  Kiváló képességszint TIMSS2019
Természettudomány8

Ország Jó válaszok 
aránya (%)

Japán 68 (1,9) h

2 Oroszország 66 (2,6) h

Litvánia 65 (2,0) h

Koreai Köztársaság 63 (2,2) h

Tajvan 63 (2,0) h

Törökország 62 (2,4) h

2 Kazahsztán 57 (2,4) h

Finnország 55 (2,0) h

Magyarország 52 (2,3) h

Bahrein 51 (2,0) h

† Hongkong 50 (2,5) h

Franciaország 49 (2,1) h

Olaszország 45 (2,8)
2 Szingapúr 45 (2,1)

Románia 43 (2,3)
Anglia 42 (2,6)
Nemzetközi átlag 42 (0,3)

1 Grúzia 42 (3,0)
2 Szaúd-Arábia 42 (2,0)

Ausztrália 41 (1,9)
† Egyesült Államok 40 (1,8)

Portugália 40 (2,1)
Egyesült Arab Emírségek 39 (1,0) i

† Norvégia 39 (2,4)
Katar 37 (2,0) i

Írország 36 (2,0) i

2 Svédország 35 (2,2) i

3 Izrael 35 (2,7) i

† Új-Zéland 34 (2,5) i

Omán 34 (1,8) i

Ciprus 34 (2,2) i

Kuvait 33 (1,8) i

Chile 33 (2,2) i

Malajzia 32 (1,7) i

Marokkó 30 (1,7) i

Jordánia 29 (2,1) i

2 Egyiptom 28 (1,8) i

Libanon 25 (2,0) i

Irán 18 (1,5) i

Dél-afrikai Köztársaság 12 (0,7) i

Tartalmi terület: Földtudomány
Kognitív terület: Ismeret
Feladat leírása: Annak felismerése, miért lesz egy léggömb nagyobb, amikor egyre magasabban van a föld 

felett.

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 számra 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 2019.

Természettudomány .:. Példafeladatok természettudományból 90



Ábrák, táblázatok természettudományból
11. ábra Az eredmények eloszlása  TIMSS2019

Természettudomány4
Ország Átlagpontszám A természtettudomány-eredmények eloszlása

3 Szingapúr 595 (3,4) h

Koreai Köztársaság 588 (2,1) h

2 Oroszország 567 (3,0) h

Japán 562 (1,8) h

Tajvan 558 (1,8) h

Finnország 555 (2,6) h

2 Lettország 542 (2,4) h

† Norvégia 539 (2,2) h

2 † Egyesült Államok 539 (2,7) h

2 Litvánia 538 (2,5) h

j Svédország 537 (3,3) h

2 Anglia 537 (2,7) h

j Csehország 534 (2,6) h

j Ausztrália 533 (2,4) h

†  j Hongkong 531 (3,3) h

j Lengyelország 531 (2,6) h

Magyarország 529 (2,7) h

j Írország 528 (3,2) h

2  j Törökország 526 (4,2) h

j Horvátország 524 (2,2) h

1 2 Kanada 523 (1,9) h

† Dánia 522 (2,4) h

Ausztria 522 (2,6) h

Bulgária 521 (4,9) h

2 Szlovákia 521 (3,7) h

† Észak-Írország 518 (2,3) h

≡ Hollandia 518 (2,9) h

Németország 518 (2,2) h

2 Szerbia 517 (3,5) h

Ciprus 511 (3,0) h

Spanyolország 511 (2,0) h

Olaszország 510 (3,0) h

2 Portugália 504 (2,6)
2 Új-Zéland 503 (2,3)
† Belgium (flamand) 501 (2,1)

TIMSS-skálaátlag 500
Málta 496 (1,3) i

2 Kazahsztán 494 (3,1)
Bahrein 493 (3,4) i

Albánia 489 (3,5) i

Franciaország 488 (3,0) i

Egyesült Arab Emírségek 473 (2,1) i

Chile 469 (2,6) i

Örményország 466 (3,4) i

Bosznia-Hercegovina 459 (2,9) i

1 Grúzia 454 (3,9) i

Montenegró 453 (2,5) i

Katar 449 (3,9) i

Irán 441 (4,1) i

Omán 435 (4,1) i

Azerbajdzsán 427 (3,3) i

Észak-Macedónia 426 (6,2) i

2 Koszovó 413 (3,7) i

2 Szaúd-Arábia 402 (4,1) i

Kuvait 392 (6,1) i

ψ Marokkó 374 (5,8) i

Ж Dél-afrikai Köztársaság 324 (4,9) i

2 Ж Pakisztán 290 (13,4) i

2 Ж Fülöp-szigetek 249 (7,5) i

A TIMSS képességskáláját 1995-ben alakították ki, és a TIMSS 1995-ös vizsgálatban részt vett országok kombinált eredményeloszlásán alapszik.  
Az országok közötti összehasonlíthatóság érdekében 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.
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 nem felelt meg.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatban, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladja a 15%-ot, de nem haladja meg a 25%-ot.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra 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 2019.

Természettudomány .:. Ábrák, táblázatok természettudományból 91



12. ábra Az eredmények eloszlása  TIMSS2019
Természettudomány8

Ország Átlagpontszám A természtettudomány-eredmények eloszlása
2 Szingapúr 608 (3,9) h

Tajvan 574 (1,9) h

Japán 570 (2,1) h

Koreai Köztársaság 561 (2,1) h

2 Oroszország 543 (4,2) h

Finnország 543 (3,1) h

  j Litvánia 534 (3,0) h

Magyarország 530 (2,6) h

  j Ausztrália 528 (3,2) h

  j Írország 523 (2,9) h

†  j Egyesült Államok 522 (4,7) h

2 Svédország 521 (3,2) h

Portugália 519 (2,9) h

Anglia 517 (4,8) h

Törökország 515 (3,7) h

3 Izrael 513 (4,2) h

† Hongkong 504 (5,2)
Olaszország 500 (2,6)
TIMSS-skálaátlag 500

† Új-Zéland 499 (3,5)
† Norvégia 495 (3,1)

Franciaország 489 (2,7) i

Bahrein 486 (1,9) i

Ciprus 484 (1,9) i

2 Kazahsztán 478 (3,1) i

Katar 475 (4,4) i

Egyesült Arab Emírségek 473 (2,2) i

Románia 470 (4,2) i

Chile 462 (2,9) i

Malajzia 460 (3,5) i

Omán 457 (2,9) i

Jordánia 452 (4,7) i

Irán 449 (3,6) i

1 Grúzia 447 (3,9) i

Kuvait 444 (5,7) i

2 Szaúd-Arábia 431 (2,6) i

Marokkó 394 (2,7) i

2 Egyiptom 389 (5,4) i

Libanon 377 (4,6) i

ψ Dél-afrikai Köztársaság 370 (3,1) i

A TIMSS képességskáláját 1995-ben alakították ki, és a TIMSS 1995-ös vizsgálatban részt vett országok kombinált eredményeloszlásán alapszik.  
Az országok közötti összehasonlíthatóság érdekében 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.
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.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatban, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladja a 15%-ot, de nem haladja meg a 25%-ot.
Ж Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatban, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladja a 25%-ot.
( )  A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra 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 2019.

Természettudomány .:. Ábrák, táblázatok természettudományból 92



18. táblázat Az országok átlageredményei – 4. évfolyam, természettudomány, 2011, 2015, 2019 TIMSS2019
M a t e m a t i k a4

4. évfolyam, matematika, 2011 4. évfolyam, matematika, 2015 4. évfolyam, matematika, 2019
Ország Pont Ország Pont Ország Pont

Koreai Köztársaság 587 Szingapúr 590 Szingapúr 595
Szingapúr 583 Koreai Köztársaság 589 Koreai Köztársaság 588
Finnország 570 Japán 569 Oroszország 567
Japán 559 Oroszország 567 Japán 562
Oroszország 552 Hongkong 557 Tajvan 558
Tajvan 552 Tajvan 555 Finnország 555
Egyesült Államok 544 Finnország 554 Lettország 542
Csehország 536 Kazahsztán 550 Norvégia 539
Hongkong 535 Lengyelország 547 Egyesült Államok 539
Magyarország 534 Egyesült Államok 546 Litvánia 538
Svédország 533 Szlovénia 543 Svédország 537
Szlovákia 532 Magyarország 542 Anglia 537
Ausztria 532 Svédország 540 Csehország 534
Hollandia 531 Norvégia 538 Ausztrália 533
Anglia 529 Anglia 536 Hongkong 531
Dánia 528 Bulgária 536 Lengyelország 531
Németország 528 Csehország 534 Magyarország 529
Olaszország 524 Horvátország 533 Írország 528
Portugália 522 Írország 529 Törökország 526
EU-s országok átlaga 521 Németország 528 Horvátország 524
Szlovénia 520 Litvánia 528 Kanada 523
Észak-Írország 517 Dánia 527 Dánia 522
Írország 516 EU-s országok átlaga 525 Ausztria 522
Horvátország 516 Kanada 525 EU-s országok átlaga 522
Ausztrália 516 Szerbia 525 Bulgária 521
Szerbia 516 Ausztrália 524 Szlovákia 521
Litvánia 515 Szlovákia 520 Észak-Írország 518
Belgium (flamand) 509 Észak-Írország 520 Hollandia 518
Románia 505 Spanyolország 518 Németország 518
Spanyolország 505 Hollandia 517 Szerbia 517
Lengyelország 505 Olaszország 516 Ciprus 511
TIMSS-skálaátlag 500 Belgium (flamand) 512 Spanyolország 511
Új-Zéland 497 Portugália 508 Olaszország 510
Kazahsztán 495 Új-Zéland 506 Portugália 504
Norvégia 494 TIMSS-skálaátlag 500 Új-Zéland 503
Chile 480 Franciaország 487 Belgium (flamand) 501
Thaiföld 472 Törökország 483 TIMSS-skálaátlag 500
Törökország 463 Ciprus 481 Málta 496
Grúzia 455 Chile 478 Kazahsztán 494
Irán 453 Bahrein 459 Bahrein 493
Bahrein 449 Grúzia 451 Albánia 489
Málta 446 Egyesült Arab Emírségek 451 Franciaország 488
Azerbajdzsán 438 Katar 436 Egyesült Arab Emírségek 473
Szaúd-Arábia 429 Omán 431 Chile 469
Egyesült Arab Emírségek 428 Irán 421 Örményország 466
Örményország 416 Indonézia 397 Bosznia-Hercegovina 459
Katar 394 Szaúd-Arábia 390 Grúzia 454
Omán 377 Marokkó 352 Montenegró 453
Kuvait 347 Kuvait 337 Katar 449
Tunézia 346 Dél-afrikai Köztársaság 376 Irán 441
Marokkó 264 Kuvait 353 Omán 435
Jemen 209 Azerbajdzsán 427
Honduras 432 Észak-Macedónia 426
Botswana 367 Koszovó 413
Jemen 345 Szaúd-Arábia 402

Kuvait 392
Marokkó 374
Dél-afrikai Köztársaság 324
Pakisztán 290
Fülöp-szigetek 249

Jelmagyarázat

Statisztikailag szignifikánsan magasabb az átlagnál.

Szignifikánsan nem különbözik az átlagtól.

Statisztikailag szignifikánsan alacsonyabb az átlagnál.

Szignifikánsan nem különbözik a magyar eredménytől.

Természettudomány .:. Ábrák, táblázatok természettudományból 93



19. táblázat Az országok átlageredményei – 8. évfolyam, természettudomány, 2011, 2015, 2019 TIMSS2019
M a t e m a t i k a4

8. évfolyam, matematika, 2011 8. évfolyam, matematika, 2015 8. évfolyam, matematika, 2019
Ország Pont Ország Pont Ország Pont

Szingapúr 590 Szingapúr 597 Szingapúr 608
Tajvan 564 Japán 571 Tajvan 574
Koreai Köztársaság 560 Tajvan 569 Japán 570
Japán 558 Koreai Köztársaság 556 Koreai Köztársaság 561
Finnország 552 Szlovénia 551 Oroszország 543
Szlovénia 543 Hongkong 546 Finnország 543
Oroszország 542 Oroszország 544 Litvánia 534
Hongkong 535 Anglia 537 Magyarország 530
Anglia 533 Kazahsztán 533 Ausztrália 528
Egyesült Államok 525 Írország 530 Írország 523
Magyarország 522 Egyesült Államok 530 Egyesült Államok 522
Ausztrália 519 Magyarország 527 Svédország 521
EU-s országok átlaga 517 Kanada 526 Portugália 519
Izrael 516 Svédország 522 Anglia 517
Litvánia 514 EU-s országok átlaga 521 Törökország 515
Új-Zéland 512 Litvánia 519 Izrael 513
Svédország 509 Új-Zéland 513 EU-s országok átlaga 512
Olaszország 501 Ausztrália 512 Hongkong 504
Ukrajna 501 Norvégia 509 Olaszország 500
TIMSS-skálaátlag 500 Izrael 507 TIMSS-skálaátlag 500
Norvégia 494 TIMSS-skálaátlag 500 Új-Zéland 499
Kazahsztán 490 Olaszország 499 Norvégia 495
Törökország 483 Törökország 493 Franciaország 489
Irán 474 Málta 481 Bahrein 486
Románia 465 Egyesült Arab Emírségek 477 Ciprus 484
Egyesült Arab Emírségek 465 Malajzia 471 Kazahsztán 478
Chile 461 Bahrein 466 Katar 475
Bahrein 452 Katar 457 Egyesült Arab Emírségek 473
Thaiföld 451 Irán 456 Románia 470
Jordánia 449 Thaiföld 456 Chile 462
Tunézia 439 Omán 455 Malajzia 460
Örményország 437 Chile 454 Omán 457
Szaúd-Arábia 436 Grúzia 443 Jordánia 452
Malajzia 426 Jordánia 426 Irán 449
Szíria 426 Kuvait 411 Grúzia 447
Palesztin Nemzeti Hatóság 420 Libanon 398 Kuvait 444
Grúzia 420 Szaúd-Arábia 396 Szaúd-Arábia 431
Omán 420 Marokkó 393 Marokkó 394
Katar 419 Botswana 392 Egyiptom 389
Macedón Köztársaság 407 Egyiptom 371 Libanon 377
Libanon 406 Dél-afrikai Köztársaság 358 Dél-afrikai Köztársaság 370
Indonézia 406
Marokkó 376
Ghána 306
Botswana 404
Honduras 369
Dél-afrikai Köztársaság 332

Jelmagyarázat

Statisztikailag szignifikánsan magasabb az átlagnál.

Szignifikánsan nem különbözik az átlagtól.

Statisztikailag szignifikánsan alacsonyabb az átlagnál.

Szignifikánsan nem különbözik a magyar eredménytől.

Természettudomány .:. Ábrák, táblázatok természettudományból 94



13. ábra Az átlageredmények alakulása a felmérések során TIMSS2019
Természettudomány4

Ország Átlag-
pontszám

Különbség
A természettudomány-eredmények eloszlása

2015 2011 2007 2003 1995
Anglia

2 2019 537 (2,7) 1 8 h –5 –3 9 h

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

2019 533 (2,4) 9 h 17 h 5 12 h 11 h

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)

Ausztria
2019 522 (2,6) –9 i –4 –16 i

2011 532 (2,9) 6 –6
2007 526 (2,5) –12 i

≡ 1995 538 (3,6)
Azerbajdzsán

2019 427 (3,3) –11
2 2011 438 (5,6)

Bahrein
2019 493 (3,4) 34 h 43 h

2 2015 459 (2,6) 9 h

2011 449 (3,5)
Belgium (flamand)

† 2019 501 (2,1) –10 i –8 i –17 i

† 2015 512 (2,3) 3 –7 i

2011 509 (2,0) –10 i

2 2003 518 (1,9)
Bulgária

2019 521 (4,9) –14
2015 536 (5,9)

Chile
2019 469 (2,6) –9 i –11 i

2015 478 (2,7) –3
2011 480 (2,5)

Ciprus
2019 511 (3,0) 30 h 31 h 61 h

2015 481 (2,6) 1 31 h

2003 480 (2,4) 30 h

1995 450 (3,4)
Csehország

2019 534 (2,6) –1 –3 19 h 2
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

† 2019 522 (2,4) –5 –6 5
2 † 2015 527 (2,1) –1 10 h

2 2011 528 (2,8) 11 h

† 2007 517 (2,9)
Egyesült Államok

2 † 2019 539 (2,7) –7 i –5 0 3 –3
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
2019 473 (2,1) 21 h 45 h

2015 451 (2,8) 23 h

2011 428 (2,5)

Folytatás a következő oldalon
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Ország Átlag-
pontszám

Különbség
A természettudomány-eredmények eloszlása

2015 2011 2007 2003 1995
Észak-Írország

† 2019 518 (2,3) –1 2
‡ 2015 520 (2,2) 3
† 2011 517 (2,5)

Finnország
2019 555 (2,6) 1 –16 i

2015 554 (2,3) –16 i

2011 570 (2,6)
Franciaország

2019 488 (3,0) 0
2015 487 (2,7)

Fülöp-szigetek
2 Ж 2019 249 (7,5) –83 i

2003 332 (9,6)
Grúzia

1 2019 454 (3,9) 3 –1 37 h

1 2015 451 (3,7) –4 34 h

1 2011 455 (3,9) 37 h

1 2007 418 (4,6)
Hollandia

≡ 2019 518 (2,9) 1 –13 i –5 –7 –12 i

† 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
† 2019 531 (3,3) –25 i –4 –23 i –11 i 23 h

† 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

2019 524 (2,2) –10 i 8 h

2015 533 (2,1) 17 h

2 2011 516 (2,2)
Irán

2019 441 (4,1) 20 h –12 i 5 27 h 61 h

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

2019 528 (3,2) –1 12 h 13 h

2015 529 (2,4) 13 h 14 h

2011 516 (3,3) 1
2 1995 515 (3,5)

Japán
2019 562 (1,8) –7 i 3 14 h 18 h 8 h

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)
Kanada

1 2 2019 523 (1,9) –2
1 2 † 2015 525 (2,6)

Katar
2019 449 (3,9) 13 h 55 h

2015 436 (4,1) 42 h

2 2011 394 (4,3)
Kazahsztán

2 2019 494 (3,1) 0
2 2011 495 (5,1)

Koreai Köztársaság
2019 588 (2,1) –2 1 12 h

2015 589 (2,0) 3 14 h

2011 587 (2,1) 11 h

2 1995 576 (2,1)

Folytatás a következő oldalon
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Ország Átlag-
pontszám

Különbség
A természettudomány-eredmények eloszlása

2015 2011 2007 2003 1995
Kuvait

2019 392 (6,1) 55 h

ψ 2015 337 (6,2)
Lengyelország

2019 531 (2,6) –16 i

2015 547 (2,4)
Lettország

2 2019 542 (2,4) 10 h

2003 532 (2,5)
Litvánia

2 2019 538 (2,5) 10 h 23 h 24 h 26 h

2 2015 528 (2,5) 13 h 13 h 16 h

1 2 2011 515 (2,4) 0 3
1 2007 514 (2,4) 2
1 2003 512 (2,6)

Magyarország
2019 529 (2,7) –13 i –5 –7 0 22 h

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)
Málta

2019 496 (1,3) 50 h

2011 446 (1,9)
Marokkó

ψ 2019 374 (5,8) 22 h 110 h

ψ 2015 352 (4,7) 89 h

Ж 2011 264 (4,4)
Németország

2019 518 (2,2) –10 i –9 i –9 i

2015 528 (2,4) 1 1
2011 528 (2,9) 0
2007 528 (2,4)

Norvégia
† 2019 539 (2,2) 2

2015 538 (2,6)
Olaszország

2019 510 (3,0) –7 –14 i –25 i –6
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

2019 435 (4,1) 4 58 h

2015 431 (3,1) 54 h

2011 377 (4,3)
Oroszország

2 2019 567 (3,0) 0 15 h 21 h 41 h

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)
Örményország

2019 466 (3,4) 23 h 50 h 30 h

2015 444 (4,0) 28 h 7
2011 416 (3,8) –20 i

2003 437 (4,3)
Portugália

2 2019 504 (2,6) –4 –18 i 52 h

2 2015 508 (2,2) –14 i 56 h

2011 522 (3,8) 70 h

2 1995 452 (4,1)
Spanyolország

2019 511 (2,0) –7 i 6
2 2015 518 (2,6) 13 h

2011 505 (3,1)
Svédország

2019 537 (3,3) –3 4 12 h

2 2015 540 (3,6) 7 15 h

2011 533 (2,8) 9 h

2007 525 (2,9)

Folytatás a következő oldalon
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Ország Átlag-
pontszám

Különbség
A természettudomány-eredmények eloszlása

2015 2011 2007 2003 1995
Szaúd-Arábia

2 2019 402 (4,1) 12 –27 i

2015 390 (4,9) –39 i

2011 429 (5,5)
Szerbia

2 2019 517 (3,5) –8 1
3 2015 525 (3,7) 9
2 2011 516 (3,1)

Szingapúr
3 2019 595 (3,4) 4 11 h 8 29 h 71 h

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

2 2019 521 (3,7) 0 –11 i –5
2015 520 (2,6) –11 i –5
2011 532 (3,7) 6
2007 526 (4,8)

Tajvan
2019 558 (1,8) 3 6 h 1 7 h

2015 555 (1,8) 4 –1 4
2011 552 (2,2) –5 0
2007 557 (2,0) 5 h

2003 551 (1,8)
Új-Zéland

2 2019 503 (2,3) –3 6 –2 –17 i –3
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)

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 számra 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 2019.
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14. ábra Az átlageredmények alakulása a felmérések során TIMSS2019
Természettudomány8

Ország Átlag-
pontszám

Különbség
A természettudomány-eredmények eloszlása

2015 2011 2007 2003 1999 1995
Anglia

2019 517 (4,8) –20 i –16 i –25 i –27 i –22 i –17 i

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
2019 528 (3,2) 16 h 9 14 h 1 15 h

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

2019 486 (1,9) 20 h 34 h 19 h 48 h

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)
Chile

2019 462 (2,9) 8 h 1 49 h 42 h

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)

Ciprus
2019 484 (1,9) 32 h 42 h 23 h 32 h

2007 452 (2,2) 10 h –9 i 0
2003 441 (2,1) –19 i –11 i

1999 460 (2,3) 8 h

1995 452 (1,9)
Dél-afrikai Köztársaság

ψ 2019 370 (3,1) 12 38 h

2015 358 (5,6) 26 h

ψ 2011 332 (3,6)
Egyesült Államok

† 2019 522 (4,7) –8 –2 2 –5 7 10
† 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
2019 473 (2,2) –4 8 h

2015 477 (2,3) 12 h

2011 465 (2,4)
Egyiptom

2 2019 389 (5,4) 19 h –19 i –32 i

2015 371 (4,3) –37 i –50 i

2007 408 (3,6) –13 i

2003 421 (3,9)
Finnország

2019 543 (3,1) –10 i

2011 552 (2,4)
Franciaország

2019 489 (2,7) 1
1995 488 (3,2)

Grúzia
1 2019 447 (3,9) 4 27 h 26 h

1 2 2015 443 (3,1) 23 h 22 h

1 2011 420 (3,0) –1
1 2007 421 (4,6)

Folytatás a következő oldalon
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Ország Átlag-
pontszám

Különbség
A természettudomány-eredmények eloszlása

2015 2011 2007 2003 1999 1995
Hongkong

† 2019 504 (5,2) –42 i –32 i –27 i –53 i –26 i –6
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

2019 449 (3,6) –7 –25 i –10 –4 1 –13 i

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

2019 523 (2,9) –7 5
2015 530 (2,8) 12 h

1995 518 (5,1)
Izrael

3 2019 513 (4,2) 7 –2
3 2015 507 (3,9) –9
3 2011 516 (4,0)

Japán
2019 570 (2,1) –1 12 h 16 h 17 h 20 h 15 h

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
2019 452 (4,7) 26 h 3 –30 i –23 i 2
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

2019 475 (4,4) 18 h 56 h

2015 457 (3,0) 38 h

2011 419 (3,2)
Kazahsztán

2 2019 478 (3,1) –12 i

2011 490 (4,2)
Koreai Köztársaság

2019 561 (2,1) 5 1 8 h 2 12 h 15 h

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
2019 444 (5,7) 33 h

2015 411 (5,2)
Libanon

2019 377 (4,6) –21 i –29 i –37 i –17 i

2015 398 (5,3) –8 –15 5
2011 406 (5,0) –8 13
2007 414 (6,0) 20 h

2003 393 (4,2)
Litvánia

2019 534 (3,0) 15 h 20 h 15 h 14 h 46 h 70 h

2 2015 519 (2,8) 5 1 0 31 h 56 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)

Folytatás a következő oldalon
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Ország Átlag-
pontszám

Különbség
A természettudomány-eredmények eloszlása

2015 2011 2007 2003 1999 1995
Magyarország

2019 530 (2,6) 2 7 –9 i –13 i –23 i –7
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)
Malajzia

2019 460 (3,5) –11 34 h –11 –50 i –32 i

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)
Marokkó

2019 394 (2,7) 1 18 h

2015 393 (2,5) 17 h

2011 376 (2,2)
Norvégia

† 2019 495 (3,1) –13 i

2015 509 (2,8)
Olaszország

2019 500 (2,6) 2 –1 5 10 h 7
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)
Omán

2019 457 (2,9) 3 37 h 35 h

2015 455 (2,7) 35 h 32 h

2011 420 (3,2) –3
2007 423 (2,9)

Oroszország
2 2019 543 (4,2) –1 0 13 h 29 h 14 20 h

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)
Portugália

2019 519 (2,9) 46 h

1995 473 (3,1)
Románia

2019 470 (4,2) 5 8 0 –2 –1
2011 465 (3,5) 3 –5 –7 –6
2007 462 (3,7) –8 –10 –9
2003 470 (4,9) –2 –1
1999 472 (5,7) 1
1995 471 (5,2)

Svédország
2 2019 521 (3,2) –1 12 h 11 h –3 –31 i

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

2 2019 431 (2,6) 35 h –5
2015 396 (4,5) –40 i

2011 436 (3,8)
Szingapúr

2 2019 608 (3,9) 11 h 18 h 40 h 30 h 40 h 27 h

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)

Folytatás a következő oldalon
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Ország Átlag-
pontszám

Különbség
A természettudomány-eredmények eloszlása

2015 2011 2007 2003 1999 1995
Tajvan

2019 574 (1,9) 5 11 h 13 h 3 5
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)

Törökország
2019 515 (3,7) 22 h 32 h

2015 493 (4,0) 10 h

2011 483 (3,4)
Új-Zéland

† 2019 499 (3,5) –14 i –13 i –21 i –11 –12 i

† 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)

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.
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 számra 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 2019.
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15. ábra A képességszinteken nyújtott teljesítmények eloszlása természettudományból TIMSS2019
Természettudomány4

Ország Kiváló szint 
(625 felett)

Magas szint 
(550 felett)

Átlagos szint 
(475 felett)

Alacsony szint 
(400 felett)

Az egyes képességszinteket elérő  
tanulók aránya

3 Szingapúr 38 (1,9) 74 (1,7) 93 (0,9) 98 (0,4)
Koreai Köztársaság 29 (1,2) 73 (1,3) 95 (0,6) 99 (0,2)

2 Oroszország 18 (1,3) 63 (1,9) 92 (1,0) 99 (0,3)
Japán 17 (0,8) 59 (1,2) 90 (0,7) 98 (0,4)
Finnország 15 (1,1) 56 (1,4) 87 (1,0) 97 (0,5)
Tajvan 15 (0,9) 57 (1,1) 89 (0,9) 99 (0,3)

2 † Egyesült Államok 15 (0,8) 48 (1,3) 79 (1,1) 94 (0,6)
Bulgária 15 (1,0) 44 (2,0) 71 (2,1) 87 (1,4)

2 Törökország 12 (1,0) 44 (1,9) 75 (1,7) 90 (1,1)
Svédország 11 (1,0) 45 (1,8) 80 (1,5) 96 (0,6)
Ausztrália 11 (0,9) 44 (1,5) 78 (1,2) 94 (0,7)

2 Litvánia 11 (0,9) 45 (1,5) 81 (1,4) 97 (0,4)
2 Anglia 10 (1,1) 44 (1,7) 81 (1,2) 96 (0,6)

Magyarország 10 (0,6) 42 (1,3) 76 (1,4) 94 (0,7)
† Norvégia 9 (0,7) 46 (1,6) 83 (1,2) 97 (0,5)

Lengyelország 9 (0,8) 42 (1,6) 79 (1,3) 95 (0,5)
Írország 9 (0,6) 41 (1,6) 77 (1,7) 94 (0,8)

† Hongkong 8 (0,9) 41 (1,8) 79 (1,6) 96 (0,6)
Csehország 8 (0,9) 43 (2,2) 81 (1,2) 97 (0,5)

2 Lettország 8 (0,9) 48 (1,6) 85 (1,2) 98 (0,5)
Egyesült Arab Emírségek 7 (0,4) 27 (0,7) 53 (0,9) 74 (0,7)

1 2 Kanada 7 (0,6) 37 (1,1) 75 (1,0) 95 (0,4)
Ausztria 7 (0,7) 38 (1,4) 75 (1,4) 94 (0,8)

2 Szerbia 7 (0,7) 36 (1,7) 73 (1,5) 92 (1,0)
Németország 7 (0,9) 37 (1,3) 72 (1,2) 93 (0,7)

2 Szlovákia 7 (0,8) 39 (1,5) 76 (1,6) 92 (1,2)
Bahrein 6 (0,7) 28 (1,3) 60 (1,5) 84 (1,1)
Ciprus 6 (0,8) 31 (1,6) 70 (1,5) 92 (0,8)

† Dánia 6 (0,7) 36 (1,3) 76 (1,3) 96 (0,5)
2 Új-Zéland 6 (0,5) 30 (1,3) 64 (1,2) 88 (0,8)
† Észak-Írország 5 (0,7) 35 (1,4) 74 (1,5) 94 (0,7)
2 Kazahsztán 5 (0,8) 23 (1,5) 59 (1,7) 89 (1,0)

Málta 5 (0,4) 27 (0,8) 63 (0,8) 86 (0,7)
Omán 4 (0,8) 17 (1,3) 38 (1,4) 63 (1,2)
Albánia 4 (0,5) 24 (1,5) 59 (1,8) 86 (1,4)

≡ Hollandia 4 (0,9) 33 (1,7) 76 (1,7) 96 (0,6)
Horvátország 4 (0,5) 34 (1,4) 80 (1,3) 98 (0,4)
Katar 3 (0,6) 18 (1,2) 43 (1,7) 68 (1,5)
Spanyolország 3 (0,5) 30 (1,1) 71 (1,3) 94 (0,7)
Olaszország 3 (0,7) 27 (1,8) 71 (1,6) 95 (0,8)
Franciaország 3 (0,4) 22 (1,3) 59 (1,6) 86 (1,0)

2 Portugália 2 (0,4) 26 (1,4) 67 (1,5) 93 (0,6)
† Belgium (flamand) 2 (0,3) 24 (1,1) 66 (1,5) 92 (0,6)

Kuvait 2 (0,4) 10 (1,3) 27 (2,0) 49 (2,1)
Ж Dél-afrikai Köztársaság 2 (0,3) 6 (0,6) 14 (1,2) 28 (1,5)
ψ Marokkó 2 (0,7) 7 (1,1) 21 (1,6) 42 (2,0)

Örményország 2 (0,4) 14 (1,2) 47 (1,7) 80 (1,5)
1 Grúzia 1 (0,4) 12 (1,1) 43 (2,1) 75 (1,8)

Chile 1 (0,2) 14 (0,9) 48 (1,8) 82 (1,3)
Észak-Macedónia 1 (0,4) 11 (1,3) 34 (2,5) 62 (2,6)
Irán 1 (0,3) 13 (1,0) 40 (1,7) 68 (1,8)
Montenegró 1 (0,2) 12 (0,9) 44 (1,6) 75 (0,9)

2 Szaúd-Arábia 1 (0,2) 8 (0,6) 28 (1,1) 54 (1,5)
Bosznia-Hercegovina 1 (0,2) 12 (0,9) 44 (1,5) 78 (1,4)
Azerbajdzsán 1 (0,2) 8 (0,6) 32 (1,3) 65 (1,5)

2 Koszovó 0 (0,1) 4 (0,6) 25 (1,6) 59 (1,7)
2 Ж Pakisztán 0 (0,1) 1 (0,4) 7 (1,4) 21 (3,2)
2 Ж Fülöp-szigetek 0 (0,0) 1 (0,3) 5 (0,7) 13 (1,4)

Nemzetközi medián 6 32 71 92

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 nem felelt meg.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatban, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladja a 15%-ot, de nem haladja meg a 25%-ot.
Ж  Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatban, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladja a 25%-ot.
( ) 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 2019.

Természettudomány .:. Ábrák, táblázatok természettudományból 103



16. ábra A képességszinteken nyújtott teljesítmények eloszlása természettudományból TIMSS2019
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 48 (1,9) 77 (2,0) 91 (1,2) 98 (0,5)
Tajvan 29 (1,0) 64 (1,0) 88 (0,7) 97 (0,3)
Japán 22 (1,4) 63 (1,1) 90 (0,6) 99 (0,3)
Koreai Köztársaság 22 (0,9) 56 (1,1) 86 (0,8) 96 (0,4)
Finnország 16 (1,0) 50 (1,5) 80 (1,4) 94 (0,7)

† Egyesült Államok 15 (1,1) 43 (1,8) 70 (1,8) 88 (1,4)
2 Oroszország 13 (1,4) 48 (2,3) 82 (1,7) 97 (0,8)
2 Svédország 13 (1,1) 41 (1,5) 71 (1,5) 89 (0,9)

Törökország 13 (0,9) 38 (1,8) 66 (1,6) 88 (1,0)
Ausztrália 13 (1,2) 43 (1,6) 74 (1,2) 92 (0,7)

3 Izrael 12 (1,3) 38 (1,9) 67 (1,9) 87 (1,2)
Magyarország 12 (1,1) 42 (1,5) 75 (1,3) 93 (0,7)
Litvánia 11 (1,0) 43 (1,6) 78 (1,2) 95 (0,6)
Anglia 11 (1,3) 38 (2,1) 69 (2,1) 89 (1,4)
Egyesült Arab Emírségek 10 (0,4) 30 (0,8) 53 (0,9) 72 (0,7)
Írország 10 (0,8) 40 (1,4) 73 (1,5) 92 (0,9)

† Hongkong 9 (1,2) 33 (2,1) 64 (2,3) 85 (1,9)
Bahrein 8 (0,5) 29 (0,8) 57 (0,9) 79 (0,9)

† Új-Zéland 8 (0,6) 30 (1,4) 63 (1,6) 85 (1,2)
Portugália 7 (0,7) 34 (1,5) 73 (1,7) 95 (1,0)
Katar 7 (0,9) 25 (1,8) 51 (1,8) 76 (1,4)

† Norvégia 6 (0,6) 28 (1,4) 61 (1,5) 86 (1,0)
2 Kazahsztán 4 (0,6) 20 (1,3) 51 (1,7) 82 (1,3)

Olaszország 4 (0,5) 26 (1,2) 65 (1,5) 91 (0,9)
Románia 4 (0,6) 19 (1,6) 49 (2,1) 78 (1,5)
Omán 4 (0,5) 19 (0,9) 46 (1,1) 72 (1,1)
Ciprus 3 (0,4) 22 (1,1) 57 (1,2) 83 (0,9)
Malajzia 3 (0,4) 18 (0,8) 47 (1,6) 74 (1,7)
Franciaország 3 (0,5) 22 (1,4) 59 (1,4) 87 (0,9)
Kuvait 2 (0,5) 15 (1,5) 39 (2,2) 68 (2,2)
Irán 2 (0,5) 13 (1,4) 39 (1,7) 72 (1,3)
Jordánia 2 (0,3) 15 (1,1) 45 (2,0) 72 (1,9)
Chile 1 (0,2) 13 (1,2) 45 (1,5) 78 (1,4)

ψ Dél-afrikai Köztársaság 1 (0,1) 5 (0,4) 15 (0,8) 36 (1,2)
2 Szaúd-Arábia 1 (0,2) 9 (0,6) 33 (1,2) 64 (1,2)
1 Grúzia 1 (0,3) 10 (1,4) 38 (1,8) 72 (2,1)

Libanon 1 (0,2) 5 (0,7) 19 (1,3) 41 (1,9)
2 Egyiptom 1 (0,2) 6 (0,7) 24 (1,6) 49 (2,1)

Marokkó 0 (0,1) 3 (0,4) 17 (0,9) 48 (1,4)
Nemzetközi medián 7 29 61 85

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.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatban, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladja a 15%-ot, de nem haladja meg a 25%-ot.
( ) 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 2019.
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20. táblázat Trendek a képességszinteket elérők arányában  TIMSS2019
Természettudomány4

Ország
Kiváló szint (625 pont felett) Magas szint (550 pont felett)

2019 2015 2011 2007 2003 1995 2019 2015 2011 2007 2003 1995
Szingapúr 38 37 33 36 25 h 14 h 74 71 68 h 68 h 61 h 42 h

Koreai Köztársaság 29 29 29 22 h 73 75 73 67 h

Oroszország 18 20 16 16 11 h 63 62 52 h 49 h 39 h

Japán 17 19 14 h 12 h 12 h 15 h 59 63 i 58 51 h 49 h 54 h

Finnország 15 13 20 i 56 54 65 i

Tajvan 15 14 15 19 i 14 57 56 53 h 55 52 h

Egyesült Államok 15 16 15 15 13 19 i 48 51 49 47 45 50
Bulgária 15 16 44 50
Svédország 11 11 10 8 h 45 47 44 37 h

Ausztrália 11 8 h 7 h 10 9 13 44 39 h 35 h 41 38 h 40
Litvánia 11 7 h 4 h 3 h 3 h 45 39 h 31 h 30 h 30 h

Anglia 10 10 11 14 i 15 i 15 i 44 43 42 48 47 42
Magyarország 10 14 i 13 i 13 i 10 7 h 42 50 i 46 47 i 42 32 h

Norvégia 9 7 46 44
Lengyelország 9 12 i 42 51 i

Írország 9 7 7 8 41 40 35 h 36 h

Hongkong 8 16 i 9 14 i 7 5 h 41 55 i 45 55 i 47 i 30 h

Csehország 8 9 10 7 12 i 43 43 44 33 h 42
Lettország 8 8 48 41 h

Egyesült Arab Emírségek 7 6 3 h 27 22 h 14 h

Kanada 7 7 37 38
Ausztria 7 8 9 13 i 38 42 i 39 45 i

Szerbia 7 8 8 36 40 i 35
Németország 7 8 7 10 i 37 40 39 41 i

Szlovákia 7 9 10 i 11 i 39 40 44 i 42
Bahrein 6 4 h 4 h 28 19 h 17 h

Ciprus 6 2 h 2 h 1 h 31 18 h 17 h 11 h

Dánia 6 7 8 i 7 36 39 39 35
Új-Zéland 6 6 5 8 i 9 i 11 i 30 32 28 32 38 i 35 i

Észak-Írország 5 5 5 35 34 33
Kazahsztán 5 7 23 28 i

Málta 5 2 h 27 14 h

Omán 4 4 1 h 17 16 7 h

Hollandia 4 3 3 4 3 6 33 30 37 34 32 38
Horvátország 4 6 i 3 34 41 i 30 h

Katar 3 3 2 18 15 11 h

Spanyolország 3 5 i 4 30 34 i 28
Olaszország 3 4 8 i 13 i 9 i 27 32 37 i 44 i 35 i

Franciaország 3 2 22 20
Portugália 2 2 7 i 2 26 25 35 i 13 h

Belgium (flamand) 2 3 2 2 24 27 24 28 i

Kuvait 2 1 h 10 4 h

Marokkó 2 1 0 h 7 5 1 h

Örményország 2 1 1 h 2 14 10 h 6 h 10 h

Grúzia 1 1 1 1 h 12 12 13 5 h

Chile 1 2 2 i 14 16 19 i

Irán 1 1 3 i 2 1 h 0 h 13 9 h 16 i 12 7 h 3 h

Szaúd-Arábia 1 1 3 i 8 8 12 i

Azerbajdzsán 1 2 i 8 13 i

Fülöp-szigetek 0 2 1 6 i

Folytatás a következő oldalon

Természettudomány .:. Ábrák, táblázatok természettudományból 105



Ország
Átlagos szint (475 pont felett) Alacsony szint (400 pont felett)

2019 2015 2011 2007 2003 1995 2019 2015 2011 2007 2003 1995
Szingapúr 93 90 89 h 88 h 86 h 71 h 98 97 97 h 96 h 95 h 89 h

Koreai Köztársaság 95 96 95 93 99 100 99 99
Oroszország 92 91 86 h 82 h 74 h 99 99 98 h 96 h 93 h

Japán 90 93 i 90 86 h 84 h 87 h 98 99 99 97 96 h 97
Finnország 87 89 92 i 97 99 99 i

Tajvan 89 88 85 h 86 h 87 99 98 97 h 97 h 98
Egyesült Államok 79 81 i 81 i 78 78 78 94 95 i 96 i 94 94 92
Bulgária 71 77 i 87 90
Svédország 80 82 79 76 h 96 96 95 95
Ausztrália 78 75 72 h 76 74 72 h 94 94 91 h 93 92 89 h

Litvánia 81 78 73 h 74 h 73 h 97 96 95 h 95 95 h

Anglia 81 81 76 h 81 79 72 h 96 97 93 h 95 94 h 90 h

Magyarország 76 81 78 78 76 67 h 94 94 93 93 94 90 h

Norvégia 83 85 97 98
Lengyelország 79 85 i 95 97 i

Írország 77 79 72 h 70 h 94 96 92 91 h

Hongkong 79 88 i 82 88 i 87 i 69 h 96 98 i 96 98 i 98 i 91 h

Csehország 81 81 81 72 h 77 h 97 96 97 93 h 95 h

Lettország 85 80 h 98 96 h

Egyesült Arab Emírségek 53 46 h 36 h 74 67 h 61 h

Kanada 75 77 95 95
Ausztria 75 79 i 76 79 i 94 96 93 94
Szerbia 73 77 72 92 93 91
Németország 72 78 i 78 i 76 i 93 96 i 96 i 94
Szlovákia 76 74 79 75 92 91 94 92
Bahrein 60 47 h 43 h 84 72 h 70 h

Ciprus 70 56 h 55 h 39 h 92 86 h 86 h 74 h

Dánia 76 78 78 72 h 96 96 95 93 h

Új-Zéland 64 67 63 65 73 i 66 88 88 86 87 91 i 85
Észak-Írország 74 76 74 94 95 94
Kazahsztán 59 58 89 84 h

Málta 63 41 h 86 70 h

Omán 38 38 23 h 63 61 45 h

Hollandia 76 76 86 i 79 83 i 82 i 96 97 99 i 97 99 i 98 i

Horvátország 80 83 75 h 98 98 96 h

Katar 43 39 29 h 68 64 h 50 h

Spanyolország 71 74 67 94 95 92
Olaszország 71 75 76 i 78 i 70 95 95 95 94 91 h

Franciaország 59 58 86 88
Portugália 67 72 i 75 i 43 h 93 96 i 95 73 h

Belgium (flamand) 66 73 i 73 i 79 i 92 96 i 96 i 98 i

Kuvait 27 15 h 49 33 h

Marokkó 21 17 6 h 42 35 h 16 h

Örményország 47 38 h 26 h 38 h 80 70 h 58 h 66 h

Grúzia 43 41 44 26 h 75 74 75 59 h

Chile 48 53 i 54 i 82 85 85
Irán 40 33 h 44 i 36 28 h 15 h 68 61 h 72 65 58 h 42 h

Szaúd-Arábia 28 25 h 35 i 54 48 h 63 i

Azerbajdzsán 32 37 65 65
Fülöp-szigetek 5 19 i 13 34 i

Az üres cella azt jelenti, hogy az ország nem vett részt az adott évi felmérésben vagy nincs összehasonlítható adata.
A Litvániára vonatkozó, 2015 előtti eredményekbe nem számították bele a lengyelül vagy oroszul tanuló diákok eredményeit. 
h A 2019-es arány szignifikánsan magasabb.
i A 2019-es arány szignifikánsan alacsonyabb.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.
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21. táblázat Trendek a képességszinteket elérők arányában  TIMSS2019
Természettudomány8

Ország
Kiváló szint (625 pont felett) Magas szint (550 pont felett)

2019 2015 2011 2007 2003 1999 1995 2019 2015 2011 2007 2003 1999 1995
Szingapúr 48 42 h 40 h 32 h 33 h 29 h 29 h 77 74 h 69 h 61 h 66 h 60 h 64 h

Tajvan 29 27 24 h 25 h 26 27 64 63 60 h 60 h 63 61
Japán 22 24 18 h 17 h 15 h 16 h 18 h 63 63 57 h 55 h 53 h 52 h 54 h

Koreai Köztársaság 22 19 h 20 17 h 17 h 19 h 17 h 56 54 h 57 54 h 57 h 50 h 50 h

Finnország 16 13 h 50 53 h

Egyesült Államok 15 12 h 10 h 10 h 11 h 12 11 h 43 43 h 40 h 38 h 41 h 37 38
Oroszország 13 14 14 11 6 h 15 11 48 49 48 41 32 h 41 38 h

Svédország 13 10 h 6 h 6 h 8 h 19 i 41 40 h 33 h 32 h 38 h 52 i

Törökország 13 8 h 8 h 38 29 h 26 h

Ausztrália 13 7 h 11 8 h 9 h 10 43 34 h 35 33 h 40 h 36 h

Izrael 12 12 11 38 37 39
Magyarország 12 12 9 h 13 14 19 i 12 42 42 39 h 46 46 53 i 44
Litvánia 11 8 h 6 h 8 h 6 h 5 h 2 h 43 36 h 33 h 36 h 34 h 22 h 14 h

Anglia 11 14 14 17 i 15 17 i 15 i 38 45 44 48 i 48 45 i 43 i

Egyesült Arab Emírségek 10 7 h 4 h 30 26 h 19 h

Írország 10 10 11 40 43 38
Hongkong 9 12 9 10 13 i 7 7 33 51 47 45 58 i 40 33
Bahrein 8 6 h 3 h 2 h 0 h 29 22 h 17 h 17 h 6 h

Új-Zéland 8 10 i 9 7 10 9 30 36 i 34 35 35 34
Portugália 7 2 h 34 15 h

Katar 7 6 3 h 25 21 14 h

Norvégia 6 6 28 31
Kazahsztán 4 4 20 23
Olaszország 4 4 4 4 4 6 26 26 27 24 23 26
Románia 4 3 h 2 h 4 5 5 19 16 h 16 h 20 21 22
Omán 4 3 h 2 h 1 h 19 17 h 11 h 8 h

Ciprus 3 1 h 0 h 2 h 2 h 22 12 h 8 h 14 h 15 h

Malajzia 3 3 1 h 3 4 5 i 18 21 11 h 18 28 24 i

Franciaország 3 2 22 19
Kuvait 2 2 15 10
Irán 2 3 5 i 2 1 h 1 1 13 15 21 i 14 9 h 11 11
Jordánia 2 1 2 5 i 3 i 4 i 15 9 15 26 i 21 i 17 i

Chile 1 1 1 1 h 1 13 12 12 5 h 7
Dél-afrikai Köztársaság 1 1 1 5 5 4
Szaúd-Arábia 1 1 1 9 6 8
Grúzia 1 1 0 0 h 10 10 6 5 h

Libanon 1 1 1 1 0 5 7 7 8 4
Egyiptom 1 0 1 1 i 6 5 7 10 i

Marokkó 0 0 0 3 3 2

Folytatás a következő oldalon
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Ország
Átlagos szint (475 pont felett) Alacsony szint (400 pont felett)

2019 2015 2011 2007 2003 1999 1995 2019 2015 2011 2007 2003 1999 1995
Szingapúr 91 90 h 87 h 80 h 85 h 84 h 91 98 97 h 96 h 93 h 95 h 95 h 99 i

Tajvan 88 86 85 h 83 h 88 86 97 96 96 h 95 h 98 96
Japán 90 89 86 h 85 h 86 h 84 h 85 h 99 98 97 h 96 h 98 h 97 h 97 h

Koreai Köztársaság 86 85 h 86 85 h 88 h 81 h 81 h 96 97 h 97 97 h 98 h 96 h 95
Finnország 80 88 h 94 99 h

Egyesült Államok 70 75 h 73 h 71 h 75 h 67 68 88 93 h 93 h 92 h 93 h 87 87
Oroszország 82 81 81 76 70 h 73 71 h 97 96 96 95 93 h 92 92 h

Svédország 71 73 h 68 h 69 h 75 h 83 i 89 92 h 91 h 91 h 95 h 97 i

Törökország 66 59 h 54 h 88 83 h 79 h

Ausztrália 74 69 h 70 70 h 76 h 69 h 92 91 h 92 92 h 95 h 89
Izrael 67 64 69 87 84 88
Magyarország 75 74 75 h 80 82 83 i 80 i 93 92 92 h 96 97 96 i 95 i

Litvánia 78 72 h 71 h 72 h 74 h 57 h 45 h 95 93 h 92 h 93 h 95 h 86 h 79 h

Anglia 69 77 76 79 i 81 76 i 75 i 89 95 93 94 i 96 94 i 93 i

Egyesült Arab Emírségek 53 53 h 47 h 72 76 h 75 h

Írország 73 77 70 92 94 90
Hongkong 64 85 80 77 89 i 80 70 85 96 95 92 98 i 96 90
Bahrein 57 49 h 44 h 49 h 33 h 79 73 h 70 h 78 h 70 h

Új-Zéland 63 67 i 67 73 66 67 85 88 i 90 94 88 89 i

Portugália 73 49 h 95 84 h

Katar 51 46 34 h 76 70 58 h

Norvégia 61 68 86 91
Kazahsztán 51 58 82 86
Olaszország 65 64 65 62 59 59 91 89 90 88 87 86
Románia 49 47 h 46 h 49 50 51 78 78 h 77 h 78 78 77
Omán 46 45 h 34 h 32 h 72 72 h 59 h 61 h

Ciprus 57 42 h 35 h 45 h 43 h 83 74 h 71 h 77 h 72 h

Malajzia 47 52 34 h 50 71 59 i 74 77 62 h 80 95 87 i

Franciaország 59 58 87 89
Kuvait 39 29 68 55
Irán 39 42 50 i 41 38 h 38 43 72 73 79 i 76 77 h 72 81 i

Jordánia 45 34 45 56 i 53 i 42 i 72 63 72 79 i 80 i 69 i

Chile 45 40 43 24 h 27 78 75 79 56 h 60
Dél-afrikai Köztársaság 15 14 11 36 32 25
Szaúd-Arábia 33 22 33 64 49 68
Grúzia 38 38 28 27 h 72 70 62 61 h

Libanon 19 24 25 28 20 41 50 54 55 48
Egyiptom 24 20 27 33 i 49 42 55 59 i

Marokkó 17 17 13 48 47 39

Az üres cella azt jelenti, hogy az ország nem vett részt az adott évi felmérésben vagy nincs összehasonlítható adata.
A Litvániára vonatkozó, 2015 előtti eredményekbe nem számították bele a lengyelül vagy oroszul tanuló diákok eredményeit. 
h A 2019-es arány szignifikánsan magasabb.
i A 2019-es arány szignifikánsan alacsonyabb.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.
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17. ábra A lányok és a fiúk átlageredményei természettudományból  TIMSS2019
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

2 Szaúd-Arábia 48 (0,8) 434 (4,8) 52 (0,8) 373 (6,5) 60 (8,3)
Kuvait 47 (2,6) 413 (6,9) 53 (2,6) 374 (8,7) 39 (10,3)

2 Ж Pakisztán 45 (4,7) 311 (15,4) 55 (4,7) 273 (14,5) 38 (15,8)
Bahrein 49 (1,2) 510 (3,8) 51 (1,2) 476 (5,1) 34 (6,1)
Omán 50 (0,7) 447 (3,8) 50 (0,7) 423 (5,0) 24 (3,6)

2 Ж Fülöp-szigetek 48 (0,7) 261 (7,8) 52 (0,7) 238 (7,8) 24 (4,9)
Ж Dél-afrikai Köztársaság 50 (0,6) 335 (5,4) 50 (0,6) 314 (5,2) 21 (3,9)

Észak-Macedónia 48 (0,6) 433 (6,5) 52 (0,6) 419 (6,7) 14 (4,3)
2 Koszovó 49 (1,0) 420 (4,2) 51 (1,0) 407 (4,0) 13 (3,6)

Katar 50 (1,5) 456 (6,0) 50 (1,5) 443 (3,7) 13 (6,1)
Örményország 48 (0,8) 471 (3,5) 52 (0,8) 462 (4,0) 9 (3,1)

ψ Marokkó 49 (0,7) 379 (6,4) 51 (0,7) 370 (5,8) 9 (3,7)
Albánia 49 (0,9) 494 (3,9) 51 (0,9) 485 (3,9) 8 (3,4)
Bulgária 48 (0,9) 525 (5,3) 52 (0,9) 518 (5,4) 7 (4,3)

2 Szerbia 50 (0,9) 521 (3,5) 50 (0,9) 513 (4,3) 7 (3,5)
Bosznia-Hercegovina 49 (0,7) 462 (3,1) 51 (0,7) 455 (3,5) 7 (2,9)

2 Kazahsztán 49 (0,7) 497 (3,6) 51 (0,7) 491 (3,1) 6 (2,8)
Montenegró 47 (0,6) 457 (2,9) 53 (0,6) 451 (2,8) 6 (2,8)
Japán 48 (0,5) 565 (2,0) 52 (0,5) 559 (2,1) 6 (2,0)
Finnország 49 (0,9) 557 (3,5) 51 (0,9) 552 (2,4) 5 (3,1)

2 Lettország 50 (0,9) 544 (2,6) 50 (0,9) 540 (3,0) 5 (2,9)
2 Új-Zéland 48 (1,3) 505 (3,2) 52 (1,3) 500 (2,8) 5 (3,9)
2 Litvánia 49 (0,9) 540 (2,8) 51 (0,9) 536 (3,3) 4 (3,4)

Egyesült Arab Emírségek 50 (1,1) 475 (3,1) 50 (1,1) 471 (2,6) 4 (4,0)
Azerbajdzsán 47 (0,9) 429 (3,9) 53 (0,9) 425 (3,5) 4 (3,2)

† Norvégia 48 (0,9) 541 (2,4) 52 (0,9) 538 (3,1) 3 (3,5)
Lengyelország 49 (0,8) 532 (2,8) 51 (0,8) 529 (3,2) 3 (3,0)
Svédország 50 (1,1) 538 (3,6) 50 (1,1) 536 (3,8) 2 (3,3)
Franciaország 49 (1,0) 489 (3,2) 51 (1,0) 487 (3,4) 2 (2,8)

† Észak-Írország 50 (1,0) 519 (2,9) 50 (1,0) 518 (2,8) 1 (3,4)
† Dánia 50 (0,8) 523 (2,7) 50 (0,8) 522 (2,8) 1 (2,8)

Ausztrália 49 (0,8) 533 (2,9) 51 (0,8) 532 (2,7) 1 (2,9)
≡ Hollandia 49 (1,0) 519 (3,1) 51 (1,0) 518 (3,3) 0 (2,8)

Horvátország 50 (1,2) 524 (2,6) 50 (1,2) 524 (2,7) 0 (3,1)
† Hongkong 46 (1,3) 531 (3,1) 54 (1,3) 531 (4,3) 0 (3,6)
2 Anglia 50 (1,0) 537 (3,6) 50 (1,0) 537 (2,7) 0 (3,5)
2 Oroszország 51 (1,1) 567 (3,5) 49 (1,1) 568 (3,3) 1 (3,0)

Spanyolország 47 (0,8) 511 (2,4) 53 (0,8) 512 (2,5) 1 (2,9)
Irán 49 (2,1) 440 (6,6) 51 (2,1) 442 (5,4) 2 (8,7)
Tajvan 48 (0,6) 557 (2,0) 52 (0,6) 559 (2,2) 2 (2,3)

† Belgium (flamand) 51 (0,8) 499 (2,3) 49 (0,8) 503 (2,8) 4 (2,9)
Ciprus 52 (0,7) 509 (2,8) 48 (0,7) 514 (4,1) 4 (3,3)
Írország 50 (1,1) 526 (3,8) 50 (1,1) 530 (3,4) 4 (3,5)
Németország 50 (0,8) 516 (2,8) 50 (0,8) 520 (2,4) 4 (2,8)
Málta 49 (0,7) 493 (2,1) 51 (0,7) 498 (2,4) 5 (3,7)

1 Grúzia 49 (0,9) 452 (4,7) 51 (0,9) 457 (4,2) 5 (4,1)
1 2 Kanada 49 (0,8) 520 (2,1) 51 (0,8) 526 (2,2) 5 (2,1)

2 Törökország 52 (1,4) 524 (4,4) 48 (1,4) 529 (5,2) 5 (4,6)
2 Szlovákia 49 (1,0) 518 (3,8) 51 (1,0) 523 (4,4) 5 (3,8)

2 † Egyesült Államok 49 (0,8) 536 (3,0) 51 (0,8) 541 (3,2) 5 (2,7)
2 Portugália 48 (0,9) 501 (3,1) 52 (0,9) 506 (2,7) 6 (2,9)

Ausztria 49 (1,0) 519 (3,1) 51 (1,0) 525 (3,0) 6 (3,3)
Chile 50 (1,3) 466 (3,1) 50 (1,3) 472 (3,3) 6 (3,7)
Magyarország 48 (1,0) 526 (3,2) 52 (1,0) 533 (3,1) 6 (3,3)
Olaszország 50 (0,8) 506 (3,3) 50 (0,8) 514 (3,3) 8 (2,8)

3 Szingapúr 49 (0,5) 591 (3,6) 51 (0,5) 598 (3,8) 8 (2,8)
Csehország 49 (0,9) 529 (3,0) 51 (0,9) 538 (3,0) 8 (3,1)
Koreai Köztársaság 47 (0,7) 583 (2,4) 53 (0,7) 592 (2,5) 9 (2,5)
Nemzetközi átlag 49 (0,2) 493 (0,6) 51 (0,2) 489 (0,6)

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 nem felelt meg.
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.
Ж Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatban, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladja a 25%-ot.
( ) 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 2019.

Természettudomány .:. Ábrák, táblázatok természettudományból 109



18. ábra A lányok és a fiúk átlageredményei természettudományból  TIMSS2019
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

Omán 48 (1,1) 485 (3,1) 52 (1,1) 431 (4,5) 54 (5,1)
Jordánia 48 (3,4) 480 (4,0) 52 (3,4) 427 (6,6) 53 (7,6)
Bahrein 49 (0,9) 512 (2,6) 51 (0,9) 461 (2,8) 51 (3,7)

2 Szaúd-Arábia 49 (0,9) 455 (3,3) 51 (0,9) 408 (3,9) 47 (5,0)
Kuvait 53 (2,2) 461 (5,7) 47 (2,2) 426 (9,4) 35 (10,3)
Katar 50 (2,4) 488 (5,2) 50 (2,4) 461 (6,0) 28 (7,4)

2 Egyiptom 55 (2,0) 402 (6,1) 45 (2,0) 374 (8,2) 27 (9,2)
Egyesült Arab Emírségek 48 (1,8) 486 (3,9) 52 (1,8) 461 (4,0) 25 (6,5)
Finnország 48 (0,8) 552 (3,1) 52 (0,8) 533 (3,9) 19 (3,5)
Irán 47 (1,3) 459 (4,6) 53 (1,3) 441 (5,4) 17 (7,2)
Ciprus 49 (0,6) 491 (2,4) 51 (0,6) 476 (2,5) 15 (3,1)

ψ Dél-afrikai Köztársaság 52 (0,6) 376 (3,2) 48 (0,6) 364 (3,6) 12 (2,8)
2 Svédország 49 (0,9) 527 (3,7) 51 (0,9) 516 (3,8) 11 (4,0)

Románia 51 (0,9) 475 (4,3) 49 (0,9) 465 (4,9) 10 (3,9)
Törökország 50 (1,3) 520 (3,8) 50 (1,3) 510 (5,1) 10 (5,1)

2 Kazahsztán 49 (1,1) 483 (3,4) 51 (1,1) 474 (3,6) 9 (3,4)
Malajzia 51 (1,1) 463 (3,5) 49 (1,1) 458 (4,3) 5 (3,7)
Írország 49 (1,1) 526 (3,0) 51 (1,1) 521 (3,9) 5 (3,8)
Libanon 49 (1,4) 379 (5,3) 51 (1,4) 374 (5,2) 5 (5,0)

† Egyesült Államok 49 (0,9) 525 (3,9) 51 (0,9) 520 (6,1) 5 (4,3)
Anglia 53 (1,9) 518 (5,5) 47 (1,9) 515 (6,6) 3 (7,2)
Litvánia 50 (1,0) 535 (3,0) 50 (1,0) 533 (3,6) 2 (2,9)

† Hongkong 46 (2,1) 505 (5,9) 54 (2,1) 503 (6,3) 2 (6,5)
Marokkó 50 (0,7) 395 (2,9) 50 (0,7) 393 (2,9) 2 (2,4)

1 Grúzia 48 (1,2) 447 (4,4) 52 (1,2) 446 (4,5) 1 (4,3)
Ausztrália 49 (1,5) 529 (3,1) 51 (1,5) 528 (4,6) 0 (4,7)

† Norvégia 49 (0,7) 495 (3,5) 51 (0,7) 496 (3,8) 1 (3,9)
† Új-Zéland 48 (2,1) 497 (3,6) 52 (2,1) 500 (4,9) 3 (5,0)
3 Izrael 52 (1,7) 512 (4,5) 48 (1,7) 515 (5,0) 3 (4,6)

Franciaország 49 (0,8) 487 (2,6) 51 (0,8) 490 (3,6) 4 (3,4)
Tajvan 50 (0,9) 572 (2,4) 50 (0,9) 576 (2,5) 4 (2,9)
Portugália 50 (1,1) 516 (3,2) 50 (1,1) 522 (3,4) 6 (3,1)

2 Szingapúr 49 (0,7) 604 (4,5) 51 (0,7) 611 (4,5) 7 (4,4)
2 Oroszország 48 (1,0) 539 (4,5) 52 (1,0) 546 (4,6) 7 (3,5)

Olaszország 50 (1,0) 497 (2,8) 50 (1,0) 504 (3,0) 7 (2,7)
Japán 52 (1,0) 565 (2,4) 48 (1,0) 575 (2,5) 10 (2,5)
Koreai Köztársaság 48 (1,4) 555 (2,9) 52 (1,4) 566 (2,6) 10 (3,5)
Chile 49 (1,6) 457 (3,6) 51 (1,6) 468 (3,9) 11 (4,7)
Magyarország 50 (0,9) 520 (2,9) 50 (0,9) 540 (3,2) 20 (3,1)
Nemzetközi átlag 50 (0,2) 495 (0,6) 50 (0,2) 485 (0,8)

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.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatban, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladja a 15%-ot, de nem haladja meg a 25%-ot.
( ) 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 2019.

Természettudomány .:. Ábrák, táblázatok természettudományból 110



22. táblázat A magyar lányok és fiúk tartalmi területek szerinti átlageredményei  TIMSS2019
Természettudomány4

Élő világ 
(73 Item)

Fizikai világ 
(61 Item)

Földtudomány 
(35 Item)

Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk
532 (3,7) 534 (4,0) 517 (3,2) 530 (3,6) h 527 (4,3) 535 (4,0)

h Az átlageredmény szignifikánsan magasabb, mint a másik nemé.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.

23. táblázat A magyar lányok és fiúk tartalmi területek szerinti átlageredményei  TIMSS2019
Természettudomány8

Biológia
(75 Item)

Kémia
(42 Item)

Fizika
(52 Item)

Földtudomány
(42 Item)

Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk
523 (3,3) 537 (3,2) h 521 (3,9) 534 (4,4) h 514 (3,4) 542 (3,5) h 517 (4,2) 552 (4,6) h

h Az átlageredmény szignifikánsan magasabb, mint a másik nemé.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.

24. táblázat A magyar lányok és fiúk kognitív területek szerinti átlageredményei  TIMSS2019
Természettudomány4

Ismeret 
(69 Item)

Alkalmazás 
(64 Item)

Értelmezés 
(36 Item)

Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk
528 (3,5) 538 (3,1) h 522 (3,6) 529 (3,7) 531 (3,8) 532 (3,2)

h Az átlageredmény szignifikánsan magasabb, mint a másik nemé.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.

25. táblázat A magyar lányok és fiúk kognitív területek szerinti átlageredményei TIMSS2019
Természettudomány8

Ismeret 
(75 Item)

Alkalmazás 
(80 Item)

Értelmezés 
(56 Item)

Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk
526 (3,1) 549 (4,3) h 516 (3,1) 540 (3,8) h 517 (3,4) 532 (3,9) h

h Az átlageredmény szignifikánsan magasabb, mint a másik nemé.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.

Természettudomány .:. Ábrák, táblázatok természettudományból 111



26. táblázat A tartalmi területek szerinti átlageredmények TIMSS2019
Természettudomány4

Ország

Természet-
tudomány-

átlag-
pontszám

Élő világ
(73 Item)

Fizikai világ
(61 Item)

Földtudomány
(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

3 Szingapúr 595 (3,4) 603 (3,6) 8 (0,9) h 613 (3,7) 19 (1,1) h 557 (3,9) –38 (2,0) i

Koreai Köztársaság 588 (2,1) 574 (2,5) –13 (1,4) i 607 (2,7) 19 (2,7) h 587 (2,9) –1 (1,9)
2 Oroszország 567 (3,0) 570 (3,1) 3 (1,2) h 572 (2,9) 5 (1,7) h 554 (4,4) –13 (2,5) i

Japán 562 (1,8) 550 (2,0) –11 (1,1) i 579 (1,9) 17 (1,1) h 559 (1,9) –2 (1,3)
Tajvan 558 (1,8) 540 (2,0) –18 (1,5) i 573 (1,9) 15 (1,0) h 568 (1,8) 10 (1,6) h

Finnország 555 (2,6) 558 (2,9) 4 (1,5) h 544 (3,2) –10 (2,1) i 563 (3,5) 9 (2,2) h

2 Lettország 542 (2,4) 535 (2,7) –7 (1,5) i 553 (3,6) 12 (2,7) h 535 (3,7) –7 (2,8) i

† Norvégia 539 (2,2) 547 (3,0) 8 (2,2) h 525 (3,0) –14 (2,2) i 547 (2,9) 7 (1,7) h

2 † Egyesült Államok 539 (2,7) 546 (2,5) 8 (0,8) h 527 (2,8) –12 (0,7) i 539 (3,2) 0 (1,6)
2 Litvánia 538 (2,5) 537 (2,8) –1 (1,2) 547 (3,0) 9 (1,7) h 525 (3,0) –13 (1,6) i

Svédország 537 (3,3) 541 (3,3) 4 (2,4) 525 (3,3) –12 (1,2) i 547 (3,8) 9 (3,2) h

2 Anglia 537 (2,7) 537 (2,6) 0 (1,5) 537 (3,2) 0 (1,9) 533 (2,9) –4 (1,4) i

Csehország 534 (2,6) 535 (2,2) 2 (1,6) 528 (2,5) –6 (1,5) i 536 (3,0) 2 (2,6)
Ausztrália 533 (2,4) 539 (2,8) 7 (1,1) h 526 (2,7) –7 (1,2) i 527 (2,8) –6 (1,2) i

† Hongkong 531 (3,3) 523 (3,6) –8 (1,5) i 529 (3,5) –2 (2,0) 549 (4,5) 18 (2,7) h

Lengyelország 531 (2,6) 534 (3,1) 3 (1,7) 526 (2,9) –5 (1,8) i 529 (3,3) –2 (2,4)
Magyarország 529 (2,7) 533 (3,4) 4 (2,1) 524 (2,8) –6 (1,5) i 531 (3,2) 2 (2,0)
Írország 528 (3,2) 528 (3,5) 0 (1,2) 523 (3,2) –5 (1,3) i 536 (3,8) 8 (2,9) h

2 Törökország 526 (4,2) 519 (4,6) –8 (1,5) i 538 (4,6) 12 (2,2) h 524 (4,0) –2 (1,8)
Horvátország 524 (2,2) 520 (2,3) –4 (1,6) i 528 (2,4) 4 (2,3) 523 (3,0) –1 (2,6)

1 2 Kanada 523 (1,9) 532 (1,9) 9 (0,8) h 513 (1,8) –10 (0,9) i 519 (2,2) –4 (0,9) i

† Dánia 522 (2,4) 526 (2,2) 4 (1,9) h 507 (2,3) –15 (2,1) i 535 (2,7) 13 (2,4) h

Ausztria 522 (2,6) 523 (2,3) 1 (1,5) 519 (2,6) –3 (1,5) 524 (3,5) 2 (2,7)
Bulgária 521 (4,9) 525 (5,2) 4 (1,7) h 518 (6,4) –3 (2,5) 514 (4,8) –7 (1,9) i

2 Szlovákia 521 (3,7) 520 (3,9) –1 (1,3) 525 (3,9) 5 (1,8) h 513 (4,4) –8 (2,5) i

† Észak-Írország 518 (2,3) 520 (2,8) 2 (2,1) 511 (2,2) –8 (1,4) i 525 (2,6) 6 (2,5) h

≡ Hollandia 518 (2,9) 518 (3,3) –1 (2,5) 516 (2,8) –3 (2,0) 521 (3,5) 2 (1,2) h

Németország 518 (2,2) 521 (2,3) 3 (1,2) h 518 (3,0) 0 (2,1) 509 (4,0) –9 (3,6) i

2 Szerbia 517 (3,5) 521 (3,8) 4 (1,7) h 524 (4,2) 7 (2,2) h 494 (4,5) –23 (2,1) i

Ciprus 511 (3,0) 515 (3,3) 3 (2,1) 511 (3,2) 0 (1,7) 500 (2,7) –12 (1,9) i

Spanyolország 511 (2,0) 514 (2,2) 3 (0,9) h 503 (2,3) –8 (1,4) i 518 (2,4) 7 (1,5) h

Olaszország 510 (3,0) 514 (3,3) 4 (1,2) h 502 (3,4) –8 (1,8) i 507 (3,7) –3 (1,5)
2 Portugália 504 (2,6) 509 (1,9) 5 (1,7) h 496 (2,4) –7 (1,7) i 501 (3,0) –3 (2,5)
2 Új-Zéland 503 (2,3) 510 (2,3) 8 (1,6) h 492 (2,1) –10 (1,4) i 503 (3,1) 1 (2,1)
† Belgium (flamand) 501 (2,1) 500 (2,5) –1 (1,4) 502 (2,3) 1 (1,4) 496 (2,2) –5 (1,6) i

Málta 496 (1,3) 499 (2,5) 4 (1,9) 492 (2,9) –4 (2,4) 491 (2,1) –4 (1,7) i

2 Kazahsztán 494 (3,1) 486 (3,5) –8 (1,4) i 506 (3,3) 12 (1,4) h 488 (3,2) –7 (1,5) i

Bahrein 493 (3,4) 492 (3,6) –1 (1,4) 496 (3,8) 4 (1,4) h 478 (4,0) –15 (1,7) i

Albánia 489 (3,5) 488 (3,7) –1 (1,6) 493 (4,1) 4 (1,5) h 475 (4,2) –15 (1,8) i

Franciaország 488 (3,0) 494 (3,1) 6 (1,2) h 477 (3,1) –10 (1,5) i 488 (3,2) 1 (1,5)
Egyesült Arab Emírségek 473 (2,1) 467 (2,0) –6 (0,5) i 477 (2,2) 5 (0,9) h 474 (1,6) 1 (1,0)
Chile 469 (2,6) 478 (2,5) 9 (1,1) h 458 (3,8) –11 (2,3) i 460 (4,3) –9 (3,4) i

Örményország 466 (3,4) 476 (3,2) 9 (1,7) h 454 (3,4) –13 (1,2) i 451 (3,8) –15 (2,3) i

Bosznia-Hercegovina 459 (2,9) 471 (3,3) 13 (1,3) h 450 (3,3) –8 (1,3) i 437 (3,2) –22 (1,6) i

1 Grúzia 454 (3,9) 457 (4,0) 3 (1,2) h 452 (4,6) –2 (2,4) 435 (4,2) –20 (3,2) i

Montenegró 453 (2,5) 464 (2,2) 11 (1,4) h 446 (2,8) –7 (2,0) i 434 (3,1) –20 (1,9) i

Katar 449 (3,9) 448 (4,6) –1 (1,7) 451 (4,0) 2 (1,3) 442 (5,7) –7 (3,2) i

Irán 441 (4,1) 430 (4,5) –11 (2,1) i 453 (4,7) 12 (1,9) h 438 (4,2) –3 (1,7)
Omán 435 (4,1) 434 (4,6) 0 (1,8) 437 (4,7) 2 (1,4) 416 (4,5) –19 (1,9) i

Azerbajdzsán 427 (3,3) 423 (3,4) –4 (1,3) i 427 (3,3) 0 (1,5) 424 (4,7) –3 (3,3)
Észak-Macedónia 426 (6,2) 422 (5,9) –4 (2,5) 432 (7,2) 6 (2,8) h 409 (7,2) –17 (2,6) i

2 Koszovó 413 (3,7) 408 (4,3) –5 (2,5) i 415 (4,2) 2 (2,0) 410 (3,9) –3 (2,0)
2 Szaúd-Arábia 402 (4,1) – – – – – – – – – – – –

Kuvait 392 (6,1) – – – – – – – – – – – –
ψ Marokkó 374 (5,8) 364 (5,9) –10 (1,6) i 379 (6,2) 4 (1,9) h 350 (6,6) –24 (2,1) i

Ж Dél-afrikai Köztársaság 324 (4,9) – – – – – – – – – – – –
2 Ж Pakisztán 290 (13,4) – – – – – – – – – – – –
2 Ж Fülöp-szigetek 249 (7,5) – – – – – – – – – – – –

Az itemek száma azt adja meg, hogy hány itemet vettek figyelembe a TIMSS 2019 4. évfolyamos elektronikus természettudomány-tesztjének 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 minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak nem felelt meg.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatban, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladja a 15%-ot, de nem haladja meg a 25%-ot.
Ж Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatban, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladja a 25%-ot.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Nem áll rendelkezésre összehasonlítható adat, mert az átlageredmény nem becsülhető pontosan.
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 2019.
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27. táblázat A kognitív területek szerinti átlageredmények TIMSS2019
Természettudomány4

Ország

Természet-
tudomány-

átlag-
pontszám

Ismeret
(69 item)

Alkalmazás
(64 item)

Értelmezés
(36 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

3 Szingapúr 595 (3,4) 588 (3,7) –7 (0,9) i 595 (3,7) 1 (1,6) 604 (3,5) 9 (1,2) h

Koreai Köztársaság 588 (2,1) 584 (2,5) –3 (1,8) 596 (2,6) 8 (1,5) h 581 (2,4) –6 (1,4) i

2 Oroszország 567 (3,0) 562 (3,3) –5 (1,7) i 572 (3,4) 5 (1,3) h 569 (2,8) 2 (1,7)
Japán 562 (1,8) 535 (2,6) –27 (1,6) i 576 (2,2) 15 (1,3) h 580 (2,4) 18 (2,2) h

Tajvan 558 (1,8) 560 (1,9) 2 (1,3) 561 (2,0) 2 (0,9) h 552 (2,7) –6 (2,0) i

Finnország 555 (2,6) 553 (2,5) –1 (1,4) 551 (2,5) –4 (1,5) i 563 (2,4) 8 (1,6) h

2 Lettország 542 (2,4) 539 (3,2) –3 (2,0) 540 (2,6) –2 (0,9) i 547 (2,5) 5 (1,2) h

† Norvégia 539 (2,2) 540 (2,5) 1 (1,6) 537 (2,4) –3 (1,1) i 540 (2,5) 0 (1,3)
2 † Egyesült Államok 539 (2,7) 542 (2,7) 3 (1,7) h 535 (3,1) –4 (0,9) i 538 (2,7) 0 (1,2)

2 Litvánia 538 (2,5) 539 (3,1) 1 (1,7) 531 (2,3) –7 (1,3) i 548 (2,9) 10 (2,6) h

Svédország 537 (3,3) 540 (3,4) 3 (2,2) 532 (3,1) –5 (1,2) i 541 (3,2) 4 (1,1) h

2 Anglia 537 (2,7) 544 (3,3) 7 (1,5) h 526 (3,0) –11 (1,4) i 544 (3,7) 6 (2,8) h

Csehország 534 (2,6) 538 (2,9) 5 (1,6) h 526 (2,5) –7 (1,8) i 539 (3,2) 5 (3,2)
Ausztrália 533 (2,4) 538 (3,0) 5 (1,9) h 524 (3,2) –9 (1,9) i 538 (3,0) 5 (1,7) h

† Hongkong 531 (3,3) 537 (3,2) 6 (1,6) h 526 (3,1) –5 (1,8) i 531 (3,6) –1 (2,2)
Lengyelország 531 (2,6) 524 (2,6) –6 (0,9) i 538 (2,5) 7 (1,1) h 525 (2,6) –5 (1,9) i

Magyarország 529 (2,7) 533 (2,7) 4 (1,4) h 526 (3,1) –4 (2,1) 532 (2,6) 2 (1,2) h

Írország 528 (3,2) 532 (3,4) 4 (1,6) h 525 (3,0) –3 (1,4) 525 (3,8) –3 (2,1)
2 Törökország 526 (4,2) 531 (4,5) 4 (1,5) h 528 (4,3) 2 (1,1) 521 (4,1) –6 (1,7) i

Horvátország 524 (2,2) 526 (2,4) 3 (1,6) 521 (2,3) –3 (1,6) 522 (2,5) –2 (2,0)
1 2 Kanada 523 (1,9) 524 (1,9) 1 (1,5) 520 (2,0) –3 (1,0) i 526 (1,8) 2 (1,8)

† Dánia 522 (2,4) 521 (2,0) –1 (2,3) 519 (2,5) –3 (1,1) i 527 (2,7) 5 (1,7) h

Ausztria 522 (2,6) 523 (3,1) 1 (1,4) 523 (2,4) 1 (1,4) 518 (3,3) –4 (1,9) i

Bulgária 521 (4,9) 526 (5,4) 5 (1,9) h 523 (5,4) 1 (1,6) 508 (5,5) –14 (1,7) i

2 Szlovákia 521 (3,7) 527 (3,9) 6 (1,4) h 515 (4,3) –5 (1,9) i 516 (4,2) –5 (2,1) i

† Észak-Írország 518 (2,3) 523 (2,9) 4 (2,7) 514 (2,3) –4 (1,2) i 519 (3,2) 1 (2,1)
≡ Hollandia 518 (2,9) 515 (2,8) –4 (1,9) i 517 (3,1) –1 (2,2) 523 (3,2) 5 (2,0) h

Németország 518 (2,2) 520 (2,3) 1 (0,9) 516 (2,5) –2 (1,7) 519 (2,9) 0 (1,8)
2 Szerbia 517 (3,5) 506 (3,3) –11 (1,9) i 526 (3,9) 9 (1,4) h 518 (3,9) 1 (2,4)

Ciprus 511 (3,0) 503 (3,3) –9 (1,1) i 519 (3,0) 8 (1,4) h 511 (3,2) –1 (2,3)
Spanyolország 511 (2,0) 514 (2,2) 3 (1,0) h 511 (2,0) –1 (0,9) 507 (1,8) –5 (1,5) i

Olaszország 510 (3,0) 515 (3,0) 5 (1,5) h 504 (2,7) –6 (1,0) i 508 (2,7) –2 (1,8)
2 Portugália 504 (2,6) 502 (2,8) –1 (2,5) 502 (3,1) –2 (2,1) 504 (2,0) 0 (1,5)
2 Új-Zéland 503 (2,3) 505 (2,7) 2 (1,2) h 497 (2,6) –5 (1,0) i 505 (2,6) 2 (2,1)
† Belgium (flamand) 501 (2,1) 493 (2,7) –8 (1,7) i 501 (2,2) 0 (1,2) 511 (2,4) 10 (1,9) h

Málta 496 (1,3) 496 (1,6) 1 (1,4) 496 (2,7) 0 (2,2) 490 (3,8) –6 (3,5)
2 Kazahsztán 494 (3,1) 489 (2,9) –6 (1,7) i 494 (3,4) 0 (1,6) 502 (3,4) 8 (2,7) h

Bahrein 493 (3,4) 496 (3,7) 4 (1,6) h 494 (3,4) 2 (1,6) 482 (3,6) –11 (2,5) i

Albánia 489 (3,5) 494 (3,9) 4 (1,5) h 485 (3,8) –4 (2,3) 487 (3,6) –2 (1,8)
Franciaország 488 (3,0) 485 (3,6) –2 (1,9) 495 (3,0) 7 (1,1) h 475 (4,7) –13 (4,0) i

Egyesült Arab Emírségek 473 (2,1) 482 (2,2) 9 (0,7) h 470 (2,1) –3 (0,9) i 462 (1,9) –11 (1,2) i

Chile 469 (2,6) 473 (3,7) 4 (2,3) 461 (3,4) –8 (1,7) i 472 (2,7) 3 (1,6)
Örményország 466 (3,4) 463 (3,4) –3 (1,6) 453 (3,3) –13 (1,4) i 486 (3,6) 19 (3,5) h

Bosznia-Hercegovina 459 (2,9) 451 (3,2) –7 (1,3) i 459 (3,0) 0 (1,1) 469 (3,0) 10 (1,8) h

1 Grúzia 454 (3,9) 452 (3,9) –3 (2,2) 445 (3,7) –9 (2,1) i 465 (4,4) 11 (2,2) h

Montenegró 453 (2,5) 451 (3,2) –2 (1,4) 454 (2,7) 0 (1,9) 451 (3,3) –2 (1,7)
Katar 449 (3,9) 455 (4,4) 5 (1,4) h 451 (4,2) 1 (1,5) 434 (4,3) –16 (2,4) i

Irán 441 (4,1) 444 (4,6) 3 (1,7) 440 (4,3) 0 (2,1) 433 (4,9) –8 (3,1) i

Omán 435 (4,1) 432 (4,6) –3 (1,5) 434 (4,0) –1 (1,2) 433 (4,1) –2 (2,0)
Azerbajdzsán 427 (3,3) 425 (4,0) –2 (2,1) 419 (4,5) –8 (2,7) i 430 (3,5) 3 (1,4) h

Észak-Macedónia 426 (6,2) 423 (6,9) –3 (2,1) 423 (6,2) –3 (1,5) i 425 (6,6) –1 (1,9)
2 Koszovó 413 (3,7) 419 (4,5) 6 (2,2) h 406 (3,7) –7 (1,3) i 402 (4,2) –11 (2,3) i

2 Szaúd-Arábia 402 (4,1) – – – – – – – – – – – –
Kuvait 392 (6,1) – – – – – – – – – – – –

ψ Marokkó 374 (5,8) 362 (6,1) –12 (1,5) i 378 (6,2) 4 (1,7) h 366 (5,5) –9 (2,0) i

Ж Dél-afrikai Köztársaság 324 (4,9) – – – – – – – – – – – –
2 Ж Pakisztán 290 (13,4) – – – – – – – – – – – –
2 Ж Fülöp-szigetek 249 (7,5) – – – – – – – – – – – –

Az itemek száma azt adja meg, hogy hány itemet vettek figyelembe a TIMSS 2019 4. évfolyamos elektronikus természettudomány-tesztjének 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 minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak nem felelt meg.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatban, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladja a 15%-ot, de nem haladja meg a 25%-ot.
Ж Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatban, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladja a 25%-ot.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Nem áll rendelkezésre összehasonlítható adat, mert az átlageredmény nem becsülhető pontosan.
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 2019.
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28. táblázat A tartalmi területek szerinti átlageredmények TIMSS2019
Természettudomány8

Ország

Természet-
tudomány-

átlag-
pontszám

Biologia
(75 Item)

Kémia
(42 Item)

Fizika
(52 Item)

Földtudomány
(42 Item)

Átlag-
pont-
szám

Eltérés 
a természet-
tudomány 

átlag-
pontszámától

Átlag-
pont-
szám

Eltérés 
a természet-
tudomány 

átlag-
pontszámától

Átlag-
pont-
szám

Eltérés 
a természet-
tudomány 

átlag-
pontszámától

Átlag-
pont-
szám

Eltérés 
a természet-
tudomány 

átlag-
pontszámától

2 Szingapúr 608 (3,9) 622 (4,2) 14 (1,9) h 616 (5,0) 8 (1,8) h 619 (4,1) 12 (1,0) h 562 (4,1) –46 (1,8) i

Tajvan 574 (1,9) 576 (2,2) 2 (1,2) 594 (2,4) 20 (1,2) h 555 (2,7) –19 (2,3) i 579 (2,5) 5 (2,0) h

Japán 570 (2,1) 574 (2,3) 4 (1,5) h 560 (2,7) –9 (2,1) i 570 (2,5) 1 (1,7) 572 (3,2) 2 (2,1)
Koreai Köztársaság 561 (2,1) 560 (2,2) –1 (1,3) 551 (2,5) –10 (1,6) i 569 (2,7) 9 (1,7) h 562 (3,2) 1 (2,3)

2 Oroszország 543 (4,2) 543 (4,5) 0 (1,4) 551 (4,2) 8 (1,5) h 540 (4,7) –2 (2,6) 533 (4,4) –10 (1,8) i

Finnország 543 (3,1) 534 (3,3) –9 (1,6) i 545 (3,8) 3 (2,0) 539 (3,9) –3 (1,9) 558 (3,5) 16 (2,8) h

Litvánia 534 (3,0) 535 (3,0) 1 (1,4) 530 (3,2) –4 (2,3) 529 (3,5) –5 (2,0) i 534 (3,3) 0 (2,8)
Magyarország 530 (2,6) 530 (2,7) 0 (1,2) 527 (3,5) –2 (2,4) 528 (2,9) –2 (1,5) 535 (3,9) 5 (2,7)
Ausztrália 528 (3,2) 531 (3,3) 3 (1,4) 515 (3,8) –14 (1,2) i 529 (3,6) 0 (1,1) 533 (3,3) 5 (1,9) h

Írország 523 (2,9) 521 (3,2) –2 (1,6) 512 (3,9) –11 (2,4) i 519 (3,8) –4 (1,9) i 536 (3,8) 13 (3,1) h

† Egyesült Államok 522 (4,7) 530 (4,8) 7 (0,9) h 509 (5,2) –13 (1,8) i 515 (5,0) –8 (1,1) i 530 (5,1) 7 (1,2) h

2 Svédország 521 (3,2) 519 (3,4) –3 (1,8) 509 (3,7) –13 (1,5) i 520 (3,8) –1 (2,1) 530 (3,2) 9 (1,4) h

Portugália 519 (2,9) 527 (3,0) 8 (1,6) h 512 (3,5) –6 (1,8) i 497 (3,5) –22 (1,9) i 531 (3,4) 12 (1,8) h

Anglia 517 (4,8) 516 (5,2) –1 (2,0) 512 (6,0) –5 (3,1) 516 (5,1) 0 (1,2) 517 (5,5) 1 (2,6)
Törökország 515 (3,7) 513 (3,4) –2 (1,2) i 516 (4,8) 0 (2,6) 518 (4,0) 3 (1,9) 509 (3,8) –6 (1,8) i

3 Izrael 513 (4,2) 512 (4,2) –1 (1,1) 518 (4,6) 5 (1,7) h 520 (4,9) 7 (1,6) h 495 (4,7) –18 (2,4) i

† Hongkong 504 (5,2) 501 (5,7) –3 (1,3) i 485 (5,5) –19 (2,6) i 510 (5,6) 6 (2,7) h 512 (5,6) 8 (2,7) h

Olaszország 500 (2,6) 508 (2,7) 8 (1,0) h 484 (3,0) –17 (1,9) i 487 (4,5) –14 (3,6) i 512 (3,5) 11 (2,1) h

† Új-Zéland 499 (3,5) 498 (3,7) –1 (1,5) 482 (3,8) –17 (1,5) i 502 (3,8) 3 (1,3) h 510 (3,7) 11 (1,3) h

† Norvégia 495 (3,1) 486 (2,8) –10 (1,6) i 492 (3,7) –3 (2,6) 493 (3,6) –3 (2,1) 519 (3,9) 23 (2,9) h

Franciaország 489 (2,7) 488 (2,9) 0 (1,8) 465 (3,2) –24 (2,0) i 491 (3,6) 2 (3,0) 502 (4,3) 14 (3,1) h

Bahrein 486 (1,9) 492 (1,9) 6 (1,4) h 480 (2,4) –6 (1,7) i 480 (2,6) –6 (2,1) i 475 (2,8) –11 (2,1) i

Ciprus 484 (1,9) 489 (2,4) 5 (1,7) h 478 (2,1) –5 (1,4) i 480 (3,6) –4 (3,3) 473 (2,6) –11 (2,3) i

2 Kazahsztán 478 (3,1) 476 (3,2) –2 (1,4) 494 (3,6) 16 (1,9) h 476 (3,9) –3 (2,4) 448 (4,1) –30 (2,6) i

Katar 475 (4,4) 476 (4,4) 2 (1,2) 474 (4,4) 0 (1,5) 469 (4,4) –5 (1,7) i 465 (5,0) –10 (2,6) i

Egyesült Arab Emírségek 473 (2,2) 474 (2,5) 1 (0,8) 475 (2,4) 2 (0,7) h 469 (2,3) –4 (0,7) i 465 (2,4) –8 (0,9) i

Románia 470 (4,2) 479 (4,4) 9 (1,4) h 466 (5,0) –3 (2,6) 458 (4,3) –12 (1,5) i 453 (4,7) –16 (3,7) i

Chile 462 (2,9) 471 (3,0) 9 (1,2) h 442 (2,9) –20 (1,6) i 450 (3,7) –12 (1,8) i 464 (3,3) 2 (1,4)
Malajzia 460 (3,5) 463 (3,7) 2 (1,4) 434 (4,2) –26 (1,5) i 475 (3,4) 15 (1,3) h 452 (4,3) –9 (1,7) i

Omán 457 (2,9) 466 (3,3) 9 (1,1) h 443 (3,1) –14 (1,2) i 449 (3,1) –8 (1,1) i 449 (3,0) –9 (1,8) i

Jordánia 452 (4,7) 457 (5,2) 5 (1,3) h 454 (5,3) 2 (1,6) 449 (4,6) –3 (1,4) i 428 (4,7) –24 (2,5) i

Irán 449 (3,6) 448 (3,7) –2 (1,2) 450 (4,5) 1 (2,0) 453 (4,2) 4 (2,5) 437 (4,0) –13 (2,3) i

1 Grúzia 447 (3,9) 447 (3,5) 0 (2,1) 456 (4,3) 9 (2,1) h 436 (5,0) –11 (3,3) i 431 (3,6) –16 (2,0) i

Kuvait 444 (5,7) – – – – – – – – – – – – – – – –
2 Szaúd-Arábia 431 (2,6) – – – – – – – – – – – – – – – –

Marokkó 394 (2,7) 387 (3,0) –7 (1,1) i 402 (3,0) 8 (1,7) h 402 (2,9) 8 (1,9) h 357 (3,3) –37 (1,6) i

2 Egyiptom 389 (5,4) 381 (5,6) –8 (1,0) i 397 (5,9) 8 (1,6) h 394 (5,0) 5 (1,9) h 367 (5,5) –22 (1,3) i

Libanon 377 (4,6) 355 (5,1) –22 (1,9) i 412 (4,6) 36 (2,4) h 378 (4,9) 1 (2,2) 337 (5,1) –40 (3,4) i

ψ Dél-afrikai Köztársaság 370 (3,1) 359 (3,0) –11 (1,4) i 372 (4,2) 2 (2,4) 381 (3,0) 11 (1,3) h 366 (3,2) –4 (1,6) i

Az itemek száma azt adja meg, hogy hány itemet vettek figyelembe a TIMSS 2019 8. évfolyamos természettudomány-tesztjének 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.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatban, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladja a 15%-ot, de nem haladja meg a 25%-ot.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Nem áll rendelkezésre összehasonlítható adat, mert az átlageredmény nem becsülhető pontosan.
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 2019.
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29. táblázat A kognitív területek szerinti átlageredmények TIMSS2019
Természettudomány8

Ország

Természet-
tudomány-

átlag-
pontszám

Ismeret  
(75 item)

Alkalmazás
(80 item)

Értelmezés
(56 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 608 (3,9) 621 (4,2) 13 (1,7) h 608 (4,1) 1 (1,6) 595 (4,0) –13 (0,8) i

Tajvan 574 (1,9) 600 (2,4) 26 (1,5) h 567 (2,1) –8 (1,2) i 559 (2,1) –16 (1,0) i

Japán 570 (2,1) 563 (2,4) –7 (1,4) i 576 (2,3) 6 (0,8) h 570 (2,5) 1 (1,2)
Koreai Köztársaság 561 (2,1) 558 (2,6) –3 (1,5) 560 (2,4) –1 (1,9) 564 (2,3) 3 (1,7) h

2 Oroszország 543 (4,2) 543 (4,7) 1 (2,4) 543 (4,5) 0 (1,2) 543 (4,5) 0 (2,9)
Finnország 543 (3,1) 545 (3,2) 2 (1,4) 537 (3,3) –6 (1,1) i 548 (3,4) 5 (1,4) h

Litvánia 534 (3,0) 527 (3,1) –6 (1,3) i 530 (3,0) –4 (1,3) i 541 (3,2) 7 (1,5) h

Magyarország 530 (2,6) 537 (3,0) 8 (1,4) h 528 (3,1) –2 (1,8) 524 (3,1) –5 (1,4) i

Ausztrália 528 (3,2) 515 (3,5) –14 (1,4) i 532 (3,4) 4 (0,9) h 536 (3,1) 7 (1,0) h

Írország 523 (2,9) 513 (3,0) –10 (1,7) i 521 (3,4) –2 (1,8) 534 (3,4) 11 (1,6) h

† Egyesült Államok 522 (4,7) 515 (4,6) –8 (1,1) i 523 (4,8) 1 (0,9) 528 (4,7) 6 (1,4) h

2 Svédország 521 (3,2) 521 (3,2) 0 (1,1) 518 (3,3) –3 (1,2) i 524 (3,8) 2 (2,3)
Portugália 519 (2,9) 520 (3,1) 2 (1,7) 514 (3,1) –4 (1,3) i 519 (3,5) 1 (2,2)
Anglia 517 (4,8) 520 (5,0) 3 (1,5) 515 (5,1) –2 (1,8) 513 (5,0) –3 (1,1) i

Törökország 515 (3,7) 506 (4,2) –9 (1,6) i 515 (3,9) –1 (2,5) 524 (4,0) 8 (2,1) h

3 Izrael 513 (4,2) 514 (4,6) 0 (1,6) 509 (4,3) –4 (1,5) i 518 (4,6) 5 (1,9) h

† Hongkong 504 (5,2) 501 (5,7) –2 (1,8) 501 (5,2) –2 (1,4) 504 (5,2) 0 (1,3)
Olaszország 500 (2,6) 507 (2,6) 7 (1,5) h 499 (3,4) –2 (1,8) 495 (4,0) –5 (2,7)

† Új-Zéland 499 (3,5) 480 (3,6) –19 (1,6) i 503 (3,8) 4 (1,4) h 510 (3,5) 11 (1,1) h

† Norvégia 495 (3,1) 497 (2,5) 2 (1,6) 493 (3,5) –3 (1,3) i 494 (3,6) –1 (1,3)
Franciaország 489 (2,7) 480 (2,9) –8 (1,7) i 482 (2,8) –7 (1,6) i 502 (3,0) 14 (2,2) h

Bahrein 486 (1,9) 493 (2,0) 7 (1,2) h 481 (2,6) –5 (2,0) i 482 (2,4) –4 (1,5) i

Ciprus 484 (1,9) 482 (3,0) –1 (2,9) 477 (1,9) –6 (1,1) i 488 (2,3) 4 (1,1) h

2 Kazahsztán 478 (3,1) 463 (3,7) –15 (1,6) i 481 (3,4) 3 (1,5) 482 (3,5) 4 (1,8) h

Katar 475 (4,4) 487 (4,2) 12 (1,6) h 469 (4,5) –5 (1,3) i 464 (4,6) –11 (1,7) i

Egyesült Arab Emírségek 473 (2,2) 482 (2,7) 9 (0,9) h 472 (2,2) –1 (0,6) 461 (2,2) –12 (0,8) i

Románia 470 (4,2) 475 (4,4) 5 (2,6) 467 (4,2) –3 (1,4) i 464 (4,4) –6 (1,9) i

Chile 462 (2,9) 463 (3,3) 1 (1,7) 462 (3,0) 0 (2,1) 458 (3,1) –5 (2,0) i

Malajzia 460 (3,5) 442 (3,9) –18 (1,1) i 473 (3,4) 13 (0,9) h 459 (3,7) –2 (1,5)
Omán 457 (2,9) 461 (3,3) 4 (2,0) h 456 (3,4) –1 (2,2) 450 (3,0) –7 (1,1) i

Jordánia 452 (4,7) 455 (5,3) 3 (1,7) 453 (4,9) 1 (1,4) 443 (4,8) –9 (1,7) i

Irán 449 (3,6) 449 (4,1) –1 (1,6) 452 (3,5) 2 (0,9) h 444 (4,4) –5 (2,3) i

1 Grúzia 447 (3,9) 459 (4,1) 12 (1,7) h 440 (3,7) –7 (2,8) i 436 (4,2) –10 (2,8) i

Kuvait 444 (5,7) – – – – – – – – – – – –
2 Szaúd-Arábia 431 (2,6) – – – – – – – – – – – –

Marokkó 394 (2,7) 380 (3,1) –14 (1,1) i 393 (2,9) –1 (1,4) 398 (2,8) 4 (1,2) h

2 Egyiptom 389 (5,4) 396 (5,9) 7 (1,5) h 384 (5,7) –6 (2,0) i 378 (5,7) –11 (1,7) i

Libanon 377 (4,6) 388 (4,4) 11 (2,9) h 375 (5,2) –1 (1,9) 346 (5,2) –31 (3,1) i

ψ Dél-afrikai Köztársaság 370 (3,1) 361 (3,2) –9 (1,1) i 377 (2,9) 7 (0,7) h 362 (3,0) –8 (0,9) i

Az itemek száma azt adja meg, hogy hány itemet vettek figyelembe a TIMSS 2019 8. évfolyamos természettudomány-tesztjének 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.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatban, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya meghaladja a 15%-ot, de nem haladja meg a 25%-ot.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Nem áll rendelkezésre összehasonlítható adat, mert az átlageredmény nem becsülhető pontosan.
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 2019.
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OTTHONI kÖrNyEzET éS ErőFOrrÁSOk

A TIMSS-mérés a tanulók matematikai és természettudományi teljesítményének időbeli 
alakulását helyezi a középpontba. Az országok átlageredményeiben mérésről mérésre be-
következő változások azonban nem rajzolnak teljes képet az oktatási rendszerek eredmé-
nyességéről, hiszen az átlageredmények pusztán egyetlen mutatószámba sűrítik az eltérő 
családi hátterű és eltérő képességű tanulók eredményeit. Egyszerűbben fogalmazva: az 
országok átlageredményeinek változása nem feltétlenül jelenti azt, hogy valamennyi tanulói 
csoport egyforma mértékben ért el rosszabb vagy jobb eredményt a mérésen, mint a négy 
évvel azelőtti 4., illetve 8. évfolyamos diákok. 

Számos kutatás rávilágított arra, hogy a családi háttér, az otthoni körülmények és a ta-
nulási-tanítási környezet jellemzői nagymértékben összefüggnek a tanulók matematikai és 
természettudományi képességeinek alakulásával. Az IEA nemzetközi vizsgálatai az 1960-as 
évektől kezdődően pozitív összefüggést találtak a tanulók matematikai és természet-
tudományi teljesítménye és a családi-otthoni háttérváltozók között (Medrich−Griffith 1992). 
Már az IEA első természettudományi nemzetközi felmérése, az 1970–71-ben lebonyolított, 
biológiai, kémiai és fizikai teljesítményt vizsgáló FISS-vizsgálat eredményei rámutattak, 
hogy a 10 évesek körében a családi háttérváltozók a tanulói teljesítmények szórásának 
33 százalékát magyarázzák, a 14 évesek esetében pedig ez az arány 45 százalék (Walker 
1976). A korábbi TIMSS-mérések eredményei a 4. és 8. évfolyamos tanulók esetében szintén 
igazolták a háttérváltozók és a teljesítmény közötti összefüggéseket.

Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk, hogy az aggregált átlageredmények mögött jelen 
van-e a tanulók szociokulturális hátterének hatása, vagyis az egyes tanulócsoportok (pl. a sok 
vagy kevés tanulást segítő erőforrással rendelkezők) eredményei az „otthonról hozott” hát-
rányok, illetve előnyök mentén szóródnak-e. Mivel a háttéradatok és az eredmények közötti 
összefüggések a két mérési területen (matematika, természettudomány) nagyon hasonlóak, 
az eredmények ismertetésekor nagyobb részt a matematikaeredmények és a különböző hát-
térváltozók közötti kapcsolatról beszélünk, és a természettudomány-eredmények szóródását 
csak akkor ismertetjük, ha azok eltérnek a matematika esetében megfigyeltektől. A 4. és 
a 8. évfolyamosok eredményeit témakörönként külön-külön feltüntetjük, kiemelve 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 évfolyamokat jellemző arányok összehasonlítása során szem 
előtt kell tartani, hogy a hasonlóságokat vagy különbségeket az egyes évfolyamon részt vevő 
országok köre is befolyásolja.

Tanulást segítő erőforrások a családban

Az oktatás szociológiai szempontú vizsgálatának talán legszélesebb körben ismert eredmé-
nye a tanulók családi háttere és iskolai teljesítménye között feltárt összefüggés. A kutatások 
szerint a tanulói teljesítményt leginkább befolyásoló jellemzők a szülők vagy gondviselők 
szocioökonómiai státuszához kapcsolódnak, és gyakran olyan változók segítségével mérik 
őket, mint a szülők iskolai végzettsége, jövedelme, foglalkozása (Dahl–Lochner 2005; Sirin 
2005; Martin–Foy–Mullis–O’Dwyer 2013). A szocioökonómiai hátrány nem jelent automati-
kusan gyengébb tanulói teljesítményt, de a vizsgálatok egyértelműen abba az irányba mu-
tatnak, hogy a tanuló háztartásának szociális, gazdasági és kulturális jellemzői erőteljesen 
befolyásolják az iskolai teljesítményt. Általánosságban megfogalmazható, hogy minél ma-
gasabb iskolai végzettséggel és minél magasabb státuszú munkával rendelkeznek a szülők, 
illetve minél magasabb kulturális, társadalmi és gazdasági tőkével rendelkezik a család, 
annál jobban teljesítenek a tanulók az iskolában. A szülők magasabb iskolai végzettsége és 
előnyösebb munkaerőpiaci helyzete közvetett hatást gyakorolnak a tanuló teljesítményére, 
mert ezek a jellemzők összefüggnek a gyermek iskolai teljesítményével szemben támasztott 
elvárásokkal, az iskolai célok (pl. a legmagasabb végzettség) kijelölésével és az eredményes 
tanuláshoz szükséges szellemi, anyagi, kulturális erőforrásokkal (Taylor–Clayton–Rowley 



A tanulást befolyásoló társadalmi, kulturális és gazdasági tényezők .:. Otthoni környezet és erőforrások 118

2004; Hong–Ho 2005). A korábbi TIMSS-mérések – a hazai és a nemzetközi oktatáskutatási 
eredményekkel összhangban – erős pozitív összefüggést mutattak a tanulók teljesítménye 
és szocioökonómiai státusza között (Balázsi–Balkányi–Bánfi–Szalay–Szepesi 2012; Szalay–
Szepesi–Vadász 2016).

A TIMSS-vizsgálatban a szülői kérdőív és a tanulói kérdőív a családi-otthoni környezettel 
kapcsolatban az alábbi tényezőket vizsgálta: 

• a szülők legmagasabb iskolai végzettsége,
• a szülők foglalkozása, munkaerőpiaci helyzete,
• az otthon található gyerekkönyvek száma,
• 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, az utóbbi kettőt 
a tanulói kérdőív vizsgálta. A nyolcadikosok esetében a gyerekkönyvekre vonatkozó kér-
dés nem szerepelt, a többi kérdés pedig a tanulói kérdőívben kapott helyet. A kérdésekre 
adott válaszok alapján dolgozták ki a tanulást segítő otthoni erőforrások indexet, amely 
a fel sorolt háttérjellemzőket foglalja egy mutatószámba. Az index lehetőséget biztosít arra, 
hogy a ta nulók teszten elért teljesítményét szocioökonómiai hátterük alapján értékeljük, 
illetve össze hasonlítsuk. 

4. évfolyam

A tanulást segítő otthoni erőforrások elnevezésű skála eredményeit a negyedik évfolyamos 
tanulók esetében a 30. táblázat tartalmazza. A skálát a szülői és tanulói válaszokból ké-
pezték a fent ismertetett öt tényező adatainak felhasználásával. A tanulókat a válaszokból 
képzett indexértékek alapján három csoportba sorolták úgy, hogy a magasabb skálaérték 
nagyobb mennyiségű, tanulást segítő eszközt, valamint a szülők esetében magasabb isko-
lai végzettséget és munkaerőpiaci státuszt 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 diplomás munkakörben dol-
gozik. 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, egyik szülő 
sem kisvállalkozó, és nem dolgozik diplomát igénylő munkakörben. Az összes többi tanulót 
a valamennyi erőforrással rendelkezők csoportjába sorolták.

A táblázatban az országok sorrendjét az határozza meg, hogy a tanulók hány százaléka 
tartozik a sok erőforrás kategóriába. Matematikából nemzetközi összehasonlításban a 4. év-
folyamos tanulóknak átlagosan 17 százaléka tartozik a sok erőforrás kategóriába, három-
negyede (75 százalék) a valamennyi erőforrás kategóriába és 8 százaléka a kevés erőforrás 
kategóriába. A két szélső kategóriához tartozó teljesítmény (433 és 562 pont) különbsége 
129 pont, ami azt igazolja, hogy a vizsgálatban részt vevő országokban a tanulók eredményei 
a családi-otthoni körülményekkel összefüggésben erőteljesen szóródnak. A háttérváltozók 
teljesítményre gyakorolt hatásának nagysága természetesen eltér az országokban, de nem 
találunk olyan oktatási rendszert, ahol a tanulók társadalmi-gazdasági státuszához kapcsolódó 
jellemzők nem mutatnak szignifikáns összefüggést a teszten elért teljesítményükkel.

A magyar tanulók otthoni erőforrások szerinti megoszlása a nemzetközi átlagnál előnyö-
sebb képet mutat: hazánkban a sok erőforrással rendelkező kategóriába 10 százalékponttal 
több, a kevés erőforrás kategóriába pedig 3 százalékponttal kevesebb tanuló tartozik, mint 
a részt vevő országokban átlagosan. A magyar diákok átlagos családi-otthoni háttere a 
korábbi mérési ciklusokhoz viszonyítva javulást mutat: a TIMSS szakemberei által kifej-
lesztett index értéke 2011 és 2015 között 10,1-ről 10,4-re emelkedett, a 2019-es mérésben 
pedig 10,6 volt. Ezzel párhuzamosan a szocioökonómiai státusz és a teljesítmény közötti 
összefüggés Magyar országon megegyezik a nemzetközi átlaggal. Hazánkban a kevés erő-
forrással rendelkező tanulók átlagosan 432 pontot, a sok erőforrással rendelkezők átlagosan 
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574 pontot értek el matematikából. A két kategóriába tartozó diákok átlagteljesítménye 
között 142 pontos különbség van, a nemzetközi átlageredményeket tekintve a differencia 
129 pont. A természettudomány esetében hasonló eredményeket láthatunk: a már említett 
kategóriákba tartozó magyar diákok átlageredménye között 137 pont a különbség, ami nem 
tér el szignifikánsan a nemzetközi átlageredmények közötti 143 pontos különbségtől.

Az európai országok matematikaeredményei azt mutatják, hogy a szocioökonómiai 
státusz teljesítményre gyakorolt hatása egyes országokban (pl. Horvátország, Portugália) 
kisebb, másokban (pl. Szerbia, Törökország) nagyobb, mint Magyarországon; Szlovákiában, 
Bulgáriában pedig a családi-otthoni erőforrások a hazánkéval megegyező mértékben függ-
nek össze a diákok eredményével. A természettudomány-eredmények esetében hasonló 
összefüggések rajzolódnak ki, azzal a különbséggel, hogy ezen a területen Szlovákiában is 
nagyobb a háttérváltozók teljesítményre gyakorolt hatása, mint Magyarországon. Fontos 
azonban hangsúlyozni, hogy a szocioökonómiai státusz teljesítményre gyakorolt hatását az 
oktatási rendszerek szűkebb körén vizsgáltuk, mivel a részt vevő országok egy részében 
a kevés erőforrás kategóriában nincs elegendő tanuló ahhoz, hogy az átlageredményüket 
értékelni lehessen.

A 19. ábra az otthoni erőforrások és a teljesítmény összefüggését érzékelteti a 4. év-
folyamos tanulók esetében: a vízszintes tengelyen a tanulást segítő otthoni erőforrások 
indexértékei, a függőleges tengelyen pedig a matematika-átlageredmények szerepelnek. Az 
ábrát a TIMSS-átlagok négy részre osztják: a jobb felső részben találhatók azok az oktatási 
rendszerek, amelyekben a tanulók átlagos családi-otthoni körülményei és teljesítménye 
átlag feletti, a bal alsó részben pedig azok, amelyekben a diákok átlagos szocioökonómiai 
státusza és teljesítménye egyaránt a nemzetközi átlag alatt található. Az ábra plasztikusan 
szemlélteti, hogy az országok átlageredménye összefügg tanulóik szociokulturális hátterével, 
és az átlagosan jobb hátterű tanulókkal rendelkező oktatási rendszerek jobban teljesítenek 
a mérés során. Ugyanakkor, ha a grafikon bal felső, illetve jobb alsó negyedét vizsgáljuk, 
ez az összefüggés nem ilyen egyértelműen bontakozik ki: 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 át-
laga alatt van (például Franciaország vagy Új-Zéland). Magyarország nagyjából a két változó 
közötti összefüggést mutató regressziós egyenesen 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 31. táblázat mutatja be a tanulást segítő otthoni erőforrások 
elnevezésű skála eredményeit. A skálát itt csak a tanulói válaszokból képezték a fent ismer-
tetett tényezők felhasználásával, és az index kialakításakor nem vették figyelembe a szülők 
munkaerőpiaci státuszát, illetve a gyerekkönyvek számát. A tanulókat a válaszokból képzett 
indexértékek 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 ottho-
nában van internetkapcsolat, és legalább az egyik szülő rendelkezik egyetemi végzettséggel. 
A kevés erőforrás kategóriában az átlagos tanuló otthonában 25 vagy annál kevesebb könyv 
található, nincs internetkapcsolat, a tanulónak nincs saját szobája, a szülők pedig legfeljebb 
érettségivel rendelkeznek. Az összes többi tanulót a valamennyi erőforrással rendelkezők 
csoportjába sorolták.

A táblázatban az országok sorrendjét az határozza meg, hogy a tanulók hány száza-
léka tartozik a sok erőforrás kategóriába. Matematikából nemzetközi összehasonlításban 
a 8. évfolyamos tanulóknak átlagosan a 14 százaléka tartozik a sok erőforrás kategóriába, 
háromnegyede (73 százalék) a valamennyi erőforrás kategóriába és 13 százaléka a kevés 
erőforrás kategóriába; a két szélső kategóriához tartozó teljesítmény különbsége 113 pont 
(546 és 433 pont). A 4. és a 8. évfolyamos mérésben nem ugyanazok az országok vettek 
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részt, ezért a két évfolyamon megfigyelhető arányok között érdemi összehasonlításra nincs 
lehetőség. A nemzetközi átlagok alapján kevesebb nyolcadikos tanuló tartozik a sok erőfor-
rással rendelkező kategóriába, mint a 4. évfolyamosoknál, de a rendelkezésre álló adatok 
alapján arra vonatkozóan nem tudunk következtetést levonni, hogy ezt mennyiben be-
folyásolják a két évfolyamon részt vevő országok jellemzői és mennyiben a tanulók szociális 
helyzetében bekövetkezett tényleges változások.

Hasonlóan a 4. évfolyamon látottakhoz, a magyar tanulók otthoni erőforrások szerinti 
megoszlása a 8. évfolyamon is előnyösebb a nemzetközi átlagnál: hazánkban a sok erőfor-
rással rendelkező kategóriába 11 százalékponttal több, a kevés erőforrás kategóriába pedig 
8 százalékponttal kevesebb tanuló tartozik. Ugyanakkor a szocioökonómiai státusz és az 
eredmény közötti összefüggés a 8. évfolyamon szignifikánsan erősebb Magyarországon, 
mint a nemzeti átlag. Hazánkban a kevés családi-otthoni erőforrással rendelkező tanulók 
matematikából átlagosan 174 ponttal, természettudományból átlagosan 158 ponttal értek el 
kevesebbet, mint a sok erőforrással rendelkezők; a nemzetközi átlagot tekintve a különbség 
113, illetve 118 pont. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy Magyarországon az általános 
iskola alsó tagozatán még a nemzetközi átlaggal megegyező különbség van az eltérő családi 
hátterű tanulók teljesítménye között, a 8. évfolyamon azonban a családi-otthoni erőforrások 
eredményességet befolyásoló szerepe mind matematikából, mind természettudományból 
erősödik.

Az európai országok 8. évfolyamos matematikaeredményei azt mutatják, hogy 
a szocioökonómiai státusz teljesítményre gyakorolt hatása Magyarországon, Törökországban 
és Romániában a legmagasabb (a két szélső kategória átlageredményének különbsége 174, 
166, illetve 158 pont). A természettudomány területén Svédországban, Magyarországon és 
Törökországban (164, 158, illetve 145 pont) van a legnagyobb differencia a családi-otthoni 
erőforrások alapján kialakított tanulói csoportok átlageredménye között.

A 20. ábra az otthoni erőforrások és a teljesítmény összefüggését érzékelteti a 8. év-
folyamos tanulók esetében: a vízszintes tengelyen a tanulást segítő otthoni erőforrások 
indexértékei, a függőleges tengelyen pedig a matematika-átlageredmények szerepelnek. Itt 
is jól látható, hogy az országok átlageredménye összefügg tanulóik szociokulturális hátteré-
vel, hiszen a két változó kapcsolatát jelölő pontok egy pozitív meredekségű egyenes mentén 
szóródnak. Az oktatási rendszereket jelölő pontok helyzete rámutat arra, hogy az átlagosan 
jobb hátterű tanulókkal rendelkező oktatási rendszerek jobban teljesítenek a mérés során. 
Szembetűnő, hogy a legmagasabb átlageredménnyel rendelkező országokban (Szingapúr, 
Tajvan, Koreai Köztársaság, Hongkong) a tanulók átlagos szocioökonómiai státusza kivétel 
nélkül magasabb az átlagosnál. Érdemes azt is kiemelni, hogy az ábra bal felső negyedében 
egyetlen országot sem találunk, vagyis 8. évfolyamon nincsen példa arra, hogy a diákok 
az átlagosnál kevesebb tanulást segítő otthoni erőforrással érnek el átlagosnál jobb ered-
ményt. Ennek ellenkezőjére azonban találunk példát: Romániában, Franciaországban vagy 
Új-Zélandon a tanulók rendelkezésére álló családi-otthoni erőforrások átlag felettiek, az 
átlageredményük azonban a mért országok átlaga alatt van. Magyarország az ábra jobb 
felső negyedében található, vagyis hazánkban a 8. évfolyamos tanulók az átlagosnál jobb 
családi-otthoni háttérrel értek el az átlagosnál magasabb átlageredményt. A hazánkéhoz 
hasonló átlagos tanulást segítő otthoni erőforrások indexszel (10,9) rendelkező országok 
közül Ciprus a magyar diákoknál alacsonyabb (501 pont), Japán magasabb (594) átlagered-
ményt ért el matematikából.

A gyermekkel közösen végzett tevékenységek 

A szülők vagy gondviselők kiemelkedő szerepet töltenek be gyermekük ismeretszerzésé-
ben és készségfejlesztésében már a formális oktatást megelőzően. Kutatások rámutattak 
arra, hogy a szülők részvétele gyermekük olvasással kapcsolatos tevékenységeiben hosszú 
távon hatással van a szövegértési képesség fejlődésére (Melhuish–Phan–Sylva–Sammons–
Siraj-Blatchford–Taggert 2008; Skwarchuk–Sowinski–LeFevre, 2014). Azok a gyermekek, 
akik már óvodáskorukban találkoznak számolási vagy logikai feladatokkal, nagyobb eséllyel 
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mutatnak érdeklődést a matematika iránt, és számolási készségeik is gyorsabban fejlődnek 
(Sarama–Clements 2009; Claessens–Engel 2013). A készségfejlesztő elfoglaltságok közé 
tartoznak a számozott dobókockákkal való játékok, a számolós mondókák vagy dalok ének-
lése, illetve a geometriai alakzatokkal vagy számolással kapcsolatosak játékok. A gyermekek 
természettudományi érdeklődésére pozitív hatással vannak az iskoláskort megelőző olyan 
élmények, mint a természettudományi múzeum vagy az állatkertek látogatása (Pinrciotta–
Flanagan–Hausken 2006).

A szülők vagy gondviselők gazdasági, társadalmi, kulturális státusza közvetetten, ha 
úgy tetszik, interakciók sokaságán keresztül befolyásolja a gyermekek szocializációját és 
tudásszerzését. Az oktatással foglalkozó szakirodalom a családban megtalálható társadalmi 
tőke fogalmával írja körül ezt a jelenséget (Becker 1964, Bourdieu 1986, Coleman 1988). 
A társadalmi tőke biztosítja, hogy a szülők tudástőkéje hozzájáruljon gyermekük sikeres 
iskolai előmeneteléhez. 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 nem tud hatékonyan hozzájárulni a gyermekek szellemi fejlő-
déséhez. Például hiába rendelkeznek a szülők egyetemi diplomával és kiemelkedő szellemi 
kapacitással, ha nem fordítanak elegendő figyelmet a gyerekekre, és nem vesznek részt az 
iskolai feladatok megoldásában. 

4. évfolyam

Az 32. 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 negye-
dikesek szülei, illetve gondviselői által kitöltött szülői kérdőívben szerepeltek. A tanulókat 
a válaszok alapján képzett index értéke alapján három csoportba sorolták. A gyakran ka-
tegóriába tartozó diákok a felsorolt tizennyolc tevékenységből kilencet gyakran és kilencet 
néha végeztek együtt a szüleikkel az általános iskola megkezdése előtt. A soha vagy szinte 
soha csoportban lévő tanulók esetén a felsorolt elfoglaltságok közül kilencet soha vagy szinte 
soha nem csináltak együtt a szüleikkel, további kilencet pedig alkalmanként. Az összes többi 
tanulót a szülőkkel közös tevékenységet néha 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 vizsgált, mint az olvasás, a betűk, sza-
vak írása, az éneklés, a mértani formákkal kapcsolatos játékok vagy éppen a számok írása. 
Az előző felméréshez (2015) képest két új elemmel bővítették a kérdéssort, a szülők azt is 
megjelölhették, hogy milyen gyakran rajzoltak alakzatokat, illetve mértek le vagy mértek 
meg dolgokat a gyermekükkel közösen. A részt vevő országok eredményeit összefoglaló 
nemzetközi átlagok azt igazolják, hogy a szülők aktívan részt vettek a gyermekekkel közö-
sen végzett tevékenységekben az általános iskola előtt. A válaszadók 42 százaléka gyakran, 
55 százaléka néha olvasott, számolt, énekelt, játszott gyermekével, és mindössze 3 százaléka 
tette ezeket nagyon ritkán vagy sohasem.

A nemzetközi átlageredmények a közösen végzett tevékenységek gyakoriságával együtt 
növekednek (matematikából 456, 495, 516 pont, természettudományból 421, 484, 507 pont). 
Az oktatási rendszerek adatait értékelve csak két kategóriát tudunk összehasonlítani, mert 
a szülőkkel soha vagy szinte soha nem tevékenykedők kategóriájába a legtöbb országban 
olyan kevés tanuló tartozik, hogy az átlageredményüket nem lehet értékelni. Az átlag-
eredmények áttekintése így is a várakozásoknak megfelelő (és az esetek többségében szig-
nifikáns) összefüggést igazol: azok a tanulók, akik gyakrabban végeztek közös tevékeny-
ségeket a szüleikkel − Grúzia kivételével −, valamennyi részt vevő országban magasabb 
átlageredményt értek el a mérésben, mint azok, akik csak alkalomszerűen tanultak, játszot-
tak a szüleikkel. A két gyakoribb interakciót jelentő kategória tanulóinak átlag eredménye 
közötti különbségek nem rajzolnak kultúra- vagy földrajzspecifikus mintázatot: a leg nagyobb 
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differencia matematikából Törökországban (40 pont), a Fülöp-szigeteken (40 pont) és a Dél-
afrikai Köztársaságban (39 pont), a legkisebb különbség pedig Magyarországon (8 pont), 
Lengyelországban (8 pont), Svédországban (7 pont), illetve Grúziában (0 pont) van. Az ered-
mények alapján a felnőttekkel közösen végzett tevékenységek gyakorisága mind a matema-
tika, mind a természettudomány területén pozitívan befolyásolja a gyermekek vizsgálatban 
elért eredményét.

Magyarországon a szülők a nemzetközi átlaghoz viszonyítva szignifikánsan gyakrab-
ban végeznek közös tevékenységeket a gyermekeikkel: 55 százalékuk rendszeresen és 
44 százalékuk alkalmanként, miközben a nemzetközi értékek 42, illetve 55 százalék. Ugyan-
akkor a közösen végzett feladatok hatása a teljesítményre nem szignifikáns, és gyengébb, 
mint a részt vevő országok átlagánál megfigyelhető: matematikából és természettudo-
mányból is átlagosan 8 ponttal teljesítettek jobban a szülőkkel gyakran együtt tevékeny-
kedő gyerekek, mint az alkalmanként közösen foglalatoskodók (nemzetközi átlagban 21 és 
23 pont a különbség). 

Az óvoda szerepe

A világ országaiban az általános iskolás kornál fiatalabb gyermekek számára eltérő intéz-
mények, nevelési-oktatási programok állnak rendelkezésre, amelyek nagy változatosságot 
mutatnak a tartalmi szabályozások, a célkitűzések és az időtartam tekintetében. A vonatkozó 
vizsgálatok arra hívják fel a figyelmet, hogy a kora gyermekkori formális, szervezett prog-
ramok összefüggnek a tanulók egyéni iskolai előmenetelével, és a rájuk fordított összegek 
hosszú távon a társadalom és a gazdaság szempontjából sokszorosan megtérülnek (OECD 
2011; Duncan−Magnusson 2013).

Az iskoláskort megelőző időszakban az óvoda jelentős szerepet tölt be a szocializáció fo-
lyamatában és az iskolára való felkészítésben. Nemzetközi és hazai empirikus kutatások abba 
az irányba mutatnak, hogy az óvodában töltött idő befolyásolja a diákok teljesítményét, és 
az iskolában jelentkező hátrányok egy része összefügg azzal, hogy a gyermek járt-e óvodába 
és mikor kezdte el azt. Elemzések igazolták, hogy az óvodáskori matematikatudás (a számok 
ismerete és sorrendisége), valamint az olvasási képesség (a szókincs fejlettsége, a szavak 
ismerete) meghatározzák az általános iskolai évek teljesítményét (Duncan et al. 2007). 
A kutatások arra is felhívják a figyelmet, hogy az óvodában töltött idővel együtt emelkedik 
a várható iskolai eredményesség (Sammons–Sylva–Melhuish–Siraj-Blathford–Taggert–Elliot 
2002). Ezzel párhuzamosan az elmúlt években jól látható 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). Magyarországon a köznevelési törvény 2014 őszétől kezdődően hároméves 
kortól óvodakötelezettséget ír elő,1 és külön kormányrendelet rendelkezik az óvodai nevelés 
országos alapprogramjáról.

4. évfolyam

A TIMSS szülői kérdőíve az általános iskolát időben megelőző intézményekben, progra-
mokban való részvételt is vizsgálja. Ezek a formális programok az oktatás-nevelés egysé-
ges nemzetközi osztályozására használt ún. ISCED rendszer nullával jelölt kategóriájába 
tartoznak (UNESCO 2012). A részt vevő országok a kérdőívben meghatározták az említett 
kategóriába tartozó képzéseket, programokat. Magyarországon a gyermekek iskoláskor 
előtti gondozása, nevelése a bölcsődében és az óvodában zajlik, ezért a kérdőívben is ez a 
két intézmény került megnevezésre. Az általános iskolát időben megelőző intézményekben 
töltött évek számát a 33. táblázat mutatja be. A szülők válaszai alapján a tanulókat négy 
csoportba sorolták be aszerint, hogy a tanulók milyen hosszú ideig látogatták ezeket az 

1  A vonatkozó szabályozás a TIMSS 2019 felmérésben részt vevő tanulókat még nem érintette, de a következő mé-
rési ciklusban (2023) már olyan 4. évfolyamos általános iskolás gyerekek vesznek részt a mérésben, akik kötelező 
jelleggel jártak óvodába.
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intézményeket: három vagy több évig, két évig, legfeljebb egy évig, illetve nem jártak böl-
csődébe, óvodába. Az országok sorrendjét a három vagy több évig bölcsődébe vagy óvodába 
járó tanulók aránya határozza meg.

Az országok között meglehetősen nagy eltérések vannak az arányok tekintetében, de 
átlagosan a negyedikes tanulók 56 százaléka legalább három évig, 17 százaléka két évig, 
15 százaléka pedig egy évig vagy kevesebb ideig járt kisgyermekkori nevelést biztosító 
intézmény(ek)be, a gyermekek 12 százaléka pedig egyáltalán nem vett részt formális neve-
lési-oktatási programban az általános iskola megkezdése előtt. Szembetűnő, hogy a gyerme-
kek Magyarországon és Dániában látogatták legnagyobb arányban (95 százalék) három évig 
vagy hosszabb ideig ezeket az intézményeket. A nemzetközi átlageredmények azt igazolják, 
hogy az általános iskolát megelőző oktatási-nevelési programokban töltött idővel együtt a 
tanulók eredménye is emelkedik: matematikából 464, 483, 495, illetve 509, természettudo-
mányból 452, 472, 489, illetve 500 pontot értek el átlagosan az egyes csoportokba tartozó 
tanulók. Az összefüggés a részt vevő országok többségében is érvényesül, mindössze néhány 
olyan országot találunk, ahol a bölcsődében, óvodában töltött idő nem gyakorol hatást az 
általános iskolai teljesítményre (például Finnország, Japán), illetve Pakisztán az egyetlen 
ország, ahol fordított összefüggés rajzolódik ki, és éppen azok a tanulók teljesítenek jobban, 
akik egyáltalán nem látogatták ezeket az intézményeket.

Magyarországon a gyermekek 98 százaléka legalább két évig járt nevelési-oktatási 
intézménybe az általános iskola megkezdése előtt, így az alsó kategóriába tartozó tanulók 
eredménye nem értékelhető. A rendelkezésre álló adatok alapján a kisgyermekkori okta-
tásban-nevelésben töltött idő a matematikaeredményekkel mutat összefüggést, a termé-
szettudományi teljesítményekre nem gyakorol hatást. Hazánkban a három évig vagy tovább 
bölcsődébe, óvodába járók 21 ponttal értek el jobb eredményt matematikából, mint a két 
évig óvodába járók, miközben a részt vevő országok átlagában ez a különbség 14 pont. 
A természettudomány esetében a teljesítménykülönbség mindössze 8 pont, míg a részt 
vevő országok átlagában 11 pont. A TIMSS-adatok természetesen nem teszik lehetővé az 
óvodapedagógiai gyakorlatok és fejlesztő foglalkozások értékelését; az eredmények pusz-
tán arra engednek következtetni, hogy az óvodában nagyobb hangsúlyt fektetnek a 3–6 
éves gyermekek számolási, mérési, geometriai, matematikai-logikai képességeinek a fej-
lesztésére, mint a természettudományi ismeretekre. Az eredmények alapján szintén csak 
sejtésként vagy várakozásként fogalmazható meg, hogy a teljes körű, kötelező óvodáztatás 
következményeként a gyermekek általános iskolai matematikateljesítménye további javulást 
mutathat Magyarországon.

ISkOlAI kÖrNyEzET, TANÁrOk

A nemzetközi tudásszintfelmérések a tanulók teljesítményét a családi háttér és az iskolai 
hatások kontextusában értelmezik. A tanulók otthonában elérhető erőforrások mellett az 
iskolai környezet alkotóelemei (az intézmény felszereltsége, a pedagógusok szakmai fel-
készültsége, a tanár-diák kapcsolat minősége stb.) szignifikáns hatást gyakorolnak a tanulók 
teljesítményére.

Az iskola infrastruktúrája, a rendelkezésre álló oktatási helyiségek és eszközök meg-
határozzák az eredményes tanítási-tanulási környezetet (Cohen−McCabe−Michelli−Pickeral 
2009). Nemzetközi mérések tapasztalatai azt mutatják, hogy általában azokban az iskolák-
ban teljesítenek jobban a diákok, amelyekben a termek felszereltsége, oktatási segédanya-
gokkal és technikai eszközökkel való ellátottsága magasabb fokú (Greenwald–Hedges–Laine 
1996). A matematikai és természettudományi kompetencia fejlődését jelentősen befolyásolja 
a számológépekkel, számítógépekkel való ellátottság, illetve a rendelkezésre álló laborató-
riumi felszereltség (Laffey–Espinosa–Moore–Lodree 2003).

Az iskolákat az egységes, valamennyi intézmény számára azonos lehetőségeket és erőfor-
rásokat biztosító oktatási rendszerekben is jellemzi valamilyen fokú egyenlőtlenség. A gazda-
sági, infrastrukturális és szociális különbségek az egyes régiók vagy települések között egyen-
lőtlen körülményeket teremtenek, és a tanulók is eltérő érdeklődéssel, motivá  cióval érkeznek 
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az iskolába. Vannak országok, ahol a városi iskolák ösztönzőbb környezetet biztosítanak, mert 
munkaerő-felvételi lehetőségeik jobbak, és a tanulók előnyösebb gazda sági hátterű családok-
ból érkeznek (Erberber 2009; Johansone 2009). Továbbá a városi környezetben lévő iskoláknak 
könnyebb hozzáférésük van az erőforrásokhoz (pl. múzeumok, könyv tárak, könyves boltok). 
Ugyanakkor más országokban a városi iskolák a szegénynegyedekben találhatók, és csak 
csekély közösségi támogatást kapnak (Milam–Furr-Holden–Leaf 2010).

Az eredményes tanítás és tanulás elképzelhetetlen felkészült és tapasztalt pedagógusok 
nélkül. A tanároknak nemcsak szaktárgyi ismeretekre van szükségük, hanem megfelelő 
tudással kell rendelkezniük arról, hogyan tanulnak a diákok, és miképpen lehet hatékonyan, 
eredményesen tanítani a matematikát és a természettudományokat (Darling-Hammond 
2000; Hill–Rowan–Ball 2005). Nemzetközi kutatások azt mutatják, hogy a tanári pálya elején 
szerzett gyakorlati tudás meghatározó, a tanítás eredményessége és a tanulói teljesítményre 
gyakorolt pozitív hatása pedig öt év pedagógiai tapasztalat után jelentősen emelkedik (Har-
ris–Sass 2011; Ladd–Sorenson 2017). Korábbi vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a tanárok 
tanítási tapasztalata és a tanulók matematikateljesítménye közötti kapcsolat erőssége a pá-
lyán töltött évekkel először lépcsőzetesen növekszik, de 15-20 év után már nem emelkedik 
tovább (Clotfelter–Ladd–Vigdor 2006; Rice 2010).

Az iskola fontos attribútuma a biztonságos és rendezett környezet, amely hozzájárul 
a pozitív iskolai klímához, és ezen keresztül javíthatja a tanulói teljesítményeket (Greenberg–
Skidmore–Rhodes 2004; Konishi–Hymel–Zumbo–Li 2010). Azokban az iskolákban, ame-
lyekben kevés fegyelmezési vagy biztonsági problémával néznek szembe, a tanárok és a 
diákok biztonságban érzik magukat, és a tanítási idő szinte egészét a tudásszerzésre és 
a készségfejlesztésre lehet fordítani. Ezzel szemben azokban az intézményekben, ahol több 
fegyelmezési probléma van, kevésbé tudják érvényesíteni a magasabb teljesítményelvárá-
sokat, mivel a tanulók és a tanárok biztonság- és komfortérzete is hatással van az iskolai 
eredményekre (Osher–Dwyer–Jimerson 2006; Stanco 2012).

A TIMSS-mérés tanári és iskolai kérdőívei számos, iskolai környezetre vonatkozó kérdést 
tartalmaztak. Feltérképezték az iskolák tanulói összetételét, a tanárok tanítási tapasztalatát, 
a tanulás-tanítás légkörét, a tanulást elősegítő-támogató jellemzőket éppúgy, mint a tanulást 
negatív irányban befolyásoló hiányosságokat, akadályokat. A következőkben az e területen 
kapott eredményeket ismertetjük.

az iskola tanulói összetétele

Az oktatáskutatókat évtizedek óta foglalkoztatják az iskolák tanulói összetétele és az egyéni 
tanulói teljesítmény közötti összefüggések. Az elmúlt évtizedekben az iskola tudásközvetítő, 
pedagógiai, kultúraátadó szerepe mellett hangsúlyosan megjelent az igény arra, hogy az in-
tézményrendszer minimalizálja a tanulók családi háttéréből eredő különbségeket és biztosítsa 
a fiatalok számára a társadalmi mobilizáció lehetőségét. Ehhez az iskola rendszer akkor tud 
hozzájárulni, ha a különböző társadalmi rétegekből származó fiatalok továbbtanulási esélyeit 
egyenlővé teszi, hogy kellő tehetséggel és szorgalommal valamennyi tanuló elérhessen ma-
gasabb iskolai végzettséget megkívánó, előnyös pozíciókat.

4. évfolyam

A TIMSS-vizsgálatban az iskolaigazgatókat arról kérdezték, hogyan jellemeznék az iskolá-
jukba 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 tanulók átlageredménye. Az eredmények érté-
keléséhez három kategóriát alakítottak ki. A jó anyagi feltételekkel rendelkező iskolákban a 
tanulók több mint 25 százaléka jó anyagi feltételekkel rendelkezik, és nem több mint 25 szá-
zaléka hátrányos anyagi helyzetű családból származik. A hátrányos anyagi helyzetű iskolák 
esetében ennek a fordítottja igaz, vagyis ezekben az intézményekben a tanulók több mint 
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25 százaléka hátrányos anyagi helyzetű, és nem több mint 25 százaléka jó anyagi feltéte-
lekkel rendelkező háztartásban él. Az összes többi iskolát a se nem jó anyagi feltételekkel 
rendelkező, se nem hátrányos anyagi helyzetű iskolák kategóriába sorolták.

A nemzetközi átlagokat tekintve a negyedikes tanulók 41 százaléka jár olyan iskolába, 
ahol nagyobb arányban vannak előnyös családi hátterű tanulók, és nekik van a legmagasabb 
eredményük (matematikából 521 pont, természettudományból 512 pont). A skála másik vé-
gén a tanulók 25 százaléka jár olyan intézménybe, ahol a hátrányos helyzetű tanulók vannak 
nagyobb arányban, és az ő átlagteljesítményük a legalacsonyabb (matematikából 479 pont, 
természettudományból 467 pont). A részt vevő országok átlagos adatai arra utalnak, hogy 
az iskolák tanulói összetétele összefügg a tanulók teljesítményével, hiszen a diákok gazda-
sági-anyagi háttere alapján kialakított csoportok átlageredménye között matematikából 42, 
természettudományból 45 pontos különbség van. 

Az egyes oktatási rendszerek nagyon különböznek aszerint, hogy a tanulók mekkora 
hányada jár olyan iskolába, ahol a tanulók relatíve magas aránya hátrányos anyagi-szociális 
hátterű: a skála 2 százaléktól (Kazahsztán) 78 százalékig változik (Dél-afrikai Köztársaság). 
Érdemes azt is kiemelni, hogy több fejlett és nagy gazdasági potenciállal rendelkező OECD-
országban is magas azoknak a tanulóknak az aránya, akiknek az iskolájában a tanulók leg-
alább negyede előnytelenebb gazdasági-anyagi háttérrel rendelkezik (Németországban 27, 
százalék, Franciaországban 32 százalék, az Egyesült Államokban pedig 58 százalék). A skála 
másik végén európai (például Csehország, Málta, Norvégia) és ázsiai (Kazahsztán, Japán, 
Szingapúr) országokat találunk, ahol a tanulók legfeljebb 10 százaléka jár olyan intézmény-
be, ahol a hátrányos anyagi helyzetű diákok aránya magasabb.

Az országonként eltérő arányok ellenére a tanulói összetétel és az átlageredmények 
közötti összefüggés az oktatási rendszerek többségében megfigyelhető. Néhány kivételtől 
eltekintve (Bosznia-Hercegovina, Grúzia, Örményország) az látszik, hogy a tanulók gazda-
sági háttere szempontjából előnytelenebb összetételű iskolai közösségtől az előnyösebb 
összetétel felé haladva növekszik a tanulók átlagteljesítménye. A két szélső kategóriába 
sorolt diákok teljesítménykülönbsége némely országban kiemelkedően magas: a Dél-afrikai 
Köztársaságban 138, Új-Zélandon és Szlovákiában 85 ponttal voltak átlagosan eredménye-
sebbek matematikából az előnyösebb összetételű iskolába járó diákok. Az eltérő összetételű 
iskolákban tanuló diákok teljesítménykülönbsége az európai országok közül Lettországban 
(13 pont), Montenegróban (16 pont) és Horvátországban (17 pont) volt a legalacsonyabb. 
Az országok adatsorai önmagukban nem elegendők arra, hogy az oktatási rendszerek mél-
tányosságát, esélyteremtő gyakorlatát megítéljük, de arra alkalmasak, hogy az országo-
kat – egy azonos kategóriarendszerbe illesztve – összehasonlítsuk. A különböző tanulói 
összetételű iskolák átlageredménye közötti különbségek okainak feltérképezése további 
elemzéseket igényelne.

A magyar tanulók a nemzetközi átlagnál kisebb arányban járnak olyan iskolába, ahol 
a diákok nagyobb része előnyös családi háttérrel rendelkezik (35 százalék), és nagyjából 
a nemzetközi átlaggal megegyező arányban járnak olyan iskolába, ahol a tanulók legalább 
negyede az iskolaigazgatók szubjektív besorolása alapján hátrányos helyzetű (27 százalék). 
Utóbbi szám arra utal, hogy Magyarországon a tanulók nagyjából a nemzetközi átlaggal 
megegyező arányban járnak olyan intézményekbe, ahol relatíve magas a hátrányos szociális 
helyzetű tanulók aránya. A szomszédos országokat vizsgálva ennél valamelyest kedvezőbb 
arányokat találunk Szlovákiában és Horvátországban, ahol a tanulók 13-13 százaléka jár 
ilyen iskolákba, Szerbiában és Ausztriában pedig a hazánkéhoz hasonló megoszlást láthatunk 
(28-29 százalék).

Magyarországon a két szélső kategóriában található tanulók matematikateljesítménye 
(484 és 557 pont) közötti különbség 73 pont, amely magasabb a nemzetközi átlagértékek 
különbségénél (42 pont). Hasonló különbséget találunk a természettudományi eredménye-
ket vizsgálva is (68 pont a nemzetközi 45 ponthoz képest). Ezek a számok arra utalnak, 
hogy az iskola tanulóinak gazdasági háttérváltozók szerinti összetétele Magyarországon 
a nemzetközi átlagnál erősebben összefügg a tanulók matematikai és természettudományi 
teljesítményével a 4. évfolyamon. Ezzel együtt itt is hangsúlyozzuk, hogy pusztán a tanulók 
megoszlása és átlageredményei alapján nem lehet következtetést levonni a magyar oktatási 
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rendszer esélyteremtő gyakorlatáról. Az adatok alapján az jelenthető ki biztonsággal, hogy 
iskolarendszerünkben a 4. évfolyamon a nemzetközi átlaghoz közeli arányban oszlanak el 
a kedvezőtlenebb anyagi helyzetű családok gyermekei. 4. évfolyamon az iskolák tanulói 
összetételét az ország régióinak, járásainak eleve eltérő gazdasági, szociális jellemzői ha-
tározzák meg, hiszen a gyermekeket a  körzethatárok alapján, felvételi lebonyolítása nélkül 
lehet beíratni az általános iskolába. Feltételezhetjük, hogy e földrajzilag és társadalmilag 
meghatározott háttérváltozók hatása tükröződik abban, hogy az iskola tanulói összetétele 
a nemzetközi átlagnál erősebben összefügg a tanulók teljesítményével Magyarországon.

8. évfolyam

Az iskolák tanulói összetétele a magasabb évfolyamokon is fontos kérdés, hiszen az iskolai 
életút későbbi szakaszain többféle képzési program, iskolatípus áll a tanulók rendelkezésé-
re, amelyek különböző képességű, érdeklődésű fiatalokat vonzanak. Az eltérő bemeneti és 
kimenti jellemzőkkel rendelkező képzési formák egyfelől több választási lehetőséget bizto-
sítanak a tanulóknak, másfelől a szelekciós pontokon alkalmazott kiválasztási stratégiák, 
felvételi eljárások a gazdasági, szociális, kulturális háttérjellemzők tekintetében homogén 
tanulócsoportokat eredményezhetnek. Az egyes oktatási rendszerekben más-más képzési 
formák és szelekciós pontok vannak, az európai országok közül például Németországban, 
Ausztriában, Belgiumban, Csehországban vagy Szlovákiában a tanulók már a 8. évfolyamot is 
különböző képzési formák irányelvei és tanterve alapján végezhetik el (OECD 2016, 178. o.). 
Magyarországon szintén több képzési formával találkozhatunk: 8. évfolyamos diákok az ál-
ta lános iskolán kívül 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumban is tanulhatnak.

Az iskolák tanulói összetételének áttekintéséhez a TIMSS a 8. évfolyamosok esetében 
is az iskolaigazgatókat kérdezte arról, hogyan jellemeznék az iskolájukba járó tanulókat 
a családok anyagi helyzete alapján. A 35. táblázat bemutatja, hogyan oszlanak meg a ta-
nulók az intézményvezetők válaszai alapján képzett kategóriák mentén, illetve milyen az 
egyes csoportokba tartozó tanulók átlageredménye. A kategóriák kialakítása a 4. évfolyamos 
eredményeknél már ismertetett módon történt.

Nemzetközi összehasonlításban a tanulók megközelítőleg egyenlő arányban oszlanak el 
a különböző kategóriákban. A nyolcadikos tanulók 35 százaléka jár olyan iskolába, ahol nagyobb 
arányban tanulnak előnyös családi hátterű tanulók, és nekik van a legmagasabb eredményük 
ezen az évfolyamon is (matematikából 518 pont, természettudományból 518 pont). A skála 
másik végén a tanulók 32 százaléka jár olyan intézménybe, ahol a hátrányos helyzetű tanulók 
vannak nagyobb arányban, és az ő teljesítményük a legalacsonyabb (matematikából 466 pont, 
természettudományból 468 pont). A részt vevő országok átlagos adatai arra utalnak, hogy az 
iskolák tanulói összetétele a 8. évfolyamon is szignifikánsan összefügg a tanulók teljesítmé-
nyével, hiszen a diákok gazdasági-anyagi háttere alapján kialakított csoportok átlageredménye 
között matematikából 52, természettudományból 50 pontos különbség van. 

Az országok a különböző tanulói összetételű iskolába járók arányait tekintve a 8. év-
folyamosok esetében is nagy eltérést mutatnak. Finnországban, Svédországban, Norvégiá-
ban, Kazahsztánban, Litvániában, Oroszországban, Szingapúrban a tanulóknak legfeljebb 
10 százaléka jár olyan intézménybe, ahol a diáktársaik legalább negyede hátrányos anyagi 
háttérrel rendelkezik. Chilében, Egyiptomban, Malajziában, Marokkóban és a Dél-afrikai 
Köztársaságban ugyanakkor a tanulók legalább kétharmada látogat ilyen iskolákat.

A tanulói összetétel és az átlageredmények közötti összefüggés a 8. évfolyamos ta-
nulók esetében is érvényesül. Grúziát leszámítva valamennyi országról elmondható, hogy 
a tanulók gazdasági háttere szempontjából előnytelenebb összetételű iskolai közösségtől 
az előnyösebb összetétel felé haladva növekszik a diákok átlagteljesítménye. A két szélső 
kategóriába sorolt diákok teljesítménykülönbsége némely országban kiemelkedően magas: 
Szingapúrban 101, az Egyesült Államokban 93, a Dél-afrikai Köztáraságban 84 ponttal vol-
tak átlagosan eredményesebbek matematikából az előnyösebb összetételű iskolába járó 
diákok. Az eltérő összetételű iskolákban tanuló diákok teljesítménykülönbsége az európai 
országok közül Finnországban (19 pont), Litvániában (22 pont) és Norvégiában (24 pont) 
volt a legalacsonyabb.
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A magyar 8. évfolyamos tanulók megoszlása a nemzetközi átlaghoz hasonló, ugyan-
akkor kiemelendő, hogy hazánkban a diákok kisebb arányban (25 százalék) járnak olyan 
iskolába, ahol relatíve magas a hátrányos helyzetű gyermek aránya. Hazánk negyedikes és 
nyolcadikos tanulóinak megoszlása között néhány százalékpontos különbség van, amit az 
magyarázhat, hogy a nyolcadikos diákok körülbelül 10 százaléka váltott iskolát, és 6 vagy 
8 évfolyamos gimnáziumba jár.

Magyarországon a két szélső kategóriában található tanulók matematikateljesítménye 
(461 és 556 pont) közötti különbség 95 pont, amely szignifikánsan magasabb a nemzetközi 
átlageredményekben tapasztalható különbségnél (52 pont), és a részt vevő országokat te-
kintve az egyik legnagyobbnak számít. Hasonló különbséget találunk a tanulók természet-
tudományi eredményeit vizsgálva is (83 pont a nemzetközi 50 ponthoz képest). Ezek a számok 
ismét azt mutatják, hogy az iskola tanulóinak gazdasági háttérváltozók szerinti összetétele 
Magyarországon a nemzetközi átlagnál erősebben összefügg a tanulók matematikai és ter-
mészettudományi teljesítményével. Ez az összefüggés – a nemzetközi eredményekkel össz-
hangban – erősebben érvényesül a 8. évfolyamon, mint az általános iskola alsó tagozatán. 
A rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet választ adni arra, hogy a teljesítmények szó-
rásának emelkedését a 4. és 8. évfolyam között mennyire határozza meg oktatási rendsze-
rünk képzési formáinak szelektív jellege, az intézmények közötti emberi, tárgyi erőforrások 
különbségei, illetve a tanulók tudásszintjének és kognitív képességeinek egyedi és eltérő 
mértékű bővülése, illetve fejlődése. Az adatok alapján az jelenthető ki biztonságga l, hogy 
iskolarendszerünkben a 8. évfolyamos tanulók hasonló arányban járnak a családok gazdasági 
háttere alapján meghatározott, eltérő tanulói összetételű iskolákba, mint a 4. évfolyamos 
diákok. A tanulók ilyen szempontú besorolása alig tér el a felmérésben részt vevő országo-
kat jellemző átlagos arányszámoktól, ugyanakkor az iskolák tanulói összetétele és a tanulók 
teljesítménye közötti összefüggés – főként matematikából – a nemzetközi átlagértéket és az 
egyes országok eredményeit vizsgálva is nagyon erős Magyarországon.

A tanárok tanítási tapasztalata

Az oktatás eredményességét nagymértékben meghatározzák a jól felkészült tanárok. A pe-
dagógusok formális képzettsége és folyamatos szakmai továbbképzése mellett a pályán 
töltött idő is összefügg a tanulók teljesítményével. A szakirodalomban nincs egyetértés a ta-
nítási tapasztalat és a diákok teljesítménye közötti kapcsolat erősségéről, de a vizsgálatok 
azt igazolták, hogy az első néhány tanítási évben a tapasztalat számottevő előnyt jelent 
a tanítás minősége szempontjából, a későbbiekben pedig nem lineáris összefüggés rajzolódik 
ki a pedagógusi pályán töltött idő és a tanulók eredménye között (Murnane–Phillips 1981; 
Rivkin–Hanushek–Kain 2000; Leigh 2010).

Általánosságban megfogalmazható, hogy a magasabb életkorú tanárok nagyobb tapaszta-
lattal rendelkeznek, mint fiatal kollégáik, ugyanakkor az idősebb pedagógusok nehezebben al-
kalmazkodnak az információs társadalom elvárásaihoz. Egy nagymintás, nemzetközi tanárvizs-
gálat rámutatott arra, hogy az OECD-országokban a tapasztaltabb tanárok mind a tanításhoz, 
mind a fegyelmezéshez kapcsolódó tevékenységekben magabiztosabbnak érzik magukat, mint 
a néhány éve pályán lévő társaik, leszámítva a digitális eszközök tanítási célú felhasználását, 
amelyben a pályakezdő tanárok a magabiztosabbak. A vizsgálat arra is rávilágított, hogy a 
tanárok tapasztalata, életkora és a tényleges tanításra-tanulásra fordított idő között pozitív 
összefüggés van: az 50 éves vagy idősebb pedagógusok a tanórák nagyobb részét képesek 
tényleges tanításra fordítani, mint a 30 évesnél fiatalabb tanárok (Balázsi–Vadász 2019).

4. évfolyam

A 36. táblázat a 4. évfolyamos tanulók tanárainak tanítási tapasztalatáról szolgáltat informá-
ciókat. A tanítókat/tanárokat négy kategóriába sorolták úgy, hogy a táblázatban balról jobbra 
haladva látjuk az egyre rövidebb tapasztalattal rendelkező tanárok arányát az országokban, 
az utolsó oszlopban pedig az oktatásban eltöltött évek átlagos száma szerepel.
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A felmérésben részt vevő országok átlagos arányai alapján a tanulók 41 százalékát olyan 
pedagógusok tanítják, akik több mint 20 éve vannak a pályán, és további 29 százaléknak 
a tanárai legalább 10 éve oktatják a matematikát. Összességében a felmért tanulók több mint 
kétharmada tanulja a matematikát nagy tapasztalattal, hosszú tanítási gyakorlattal rendelkező 
pedagógustól. A nemzetközi átlageredmények alapján a tanítók pályán eltöltött ideje és a ta-
nulók matematikateljesítménye között nincs szignifikáns összefüggés, mindössze annyi látszik, 
hogy a pályakezdő tanárok tanítványai néhány ponttal alacsonyabb eredményt értek el. Hasonló 
arányok és összefüggések figyelhetők meg a természettudomány esetében is.

Ha az országok adatait tekintjük át, változatos kép rajzolódik ki a pedagógusi kar ösz-
szetételéről. Törökországban, Bahreinben, Kuvaitban, Ománban, az Egyesült Arab Emírsé-
gekben, Pakisztánban, Katarban, Szingapúrban, illetve az európai országok közül Angliában, 
Svédországban és Máltán a tanárok átlagos tanítási tapasztalata 9–12 év, vagyis ezekben az 
országokban a tanárok átlagéletkora 40 év alatt van, és relatíve magas a pályájuk elején lévő 
tanárok aránya. Jellegzetes csoportot alkotnak a volt államszocialista országok, ahol a részt 
vevő országok átlagánál (17 év) szignifikánsan hosszabb tanítási tapasztalattal rendelkező 
pedagógusok dolgoznak: Lettországban és Litvániában 27, Oroszországban és Bulgáriában 
26, Grúziában, Szerbiában és Magyarországon 24, Szlovákiában 23 év az oktatásban töltött 
időszak átlagos hossza. Ezen országokhoz hasonlóan a 4. évfolyamos matematikatanárok 
két dél-európai országban is (Olaszország, Portugália) átlagosan 23, illetve 24 év oktatási 
tapasztalattal rendelkeznek. A tanítói kar elöregedése leginkább Litvániában jelenthet prob-
lémát, ahol a negyedikes tanítók 83 százaléka több mint 20 éve a pályán van, de Bulgáriá-
ban, Oroszországban, Szerbiában és Lettországban is nagyon magas az ebbe a csoportba 
tartozók aránya (74–77 százalék).

Magyarországon a pedagógusok tanítási tapasztalat szerinti megoszlása a volt 
államszocialista országokat jellemző arányokhoz hasonló: a matematika és a természettudo-
mány esetében is átlag feletti a legalább 20 éve pályán lévő tanítók aránya (68–71 százalék). 
Az átlagos oktatási tapasztalat (a matematikatanároknál 24 év, a természettudományoknál 
25 év) számai arra utalnak, hogy a negyedikes diákok tanárainak átlagéletkora 45 és 50 év 
között van Magyarországon. A tanítási tapasztalat és a tanulói teljesítmény között szignifi-
káns kapcsolat mutatható ki: a tapasztaltabb pedagógusok diákjai 21–27 ponttal magasabb 
átlageredményt értek el matematikából, mint az öt évnél rövidebb ideje pályán lévő tanárok 
tanítványai. A tanulók matematikateljesítménye szempontjából irreleváns, hogy a pedagógus 
10, 20 vagy hosszabb ideje van a pályán; a különbség csak az 5 évnél rövidebb ideje, illetve 
az ennél régebb óta tanító tanárok tanítványai között jelentkezik. A természettudomány 
esetében nem ilyen egyértelmű a kép: ezen a területen az 5–10 év tapasztalattal rendelkezők 
tanítványai szignifikánsan magasabb átlageredményt értek el, mint a néhány éve tanítók 
diákjai; a hosszabb tanítási tapasztalatot jelölő kategóriák között azonban nem egyenletesen 
oszlik el a tanulók átlagteljesítménye.

8. évfolyam

A nyolcadikosokat oktató pedagógusok tanítási tapasztalatait a 37. táblázat foglalja össze. 
A tanárokat itt is négy kategóriába sorolták úgy, hogy a táblázatban balról jobbra haladva 
látjuk az egyre rövidebb tapasztalattal rendelkezők arányát az egyes országokban, az utolsó 
oszlopban pedig az oktatásban eltöltött évek átlagos száma szerepel.

A nemzetközi átlag azt mutatja, hogy a tanulók 35 százalékát olyan pedagógusok ta-
nítják, akik több mint 20 éve vannak a pályán, és további 33 százaléknak a tanítója legalább 
10 éve dolgozik matematikatanárként. A pedagóguspályán töltött idő alapján a nyolcadikosok 
matematikatanárai hasonlóan oszlanak meg, mint a 4. évfolyamon, itt is elmondható, hogy 
a tanulók körülbelül kétharmada hosszabb tanítási gyakorlattal rendelkező tanárokkal dol-
gozik együtt az iskolában. A nemzetközi átlageredmények alapján a tanárok pályán eltöltött 
ideje és a tanulók matematikateljesítménye között gyenge összefüggés mutatkozik: azoknak 
a diákoknak van a legmagasabb átlagteljesítménye, akiket 20 éves tapasztalattal rendel-
kező tanár tanít (494 pont), és a legalacsonyabb annak a 14 százaléknak, akiket 5 évné l 
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keveseb b gyakorlattal rendelkező pedagógusok tanítanak (483 pont), de a különbség mind-
össze 11 pont. A természettudomány területén a tanítási tapasztalat nem gyakorol hatást 
a tanulók átlagteljesítményére.

Az oktatási rendszerek nagy szórást mutatnak a 8. évfolyamosokat tanító tanárok meg-
oszlása szerint. Az országok egy csoportjában (Törökország, Szaúd-Arábia, Szingapúr, Katar, 
Kuvait, Marokkó, Libanon, Jordánia, Ciprus, Norvégia) a matematikatanárok átlagos tanítási 
tapasztalata 10–13 év, vagyis ezekben az országokban a tanárok átlagéletkora 40 év alatt 
van, és relatíve magas a néhány év tapasztalattal rendelkező pedagógusok aránya. Az is 
lát ható, hogy az egykor államszocialista berendezkedésű országokban a nemzetközi átlagnál 
(16 év) hosszabb a tanárok átlagos pályán töltött ideje: Litvániában 29, Oroszországban és 
Magyarországon 26, Grúziában és Romániában 24 év.

Magyarországon a 8. évfolyamos matematikatanárok között is a nemzetközi átlagnál 
(35 százalék) szignifikánsan magasabb arányban képviseltetik magukat a legalább 20 év 
tapasztattal rendelkezők (70 százalék). A pályán töltött idő szempontjából hasonló tenden-
cia érvényesül az egykori „keleti blokkhoz” tartozó országokban mindkét mérési területen. 
A nyolcadikos tanulóka t tanítók átlagos oktatási tapasztalata (matematikatanároknál 26 év, 
a természettudomány-tanároknál 24 év) arra utal, hogy hazánkban a tanárok átlagéletkora 
45 és 50 év között van. A tanárok tanítási tapasztalata és a tanulók teljesítménye között 
sem matematikából, sem természettudományból nem érvényesül látványos összefüggés 
vagy tendencia, de érdemes kiemelni, hogy mindkét területen a 10 évnél több, de 20 évnél 
kevesebb tapasztalattal rendelkező tanárok tanítványai nyújtották a legmagasabb átlag-
teljesítményt.

A tanítást-tanulást hátráltató tényezők

Az iskolai légkört és a tanítás-tanulás folyamatát olyan tényezők is befolyásolják, amelyek 
a tanulók általános fizikai, lelki egészségével, illetve motivációival függnek össze. Ahhoz, 
hogy a tanulók egy feladaton vagy egy 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). Empirikus vizs-
gálatok alátámasztották, hogy a táplálkozási hiányosságok, a kialvatlanság és a fáradtság 
akadályozzák a tanulói eredményességet, és összefüggésben vannak az alacsony teljesít-
ménnyel (Taras 2005; Dewald–Meijer–Oort–Kerkhof–Bögels 2010). A biztonságos, rendezett 
iskolai környezetben is hátráltatja a sikeres tudásközvetítést, ha a tanulók rendszeresen 
hiányoznak vagy késnek az órákról (Osher– Dwyer– Jimerson 2006). 

A korábbi TIMSS és PIRLS nemzetközi vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy a fel-
sorolt nehézségek nem csak a tanulók egyéni teljesítményét befolyásolják, a hátráltató 
tényezők jelenléte a tanteremben az osztályok átlageredményeiben is tükröződik. A TIMSS 
2019 vizsgálatban a tanárok összesen nyolc tényező tanításra gyakorolt hatását értékelték, 
a tanulók eredményeit pedig a válaszok alapján kialakított skála kategóriáiba rendezve 
tudjuk összehasonlítani.

4. évfolyam

A tanítást-tanulást hátráltató tényezők megoszlását a 4. évfolyamon a 38. táblázat foglalja 
össze. A TIMSS tanári kérdőívben azt kérdezték meg a tanároktól, hogy milyen mértékben 
hátráltatja őket az adott osztály tanításakor a diákok előzetes tudásának hiánya, a tanulók 
nem elégséges táplálkozása, kialvatlansága, fegyelmezetlensége, érdektelensége, illetve 
a diákok nyelvi, mentális, érzelmi és pszichológiai problémái. A válaszok alapján három 
ka te góriát hoztak létre. A kismértékben kategóriába sorolták azokat a tanulókat, akiknek 
a tanárai szerint az oktatást a felsorolt nyolc tényező közül négy egyáltalán nem, négy pedig 
valamennyire hátráltatja. A nagymértékben kategóriába kerültek azok a diákok, akiknek 
az oktatását a tanári visszajelzések alapján négy jellemző nagyon, további négy jellemző 
pedig valamennyire gátolja. Az összes többi tanulót a valamennyire kategóriába sorolták. 
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A táblázatban az országok sorrendjét az határozza meg, hogy a tanulók hány százaléka jár 
olyan osztályba, ahol a már ismertetett tényezők kismértékben hátráltatják a tanulást-ta-
nítást tanárok szerint.

A részt vevő országok átlagos adatai alapján a matematika- és a természettudomány-
tanárok hasonló körülményekről számoltak be: 36 százalékuk szerint kismértékben, 59 száza-
lékuk szerint valamennyire, és mindössze 6 százalékuk szerint nagymértékben gátolják a vizs-
gált tényezők az eredményes tudásközvetítést. Az egyes kategóriákba tartozó diákok aránya 
alapján földrész- vagy kultúraspecifikus országcsoportokat nem lehet azonosítani, és azt sem 
lehet kijelenti, hogy az átlagosnál jobban teljesítő országok a táblázat egyik, a rosszabbul 
teljesítők pedig a másik részén foglalnak helyet. Vannak olyan oktatási rendszerek (például 
a japán, az albán, a koszovói, a cseh, és az észak-macedón), ahol a tanárok nagyobbik része 
úgy taníthat, hogy munkája közben kismértékben hátráltatják a diákok problémái vagy ér-
dektelensége. Az országok egy másik csoportjára (így például Litvániára, Marokkóra, Chilére, 
az Egyesült Államokra) az jellemző, hogy a diákok többsége olyan osztályban tanul, amelyben 
a tanár munkáját erőteljesen hátráltatják a diákokkal összefüggő, jellemzően iskolán kívüli 
problémák. A részt vevő országok átlagait tekintve a tanítást-tanulás t hátráltató tényezők 
jelenléte mindkét mérési területen összefügg a diákok eredményességével: matematikából 
és természettudományból is 41 pont a differencia a két szélső kategóriába tartozó tanulók 
átlageredménye között. Az egyes oktatási rendszerekben a tanulást hátráltató tényezők ered-
ményességre gyakorolt hatása erősen szóródik, de szinte valamennyi országról elmondható, 
hogy a tanulók a kevesebb problémával terhelt iskolai légkörben magasabb átlageredményt 
érnek el matematikából és természettudományból is.

Magyarországon a tanárok és a tanulók a nemzetközi átlaggal megegyező arányban 
oszlanak meg a kialakított csoportokban. A matematika- és a természettudomány-tanárok 
harmadát kismértékben akadályozzák a tanulók problémái, a pedagógusok 63 százaléka 
találkozik a diákok kialvatlanságából, érdektelenségéből, hiányzásából eredő nehézségekkel, 
és mindössze 4 százalékuk számolt be komolyabb akadályokról a felsoroltak miatt. A magyar 
tanulók teljesítménye a több nehézséggel terhelt közegtől a problémáktól szinte teljesen 
mentes légkör felé haladva emelkedik: matematikából 507, 516, illetve 543 pont, termé-
szettudományból 507, 523, illetve 544 pont az átlageredmény. A tanítást-tanulást hátráltató 
tényezők eredményekre gyakorolt hatása lényegében megegyezik a nemzetközi átlaggal: 
a két szélső kategóriába tartozó diákok átlagteljesítménye közötti különbség matematikából 
36, természettudományból 37 pont.

8. évfolyam

A 8. évfolyamosok tanítási-tanulási környezetére vonatkozó adatokat a 39. táblázat foglalja 
össze. A TIMSS tanári kérdőívben a 8. évfolyamosokat tanító tanároktól is azt kérdezték 
meg, hogy milyen mértékben hátráltatja őket az osztály tanításakor a diákok előzetes 
tudásának hiánya, a tanulók nem elégséges táplálkozása, kialvatlansága, fegyelmezetlen-
sége, érdektelensége, illetve a diákok nyelvi, mentális, érzelmi és pszichológiai problémái. 
A válaszok alapján három kategóriát hoztak létre a 4. évfolyamosoknál már ismertetett 
szempontok szerint. A táblázatban az országok sorrendjét az határozza meg, hogy a ta nulók 
hány százaléka jár olyan osztályba, ahol az említett tényezők kismértékben hátráltatják 
a tanulást-tanítást a tanárok szerint.

A részt vevő országok átlagos adatai alapján a matematika- és a természettudomány-
tanárok hasonló tapasztalatokról számoltak be: a pedagógusok negyede szerint kismérték-
ben, kétharmada szerint valamennyire és közel 10 százalékuk szerint nagymértékben gátol-
ják a kérdőívben vizsgált tényezők az eredményes tanítást-tanulást. Érdemes hangsúlyozni, 
hogy tanárok válaszai alapján a 8. évfolyamon gyakrabban kell szembenézni a tanítás során 
a diákok problémáiból adódó nehézségekkel, mint a 4. évfolyamon. Az egyes kategóriákba 
tartozó tanulók aránya alapján a 8. évfolyamon sem lehet az országokat földrajzi elhe-
lyezkedésük vagy kulturális hátterük alapján csoportosítani. Az oktatási rendszerek közül 
kizárólag Japánról mondható el, hogy a tanárok többsége anélkül taníthat, hogy a diákok 
problémái vagy érdektelensége komolyabban nehezítené a munkáját. Ugyanakkor Chilében, 
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Egyiptomban, Marokkóban és a Dél-afrikai Köztársaságban csak a tanárok kevesebb mint 
tizede taníthat ugyanilyen körülmények között. A nemzetközi átlagokat tekintve a tanítást-
tanulást hátráltató tényezők jelenléte mindkét mérési területen összefügg a diákok ered-
ményességével: matematikából 62 pont, természettudományból 58 pont a differencia a két 
szélső kategóriába tartozó tanulók átlageredménye között. Az egyes oktatási rendszerekben 
a tanulást hátráltató tényezők eredményességre gyakorolt hatása erősen szóródik, de szinte 
valamennyi országról elmondható, hogy a tanulók a kevesebb problémával terhelt iskolai 
légkörben magasabb átlageredményt érnek el matematikából és természettudományból. 
Az oktatást akadályozó tényezők teljesítményre gyakorolt hatása az oktatási rendszerek 
többségében a 8. évfolyamon nagyobb, mint a 4. évfolyamon.

Magyarországon a tanárok és a tanulók megoszlása a nemzetközi átlagnál pozitívabb 
oktatási környezetről árulkodik. Hazánkban az átlagosnál magasabb azoknak a matematika- 
és a természettudomány-tanároknak az aránya (41, illetve 37 százalék), akiket kismértékben 
befolyásolnak a tanulók problémái a tanítás során, és mindössze a pedagógusok 2–4 százalék a 
számolt be komoly nehézségekről a diákok kialvatlansága, érdektelensége vagy rendbontó 
magatartása miatt. A magyar tanulók teljesítménye a 8. évfolyamon is a több nehézségge l 
terhelt közegtől az akadályoktól szinte teljesen mentes légkör felé haladva emelkedik. Ter-
mészet tudományból 458, 519, illetve 552 pont a magyar tanulók átlageredménye, vagyis 
a két szélső kategóriába tartozó diákok teljesítménye között 94 pont a differencia, amely 
szignifikánsan magasabb, mint a nemzetközi átlag (58 pont). Matematikából csak két csoport 
átlageredményét lehet összehasonlítani, mert túl kevés tanuló jár olyan osztályba, ahol a ta-
nulást-tanítást hátráltató tényezők nagymértékben befolyásolják az oktatást. Az átlagtelje-
sítmények különbsége azonban így is (51 pont) meghaladja a nemzetközi átlagot (38 pont). 
Az eredmények arra utalnak, hogy hazánkban a tanulók egyéni nehézségei, problémái által 
befolyásolt iskolai klíma – a nemzetközi adatokkal párhuzamosan – erőteljesebb hatást gya-
korol a diákok átlagteljesítményére a 8. évfolyamon, mint a 4. évfolyamon. A tanulók kial-
vatlanságából, hiányzásából, érdektelenségéből fakadó nehézségek a magasabb év folyamon 
a nemzetközi átlagnál erősebben összefüggnek a tanulók teljesítményével, főként a termé-
szettudomány területén.

Fegyelem és biztonság a tanárok szerint

A diáktársak és a tanárok tisztelete, a tanárok, a szülők és a tanulók közötti együttműködés, 
a biztonságos és rendezett környezet egyaránt hozzájárulnak a pozitív iskolai klímához, és 
ezen keresztül javíthatják a tanulói teljesítményeket (Greenberg–Skidmore–Rhodes 2004). 
Nem igényel empirikus bizonyítást, hogy a kevés biztonsági vagy fegyelmezési problémával 
terhelt közeg, ahol a tanárok és a diákok biztonságban érzik magukat, stabil és eredményes 
teret biztosít a tanítási-tanulási folyamathoz. Az iskola akkor működik eredményesen, ha a 
normaszegő magatartásformák kezelése a tanár munkájának elenyésző részét teszi ki. Ezzel 
szemben azokban az intézményekben, ahol rendszeres problémát okoz a diákok magatartá-
sa, az átlagos teljesítménymutatók is romlanak, mert a tanulók biztonságérzete hatással van 
az iskolai eredményességre (Milam–Furr-Holden–Leaf 2010). Vizsgálatok arra is rámutattak, 
hogy ha egy tanuló bántalmazás vagy erőszak áldozata az iskolában, akkor a társaiba vetett 
bizalom és az iskolához fűződő érzelmi kapcsolat meggyengül, iskolai teljesítménye pedig 
alacsonyabb lesz (Furlong–Chung–Bates–Morrison 1995; Groanna–Selvin 1999).

4. évfolyam

A TIMSS-mérés a tanári kérdőívek vonatkozó kérdéseivel vizsgálta meg, hogy a pedagógusok 
mennyire tartják biztonságosnak az iskolát, illetve hogyan ítélik meg a tanulók magatartását. 
Az eredményeket a 40. 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 nyolc állítással 
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milyen mértékben értettek egyet a válaszadók. A táblázatban az országok a legbiztonságo-
sabb kategóriába tartozó tanulók aránya alapján csökkenő sorrendben szerepelnek, így első 
pillantásra áttekinthető, hogy a pedagógusok tapasztalatai alapján mely oktatási rendsze-
rekben a leginkább biztonságos és fegyelmezett az oktatás légköre.

A nemzetközi átlag szerint a tanulók nagyobb része (61 százalék) olyan iskolába jár, ame-
lyet a tanárok biztonságosnak és fegyelmezettnek ítéltek meg. Szinte az összes többi tanuló 
(36 százalék) olyan intézménybe jár, amelyet valamennyire biztonságosnak és fegyelmezettnek 
ítéltek, és a diákok 4 százaléka tanul olyan intézményben, amelyben komoly biztonsági problé-
mák vannak. A két szélső kategóriába tartozó tanulócsoportok matematikai átlagteljesítménye 
(495, illetve 507 pont) között 12 pont különbség van, természettudományi átlagteljesítménye 
(493, illetve 497 pont) között pedig mindössze 4 pont a differencia. A részt vevő országok 
összesített adatai alapján úgy tűnik, hogy a biztonságos, fegyelmezett légkör nem függ össze 
erősen a tanulók eredményeivel, egyes országokban azonban jól láthatóan érvényesül ez az 
összefüggés (például Németországban, Új-Zélandon vagy Törökországban).

Magyarországon a tanárok a nemzetközi átlagoktól eltérő tapasztalatokat jeleztek visz-
sza a kérdőívben. Hazánkban a tanulóknak kevesebb mint fele jár olyan iskolába, amelyet 
a pedagógusok válaszai alapján biztonságosnak és fegyelmezettnek nevezhetünk (a nem-
zetközi átlag 61 százalék), további 48 százalékuk valamennyire biztonságos környezetben 
tanulhat (a nemzetközi átlag 36 százalék). A biztonság szempontjából leginkább kihívással 
küszködő csoportba a diákok 7 százaléka tartozik (a nemzetközi átlag 4 százalék). Hazánk-
ban a fegyelmezett, biztonságos iskolai légkör és a tanulók eredménye között jól látható 
összefüggés rajzolódik ki: a kevésbé biztonságos környezettől a biztonságos felé haladva 
emelkedik a diákok átlageredménye matematikából (476, 524, illetve 532 pont) és termé-
szettudományból is (487, 529, illetve 534 pont). A tanárok válaszai alapján a valamennyire 
biztonságos iskolákban 56, illetve 42 ponttal magasabb átlageredményt értek el a tanulók, 
mint a kevésbé biztonságos intézményekben; a két pozitívabb környezetet leíró kategóriába 
tartozók teljesítménykülönbsége azonban mindössze 8, illetve 5 pont. Ez azt jelenti, hogy a 
tanulók eredményeiben érdemi különbség csak akkor mutatható ki, ha azokat az intézmé-
nyeket vizsgáljuk, ahol komoly fegyelmezési és biztonsági kihívások nehezítik a mindennapos 
oktatást; ezekben az iskolákban azonban a tanulók lemaradása jelentősnek mondható ma-
tematikából és természettudományból is. A változók közötti összefüggés valószínűleg mind 
a két irányból megfogalmazható: egyfelől a tanulók magasabb átlagteljesítményt nyújtanak 
biztonságos iskolai környezetben, másfelől azokban az intézményekben, ahol jól teljesítenek 
a diákok, kevesebb fegyelmezési problémával kell megküzdeniük a tanároknak.

8. évfolyam

Az iskola biztonságával és a tanulók magatartásával kapcsolatos tanári válaszokat a 41. táb-
lázat foglalja össze. A pedagógusoknak a tanári kérdőívben a nyolcadikosok esetében is 
ugyanazt a nyolc állítást kellett értékelniük. Válaszaik alapján három kategóriába (bizton-
ságos 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 mér-
tékben értettek egyet a válaszadók. A táblázatban az országok itt is a legbiztonságosabb 
kategóriába tartozó diákok aránya alapján csökkenő sorrendben szerepelnek.

A nemzetközi átlag szerint a tanulók 48 százaléka olyan iskolába jár, amelyet a tanárok 
biztonságosnak és fegyelmezettnek ítéltek meg, további 45 százalékuk olyan intézménybe 
jár, amelyet valamennyire biztonságosnak és fegyelmezettnek ítéltek, és 6 százalékuk tanul 
olyan intézményben, amelyben komoly biztonsági problémák vannak. Az arányok országon-
ként erősen szóródnak, de a nemzetközi átlagok és a legtöbb oktatási rendszer adatai azt 
mutatják, hogy a biztonsági, fegyelmezési nehézségek gyakoribbak a 8. évfolyamon, mint 
a 4. évfolyamon. Mivel a TIMSS-mérés két évfolyamán más országok vettek részt, azt nem 
tudjuk megválaszolni, hogy az arányok változását milyen mértékben befolyásolják a negye-
dikes és nyolcadikos felmérésben részt vevő országok jellemzői, illetve az iskolai környezet 
tényleges változásai. Valószínűleg az arányok elmozdulását részben életkori sajátosságok 
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befolyásolják: a nyolcadikos (13-14 éves) tanulók pusztán koruknál fogva gyakrabban fe-
gyelmezetlenek, mint a negyedikesek (9-10 éves). Az adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy 
a 8. évfolyamon az iskola biztonságossága és a fiatalok fegyelmezettsége szignifikánsan 
összefügg a diákok átlagteljesítményével: a biztonságosabb iskolai klíma felé haladva növek-
szik a tanulók átlagteljesítménye mindkét mérési területen. A nemzetközi átlagot tekintve 
a két szélső kategóriába tartozó tanulócsoportok matematika-átlagteljesítménye (460, illet-
ve 501 pont) között 41 pont különbség van, természettudomány-átlagteljesítménye (466, 
illetve 501 pont) között 35 pont a differencia. A két változó közötti összefüggés az oktatási 
rendszerek többségében is megfigyelhető.

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. Érdemes azt is kiemelni, hogy hazánkban a tanárok 
válaszai alapján a 4. és a 8. évfolyamon hasonló arányban kapcsolódnak biztonsági, fegyel-
mezési kihívások az oktatáshoz, vagyis a pedagógusok az általános iskola alsó és felső ta-
gozatán lényegében azonos körülmények között végezhetik a munkájukat. Magyarországon 
az iskolai környezet és a tanulók eredménye között a 8. évfolyamon is szignifikáns és a nem-
zetközi átlagnál erősebb a kapcsolat: a kevésbé biztonságos környezettől a biztonságos felé 
haladva emelkedik a diákok átlageredménye matematikából (465, 504, illetve 533 pont) és 
természettudományból is (473, 523, illetve 541 pont). A két szélső kategória között mindkét 
mérési területen 68 pont a különbség, és az egyes tanulócsoportok átlageredménye között is 
statisztikailag szignifikáns eltérés mutatható ki. Ez arra utal, hogy a 8. évfolyamon a 4. év-
folyamnál látottaknál erőteljesebben érvényesül az a tendencia, hogy minél kevesebb a fegyel-
mezési-biztonsági kihívás az iskolában, annál jobban teljesítenek a tanulók. Az összefüggés 
minden bizonnyal fordítva is igaz lehet: azokban az iskolákban, ahol eleve magasabb a tanulók 
átlagteljesítménye, kevesebb fegyelmezési problémával találkoznak a tanárok.

A MATEMATIkA- éS A TErMéSzET-
TudOMÁNy-OkTATÁS HATékONySÁGA 
néhány háTTéradaT Tükrében

Matematikaoktatás 

A tanítási órák száma

Az egy tanévben meghatározott tanórák számát és az ebből matematikára fordított órák 
számát tartalmazza a 21. és a 22. ábra.

A mérésben részt vevő országok nemzetközi átlaga alapján 4. évfolyamon a matematika-
órák aránya a tanítási órák arányához viszonyítva 17 százalék. A kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó országokban is a nemzetközi átlagnak megfelelő arány tapasztalható: Hongkong, a 
Koreai Köztársaság, Tajvan 15-15 százalék, Japán 17 százalék; Szingapúr eredménye itt is 
kiemelkedik: 21 százalék.

A hozzánk hasonló eredményt elérő országok közül Portugália esetében kiugróan magas 
a matematikaórák aránya az összes tanórához képest. Ez a 28 százalékos arány az összes 
részt vevő országot tekintve a legnagyobb. A többi, hasonlóan teljesítő ország esetében ez az 
arány Németországnál 18 százalék, Svédországnál 16 százalék, Lengyelországnál, Dániánál 
15-15 százalék, Törökországnál 14 százalék.

A magyar 4. évfolyamos tanulóknak egy tanévben átlagosan 140 a matematikaórájuk 
van, ami megegyezik a nemzetközi átlagértékkel.
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A matematikaórák számát vizsgálva megállapítható, hogy a tőlünk jobban teljesítő 
országokban is hasonló az óraszám (147-152), azonban míg a Koreai Köztársaságban csak 
101, addig Szingapúrban 211 a matematikaórák száma egy tanév során. A hasonlóan tel-
jesítő országok közül Portugáliában (250), Dániában (155) és Németországban (153) jóval 
magasabb a matematikaórák száma, míg Lengyelországban jóval alacsonyabb (111).

A 8. évfolyamos mérésben részt vevő országok adatai alapján a matematikaórák aránya 
az összes tanórához képest 13 százalék. A kiemelkedően jó eredményt elérő országoknál is 
hasonló arány tapasztalható (Szingapúr 14 százalék, Tajvan 13 százalék, Koreai Köztársa ság 
11 százalék, Japán 13 százalék, Hongkong 16 százalék, Oroszország 14 százalék), a mate-
matikaórák száma 105 és 157 tanóra között van.

A magyar 8. évfolyamos tanulókhoz hasonló teljesítményt nyújtó országokban a ma-
tematikaórák összes tanórához viszonyított aránya 11–14 százalék között van, a számuk 
pedig 108 és 158 közötti.

A magyar 8. évfolyamos tanulóknak egy tanévben átlagosan 115 a matematikaórájuk 
van, ez megegyezik a nemzetközi átlaggal. A nálunk jobban teljesítő országok között vannak 
olyanok, amelyeknél magasabb, és olyanok is, amelyeknél alacsonyabb a matematikaórák 
száma egy tanév során.

Számítógép-használat a matematikaórákon

A tanári kérdőívben megkérdezték a 4. és a 8. évfolyamon matematikát tanító tanárokat, 
hogy a tanulók rendelkezésére áll-e számítógép a matematikaórákon. Az erre vonatkozó 
adatokat a 42. és a 43. táblázat tartalmazza.

4. évfolyam
A 4. évfolyamos mérésben részt vevő országok közül Máltán és Új-Zélandon áll legnagyobb 
arányban a tanulók rendelkezésére (több mint 90 százalék) számítógép a matematikaórá-
kon. Ráadásul Máltán a tanulók közel kétharmada egyedül használhatja a számítógépet, 
nem más tanulókkal közösen. Az európai országok közül az északi országokban figyel-
hető meg, hogy a tanulók igen jelentős része használja matematikaórán a számítógépet: 
Dániá ban 87 százalék, Svédországban 85 százalék, Norvégiában 76 százalék, Hollandiában 
71 százalék, Észak-Írország 69 százalék, Finnország 65 százalék. A diákoknak körülbelül 
a fele alkalmazza a számítógépet a matematikaórákon flamand Belgiumban (52 százalék), 
Litvániában (51 százalék) és Németországban (48 százalék). A tanulók körülbelül harma-
da (30-35 százalék) használ számítógépet matematikaórán Lettországban (34 százalék), 
Spanyol országban (33 százalék) és Magyarországon (31 százalék).

A környező országok is igen eltérő arányt mutatnak, mert Ausztriában 44 százalék, 
Csehországban 29 százalék, Szlovákiában 14 százalék, Szerbiában és Bosznia-Hercegoviná-
ban 13-13 százalék a matematikaórán számítógépet használó tanulók aránya.

A jól teljesítő országok esetében széles skálán mozog azon tanulók aránya, akik ren-
delkezésére áll számítógép a matematikaórákon: Szingapúrban 46 százalék, Hongkong-
ban 81 százalék, a Koreai Köztársaságban 34 százalék, Tajvanon 23 százalék, Japánban 
59 százalék.

A számítógép-használat hatással lehet a tanulók teljesítményére is. A részt vevő orszá-
gok közül 13-ban a számítógépet használó tanulók értek el legalább 10 ponttal magasabb 
pontszámot a számítógépet nem használó társaiknál. A tanórán számítógépet használók 
és nem használók teszten elért teljesítménye között akár több mint 50 pontos különbség 
is adódhatott egy országon belül (Dél-afrikai Köztársaság, Marokkó). Az 58 ország közül 
4-nél a tanórán számítógépet nem használó tanulók átlagpontszáma magasabb több mint 
10 ponttal a számítógépet használó társaikénál. A magyar tanulóknál tapasztalható 3 pontos 
különbség a mérés hibája miatt nem szignifikáns, tehát úgy tűnik, nincs különbség a két 
csoport eredménye között. 

A számítógép-használat során fontos az is, hogy a tanulók egyedül vagy közösen hasz-
nálják az órán a számítógépet. Azokban az országokban, ahol a tanulók több mint 70 szá-
zalékának áll rendelkezésére matematikaórákon a számítógép, már 30 százalék feletti azon 
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tanulók aránya, akik nem mással megosztva használják a számítógépet. Az európai országok 
közül ez csak Máltán, Dániában, Svédországban, Norvégiában és Hollandiában figyelhető 
meg. Az európai országok zömére az jellemző, hogy az iskola számítógépeit a tanulók na-
gyobb része megosztva vagy csak alkalmanként használhatja a matematikaórákon.

A tanárokat arról is kérdezték, hogy mennyire gyakran használják a számítógépet a ta-
nulók tanulásának segítésére az órákon (44., 45. táblázat). A kiemelkedő eredményt elérő 
országoknál az tapasztalható, hogy a tanár jellemzően a tanulók jelentős részénél soha nem 
alkalmazza órán a számítógépet erre a célra. Az Egyesült Államokban és Hollandiában a tanulók 
36, illetve 43 százalékánál szinte napi szinten használják a tanárok a számítógépet a tanulás 
segítésére.

A TIMSS-mérésben most került sor először arra, hogy a tanulók elektronikus felületen 
oldhatták meg a matematikafeladatokat. Érdekes lehet megvizsgálni azt, hogy az egyes 
országok tanulói mennyire vannak hozzászokva ahhoz, hogy számítógépen töltsék ki a ma-
tematikatesztet. A tanárok válaszai alapján a 46. és a 47. táblázat tartalmaz erre vonatkozó 
adatokat.

A kiemelkedő teljesítményt nyújtó országok közül Szingapúrban a tanulók 54 száza-
léka, Hongkongban 45 százaléka, a Koreai Köztársaságban 93 százaléka, Tajvanon 75 szá-
zaléka, Japánban 92 százaléka még soha nem töltött ki számítógépen matematikatesztet. 
Az európa i országok közül Franciaországban (94 százalék), Ausztriában (94 százalék), Por-
tugáliában (91 százalék), Németországban (88 százalék), Lengyelországban, Svédországban 
(71 százalék) is magas azon tanulók aránya, akik soha nem írtak még matematikatesztet 
számítógépen, akárcsak Magyarországon, ahol ez az arány 78 százalék. A tanulók közel fele 
(45–55 százalék) havonta egy vagy több alkalommal is találkozik ilyen tesztekkel Grúziá-
ban, Máltán, az Egyesült Államokban, Kazahsztánban és az Egyesült Arab Emírségekben. 
Évente egyszer vagy kétszer ír számítógépen matematikatesztet a tanulók több mint fele 
Norvégiában (74 százalék), Észak-Írországban (70 százalék), Dániában (64 százalék) és 
Ausztráliában (56 százalék).

A hazánknál jobb eredményt elérő országok közül Angliában, Csehországban, az Egye-
sült Államokban, Észak-Írországban, Finnországban, Hollandiában, Lettországban, Litvániá-
ban és Norvégiában magasabb a számítógépes tesztet kitöltő tanulók aránya, mint nálunk, 
de akadnak olyan országok is, amelyeknél a miénknél alacsonyabb ez az arány, pl. Ausztriá-
ban, flamand Belgiumban és Írországban.

8. évfolyam
A 8. évfolyamos mérésben részt vevő országok közül a tanulók több mint háromnegyedének 
áll rendelkezésére számítógép a matematikaórákon: Svédországban (89 százalék), Norvégiá-
ban (82 százalék), Új-Zélandon (81 százalék) és Ausztráliában (76 százalék). Ezekben az 
or szágokban magas a számítógépet nem másokkal megosztva használó tanulók aránya is.

A tanulóknak több mint a fele használhatja a számítógépet matematikaórákon Japánban, 
Finnországban, az Egyesült Arab Emírségekben és az Egyesült Államokban is. Magyarorszá-
gon a tanulók 42 százaléka használja a számítógépet matematikaórán, ez a nemzetközi átlag 
felett van, és az európai országokat tekintve a három északi ország (Svédország, Norvégia, 
Finnország) után következünk. 

A 8. évfolyamos tanulóinknál jobb eredményt elérő országok közül megelőzzük Hong-
kongot (37 százalék), Szingapúrt (35 százalék), Tajvant (35 százalék), a Koreai Köztársa-
ságot (29 százalék) és Oroszországot (31 százalék) is, Japánban azonban magasabb ez az 
arány (54 százalék). A teszten hozzánk hasonló eredményt elérő országokban a tanulók 
nagyobb arányban használják a számítógépet matematikaórán Ausztráliában (76 százalék), 
az Egyesült Államokban (72 százalék) és Finnországban (55 százalék), míg a diákok kisebb 
hányada fér a számítógéphez Litvániában (41 százalék), Izraelben (33 százalék), Írországban 
(31 százalék) és Angliában (24 százalék).

A részt vevő 39 ország közül 18-ban a tanórán számítógépet használók legalább 
10 ponttal magasabb átlagpontszámot értek el a teszten, mint számítógépet nem használó 
társaik (Litvánia 12, Svédország 13, Olaszország 18, Egyesült Államok 23 ponttal). 4 olyan 
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ország van, ahol a tanórán számítógépet nem használó tanulók legalább 10 ponttal értek el 
jobb eredményt a teszten. A magyar tanulók esetében tapasztalható 1 pont különbség nem 
jelentős, nincs különbség a két csoport eredményében.

A részt vevő országok többségére az jellemző, hogy az iskola számítógépeit a tanulók 
nagyobb része megosztva vagy csak alkalmanként használhatja a matematikaórákon, mind-
össze 5 olyan ország van (Svédország, Norvégia, Új-Zéland, Ausztrália, Egyesült Államok), 
ahol a tanulók több mint 50 százalékának van saját számítógépe a tanórákon.

A 8. évfolyamon tanító matematikatanárokat arról is kérdezték, hogy mennyire gyakran 
használják a számítógépet a tanulók tanulásának segítésére a matematikaórákon. A kiemel-
kedő eredményt elérő országoknál az figyelhető meg, hogy a tanár jellemzően a tanulók 
jelentős részénél (több mint 70 százalékánál) soha nem használja órán a számítógépet a ta-
nulás segítésére. Hazánkban ez az arány 65 százalék, míg a nemzetközi átlag 68 százalék. 
Kiemelkedik az országok sorából Ausztrália, az Egyesült Arab Emírségek és Új-Zéland, ahol 
a tanárok a tanulók 25, 23, illetve 21 százalékánál szinte napi szinten alkalmazzák a számító-
gépet a tanulás segítésére. A többi országban jóval alacsonyabb ez az arány.

A 8. évfolyamos eredmények alapján megállapítható, hogy a kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó országok közül Szingapúrban a tanulók 53 százaléka, Tajvanon 68 százaléka, a Koreai 
Köztársaságban 94 százaléka, Japánban 97 százaléka, Hongkongban 65 százaléka, Orosz-
országban 47 százaléka még soha nem töltött ki digitálisan matematikatesztet. A magyar 
8. évfolyamos diákok kétharmada még sohasem töltött ki számítógépen matematikatesztet. 
Az európai országok közül Írország, Litvánia, Anglia és Finnország diákjai hasonló átlag-
eredményt értek el a mérésben, de az ír és angol tanulók a magyar tanulóknál nagyobb 
arányban (84, illetve 71 százalék) nem találkoztak még számítógépen írt matematikateszttel, 
míg a finn és litván diákoknak mindössze 55, illetve 35 százaléka nem töltött még ki ilyen 
formában matematikatesztet. Évente egyszer vagy kétszer találkozik számítógépen kitölt-
hető matematikateszttel a tanulók több mint fele Norvégiában és Franciaországban, míg 
havonta egy vagy több alkalommal ír ilyen tesztet Kazahsztán és az Egyesült Arab Emírségek 
tanulóinak többsége.

Természettudomány-oktatás

Az eredményes oktatásnak számos feltétele van. Ezek egy része törvényileg, illetve tanter-
vileg szabályozott, így például az is, hogy egy adott országban hány órában szabják meg 
a különböző tantárgyak oktatását. Vannak tárgyi feltételei, ilyen például a természettudo-
mányi laborok megléte vagy éppen hiánya. 

A tanítási órák száma

A tanítási idő eredményességre gyakorolt hatását 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 lehetőségei-
nek lényeges forrása, és ha az oktatással összefüggésben minden más feltétel nagyjából 
azonos, akkor a több tanóra hatása a több tanulás révén valószínűleg az eredményekben 
is jelentkezik. A 23. és 24. ábra az igazgatók és a tanárok válaszai alapján készült. Az első 
oszlopok egy tanév összes óraszámát 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 számítható ki minden ország esetében az egy évre eső összes óra-
szám. Az ábrák a természettudomány oktatására egy tanévben szánt idő szerint állítják 
sorrendbe az országokat.
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Természetesen nem állapítható meg pozitív összefüggés a természettudomány okta-
tására fordított órák száma és az egyes országok TIMSS 2019-ben elért átlageredménye 
között, hiszen több gyengébb teljesítményt mutató ország is nagy óraszámban foglalkozik a 
természettudománnyal (pl. a Fülöp-szigetek, a Dél-afrikai Köztársaság és Katar), míg az el-
lenkezőjére is találunk példát, jó eredményt elért országok is gyakran kimondottan alacsony 
óraszámot állapítanak meg a tantervükben (ilyen például Anglia). A diákok tudása közötti 
különbség tehát elsősorban az eltérő oktatási elképzelésekkel magyarázható, és ezek között 
mind az eredményesség, mind a hatékonyság tekintetében nagy különbségek lehetnek. En-
nek minden részlete nem derül ki a háttérkérdőívekből, de a 8. évfolyam esetében látható, 
hogy a természettudományi tantárgyakat integráltan és különállóan kezelő oktatási rend-
szerek óraszámai között milyen hatalmas különbségek vannak. A tantárgyakat különállóan 
tanuló orosz diákoknak 220 természettudományos tárgyú órájuk van évente, míg az integrált 
oktatásban részesülő koreai diákoknak mindössze 87. Árnyalja a képet, hogy Oroszországban 
az összes tanóra több mint egynegyede természettudományos tárgyú, miközben a Koreai 
Köztársaság tantervében kevesebb mint 10 százalék. Az orosz diákok 543 képességpontot 
értek el a 8. évfolyamos természettudomány-vizsgálatban, a koreai diákok pedig 561-et. 
Érdemes tehát megvizsgálni azt, hogy a legjobb eredményt elért országok a természet-
tudomány oktatásának melyik módját választják, ehhez milyen óraszámot rendelnek, 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 73 órában tanítják a termé-
szettudomány tantárgyat, ez az összes óraszámuk mintegy 8,2 százalékát teszi ki. Tíz 
olyan ország is van, amelynek 100 vagy annál is több természettudományos témájú órája 
van: Fülöp-szigetek (158), a Dél-afrikai Köztársaság (145), Pakisztán (139), Omán (120), 
az Egyesült Arab Emírségek (119), Bahrein (118), Spanyolország (110), Törökország (109), 
Portugália (104) és Katar (101). Ezekben az országokban nem csak az összóraszám magas, 
de az összes tanórához viszonyítva is magas a természettudomány-órák aránya, mintegy 
11-13 százalék. E tíz ország közül csak Törökország és Spanyolország eredménye található 
a TIMSS-vizsgálat 500 pontos skálaátlaga felett. 

A legjobb eredményt elért távol-keleti országok közül Japán (92 óra 10,2 százalék), 
Tajvan (86 óra, 9,0 százalék) és Szingapúr (84 óra, 8,3 százalék) a nemzetközi átlagot meg-
haladó óraszámban foglalkozik természettudománnyal, akárcsak az országok első feléhez 
tartozó két észak-amerikai állam, az Egyesült Államok (83 óra, 7,5 százalék) és Kanada 
(80 óra, 8,4 százalék). 

Három skandináv ország: Svédország (75 óra, 8,8 százalék), Dánia (74 óra, 7,1 szá-
zalék) és Finnország (71 óra, 9,5 százalék), valamint a távol-keleti államok közül a Koreai 
Köztársaság (71 óra, 10,2 százalék) tanterve a TIMSS-vizsgálat viszonyítási rendszerében 
átlagos mennyiségű időt szán a természettudományos műveltség elsajátítására a 4. év-
folyamon.

Jó néhány oktatási rendszer, közöttük több sikeresebb is, rendkívül alacsony, 40 vagy 
annál kisebb óraszámban tanítja a természettudományt a fiatalabb korosztály számára. 
Ilyen többek között Hollandia (35 óra, 3,3 százalék) és Írország (34 óra, 3,7 százalék), ahol 
az óraszám a skálaátlag felét sem éri el.

Magyarországon a környezetismeret tantárgyat a mérésben részt vett iskolák évi 
56 órában tanítják. Figyelembe véve azt, hogy a tantárgy keretein belül számos, nem szo-
rosan a természettudományhoz tartozó témakörrel is foglalkoznak a diákok, a valós óraszám 
ennél kevesebb.

8. évfolyam
A 8. évfolyamos mérésben részt vevő országoknak átlagosan 137 természettudományos 
tartalmú órájuk van évente, ez az összes tanóra mintegy 13,4 százaléka.
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A legmagasabb óraszámok (188–243 óra/tanév) főként a természettudományt külön-
álló tantárgyakban oktató országokban figyelhetők meg. Ezekben az országokban a ter-
mészettudományos tárgyú órák száma az összes óraszám egyötödét-egynegyedét teszi 
ki. Libanonon kívül jellemzően a szovjet utódállamok (Grúzia, Kazahsztán, Oroszország és 
Litvánia), valamint Románia és Magyarország tanítja önálló tantárgyként a természettudo-
mány különböző területeit.

A 24. ábrán látható, hogy az olyan kiválóan teljesítő országok, mint Szingapúr, Tajvan, 
Japán, Ausztrália vagy az Egyesült Államok évi 112–140 órában tanítanak természettudo-
mányt, ami a diákok évi összes óraszámának mindössze 10–13 százaléka. A Koreai Köz-
társaság és Írország esetében ez a szám és ez az arány még alacsonyabb, hisz az évi 87 óra 
az oktatásra fordított összes időnek csak mintegy 9 százaléka.

A magyar tanterv alapján a természettudomány egyes területeit önálló tantárgyként 
oktatják a 8. évfolyamon. A felmérésben részt vett diákjaink évente átlagosan 214 órát 
töltenek biológia-, kémia-, fizika- és földtudomány-órákon, és ez az évi összes óraszámnak 
(899) mintegy egynegyede.

Természettudományi laboratórium

A természettudomány tárgyi feltételei közül azt vizsgálta a TIMSS, hogy az egyes országok-
ban a diákok hány százaléka tanul olyan iskolában, ahol szaklaboratórium áll rendelkezésre 
a természettudomány oktatásához, és hány százalékuk jár olyan intézménybe, ahol ez nem 
adott. Nehéz összefüggést megállapítani a tekintetben, hogy van-e szignifikáns különb-
ség a diákok eredményei között e változó mentén, egyszerűen azért, mert a 4. évfolyam 
esetében 8, a 8. évfolyam esetében 17 olyan országot találunk, ahol nincs vagy elhanya-
golhatóan kicsi azoknak a diákoknak a száma, akik labor nélküli iskolában tanulnak (48. és 
49. táblázat). Ezekben az országokban nem képezhető ehhez a változóhoz átlageredmény. 
Öt ország esetében ennek az ellenkezőjéről van szó, vagyis laborral rendelkező iskolában 
tanuló diákból van kevés.

Ha a vizsgálatban részt vett összes tanulót vizsgáljuk, akkor a 4. évfolyam esetében azt 
látjuk, hogy 10 képességponttal jobb eredményt ért el az a 36 százaléknyi diák (496 pont), 
akik jó tárgyi feltételek mellett tanulnak, mint azok, akiknek az iskolájában nincs szaklabor 
(486 pont). Ez a különbség a 8. évfolyam esetében sokkal nagyobb, 37 képességpont. A diá-
kok 85 százaléka ennyivel ért el jobb eredményt (494 pont) annál a 15 százaléknál, akiknek 
nem áll rendelkezésére szaklabor (457 pont). 

A 4. évfolyamon legjobb eredményt elért tíz ország közül a négy távol-keleti országban 
90 százaléknál több gyerek tanul laborral felszerelt iskolában. Az egykori három szovjet 
tagállamban, Litvániában (48 százalék), Lettországban (36 százalék) és Oroszországban 
(33 százalék) ez az arány a TIMSS-ben részt vett országok átlagának közelében van (36 szá-
zalék). 

A 8. évfolyamon legjobb eredményt elért tíz ország közül, ahová Magyarország is tarto-
zik, hatban (Ausztrália, Írország, Japán, a Koreai Köztársaság, Szingapúr és Tajvan) a diákok 
99-100 százaléka tanul szaklaborral rendelkező iskolában. Finnországban (87 százalék) és 
Oroszországban (79 százalék) ez az arány a TIMSS-ben részt vett országok átlagának kö-
zelében van (85 százalék).

A 4. évfolyamos magyar diákok 9 százaléka, a 8. évfolyamosok 26 százaléka tanul úgy, 
hogy az iskolájában van természettudományi labor, ennek hiányában jellemző azonban 
a természettudományos szaktantermek megléte. Mindkét korosztály esetében mutatko-
zik különbség a két diákcsoport eredményei között, a 4. évfolyamon 19, a 8. évfolyamon 
31 ponttal értek el magasabb átlageredményt a jobb feltételek között tanuló diákok. 

170. o.
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Ábrák, táblázatok

Otthoni környezet

30. táblázat Tanulást segítő otthoni erőforrások TIMSS2019
M a t e m a t i k a4

Ország
Sok erőforrás Valamennyi erőforrás Kevés erőforrás

Átlag- 
indexértékTanulók 

aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 
aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 

aránya (%) Átlag pontszám

Koreai Köztársaság 53 (1,6) 624 (2,1) 47 (1,6) 574 (2,4) 0 (0,1) ~ ~ 11,9 (0,06)
Svédország r 39 (1,9) 562 (3,0) 60 (1,8) 510 (2,8) 2 (0,4) ~ ~ 11,2 (0,08)
Dánia s 37 (1,5) 564 (2,9) 62 (1,5) 526 (3,1) 1 (0,2) ~ ~ 11,3 (0,04)
Kanada s 36 (1,7) 546 (2,1) 64 (1,7) 511 (3,8) 0 (0,1) ~ ~ 11,3 (0,05)
Észak-Írország s 35 (1,8) 626 (4,5) 63 (1,7) 565 (3,6) 1 (0,3) ~ ~ 11,1 (0,07)
Finnország 35 (1,1) 567 (2,5) 65 (1,1) 520 (2,5) 1 (0,1) ~ ~ 11,2 (0,04)
Írország 34 (1,4) 587 (2,6) 64 (1,5) 535 (2,7) 1 (0,3) ~ ~ 11,1 (0,05)
Norvégia s 33 (1,5) 583 (3,9) 66 (1,5) 540 (3,1) 1 (0,2) ~ ~ 11,5 (0,05)
Szingapúr 31 (1,0) 665 (3,4) 67 (1,0) 612 (4,0) 1 (0,2) ~ ~ 11,0 (0,04)
Ciprus 29 (1,4) 570 (3,1) 70 (1,3) 522 (2,7) 1 (0,2) ~ ~ 10,9 (0,05)
Franciaország 28 (1,5) 538 (2,8) 69 (1,4) 471 (2,9) 3 (0,3) 419 (9,3) 10,8 (0,06)
Németország s 27 (1,4) 572 (3,1) 72 (1,4) 521 (2,7) 1 (0,3) ~ ~ 10,8 (0,05)
Magyarország 27 (1,4) 574 (3,0) 68 (1,4) 513 (2,5) 5 (0,8) 432 (7,6) 10,6 (0,07)
Belgium (flamand) 27 (1,1) 567 (2,5) 71 (1,1) 525 (2,1) 3 (0,4) 472 (6,9) 10,7 (0,04)
Hongkong 27 (1,6) 636 (4,3) 67 (1,5) 595 (3,0) 6 (0,6) 561 (7,4) 10,5 (0,08)
Málta r 27 (0,7) 553 (2,8) 72 (0,7) 504 (1,7) 1 (0,2) ~ ~ 10,8 (0,03)
Csehország r 24 (1,1) 582 (3,2) 75 (1,1) 530 (2,7) 1 (0,2) ~ ~ 10,8 (0,04)
Ausztria 22 (1,0) 584 (2,7) 75 (1,0) 531 (2,0) 2 (0,3) ~ ~ 10,6 (0,04)
Lengyelország 22 (1,1) 568 (3,9) 77 (1,0) 509 (2,6) 1 (0,2) ~ ~ 10,6 (0,05)
Spanyolország 20 (1,2) 547 (2,8) 75 (1,2) 500 (2,8) 4 (0,6) 447 (9,4) 10,4 (0,06)
Tajvan 20 (1,1) 637 (2,5) 74 (1,1) 593 (1,9) 5 (0,5) 542 (8,2) 10,4 (0,05)
Lettország 19 (1,0) 578 (3,4) 79 (1,0) 541 (2,5) 2 (0,3) ~ ~ 10,6 (0,04)
Portugália 19 (1,1) 574 (3,3) 76 (1,1) 521 (2,7) 5 (0,5) 466 (6,3) 10,2 (0,06)
Szlovákia 19 (1,2) 560 (4,2) 74 (1,4) 507 (2,6) 7 (1,3) 416 (8,5) 10,2 (0,08)
Litvánia r 16 (1,1) 592 (5,1) 82 (1,0) 535 (2,8) 2 (0,3) ~ ~ 10,4 (0,05)
Grúzia 15 (1,0) 513 (5,5) 82 (1,1) 478 (4,1) 4 (0,6) 445 (15,7) 10,3 (0,06)
Oroszország 14 (1,1) 597 (3,8) 84 (1,1) 564 (3,4) 3 (0,5) 537 (12,2) 10,3 (0,06)
Bulgária 13 (0,8) 578 (3,1) 69 (1,9) 526 (2,7) 18 (2,1) 440 (12,5) 9,6 (0,09)
Szerbia 13 (1,0) 574 (3,9) 83 (1,1) 506 (2,5) 4 (0,6) 387 (13,9) 10,0 (0,05)
Japán 12 (0,7) 637 (3,8) 87 (0,7) 589 (1,7) 1 (0,2) ~ ~ 10,3 (0,04)
Katar r 11 (0,9) 512 (7,4) 87 (1,0) 451 (3,6) 2 (0,3) ~ ~ 10,2 (0,04)
Horvátország 10 (0,7) 549 (3,6) 87 (1,0) 508 (2,2) 3 (0,9) 448 (15,2) 9,9 (0,05)
Olaszország 10 (0,8) 552 (4,4) 83 (0,9) 515 (2,5) 7 (0,8) 491 (5,3) 9,8 (0,06)
Montenegró r 9 (0,5) 507 (5,2) 87 (0,6) 454 (2,1) 4 (0,3) 384 (9,8) 10,0 (0,03)
Bahrein 8 (0,5) 520 (5,9) 88 (0,6) 480 (2,7) 4 (0,3) 461 (6,1) 9,9 (0,03)
Észak-Macedónia 7 (0,9) 550 (7,6) 78 (1,5) 485 (4,7) 15 (1,6) 406 (9,4) 9,3 (0,09)
Kazahsztán 6 (1,0) 552 (9,5) 90 (1,0) 511 (2,4) 4 (0,5) 491 (5,8) 9,8 (0,06)
Törökország 6 (0,7) 625 (5,9) 68 (1,6) 543 (3,8) 26 (1,6) 450 (6,1) 8,7 (0,08)
Örményország 5 (0,6) 534 (5,4) 86 (0,8) 500 (2,4) 9 (0,7) 469 (6,1) 9,5 (0,05)
Albánia 5 (0,7) 577 (6,4) 65 (1,7) 505 (3,3) 30 (1,9) 467 (6,0) 8,6 (0,08)
Bosznia-Hercegovina 5 (0,5) 517 (6,0) 89 (0,7) 453 (2,2) 6 (0,5) 410 (6,7) 9,3 (0,05)
Irán 5 (0,7) 537 (8,7) 70 (1,5) 453 (3,4) 25 (1,4) 405 (7,2) 8,7 (0,07)
Omán 4 (0,4) 505 (6,8) 86 (0,6) 436 (4,0) 10 (0,6) 391 (7,4) 9,4 (0,04)
Chile 4 (0,4) 516 (6,4) 86 (0,7) 444 (2,9) 10 (0,6) 401 (4,6) 9,3 (0,04)
Kuvait r 4 (0,5) 447 (14,3) 93 (0,5) 388 (4,9) 2 (0,4) ~ ~ 9,8 (0,04)
Koszovó 4 (0,6) 503 (7,4) 84 (0,8) 448 (2,7) 12 (0,8) 415 (6,1) 9,1 (0,05)
Szaúd-Arábia 3 (0,3) 466 (8,2) 88 (0,7) 403 (3,5) 9 (0,7) 383 (7,4) 9,4 (0,05)
Azerbajdzsán 2 (0,3) ~ ~ 86 (0,8) 525 (2,5) 12 (0,8) 495 (5,3) 9,1 (0,04)
Dél-afrikai Köztársaság r 2 (0,3) ~ ~ 74 (1,0) 385 (3,7) 24 (1,0) 349 (3,4) 8,5 (0,05)
Marokkó 1 (0,2) ~ ~ 39 (1,4) 413 (6,5) 60 (1,4) 369 (5,8) 6,9 (0,08)
Pakisztán r 0 (0,2) ~ ~ 62 (2,7) 333 (14,5) 38 (2,8) 325 (12,4) 8,0 (0,14)
Fülöp-szigetek 0 (0,1) ~ ~ 66 (1,8) 313 (6,8) 34 (1,8) 270 (5,8) 8,1 (0,07)
Ausztrália – – – – – – – – – – – – – –
Anglia – – – – – – – – – – – – – –
Hollandia – – – – – – – – – – – – – –
Egyesült Államok – – – – – – – – – – – – – –
Új-Zéland x 42 (1,6) 549 (3,6) 57 (1,6) 486 (4,1) 1 (0,2) ~ ~ 11,4 (0,06)
Egyesült Arab Emírségek x 12 (0,4) 557 (2,5) 87 (0,4) 495 (2,3) 1 (0,1) ~ ~ 10,4 (0,02)
Nemzetközi átlag  17 (0,1) 562 (0,7) 75 (0,2) 498 (0,5) 8 (0,1) 433 (1,5)

   
TIMSS2019
Természettudomány4

Magyarország  27 (1,4) 579 (2,5) 68 (1,4) 519 (2,4) 5 (0,8) 442 (10,3) 10,6 (0,07)
Nemzetközi átlag  17 (0,1) 557 (0,8) 75 (0,2) 488 (0,5) 8 (0,1) 414 (1,7)

Folytatás a következő oldalon
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Az index a szülők válaszai alapján készült, kivéve a könyvek számát és a tanulást segítő eszközöket, amelyek a tanulói kérdőívben szerepeltek.
A tanulók a szülők/gondviselők válaszai alapján egy indexértéket kaptak aszerint, hogy a vizsgált öt erőforrás közül mennyi érhető el számukra. Legalább 11,8-as 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 egyik szülő diplomás munkakörben dolgozik. 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, nincs internetkapcsolat, a tanulónak nincs saját szobája, 
10 vagy annál kevesebb gyerekkönyv van az otthonukban, egyik szülőnek sincs érettséginél magasabb végzettsége, egyik szülő sem kisvállalkozó, és nem dolgozik diplomát igénylő munkakörben. 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 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 legalább 40%-áról, de kevesebb mint 50%-áról van adat.
Forrás:  IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.

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. Néhány általános iskolai osztály vagy nem járt iskolába
2. Internetkapcsolat vagy saját szoba 2. Általános iskola (8 évfolyam)
3. Internetkapcsolat és saját szoba 3. Szakmunkásképző, szakközépiskolai vagy gimnáziumi

    érettségi
Szülők munkaerőpiaci helyzete 4. Érettségire épülő, általában kétéves szakmai képzés
1. Sosem volt fizetett állása, vagy betanított munkás (halász, 5. Befejezett főiskola, egyetem vagy annál magasabb
    mezőgazdasági segédmunkás, építőipari segédmunkás, 
    gépkezelő, futószalag-kezelő)
2. Hivatalnok vagy szolgáltatásban, kereskedelemben dolgozó
3. Kisvállalkozó
4. Diplomás szakember (nagyvállalatok vezetője, 
osztályvezetője,  műszaki, számítástechnikai szakember)

    Sok erőforrás Valamennyi erőforrás Kevés erőforrás      
11,8 7,4
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19. ábra A tanulást segítő otthoni erőforrások és a matematikaeredmények közötti összefüggés TIMSS2019
M a t e m a t i k a4
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Forrás:  IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.
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31. táblázat Tanulást segítő otthoni erőforrások TIMSS2019
M a t e m a t i k a8

Ország
Sok erőforrás Valamennyi erőforrás Kevés erőforrás

Átlag- 
indexértékTanulók 

aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 
aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 

aránya (%) Átlag pontszám

Koreai Köztársaság 40 (1,4) 643 (3,5) 58 (1,3) 586 (2,9) 2 (0,2) ~ ~ 11,6 (0,04)
Norvégia 31 (0,9) 538 (3,1) 68 (1,0) 491 (2,6) 2 (0,3) ~ ~ 11,4 (0,04)
Ausztrália 25 (1,1) 564 (5,0) 71 (1,0) 507 (3,3) 4 (0,3) 424 (6,1) 11,1 (0,04)
Magyarország 25 (1,3) 585 (4,6) 70 (1,4) 500 (3,1) 5 (0,7) 411 (8,4) 10,9 (0,04)
Finnország 23 (1,0) 545 (2,9) 75 (1,0) 500 (2,5) 2 (0,3) ~ ~ 11,2 (0,04)
Svédország 23 (1,1) 554 (3,3) 73 (1,1) 491 (2,3) 4 (0,4) 442 (6,8) 11,0 (0,05)
Ciprus 22 (0,9) 549 (3,1) 74 (0,9) 492 (1,7) 4 (0,4) 425 (8,2) 10,9 (0,03)
Írország 20 (1,0) 572 (3,6) 74 (1,0) 517 (2,3) 6 (0,5) 451 (9,0) 10,8 (0,04)
Egyesült Államok 20 (0,9) 583 (4,5) 72 (0,9) 506 (4,4) 8 (0,5) 451 (6,9) 10,7 (0,04)
Grúzia 20 (1,2) 495 (6,1) 74 (1,3) 455 (4,3) 6 (1,1) 430 (15,4) 10,8 (0,06)
Japán 18 (0,8) 637 (4,9) 79 (0,7) 587 (2,3) 3 (0,4) 526 (10,2) 10,9 (0,03)
Új-Zéland 17 (0,9) 540 (4,0) 77 (0,8) 475 (3,4) 6 (0,4) 414 (7,2) 10,8 (0,04)
Anglia 17 (1,3) 575 (8,6) 78 (1,2) 508 (5,1) 5 (0,5) 453 (11,3) 10,7 (0,05)
Tajvan 16 (0,7) 671 (4,7) 70 (0,8) 612 (2,7) 13 (0,6) 543 (4,1) 10,4 (0,03)
Litvánia 16 (0,9) 580 (5,1) 81 (0,9) 513 (3,0) 3 (0,4) 437 (8,2) 10,8 (0,03)
Izrael r 16 (1,2) 583 (6,7) 82 (1,2) 523 (4,7) 2 (0,3) ~ ~ 11,1 (0,05)
Olaszország 15 (0,9) 536 (4,4) 72 (1,0) 498 (2,5) 13 (1,0) 452 (5,3) 10,3 (0,05)
Franciaország 15 (0,9) 534 (4,2) 78 (0,8) 478 (2,3) 7 (0,5) 432 (4,7) 10,6 (0,04)
Szingapúr 14 (0,5) 661 (3,8) 78 (0,6) 616 (3,9) 8 (0,6) 536 (8,4) 10,6 (0,03)
Portugália 14 (1,2) 553 (4,1) 70 (1,2) 499 (3,2) 16 (1,0) 460 (4,3) 10,2 (0,06)
Románia 14 (0,9) 559 (5,6) 76 (1,1) 477 (3,9) 10 (1,0) 401 (7,1) 10,3 (0,06)
Hongkong 13 (0,7) 625 (7,8) 74 (0,9) 577 (4,1) 13 (0,7) 540 (7,0) 10,3 (0,04)
Oroszország 13 (0,9) 583 (6,9) 81 (0,9) 540 (4,6) 6 (0,7) 503 (8,1) 10,6 (0,05)
Egyesült Arab Emírségek 12 (0,3) 529 (3,3) 79 (0,3) 473 (1,9) 10 (0,3) 426 (4,2) 10,4 (0,02)
Katar 11 (0,7) 495 (8,5) 79 (0,8) 445 (4,1) 10 (0,7) 380 (5,5) 10,3 (0,05)
Bahrein 9 (0,4) 507 (5,1) 79 (0,7) 481 (2,0) 12 (0,5) 461 (4,3) 10,2 (0,02)
Törökország 9 (0,7) 605 (5,7) 59 (1,5) 510 (4,4) 32 (1,7) 439 (5,3) 9,5 (0,07)
Irán 8 (0,7) 530 (8,1) 61 (1,2) 457 (3,8) 31 (1,3) 403 (3,4) 9,5 (0,05)
Kazahsztán 7 (0,6) 519 (7,1) 83 (1,0) 490 (3,2) 10 (0,8) 451 (6,5) 10,2 (0,04)
Omán 7 (0,4) 466 (6,5) 71 (0,8) 420 (2,8) 22 (0,8) 372 (4,2) 9,7 (0,03)
Kuvait 6 (0,4) 432 (10,5) 80 (0,7) 406 (4,9) 14 (0,7) 380 (6,6) 9,9 (0,03)
Libanon 6 (0,5) 473 (6,0) 73 (1,3) 436 (3,2) 22 (1,3) 396 (3,9) 9,7 (0,05)
Chile 5 (0,4) 519 (6,6) 79 (0,9) 444 (2,8) 16 (0,9) 399 (4,8) 9,9 (0,04)
Szaúd-Arábia 4 (0,4) 432 (7,2) 69 (1,0) 402 (2,3) 27 (1,1) 369 (3,9) 9,5 (0,05)
Malajzia 4 (0,3) 550 (4,9) 75 (0,8) 468 (2,9) 21 (0,8) 415 (4,9) 9,6 (0,04)
Jordánia 4 (0,4) 455 (8,9) 74 (1,1) 428 (3,7) 22 (1,2) 394 (7,1) 9,6 (0,05)
Egyiptom 4 (0,4) 437 (10,2) 71 (1,1) 424 (4,8) 25 (1,3) 388 (7,0) 9,4 (0,06)
Dél-afrikai Köztársaság 2 (0,2) ~ ~ 63 (0,7) 396 (2,4) 35 (0,7) 373 (2,5) 9,1 (0,03)
Marokkó 2 (0,3) ~ ~ 43 (1,0) 400 (3,0) 55 (1,0) 376 (2,3) 8,3 (0,05)
Nemzetközi átlag 14 (0,1) 546 (1,0) 73 (0,2) 488 (0,5) 13 (0,1) 433 (1,2)
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Magyarország  25 (1,3) 589 (4,0) 70 (1,4) 516 (2,7) 5 (0,7) 431 (8,7) 10,9 (0,04)
Nemzetközi átlag  14 (0,1) 549 (1,0) 73 (0,2) 489 (0,6) 13 (0,1) 431 (1,2)

Az index a tanulók válaszai alapján készült.
A tanulók a szülők/gondviselők válaszai alapján egy indexértéket kaptak aszerint, hogy a vizsgált erőforrások közül mennyi érhető el számukra. A sok erőforrással rendelkező tanulók legalább 12,2-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 rendelkezik egyetemi végzettséggel. A kevés 
erőforrással rendelkező tanulók legfeljebb 8,4-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek az otthonában átlagban 25 vagy annál kevesebb könyv található, nincs internetkapcsolat, a 
tanulónak nincs saját szobája, és szüleik legfeljebb érettségi végzettséggel rendelkeznek. 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.
~ 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 2019.

Könyvek száma otthon Szülők legmagasabb iskolai végzettsége
1. 0–10 1. Néhány általános iskolai osztály vagy nem járt iskolába
2. 11–25 2. Általános iskola (8 évfolyam)
3. 26–100 3. Szakmunkásképző, szakközépiskolai vagy gimnáziumi
4. 101–200     érettségi
5. Több mint 200 4. Érettségire épülő, általában kétéves szakmai képzés

5. Befejezett főiskola, egyetem vagy annál magasabb
Tanulást segítő eszközök
1. Egyik sem
2. Internetkapcsolat vagy saját szoba
3. Internetkapcsolat és saját szoba

    Sok erőforrás Valamennyi erőforrás    Kevés erőforrás
12,2 8,4
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20. ábra A tanulást segítő otthoni erőforrások és a matematikaeredmények közötti összefüggés TIMSS2019
M a t e m a t i k a8
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Forrás:  IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.
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32. táblázat A gyermekkel közösen végzett tevékenységek gyakorisága az általános iskola megkezdése előtt TIMSS2019
M a t e m a t i k a4

Ország
Gyakran Néha Soha vagy szinte soha

Átlag- 
indexértékTanulók 

aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 
aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 

aránya (%) Átlag pontszám

Oroszország 67 (1,0) 571 (3,0) 32 (1,0) 561 (4,4) 1 (0,2) ~ ~ 11,4 (0,05)
Észak-Írország s 65 (1,4) 592 (4,0) 34 (1,4) 572 (5,3) 1 (0,2) ~ ~ 11,6 (0,07)
Szerbia 60 (1,2) 523 (3,0) 39 (1,2) 491 (4,3) 1 (0,2) ~ ~ 11,1 (0,05)
Málta r 59 (0,9) 525 (2,0) 40 (0,9) 502 (2,3) 1 (0,2) ~ ~ 11,2 (0,04)
Montenegró 59 (0,9) 464 (2,0) 41 (0,9) 444 (2,8) 1 (0,1) ~ ~ 11,1 (0,04)
Lengyelország 58 (0,9) 525 (3,0) 42 (0,9) 517 (3,0) 0 (0,1) ~ ~ 11,0 (0,03)
Albánia 58 (1,8) 508 (4,0) 40 (1,7) 481 (4,0) 2 (0,5) ~ ~ 10,9 (0,09)
Írország 57 (0,9) 563 (3,0) 42 (0,9) 537 (3,1) 1 (0,1) ~ ~ 11,2 (0,04)
Kazahsztán 56 (1,7) 519 (3,0) 44 (1,7) 504 (2,8) 0 (0,1) ~ ~ 11,0 (0,07)
Kanada s 56 (0,8) 530 (2,0) 43 (0,8) 515 (2,6) 1 (0,2) ~ ~ 11,1 (0,04)
Horvátország 56 (1,1) 519 (2,0) 44 (1,1) 499 (2,9) 1 (0,2) ~ ~ 11,0 (0,05)
Magyarország 55 (0,9) 530 (3,0) 44 (0,8) 522 (3,0) 1 (0,5) ~ ~ 10,8 (0,05)
Szlovákia 55 (1,3) 519 (3,0) 44 (1,1) 504 (3,8) 2 (0,6) ~ ~ 10,9 (0,07)
Észak-Macedónia 53 (1,4) 488 (6,0) 45 (1,3) 461 (6,1) 1 (0,4) ~ ~ 10,9 (0,07)
Bosznia-Hercegovina 53 (0,8) 460 (3,0) 46 (0,8) 443 (2,9) 1 (0,1) ~ ~ 10,8 (0,04)
Csehország r 51 (1,1) 546 (3,0) 48 (1,1) 536 (2,8) 0 (0,1) ~ ~ 10,7 (0,04)
Ciprus 50 (0,9) 547 (3,0) 49 (0,9) 523 (3,7) 1 (0,2) ~ ~ 10,8 (0,05)
Koszovó 49 (1,2) 454 (3,0) 50 (1,2) 439 (3,7) 1 (0,2) ~ ~ 10,6 (0,05)
Egyesült Arab Emírségek s 48 (0,6) 512 (2,0) 50 (0,6) 490 (2,5) 1 (0,1) ~ ~ 10,6 (0,03)
Lettország 48 (1,1) 553 (3,0) 51 (1,0) 541 (2,9) 1 (0,2) ~ ~ 10,6 (0,04)
Koreai Köztársaság 48 (1,1) 613 (3,0) 50 (1,0) 589 (2,6) 2 (0,2) ~ ~ 10,7 (0,05)
Litvánia r 46 (1,0) 550 (3,0) 53 (1,0) 537 (3,3) 1 (0,2) ~ ~ 10,5 (0,04)
Örményország 46 (1,1) 504 (3,0) 52 (1,1) 495 (2,9) 2 (0,4) ~ ~ 10,5 (0,05)
Grúzia 46 (1,1) 483 (4,0) 53 (1,0) 484 (3,8) 2 (0,4) ~ ~ 10,5 (0,05)
Olaszország 45 (1,1) 524 (3,0) 54 (1,1) 510 (2,6) 1 (0,2) ~ ~ 10,5 (0,04)
Franciaország 44 (1,0) 503 (4,0) 55 (1,0) 477 (3,4) 1 (0,2) ~ ~ 10,4 (0,03)
Spanyolország 43 (0,8) 518 (3,0) 56 (0,8) 498 (3,0) 1 (0,1) ~ ~ 10,4 (0,03)
Bahrein 42 (1,0) 492 (3,0) 57 (1,0) 473 (2,8) 1 (0,1) ~ ~ 10,3 (0,03)
Németország s 40 (1,4) 541 (3,0) 59 (1,3) 526 (2,9) 1 (0,2) ~ ~ 10,4 (0,05)
Portugália 40 (0,9) 541 (3,0) 59 (0,9) 519 (2,9) 1 (0,4) ~ ~ 10,3 (0,04)
Ausztria 39 (0,9) 550 (3,0) 60 (0,9) 536 (2,3) 1 (0,2) ~ ~ 10,2 (0,03)
Bulgária 39 (1,4) 545 (3,0) 52 (1,3) 512 (5,2) 10 (1,5) 432 (12,7) 9,8 (0,11)
Chile 38 (1,0) 459 (3,0) 60 (1,1) 433 (3,0) 2 (0,3) ~ ~ 10,2 (0,04)
Dánia s 37 (1,3) 548 (3,0) 62 (1,3) 533 (3,0) 1 (0,2) ~ ~ 10,2 (0,05)
Norvégia s 37 (1,0) 563 (4,0) 62 (1,1) 546 (2,8) 1 (0,3) ~ ~ 10,2 (0,04)
Szingapúr 34 (0,8) 641 (4,0) 62 (0,8) 620 (4,0) 4 (0,2) 605 (8,0) 9,9 (0,04)
Katar r 34 (1,0) 473 (4,0) 64 (1,0) 445 (4,0) 2 (0,3) ~ ~ 10,0 (0,04)
Kuvait r 33 (1,2) 405 (6,0) 64 (1,2) 379 (4,7) 2 (0,2) ~ ~ 9,9 (0,04)
Finnország 32 (0,8) 547 (3,0) 68 (0,9) 530 (2,7) 1 (0,1) ~ ~ 10,0 (0,03)
Azerbajdzsán 29 (1,4) 535 (4,0) 66 (1,4) 519 (2,8) 4 (0,5) 483 (7,5) 9,7 (0,06)
Svédország r 29 (0,9) 533 (4,0) 69 (0,9) 526 (3,1) 2 (0,3) ~ ~ 9,8 (0,04)
Szaúd-Arábia 28 (0,9) 416 (5,0) 68 (0,9) 394 (4,0) 3 (0,5) 388 (11,2) 9,7 (0,05)
Fülöp-szigetek 28 (1,0) 327 (7,0) 70 (1,0) 287 (6,4) 2 (0,2) ~ ~ 9,8 (0,05)
Dél-afrikai Köztársaság r 28 (0,9) 405 (5,0) 68 (0,9) 366 (3,2) 4 (0,5) 344 (8,5) 9,7 (0,05)
Törökország 28 (1,4) 565 (5,0) 56 (1,6) 525 (4,8) 16 (1,8) 443 (9,9) 9,0 (0,14)
Belgium (flamand) 27 (0,8) 545 (2,0) 71 (0,8) 530 (2,1) 2 (0,3) ~ ~ 9,7 (0,04)
Omán 26 (0,8) 460 (6,0) 71 (0,8) 424 (3,8) 2 (0,3) ~ ~ 9,8 (0,05)
Tajvan 25 (0,7) 619 (3,0) 71 (0,8) 595 (1,9) 5 (0,4) 572 (5,4) 9,4 (0,03)
Irán 23 (0,9) 459 (5,0) 71 (1,0) 443 (3,7) 6 (1,1) 396 (18,9) 9,3 (0,08)
Hongkong 20 (1,2) 622 (4,0) 75 (1,2) 601 (3,7) 4 (0,4) 569 (7,2) 9,3 (0,05)
Japán 20 (0,7) 616 (3,0) 74 (0,7) 590 (1,9) 6 (0,4) 577 (4,5) 9,2 (0,03)
Marokkó 13 (0,7) 424 (8,0) 61 (1,7) 387 (5,1) 27 (1,8) 359 (7,1) 7,9 (0,12)
Pakisztán r 12 (1,5) 351 (16,0) 73 (3,2) 333 (14,1) 16 (3,1) 298 (14,1) 8,6 (0,16)
Ausztrália – – – – – – – – – – – – – –
Anglia – – – – – – – – – – – – – –
Hollandia – – – – – – – – – – – – – –
Egyesült Államok – – – – – – – – – – – – – –
Új-Zéland x 60 (1,6) 520 (4,0) 40 (1,6) 499 (3,9) 0 (0,1) ~ ~ 11,4 (0,07)
Nemzetközi átlag 42 (0,1) 516 (1,0) 55 (0,2) 495 (0,5) 3 (0,1) 456 (3,0)
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Magyarország  55 (0,9) 536 (3,0) 44 (0,8) 528 (3,1) 1 (0,5) ~ ~ 10,8 (0,05)
Nemzetközi átlag  42 (0,1) 507 (1,0) 55 (0,2) 484 (0,6) 3 (0,1) 421 (3,2)   

A szülők válaszai alapján.
Az indexet a szülőknek a gyermekkel közösen végzett tevékenységek gyakorisága alapján alakították ki. A szüleikkel közösen tevékenységeket gyakran végző tanulók legalább 10,6-os indexértéket kaptak, ez az érték a 

skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a szülei átlagosan a vizsgált tizennyolc tevékenységből kilencet gyakran és kilencet néha végeztek közösen a gyermekükkel. A szüleikkel közösen tevékenységeket soha vagy szinte 
soha nem végző tanulók legfeljebb 6,5-ös indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a szülei átlagosan a vizsgált tizennyolc tevékenységből kilencet soha vagy szinte soha és kilencet 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 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 2019.

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. formaválogató játékok, puzzle)
14. Építőkockával vagy építőjátékkal játszottak
15. Társasjátékot vagy kártyajátékot játszottak
16. Számokat írtak
17. Alakzatokat rajzoltak
18. Lemértek vagy megmértek dolgokat (pl. főzés közben)

10,6 6,5
Gyakran Néha Soha vagy 

szinte soha
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33. táblázat Bölcsődébe, óvodába  járás TIMSS2019
M a t e m a t i k a4

Ország

Jártak bölcsődébe, óvodába Nem jártak bölcsődébe, 
óvodába3 vagy több évig 2 évig Legfeljebb 1 évig

Tanulók 
aránya (%)

Átlag- 
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag- 
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag- 
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag- 
pontszám

Magyarország 95 (0,4) 527 (2,7) 3 (0,4) 506 (9,0) 1 (0,2) ~ ~ 0 (0,0) ~ ~
Dánia s 95 (0,5) 541 (2,6) 3 (0,4) 513 (9,6) 1 (0,2) ~ ~ 0 (0,2) ~ ~
Norvégia s 94 (0,6) 553 (2,6) 3 (0,4) 536 (10,5) 2 (0,3) ~ ~ 1 (0,3) ~ ~
Koreai Köztársaság 92 (0,5) 601 (2,3) 6 (0,5) 596 (6,9) 1 (0,2) ~ ~ 1 (0,2) ~ ~
Svédország r 90 (0,9) 532 (2,8) 3 (0,4) 502 (11,7) 3 (0,4) 491 (8,2) 3 (0,5) 484 (9,2)
Belgium (flamand) 90 (0,6) 539 (1,9) 5 (0,4) 513 (6,0) 3 (0,4) 501 (5,5) 2 (0,2) ~ ~
Olaszország 89 (0,9) 519 (2,5) 8 (0,8) 499 (4,8) 2 (0,3) ~ ~ 1 (0,2) ~ ~
Franciaország 88 (0,8) 492 (2,9) 5 (0,5) 469 (8,5) 5 (0,5) 461 (8,2) 2 (0,3) ~ ~
Lettország 84 (0,7) 551 (2,5) 9 (0,5) 531 (5,2) 4 (0,4) 534 (6,7) 3 (0,4) 523 (7,7)
Csehország r 84 (0,8) 543 (2,4) 11 (0,7) 537 (4,9) 4 (0,4) 518 (9,1) 1 (0,2) ~ ~
Szingapúr 83 (0,6) 633 (3,7) 10 (0,4) 601 (5,5) 4 (0,3) 598 (7,3) 3 (0,2) 585 (8,9)
Portugália 82 (0,9) 533 (2,4) 10 (0,7) 517 (5,4) 5 (0,3) 497 (6,3) 3 (0,3) 484 (8,8)
Ausztria 80 (1,2) 546 (2,2) 13 (1,1) 537 (5,0) 4 (0,4) 512 (6,0) 2 (0,4) ~ ~
Szlovákia 77 (1,7) 523 (2,5) 11 (0,7) 500 (7,1) 7 (0,7) 478 (9,4) 6 (0,8) 418 (10,6)
Bulgária 75 (2,2) 532 (3,0) 13 (1,7) 480 (10,4) 10 (1,0) 469 (12,3) 3 (0,6) 456 (20,3)
Finnország 74 (1,1) 535 (2,5) 10 (0,6) 540 (4,7) 15 (0,8) 540 (5,1) 1 (0,2) ~ ~
Litvánia r 74 (1,2) 550 (3,0) 8 (0,7) 531 (7,0) 15 (0,9) 514 (5,2) 2 (0,4) ~ ~
Grúzia 71 (1,3) 485 (3,9) 16 (0,8) 478 (5,0) 7 (0,7) 488 (8,1) 6 (0,8) 464 (7,8)
Lengyelország 70 (1,1) 531 (2,7) 16 (0,8) 510 (4,0) 14 (1,2) 498 (4,8) 1 (0,2) ~ ~
Hongkong 69 (0,9) 608 (3,7) 6 (0,6) 602 (7,6) 14 (0,8) 603 (5,0) 10 (0,8) 587 (5,3)
Spanyolország 68 (0,8) 518 (2,5) 13 (0,7) 499 (4,3) 9 (0,6) 479 (7,1) 10 (0,5) 476 (5,3)
Németország s 64 (1,2) 540 (2,6) 8 (0,6) 518 (6,0) 16 (0,8) 534 (4,3) 12 (0,8) 507 (4,8)
Albánia 61 (1,6) 508 (3,4) 19 (1,2) 489 (5,8) 13 (0,8) 472 (6,4) 8 (0,9) 475 (11,7)
Horvátország 60 (1,8) 520 (2,4) 9 (0,7) 500 (5,6) 14 (1,3) 498 (5,0) 16 (1,4) 494 (4,6)
Tajvan 59 (1,1) 603 (2,1) 36 (0,9) 596 (3,0) 5 (0,5) 594 (6,4) 0 (0,1) ~ ~
Írország 56 (1,2) 565 (2,6) 25 (1,1) 539 (4,3) 18 (0,9) 532 (3,6) 1 (0,2) ~ ~
Ciprus 56 (1,0) 544 (3,1) 23 (0,7) 530 (3,9) 12 (0,5) 525 (4,6) 9 (0,5) 513 (5,1)
Szerbia 55 (1,4) 529 (2,9) 12 (1,3) 499 (8,9) 32 (1,8) 486 (4,5) 1 (0,2) ~ ~
Oroszország 55 (1,4) 573 (3,9) 10 (0,8) 570 (4,8) 16 (0,8) 564 (3,9) 19 (1,1) 557 (4,7)
Chile 53 (1,2) 447 (3,1) 32 (1,0) 443 (4,0) 12 (0,7) 432 (5,4) 4 (0,3) 420 (8,1)
Dél-afrikai Köztársaság r 51 (1,1) 388 (5,1) 17 (0,8) 383 (4,7) 24 (0,9) 359 (3,8) 8 (0,5) 368 (6,7)
Örményország 51 (1,8) 503 (3,2) 19 (1,1) 492 (3,9) 13 (0,9) 493 (4,0) 17 (1,1) 498 (3,7)
Kazahsztán 49 (1,6) 519 (3,0) 17 (0,8) 507 (3,9) 14 (0,8) 509 (4,6) 20 (1,3) 503 (4,1)
Montenegró 48 (0,9) 469 (2,5) 14 (0,6) 451 (4,4) 15 (0,7) 445 (3,8) 23 (0,8) 435 (3,4)
Kanada s 45 (1,4) 533 (2,5) 25 (0,8) 519 (2,7) 18 (1,0) 519 (6,0) 11 (0,7) 504 (6,9)
Bahrein 39 (1,0) 491 (3,2) 32 (0,8) 483 (3,6) 16 (0,8) 473 (4,9) 13 (0,6) 463 (3,9)
Észak-Macedónia 36 (2,0) 505 (5,4) 9 (0,8) 492 (8,0) 13 (1,0) 478 (8,7) 42 (2,1) 446 (7,0)
Málta s 35 (0,9) 527 (2,3) 54 (0,9) 515 (2,5) 8 (0,5) 494 (6,1) 3 (0,4) 500 (11,5)
Fülöp-szigetek 33 (1,5) 305 (7,4) 29 (1,8) 300 (8,2) 36 (1,7) 293 (6,9) 2 (0,3) ~ ~
Marokkó 31 (0,9) 413 (6,3) 24 (1,1) 391 (5,7) 15 (0,9) 378 (8,2) 30 (1,7) 358 (5,9)
Kuvait r 29 (0,9) 396 (5,0) 43 (1,0) 384 (5,8) 18 (1,2) 387 (8,1) 10 (0,9) 379 (10,3)
Katar r 24 (1,1) 467 (5,3) 38 (1,0) 459 (4,8) 22 (1,0) 461 (6,0) 16 (0,9) 430 (6,2)
Pakisztán s 24 (3,2) 317 (12,3) 4 (0,9) 315 (27,7) 8 (1,5) 333 (15,2) 63 (4,8) 339 (18,4)
Bosznia-Hercegovina 23 (1,3) 473 (3,6) 8 (0,5) 464 (4,6) 50 (1,4) 447 (2,8) 19 (1,2) 445 (4,0)
Azerbajdzsán 20 (1,1) 533 (3,8) 13 (0,6) 538 (4,0) 28 (1,2) 526 (4,0) 40 (1,6) 513 (3,8)
Omán 17 (0,7) 448 (5,5) 36 (0,9) 448 (5,0) 28 (0,8) 426 (4,4) 19 (0,9) 404 (7,5)
Irán 16 (1,0) 478 (6,9) 18 (1,0) 458 (5,7) 40 (1,1) 441 (3,9) 26 (1,4) 423 (7,4)
Koszovó 12 (1,1) 465 (6,2) 6 (0,6) 463 (7,0) 49 (1,6) 450 (3,2) 33 (1,6) 432 (4,6)
Szaúd-Arábia 12 (0,7) 424 (6,8) 18 (1,0) 418 (4,5) 39 (1,0) 399 (4,0) 30 (1,5) 387 (5,6)
Törökország 8 (0,9) 577 (8,4) 16 (1,0) 570 (5,0) 48 (1,6) 521 (5,1) 28 (1,7) 490 (6,4)
Ausztrália – – – – – – – – – – – – – – – –
Anglia – – – – – – – – – – – – – – – –
Japán – – – – – – – – – – – – – – – –
Hollandia – – – – – – – – – – – – – – – –
Észak-Írország – – – – – – – – – – – – – – – –
Egyesült Államok – – – – – – – – – – – – – – – –
Új-Zéland x 57 (1,3) 510 (3,7) 33 (1,2) 517 (5,4) 7 (0,9) 515 (11,7) 3 (0,4) 470 (16,2)
Egyesült Arab Emírségek x 19 (0,5) 516 (3,4) 38 (0,6) 500 (2,2) 24 (0,7) 514 (3,5) 19 (0,5) 482 (3,4)
Nemzetközi átlag 56 (0,2) 509 (0,6) 17 (0,1) 495 (1,0) 15 (0,1) 483 (1,0) 12 (0,2) 464 (1,4)

  
TIMSS2019
Természettudomány4

Magyarország  95 (0,4) 533 (2,8) 3 (0,4) 525 (10,3) 1 (0,2) ~ ~ 0 (0,0) ~ ~
Nemzetközi átlag  56 (0,2) 500 (0,7) 17 (0,1) 489 (1,1) 15 (0,1) 472 (1,0) 12 (0,2) 452 (1,5)

A szülők válaszai alapján.
( )   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 2019.
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Iskolai környezet és erőforrások

34. táblázat Az iskola összetétele a tanulók családi háttere alapján TIMSS2019
M a t e m a t i k a4

Ország

Jó anyagi feltételekkel 
rendelkező iskolák 

(a tanulók több mint 25%-a jó anyagi 
fel té telekkel rendelkezik,  

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

Albánia 36 (4,3) 516 (5,7) 22 (3,7) 481 (7,1) 42 (4,2) 478 (6,4)
Anglia s 13 (3,5) 620 (13,7) 53 (5,6) 550 (4,0) 34 (5,3) 540 (5,6)
Ausztrália r 34 (3,5) 542 (4,4) 38 (3,8) 512 (5,0) 28 (3,4) 485 (8,0)
Ausztria 30 (3,4) 554 (2,6) 40 (3,5) 545 (3,4) 29 (2,8) 515 (4,1)
Azerbajdzsán 14 (2,6) 510 (10,0) 30 (3,7) 505 (5,7) 56 (4,0) 521 (4,6)
Bahrein 38 (2,4) 475 (4,0) 36 (2,7) 488 (4,9) 26 (2,5) 474 (4,3)
Belgium (flamand) 63 (3,7) 542 (2,6) 20 (3,8) 527 (5,0) 17 (2,9) 502 (6,3)
Bosznia-Hercegovina 44 (4,3) 460 (3,6) 34 (4,3) 451 (4,7) 22 (3,4) 451 (5,1)
Bulgária 35 (3,3) 548 (4,1) 44 (4,2) 522 (9,2) 21 (3,1) 465 (10,7)
Chile 14 (2,0) 510 (5,8) 17 (3,5) 457 (7,2) 69 (3,7) 422 (3,8)
Ciprus 47 (4,6) 543 (4,5) 40 (4,7) 529 (4,8) 13 (2,9) 502 (7,3)
Csehország 55 (4,4) 542 (3,3) 37 (4,4) 526 (4,5) 8 (2,3) 502 (9,0)
Dánia r 56 (4,1) 530 (3,0) 33 (3,9) 522 (4,2) 10 (2,2) 508 (6,6)
Dél-afrikai Köztársaság r 9 (1,9) 502 (14,5) 13 (2,6) 379 (17,5) 78 (3,0) 364 (4,7)
Egyesült Államok 23 (2,3) 574 (5,7) 19 (2,2) 550 (3,2) 58 (2,7) 516 (3,4)
Egyesült Arab Emírségek r 50 (1,8) 484 (2,4) 26 (1,6) 477 (3,3) 24 (1,2) 471 (4,6)
Észak-Írország r 39 (4,3) 586 (5,9) 30 (4,9) 576 (4,6) 30 (3,9) 539 (5,1)
Észak-Macedónia 66 (4,2) 489 (5,9) 10 (2,4) 459 (11,8) 24 (3,8) 445 (14,6)
Finnország 36 (4,0) 541 (3,1) 54 (4,1) 530 (3,4) 10 (2,3) 512 (7,1)
Franciaország 43 (3,9) 511 (3,6) 25 (3,8) 485 (6,2) 32 (3,5) 453 (5,0)
Fülöp-szigetek 18 (2,8) 359 (14,1) 32 (4,6) 287 (10,3) 50 (4,4) 284 (8,0)
Grúzia 39 (4,6) 488 (6,6) 40 (4,4) 478 (5,8) 21 (3,5) 479 (9,5)
Hollandia s 57 (5,3) 545 (3,1) 32 (5,2) 533 (3,5) 11 (3,6) 515 (6,2)
Hongkong 34 (3,6) 612 (5,1) 25 (4,0) 607 (6,3) 41 (4,3) 590 (5,8)
Horvátország 57 (4,2) 514 (3,1) 30 (3,7) 507 (4,4) 13 (2,7) 497 (5,3)
Irán 24 (3,3) 486 (8,2) 32 (3,2) 452 (6,0) 44 (3,2) 415 (4,6)
Írország 49 (4,4) 557 (4,0) 27 (4,0) 555 (5,5) 24 (3,0) 522 (4,9)
Japán 48 (4,3) 602 (2,6) 45 (4,3) 585 (2,4) 8 (2,4) 583 (3,5)
Kanada 43 (2,5) 530 (3,0) 35 (2,5) 505 (2,8) 22 (2,2) 486 (4,1)
Katar 66 (3,8) 458 (5,7) 24 (3,5) 443 (10,0) 11 (2,6) 419 (8,2)
Kazahsztán 81 (3,2) 514 (3,1) 17 (3,0) 503 (5,5) 2 (1,1) ~ ~
Koreai Köztársaság 26 (3,3) 620 (4,1) 57 (4,1) 594 (3,0) 17 (3,1) 583 (4,4)
Koszovó s 55 (6,0) 445 (5,2) 26 (4,7) 448 (9,1) 19 (4,4) 428 (8,7)
Kuvait r 37 (4,5) 388 (12,4) 42 (5,3) 376 (8,7) 21 (3,9) 377 (14,3)
Lengyelország 25 (4,0) 534 (5,7) 64 (4,3) 521 (3,3) 11 (3,1) 493 (7,9)
Lettország r 54 (4,3) 552 (3,4) 41 (4,2) 538 (5,4) 5 (1,7) 539 (12,6)
Litvánia 73 (3,1) 552 (3,4) 19 (3,1) 525 (4,9) 8 (2,0) 492 (12,4)
Magyarország 35 (3,7) 557 (4,1) 38 (4,6) 517 (5,2) 27 (3,9) 484 (6,4)
Málta 48 (0,4) 519 (2,0) 45 (0,4) 505 (1,8) 7 (0,2) 472 (4,8)
Marokkó r 4 (1,8) 451 (14,2) 26 (3,9) 393 (9,7) 70 (4,2) 372 (7,2)
Montenegró 43 (0,6) 459 (2,4) 34 (0,5) 448 (3,7) 23 (0,3) 443 (3,8)
Németország r 29 (3,2) 541 (3,9) 44 (2,9) 528 (3,4) 27 (2,6) 484 (5,6)
Norvégia r 52 (4,9) 548 (3,6) 40 (4,6) 542 (3,5) 7 (2,2) 522 (7,6)
Olaszország 38 (3,7) 522 (3,7) 45 (4,3) 517 (3,9) 17 (3,3) 498 (4,9)
Omán 47 (3,9) 438 (6,9) 37 (3,7) 428 (6,1) 16 (2,3) 410 (10,5)
Oroszország 80 (2,7) 572 (3,7) 16 (2,5) 551 (5,9) 4 (1,4) 544 (10,1)
Örményország 49 (4,8) 502 (4,2) 28 (3,9) 491 (4,4) 23 (4,2) 499 (5,1)
Pakisztán r 12 (7,0) 372 (58,2) 30 (5,6) 297 (20,0) 58 (6,9) 338 (16,9)
Portugália 27 (2,9) 541 (5,1) 39 (3,8) 524 (4,1) 33 (3,8) 513 (4,1)
Spanyolország 60 (3,7) 512 (3,9) 27 (3,5) 501 (4,5) 13 (2,7) 472 (9,8)
Svédország r 75 (3,7) 533 (3,1) 11 (2,7) 511 (8,0) 14 (2,9) 473 (8,8)
Szaúd-Arábia s 38 (4,3) 425 (6,2) 38 (4,4) 393 (9,3) 24 (3,7) 371 (8,1)
Szerbia 31 (4,1) 522 (5,1) 41 (4,2) 507 (4,5) 28 (3,7) 497 (6,9)
Szingapúr 53 (0,0) 635 (5,2) 37 (0,0) 623 (5,7) 10 (0,0) 584 (13,4)
Szlovákia 45 (4,1) 530 (3,3) 41 (4,0) 510 (4,7) 13 (2,3) 445 (9,0)
Tajvan 25 (3,9) 607 (3,6) 71 (3,9) 599 (2,1) 4 (1,6) 566 (17,6)
Törökország 27 (3,7) 565 (6,2) 29 (3,6) 519 (11,0) 44 (4,2) 501 (6,9)
Új-Zéland 38 (3,2) 526 (4,1) 35 (3,5) 482 (4,7) 27 (2,7) 441 (4,6)
Nemzetközi átlag 41 (0,5) 521 (1,3) 34 (0,5) 499 (0,9) 25 (0,4) 479 (1,1)

  
TIMSS2019
Természettudomány4

Magyarország  35 (3,7) 561 (3,5) 38 (4,6) 523 (4,7) 27 (3,9) 493 (6,6)
Nemzetközi átlag  41 (0,5) 512 (1,3) 34 (0,5) 489 (1,0) 25 (0,4) 467 (1,1)

Folytatás a következő oldalon
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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.
s   A tanulók legalább 50%-áról, de kevesebb mint 70%-áról van adat.
Forrás:  IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.

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 Az iskola összetétele a tanulók családi háttere alapján TIMSS2019
M a t e m a t i k a8

Ország

Jó anyagi feltételekkel 
rendelkező iskolák 

(a tanulók több mint 25%-a jó anyagi 
fel té telekkel rendelkezik,  

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 s 37 (4,7) 562 (9,4) 30 (5,1) 500 (10,5) 33 (5,0) 489 (11,3)
Ausztrália 39 (3,6) 558 (7,8) 34 (3,4) 511 (5,5) 27 (3,0) 474 (5,8)
Bahrein 28 (0,2) 492 (4,6) 50 (0,3) 479 (2,5) 22 (0,2) 472 (3,3)
Chile 16 (2,4) 502 (6,0) 11 (2,7) 453 (10,3) 72 (3,0) 424 (3,9)
Ciprus s 54 (0,5) 519 (2,7) 32 (0,4) 490 (4,1) 14 (0,3) 466 (4,9)
Dél-afrikai Köztársaság r 10 (1,6) 463 (16,0) 13 (2,1) 413 (10,2) 77 (2,4) 379 (3,4)
Egyesült Államok 22 (2,2) 581 (7,0) 23 (2,5) 530 (8,5) 55 (2,7) 488 (5,9)
Egyesült Arab Emírségek r 51 (1,3) 483 (2,3) 25 (1,3) 462 (2,7) 24 (0,9) 452 (5,3)
Egyiptom 11 (2,8) 431 (13,6) 19 (3,5) 418 (14,2) 69 (4,3) 403 (6,4)
Finnország 30 (3,9) 513 (4,3) 60 (4,2) 509 (3,4) 10 (2,5) 494 (8,0)
Franciaország r 32 (4,2) 510 (4,9) 30 (3,9) 486 (4,1) 38 (4,4) 463 (4,1)
Grúzia 39 (4,6) 465 (7,1) 37 (4,5) 466 (6,9) 24 (4,1) 456 (10,1)
Hongkong 27 (2,8) 622 (7,0) 34 (3,9) 581 (8,3) 39 (3,6) 553 (9,0)
Irán 18 (2,7) 503 (11,8) 27 (3,6) 454 (5,9) 55 (3,7) 425 (5,5)
Írország 30 (3,8) 545 (4,0) 44 (4,2) 531 (4,2) 26 (3,4) 500 (6,6)
Izrael 29 (3,1) 563 (6,6) 30 (3,6) 531 (9,7) 41 (3,5) 483 (9,3)
Japán 52 (4,3) 602 (4,7) 36 (4,0) 588 (3,1) 12 (2,7) 573 (6,5)
Jordánia r 16 (2,7) 450 (8,9) 27 (3,6) 413 (6,2) 57 (3,9) 413 (6,0)
Katar 55 (3,4) 458 (7,0) 32 (3,5) 429 (5,7) 13 (1,9) 429 (13,2)
Kazahsztán 82 (3,4) 492 (3,8) 17 (3,2) 469 (9,0) 1 (1,0) ~ ~
Koreai Köztársaság 23 (3,4) 639 (6,1) 48 (3,8) 607 (3,3) 29 (3,3) 581 (4,8)
Kuvait r 26 (4,5) 417 (11,9) 56 (4,7) 403 (5,4) 19 (2,9) 403 (13,1)
Libanon r 25 (3,4) 463 (5,0) 31 (4,4) 439 (6,3) 44 (5,3) 406 (5,0)
Litvánia 71 (3,3) 526 (3,6) 20 (3,5) 499 (5,1) 9 (2,4) 504 (8,3)
Magyarország 39 (4,1) 556 (6,8) 36 (4,4) 514 (6,1) 25 (3,5) 461 (6,6)
Malajzia 10 (1,6) 539 (10,6) 25 (3,2) 489 (8,7) 65 (3,3) 438 (4,6)
Marokkó r 7 (2,1) 458 (18,2) 13 (2,8) 393 (6,4) 80 (3,4) 380 (2,9)
Norvégia r 56 (5,1) 511 (4,0) 34 (4,6) 500 (3,8) 10 (3,4) 487 (8,2)
Olaszország 38 (3,9) 509 (4,0) 43 (4,1) 504 (4,2) 19 (3,5) 464 (6,0)
Omán 35 (3,8) 428 (6,6) 42 (3,9) 406 (4,4) 23 (3,3) 389 (7,2)
Oroszország 74 (3,3) 549 (5,4) 19 (2,8) 536 (8,7) 7 (1,8) 511 (11,9)
Portugália 21 (3,0) 528 (5,8) 37 (4,1) 500 (6,0) 42 (4,1) 486 (4,3)
Románia 29 (3,8) 501 (9,8) 32 (4,0) 475 (7,6) 39 (4,2) 467 (7,7)
Svédország 69 (4,0) 511 (3,3) 22 (3,8) 490 (5,8) 8 (2,5) 479 (5,2)
Szaúd-Arábia r 47 (4,1) 403 (5,0) 37 (4,3) 388 (5,4) 17 (3,1) 383 (7,2)
Szingapúr 43 (0,0) 640 (6,2) 46 (0,0) 611 (6,2) 10 (0,0) 539 (12,6)
Tajvan 14 (2,7) 656 (9,2) 66 (3,5) 616 (3,4) 20 (2,4) 571 (6,6)
Törökország 27 (3,0) 540 (8,2) 28 (3,6) 491 (9,1) 45 (4,0) 474 (5,7)
Új-Zéland r 38 (3,8) 516 (6,5) 43 (4,3) 484 (4,6) 19 (3,0) 434 (8,3)
Nemzetközi átlag 35 (0,5) 518 (1,3) 33 (0,6) 489 (1,1) 32 (0,5) 466 (1,2)

  
TIMSS2019
Természettudomány8

Magyarország  39 (4,1) 563 (5,7) 36 (4,4) 530 (5,3) 25 (3,5) 480 (6,0)
Nemzetközi átlag  35 (0,5) 518 (1,3) 33 (0,6) 490 (1,2) 32 (0,5) 468 (1,3)

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.
s A tanulók legalább 50%-áról, de kevesebb mint 70%-áról van adat.
Forrás:  IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.

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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36. táblázat A tanárok oktatási tapasztalata TIMSS2019
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 

átlagaTanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Albánia 61 (3,8) 497 (4,1) 26 (3,7) 493 (9,0) 8 (2,6) 495 (6,8) 5 (1,9) 480 (13,2) 22 (0,9)
Anglia s 13 (4,0) 561 (16,5) 30 (5,1) 558 (11,2) 31 (4,8) 561 (6,9) 25 (4,8) 552 (4,5) 10 (0,8)
Ausztrália 31 (3,4) 526 (6,4) 20 (2,4) 526 (5,4) 25 (3,1) 510 (6,7) 24 (3,5) 508 (6,2) 13 (0,8)
Ausztria 53 (3,4) 538 (3,1) 17 (2,5) 546 (4,1) 16 (2,2) 539 (5,4) 14 (2,2) 535 (5,1) 19 (0,8)
Azerbajdzsán r 59 (4,1) 516 (3,9) 28 (3,8) 514 (6,4) 6 (1,5) 495 (13,5) 7 (2,0) 505 (9,6) 22 (0,9)
Bahrein 13 (2,3) 478 (7,8) 43 (2,9) 480 (4,5) 24 (2,7) 479 (4,6) 20 (2,6) 486 (4,5) 11 (0,5)
Belgium (flamand) 32 (3,5) 542 (2,6) 37 (3,7) 532 (3,7) 16 (2,7) 527 (5,9) 15 (2,3) 528 (4,8) 16 (0,8)
Bosznia-Hercegovina 50 (2,7) 452 (3,6) 34 (3,2) 455 (4,2) 9 (1,7) 451 (7,2) 7 (1,4) 437 (11,7) 18 (0,5)
Bulgária 77 (3,2) 517 (5,1) 8 (1,9) 501 (15,5) 7 (2,1) 528 (14,9) 8 (2,1) 500 (20,6) 26 (0,8)
Chile 32 (4,0) 455 (5,6) 35 (4,0) 440 (5,3) 20 (3,4) 435 (6,5) 13 (3,0) 415 (6,0) 16 (1,0)
Ciprus 51 (4,0) 537 (3,0) 35 (4,1) 533 (5,5) 5 (1,5) 524 (11,9) 9 (2,0) 518 (9,9) 18 (0,6)
Csehország 60 (3,3) 531 (3,4) 17 (2,5) 544 (6,4) 11 (2,0) 526 (6,1) 13 (2,3) 532 (7,7) 21 (0,8)
Dánia 27 (3,7) 525 (4,9) 43 (4,4) 524 (3,4) 12 (2,7) 526 (6,8) 18 (3,1) 523 (6,1) 15 (0,8)
Dél-afrikai Köztársaság 45 (3,4) 379 (6,0) 24 (2,9) 353 (8,5) 14 (3,0) 388 (13,7) 18 (2,4) 378 (11,0) 17 (0,7)
Egyesült Államok 26 (2,3) 537 (4,6) 36 (2,6) 542 (3,7) 21 (2,1) 539 (6,3) 18 (1,9) 514 (6,2) 13 (0,4)
Egyesült Arab Emírségek 14 (1,6) 486 (7,0) 33 (1,4) 469 (3,8) 31 (1,6) 483 (5,0) 21 (1,9) 492 (5,1) 11 (0,3)
Észak-Írország 33 (4,1) 571 (5,4) 38 (4,1) 560 (5,5) 21 (3,4) 562 (6,7) 8 (2,5) 575 (9,8) 15 (0,9)
Észak-Macedónia r 52 (4,9) 478 (6,4) 29 (3,7) 463 (12,6) 10 (2,7) 504 (18,0) 9 (2,4) 460 (13,5) 19 (1,0)
Finnország 40 (3,4) 532 (3,6) 26 (2,6) 533 (4,2) 18 (2,6) 535 (4,7) 16 (2,3) 527 (5,8) 16 (0,7)
Franciaország 38 (3,6) 498 (5,4) 32 (3,3) 479 (5,4) 14 (2,3) 478 (6,1) 16 (2,8) 480 (6,7) 16 (0,8)
Fülöp-szigetek 30 (3,8) 310 (12,5) 32 (3,6) 284 (10,1) 24 (3,3) 298 (13,6) 14 (2,6) 295 (13,4) 14 (0,7)
Grúzia 68 (3,9) 478 (4,7) 23 (3,4) 490 (8,0) 5 (1,8) 486 (9,2) 4 (1,5) 492 (17,6) 24 (1,0)
Hollandia r 30 (4,7) 537 (4,5) 32 (4,9) 539 (3,5) 20 (4,5) 536 (5,5) 18 (4,4) 533 (5,6) 15 (1,2)
Hongkong 30 (4,2) 611 (6,4) 27 (4,8) 605 (8,0) 22 (4,5) 585 (7,9) 21 (3,6) 601 (6,3) 13 (0,9)
Horvátország 63 (3,4) 508 (2,9) 25 (2,9) 510 (4,4) 5 (1,6) 512 (7,1) 6 (1,8) 508 (11,0) 22 (0,7)
Irán 35 (3,2) 441 (7,1) 25 (3,1) 441 (9,2) 14 (2,4) 466 (11,4) 26 (2,9) 436 (6,9) 14 (0,7)
Írország 24 (3,9) 550 (3,8) 37 (4,1) 549 (4,1) 18 (3,2) 560 (6,1) 21 (3,3) 536 (5,9) 14 (1,0)
Japán 35 (3,3) 590 (2,6) 23 (3,0) 593 (3,3) 16 (3,0) 596 (4,9) 26 (3,1) 594 (3,2) 15 (0,8)
Kanada 31 (2,8) 513 (4,1) 39 (2,7) 513 (5,4) 17 (1,9) 513 (4,6) 13 (1,7) 508 (4,2) 15 (0,4)
Katar 13 (3,1) 445 (14,5) 35 (3,6) 441 (6,5) 33 (3,6) 457 (7,1) 19 (2,9) 455 (11,8) 11 (0,6)
Kazahsztán 55 (4,3) 515 (3,6) 19 (3,1) 505 (4,6) 14 (2,7) 521 (7,2) 11 (2,4) 498 (7,1) 20 (1,0)
Koreai Köztársaság 25 (3,2) 605 (5,0) 37 (3,9) 604 (3,4) 23 (3,5) 593 (5,3) 15 (3,2) 590 (5,8) 14 (0,8)
Koszovó 38 (4,2) 443 (4,9) 28 (3,9) 456 (6,2) 17 (3,2) 434 (8,0) 18 (3,3) 444 (7,9) 16 (1,1)
Kuvait 9 (2,5) 387 (18,2) 50 (3,8) 381 (7,3) 27 (3,5) 389 (12,0) 13 (3,0) 378 (18,8) 12 (0,6)
Lengyelország 51 (4,0) 517 (3,4) 31 (4,0) 522 (4,6) 10 (2,3) 520 (9,2) 8 (1,9) 534 (10,1) 20 (0,8)
Lettország 73 (3,4) 546 (2,9) 12 (2,3) 564 (6,7) 8 (1,9) 546 (7,6) 7 (1,9) 511 (16,0) 27 (1,1)
Litvánia 83 (2,7) 538 (3,1) 9 (2,2) 556 (8,2) 2 (1,2) ~ ~ 5 (1,6) 557 (11,3) 27 (0,8)
Magyarország 68 (3,7) 526 (3,6) 18 (3,0) 525 (6,9) 9 (1,9) 531 (10,3) 5 (1,7) 504 (13,0) 24 (0,9)
Málta 24 (0,4) 504 (2,6) 21 (0,4) 521 (2,7) 24 (0,4) 512 (2,2) 31 (0,4) 503 (2,7) 12 (0,1)
Marokkó 44 (3,3) 369 (7,6) 19 (2,8) 384 (10,5) 10 (2,2) 393 (16,2) 27 (3,1) 399 (13,8) 16 (0,7)
Montenegró 56 (3,3) 451 (2,8) 28 (2,7) 456 (4,0) 10 (2,0) 457 (8,1) 6 (0,9) 446 (4,8) 20 (0,6)
Németország 43 (3,6) 526 (3,7) 29 (3,7) 519 (5,6) 17 (2,8) 514 (5,2) 11 (2,5) 512 (9,7) 18 (0,8)
Norvégia r 30 (4,0) 542 (4,1) 36 (3,8) 551 (4,1) 10 (2,7) 541 (9,8) 23 (4,1) 542 (5,1) 14 (0,9)
Olaszország 64 (3,9) 516 (3,0) 24 (3,0) 515 (4,5) 6 (1,9) 509 (9,6) 6 (2,6) 516 (14,3) 23 (1,0)
Omán 9 (2,0) 442 (23,0) 57 (3,3) 435 (4,8) 25 (2,8) 425 (7,8) 8 (2,0) 405 (8,4) 12 (0,4)
Oroszország 74 (3,2) 565 (3,1) 11 (2,4) 590 (10,0) 8 (1,8) 568 (12,0) 6 (1,8) 550 (11,9) 26 (0,9)
Örményország 63 (3,9) 498 (2,7) 12 (2,4) 517 (8,4) 18 (3,0) 488 (5,8) 6 (1,7) 487 (7,8) 23 (1,1)
Pakisztán 25 (4,0) 293 (10,3) 14 (6,5) 370 (45,4) 22 (5,2) 328 (19,0) 40 (8,1) 337 (21,8) 11 (1,2)
Portugália 67 (2,7) 523 (3,3) 30 (2,8) 534 (4,3) 2 (0,9) ~ ~ 1 (0,7) ~ ~ 24 (0,6)
Spanyolország 45 (3,4) 506 (4,7) 34 (3,5) 499 (5,5) 8 (1,7) 490 (11,3) 13 (1,7) 501 (4,8) 19 (0,7)
Svédország 20 (3,5) 537 (6,8) 35 (4,5) 526 (4,8) 21 (3,4) 516 (6,7) 25 (3,6) 510 (5,9) 12 (0,7)
Szaúd-Arábia 31 (3,4) 407 (6,8) 43 (3,2) 401 (5,5) 15 (2,8) 399 (9,5) 11 (2,0) 372 (9,3) 15 (0,6)
Szerbia 74 (3,4) 509 (3,4) 18 (3,0) 510 (9,0) 8 (2,0) 501 (9,1) 1 (0,5) ~ ~ 24 (0,7)
Szingapúr 22 (2,2) 630 (7,7) 37 (2,2) 632 (6,2) 27 (2,0) 615 (6,5) 14 (1,9) 621 (8,7) 13 (0,5)
Szlovákia 64 (3,0) 511 (3,7) 20 (2,7) 509 (7,3) 9 (1,7) 501 (16,8) 7 (1,7) 506 (7,5) 23 (0,7)
Tajvan 53 (4,1) 597 (2,7) 38 (4,1) 604 (3,4) 6 (1,8) 589 (8,1) 4 (1,6) 598 (6,4) 19 (0,5)
Törökország 9 (2,3) 544 (10,3) 34 (3,4) 552 (7,0) 22 (3,3) 535 (8,5) 35 (3,4) 480 (7,7) 9 (0,6)
Új-Zéland 25 (2,5) 491 (6,2) 32 (2,7) 490 (4,6) 21 (2,5) 492 (7,3) 23 (2,4) 479 (6,1) 13 (0,6)
Nemzetközi átlag 41 (0,5) 503 (0,9) 29 (0,4) 504 (1,2) 15 (0,4) 500 (1,2) 14 (0,4) 494 (1,3) 17 (0,1)

  
 

 TIMSS2019
Természettudomány4

Magyarország  71 (3,3) 530 (3,3) 14 (2,5) 522 (8,5) 7 (1,6) 542 (7,3) 7 (1,8) 516 (10,0) 25 (0,8)
Nemzetközi átlag  40 (0,5) 492 (1,1) 28 (0,4) 492 (1,2) 17 (0,4) 492 (1,3) 15 (0,4) 485 (1,4) 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.
s A tanulók legalább 50%-áról, de kevesebb mint 70%-áról van adat.
Forrás:  IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.
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37. táblázat A tanárok oktatási tapasztalata TIMSS2019
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 

átlagaTanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Anglia s 26 (4,4) 546 (12,4) 40 (4,8) 517 (11,0) 16 (3,8) 528 (12,2) 19 (4,4) 491 (22,1) 14 (0,9)
Ausztrália 31 (3,2) 527 (7,5) 26 (3,0) 518 (7,9) 19 (2,6) 514 (9,2) 25 (2,6) 515 (8,3) 14 (0,8)
Bahrein 28 (3,1) 471 (4,6) 41 (3,4) 486 (3,7) 21 (2,6) 486 (3,3) 10 (2,3) 479 (8,4) 14 (0,5)
Chile 29 (3,5) 444 (7,0) 24 (3,3) 454 (7,8) 28 (3,4) 435 (7,4) 20 (3,4) 427 (7,3) 15 (1,0)
Ciprus r 16 (3,7) 517 (11,7) 47 (4,4) 507 (5,1) 19 (4,0) 495 (8,9) 19 (3,5) 497 (5,3) 12 (0,7)
Dél-afrikai Köztársaság 29 (2,8) 395 (4,9) 28 (2,9) 385 (5,3) 21 (2,7) 383 (6,8) 22 (2,3) 397 (5,4) 14 (0,5)
Egyesült Államok 28 (2,4) 525 (9,8) 39 (2,8) 522 (6,3) 19 (2,3) 493 (9,9) 13 (1,6) 516 (9,8) 15 (0,5)
Egyesült Arab Emírségek 22 (1,3) 445 (5,2) 43 (1,7) 475 (4,4) 23 (1,6) 495 (4,9) 12 (1,1) 481 (8,0) 14 (0,3)
Egyiptom 45 (3,6) 423 (7,6) 29 (4,0) 410 (9,9) 18 (3,4) 396 (14,0) 7 (2,1) 406 (16,8) 18 (0,7)
Finnország 29 (2,9) 514 (4,8) 38 (2,9) 508 (3,6) 14 (2,1) 511 (5,3) 19 (2,8) 501 (4,1) 14 (0,6)
Franciaország r 29 (3,6) 488 (5,2) 38 (4,0) 479 (4,9) 18 (3,5) 470 (6,4) 14 (2,9) 492 (11,4) 15 (0,6)
Grúzia 65 (4,3) 457 (6,0) 22 (3,9) 473 (9,0) 10 (2,7) 452 (11,3) 3 (1,6) 525 (40,8) 24 (1,0)
Hongkong 35 (4,2) 571 (9,4) 29 (3,9) 585 (11,0) 15 (2,7) 589 (11,0) 20 (3,3) 569 (13,5) 15 (0,8)
Irán 42 (3,2) 462 (7,2) 36 (3,4) 432 (6,8) 8 (2,1) 456 (19,1) 14 (2,5) 430 (11,8) 17 (0,7)
Írország 28 (3,0) 524 (5,0) 30 (2,7) 526 (5,5) 26 (2,7) 524 (6,1) 16 (2,5) 521 (6,1) 14 (0,7)
Izrael 40 (3,4) 547 (8,6) 26 (2,8) 510 (9,8) 19 (2,2) 493 (9,2) 15 (1,9) 499 (12,8) 16 (0,6)
Japán 35 (3,9) 588 (4,1) 27 (3,6) 604 (7,4) 21 (3,2) 593 (5,1) 18 (3,0) 592 (4,9) 16 (0,8)
Jordánia 16 (2,5) 432 (8,0) 34 (3,4) 424 (6,5) 24 (3,5) 426 (6,6) 25 (3,6) 403 (9,8) 11 (0,6)
Katar 20 (2,8) 418 (11,6) 36 (4,3) 433 (6,9) 30 (4,1) 474 (11,2) 14 (2,8) 443 (9,6) 13 (0,6)
Kazahsztán 51 (3,9) 490 (5,4) 22 (3,2) 497 (9,9) 18 (3,0) 467 (9,1) 9 (2,1) 472 (15,5) 20 (0,9)
Koreai Köztársaság 34 (3,7) 607 (4,1) 32 (3,9) 611 (5,9) 17 (3,3) 610 (7,3) 17 (2,6) 595 (8,6) 15 (0,8)
Kuvait 19 (3,2) 398 (9,8) 50 (4,2) 401 (6,3) 26 (3,0) 403 (7,4) 6 (2,1) 397 (30,7) 13 (0,6)
Libanon 26 (3,7) 452 (7,7) 30 (3,8) 430 (7,9) 26 (3,1) 418 (6,4) 18 (3,7) 419 (9,1) 13 (0,8)
Litvánia 78 (3,4) 519 (3,9) 18 (3,2) 527 (9,0) 3 (1,4) 536 (28,9) 1 (0,7) ~ ~ 29 (0,7)
Magyarország 70 (3,5) 513 (4,4) 19 (2,8) 525 (8,0) 7 (2,0) 514 (8,0) 4 (1,4) 509 (25,1) 26 (0,9)
Malajzia 28 (2,7) 442 (7,4) 43 (3,8) 469 (5,4) 18 (2,9) 466 (10,7) 11 (2,2) 466 (17,9) 14 (0,5)
Marokkó 30 (3,2) 391 (4,6) 10 (1,7) 407 (11,7) 18 (2,5) 406 (5,5) 42 (3,1) 374 (3,7) 13 (0,9)
Norvégia r 25 (3,8) 504 (5,3) 31 (4,0) 506 (5,5) 18 (3,1) 499 (5,7) 27 (4,0) 508 (4,1) 13 (0,9)
Olaszország 42 (3,5) 499 (3,9) 43 (3,7) 495 (4,2) 11 (2,3) 500 (8,9) 5 (1,8) 506 (8,8) 19 (0,8)
Omán 12 (1,8) 439 (9,1) 67 (3,2) 406 (3,8) 17 (2,6) 403 (8,1) 4 (1,3) 429 (16,5) 14 (0,3)
Oroszország 73 (3,7) 545 (4,8) 15 (3,4) 545 (8,1) 6 (1,8) 533 (17,8) 6 (1,8) 533 (27,0) 26 (1,0)
Portugália 65 (3,4) 501 (4,1) 30 (3,2) 502 (5,1) 5 (1,8) 482 (19,0) 0 (0,5) ~ ~ 22 (0,6)
Románia 67 (3,6) 486 (5,5) 24 (2,8) 465 (7,7) 4 (1,5) 477 (23,0) 4 (1,6) 453 (26,8) 24 (0,8)
Svédország 35 (3,7) 506 (5,4) 38 (3,7) 500 (3,7) 15 (2,7) 500 (8,3) 12 (2,5) 507 (8,2) 16 (0,7)
Szaúd-Arábia 18 (2,7) 408 (6,2) 34 (3,6) 397 (4,1) 25 (3,4) 395 (5,6) 23 (2,8) 378 (5,2) 11 (0,5)
Szingapúr 14 (1,8) 645 (13,6) 34 (2,8) 608 (6,5) 37 (2,7) 617 (7,0) 16 (2,4) 604 (8,2) 11 (0,4)
Tajvan 40 (3,5) 618 (4,8) 42 (3,3) 608 (4,5) 16 (2,5) 609 (8,0) 3 (1,1) 622 (32,6) 17 (0,5)
Törökország 11 (2,0) 530 (9,3) 38 (4,0) 516 (8,3) 30 (3,8) 499 (9,0) 21 (2,5) 438 (9,4) 10 (0,5)
Új-Zéland 34 (3,8) 475 (7,9) 34 (3,4) 480 (6,2) 17 (2,8) 491 (7,8) 16 (2,9) 494 (8,6) 16 (0,9)
Nemzetközi átlag 35 (0,5) 494 (1,2) 33 (0,6) 491 (1,1) 18 (0,5) 488 (1,8) 14 (0,4) 483 (2,6) 16 (0,1)

  
 

 TIMSS2019
Természettudomány8

Magyarország  66 (2,4) 527 (3,3) 20 (2,0) 538 (5,6) 7 (1,2) 528 (6,6) 6 (1,2) 514 (8,9) 24 (0,7)
Nemzetközi átlag  34 (0,5) 492 (1,3) 32 (0,5) 491 (1,0) 18 (0,4) 491 (1,5) 15 (0,4) 488 (1,7) 16 (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.
s A tanulók legalább 50%-áról, de kevesebb mint 70%-áról van adat.
Forrás:  IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.
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38. táblázat Tanítást-tanulást hátráltató tényezők TIMSS2019
M a t e m a t i k a4

Ország
Kismértékben Valamennyire Nagymértékben

Átlag- 
indexértékTanulók 

aránya (%)
Átlag-

eredmény
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

eredmény
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

eredmény
Japán 79 (3,0) 593 (2,1) 20 (2,9) 591 (3,4) 1 (0,6) ~ ~ 12,1 (0,14)
Albánia 71 (3,8) 499 (4,0) 24 (3,3) 490 (8,7) 4 (2,2) 441 (14,9) 11,3 (0,17)
Koszovó 63 (3,8) 448 (3,7) 37 (3,8) 438 (5,0) 0 (0,0) ~ ~ 11,1 (0,12)
Csehország 61 (3,6) 543 (2,8) 39 (3,6) 517 (4,5) 0 (0,0) ~ ~ 11,0 (0,12)
Észak-Macedónia 60 (3,9) 482 (5,5) 40 (3,9) 456 (9,7) 0 (0,0) ~ ~ 11,1 (0,12)
Azerbajdzsán 53 (3,8) 516 (4,0) 45 (3,8) 515 (4,1) 3 (1,1) 500 (17,2) 10,6 (0,11)
Szingapúr 52 (2,8) 656 (3,9) 45 (2,9) 591 (5,0) 3 (0,9) 613 (23,1) 10,8 (0,11)
Szerbia 49 (4,1) 508 (3,9) 47 (4,1) 507 (5,6) 4 (1,6) 517 (8,1) 10,6 (0,15)
Horvátország 49 (3,4) 507 (3,1) 50 (3,5) 511 (3,4) 2 (0,8) ~ ~ 10,8 (0,14)
Lettország 49 (3,9) 553 (3,3) 49 (3,9) 541 (4,0) 2 (1,1) ~ ~ 10,6 (0,14)
Szlovákia 48 (3,5) 521 (3,5) 45 (3,4) 503 (5,8) 7 (1,9) 472 (12,7) 10,4 (0,16)
Hongkong 47 (3,8) 614 (5,6) 53 (3,8) 590 (4,1) 0 (0,0) ~ ~ 10,7 (0,13)
Hollandia r 47 (4,2) 546 (3,6) 51 (4,3) 529 (2,8) 2 (1,2) ~ ~ 10,6 (0,14)
Ausztria 46 (3,2) 552 (2,7) 51 (3,3) 530 (3,1) 2 (0,9) ~ ~ 10,5 (0,09)
Montenegró 46 (2,7) 458 (2,5) 51 (2,6) 450 (3,1) 3 (1,0) 410 (9,0) 10,4 (0,10)
Spanyolország 46 (3,7) 514 (3,6) 50 (3,9) 492 (3,7) 4 (1,3) 479 (9,7) 10,4 (0,12)
Bosznia-Hercegovina 45 (3,2) 454 (4,2) 49 (3,2) 451 (3,1) 6 (1,7) 443 (10,6) 10,4 (0,14)
Bulgária 44 (3,8) 540 (4,2) 52 (3,7) 495 (6,4) 3 (1,2) 497 (37,0) 10,4 (0,14)
Grúzia 42 (3,8) 482 (5,8) 57 (3,9) 482 (4,4) 1 (0,7) ~ ~ 10,4 (0,12)
Oroszország 41 (3,1) 569 (4,9) 47 (3,7) 562 (4,6) 12 (2,2) 574 (8,4) 10,1 (0,16)
Németország 40 (3,8) 538 (3,1) 55 (3,8) 514 (3,0) 4 (1,3) 450 (17,2) 10,0 (0,13)
Finnország 40 (2,9) 542 (3,2) 58 (3,1) 527 (3,0) 1 (0,5) ~ ~ 10,4 (0,09)
Írország 40 (3,7) 557 (4,6) 59 (3,7) 542 (2,9) 1 (0,4) ~ ~ 10,3 (0,14)
Lengyelország 39 (3,6) 533 (4,5) 59 (3,7) 513 (3,1) 2 (0,9) ~ ~ 10,4 (0,12)
Egyesült Arab Emírségek r 39 (1,9) 515 (3,1) 57 (2,0) 464 (2,7) 4 (0,5) 415 (7,9) 10,1 (0,05)
Svédország 37 (3,8) 530 (5,1) 61 (3,8) 517 (3,6) 2 (1,0) ~ ~ 10,3 (0,13)
Belgium (flamand) 37 (3,4) 546 (2,3) 59 (3,5) 527 (2,4) 4 (1,1) 521 (11,7) 10,2 (0,11)
Olaszország 36 (4,1) 518 (3,9) 57 (4,0) 513 (3,2) 7 (2,0) 514 (7,3) 9,9 (0,16)
Franciaország 35 (3,2) 506 (4,1) 58 (3,2) 476 (3,8) 7 (1,4) 456 (10,3) 9,8 (0,11)
Portugália 33 (3,3) 540 (3,8) 56 (3,4) 519 (3,7) 11 (2,1) 516 (8,1) 9,6 (0,16)
Dánia r 33 (4,4) 531 (4,7) 63 (4,5) 522 (2,3) 4 (1,6) 506 (10,2) 9,9 (0,14)
Magyarország 33 (3,4) 543 (3,8) 63 (3,6) 516 (4,3) 4 (1,4) 507 (18,7) 10,1 (0,14)
Örményország 32 (3,8) 505 (4,7) 63 (3,9) 494 (3,1) 5 (1,5) 507 (11,5) 9,7 (0,13)
Koreai Köztársaság 32 (3,8) 608 (4,6) 52 (3,7) 597 (3,1) 16 (2,9) 590 (6,3) 9,5 (0,20)
Katar 30 (3,5) 464 (7,5) 66 (3,4) 443 (5,2) 4 (1,5) 465 (23,1) 9,8 (0,15)
Kazahsztán 30 (3,3) 517 (4,2) 49 (3,8) 512 (4,7) 21 (2,9) 507 (6,9) 9,3 (0,15)
Bahrein 28 (3,3) 489 (4,3) 64 (3,1) 477 (3,1) 8 (2,1) 478 (9,2) 9,7 (0,13)
Málta 28 (0,4) 532 (2,1) 63 (0,4) 499 (1,8) 10 (0,2) 507 (3,1) 9,4 (0,02)
Tajvan 26 (3,7) 602 (3,0) 64 (4,0) 599 (2,6) 10 (2,4) 595 (6,4) 9,5 (0,16)
Észak-Írország 26 (3,9) 583 (6,6) 72 (4,1) 560 (3,7) 2 (1,3) ~ ~ 9,9 (0,12)
Norvégia r 25 (4,4) 560 (4,8) 70 (4,1) 541 (2,8) 5 (1,7) 518 (12,3) 9,7 (0,22)
Ausztrália 24 (3,8) 545 (6,9) 69 (4,0) 514 (3,4) 6 (1,7) 458 (11,0) 9,6 (0,13)
Új-Zéland 24 (2,4) 515 (5,0) 71 (2,6) 481 (3,3) 5 (1,3) 446 (17,3) 9,6 (0,09)
Omán 24 (2,9) 450 (7,5) 54 (3,5) 418 (4,6) 22 (2,9) 441 (11,5) 9,0 (0,14)
Ciprus 23 (3,3) 547 (5,0) 68 (3,4) 533 (3,0) 9 (1,7) 507 (6,7) 9,4 (0,13)
Irán 22 (2,9) 465 (9,2) 63 (3,4) 436 (4,9) 14 (2,7) 439 (8,5) 9,1 (0,15)
Kanada 22 (1,9) 537 (4,7) 71 (2,2) 507 (2,4) 6 (1,3) 484 (7,9) 9,4 (0,09)
Anglia s 22 (3,9) 576 (12,2) 71 (4,5) 551 (5,2) 7 (2,9) 552 (5,4) 9,5 (0,17)
Pakisztán 19 (4,1) 353 (23,2) 79 (4,2) 324 (14,5) 2 (1,3) ~ ~ 9,7 (0,13)
Törökország 19 (3,2) 568 (9,0) 67 (3,7) 520 (5,0) 14 (2,6) 478 (17,1) 9,0 (0,14)
Fülöp-szigetek 18 (3,1) 326 (15,1) 79 (3,1) 290 (6,1) 3 (1,4) 259 (19,2) 9,3 (0,12)
Kuvait 18 (3,2) 420 (12,2) 79 (3,5) 376 (5,3) 3 (1,3) 345 (28,8) 9,4 (0,12)
Litvánia 18 (2,8) 565 (6,9) 63 (3,9) 536 (3,9) 19 (3,0) 534 (6,0) 8,9 (0,15)
Szaúd-Arábia 18 (2,8) 419 (7,4) 76 (3,5) 393 (4,9) 6 (1,9) 385 (15,8) 9,3 (0,13)
Egyesült Államok 15 (1,6) 568 (4,5) 77 (1,9) 533 (2,9) 7 (1,3) 491 (7,8) 9,1 (0,09)
Marokkó 13 (2,5) 418 (15,6) 79 (3,2) 378 (5,9) 8 (2,1) 375 (9,6) 8,8 (0,11)
Chile 12 (2,5) 477 (9,9) 74 (4,0) 437 (3,2) 13 (3,2) 425 (8,8) 8,7 (0,15)
Dél-afrikai Köztársaság 12 (2,0) 409 (15,4) 81 (2,6) 369 (4,1) 7 (1,6) 370 (14,0) 9,0 (0,10)
Nemzetközi átlag 36 (0,4) 517 (0,9) 59 (0,5) 495 (0,6) 6 (0,2) 476 (2,2)

  
TIMSS2019
Természettudomány4

Magyarország  35 (3,4) 544 (4,3) 61 (3,4) 523 (4,1) 4 (1,5) 507 (11,1) 10,1 (0,14)
Nemzetközi átlag  37 (0,5) 506 (1,1) 58 (0,5) 484 (0,7) 6 (0,2) 465 (2,5)

A tanárok válaszai alapján.
Az index a tanulók tanárainak nyolc, tanítást korlátozó tényezőre vonatkozó válaszai alapján jött létre. Azoknak a tanulóknak a tanárai, akik úgy érzik, hogy kismértékben gátolják őket a tanításban a tanulók prob-

lémái, 10,8 vagy annál magasabb indexértéket kaptak, ami azt jelenti, hogy a nyolcból átlagosan négy tényező esetében érezték úgy a tanárok, hogy egyáltalán nem gátolják őket, a másik négy esetben pedig azt, hogy 
valamennyire. Azoknak a tanulóknak a tanárai, akik úgy érzik, hogy nagymértékben gátolják őket a munkában a tanulók problémai, 6,8 vagy annál alacsonyabb indexértéket kaptak, ami azt jelenti, hogy a nyolcból átlagosan 
négy tényező esetében érezték úgy a tanárok, hogy nagyon gátolák őket, a másik négy esetben pedig azt, hogy valamennyire. Minden más tanuló tanárai úgy érzik, hogy valamennyire korlátozzák a tanításban a diákokkal 
kapcsolatos problémák.

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.
s A tanulók legalább 50%-áról, de kevesebb mint 70%-áról van adat.
Forrás:  IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019. Folytatás a következő oldalon
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Véleménye szerint milyen mértékben korlátozzák Önt az alábbiak az osztály tanítása során?
Kismértékben Valamennyire Nagymértékben

1. A tanulók nem rendelkeznek a szükséges előzetes ismeretekkel vagy készségekkel
2. A tanulók alapvető táplálkozási hiányosságoktól szenvednek
3. A tanulók kialvatlanságtól szenvednek
4. Hiányzó tanulók
5. Fegyelmezetlen, rendbontó tanulók
6. Közönyös tanulók
7. Mentálisan, érzelmileg vagy pszichikailag sérült tanulók
8. Tanulók, akiknek nehézséget okoz a magyar nyelv megértése

10,8 6,8

Kis-
mértékben

Vala- 
mennyire

Nagy- 
mértékben
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39. táblázat Tanítást-tanulást hátráltató tényezők  TIMSS2019
M a t e m a t i k a8

Ország
Kismértékben Valamennyire Nagymértékben

Átlag- 
indexértékTanulók 

aránya (%)
Átlag-

eredmény
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

eredmény
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

eredmény
Japán 71 (3,5) 596 (3,6) 29 (3,5) 590 (5,0) 1 (0,4) ~ ~ 12,3 (0,17)
Magyarország 41 (3,2) 546 (5,8) 58 (3,3) 495 (4,9) 2 (0,9) ~ ~ 10,6 (0,12)
Szingapúr 40 (2,8) 655 (4,9) 55 (2,8) 592 (5,7) 5 (1,2) 554 (20,3) 10,6 (0,10)
Kazahsztán 39 (3,8) 493 (6,3) 53 (4,1) 481 (5,4) 8 (2,2) 498 (17,4) 10,3 (0,15)
Olaszország 38 (3,7) 503 (4,6) 58 (3,8) 494 (3,6) 5 (1,3) 500 (10,3) 10,4 (0,15)
Egyesült Arab Emírségek r 38 (1,8) 520 (3,8) 56 (2,1) 453 (3,3) 6 (0,9) 401 (9,8) 10,4 (0,07)
Írország 35 (2,6) 548 (4,7) 59 (2,7) 517 (3,5) 6 (1,1) 457 (11,1) 10,4 (0,09)
Anglia s 35 (5,0) 564 (11,8) 61 (5,0) 503 (9,8) 4 (2,3) 453 (37,6) 10,4 (0,19)
Hongkong 32 (3,7) 625 (7,3) 66 (3,9) 558 (6,2) 2 (1,1) ~ ~ 10,5 (0,13)
Románia 31 (3,5) 520 (8,9) 66 (3,7) 461 (5,1) 3 (1,2) 481 (20,8) 10,3 (0,13)
Finnország 30 (2,4) 529 (3,6) 66 (2,5) 503 (3,2) 4 (1,1) 465 (14,8) 10,3 (0,10)
Új-Zéland 29 (2,8) 532 (5,4) 63 (3,3) 470 (4,0) 8 (1,9) 438 (8,5) 10,0 (0,10)
Oroszország 28 (2,9) 563 (6,9) 59 (3,0) 539 (5,4) 13 (2,8) 525 (16,1) 9,8 (0,17)
Ausztrália 27 (2,8) 580 (8,5) 64 (2,9) 502 (3,2) 9 (2,1) 449 (9,0) 9,8 (0,12)
Tajvan 26 (3,0) 636 (5,8) 63 (3,5) 604 (3,4) 10 (2,2) 605 (12,9) 9,6 (0,14)
Svédország 25 (3,0) 521 (6,0) 72 (3,3) 500 (3,0) 3 (1,3) 442 (9,6) 10,3 (0,12)
Franciaország r 23 (3,7) 504 (6,5) 71 (3,6) 477 (3,1) 5 (1,5) 453 (9,9) 9,8 (0,14)
Törökország 21 (3,1) 554 (8,9) 63 (3,7) 483 (4,4) 15 (2,7) 470 (15,8) 9,3 (0,16)
Egyesült Államok 21 (2,0) 582 (7,9) 72 (2,2) 503 (4,9) 8 (1,4) 458 (9,9) 9,7 (0,09)
Norvégia s 21 (3,1) 522 (5,7) 73 (3,2) 503 (3,0) 6 (2,2) 476 (16,1) 9,9 (0,15)
Litvánia 20 (2,7) 548 (8,5) 59 (3,6) 519 (3,5) 20 (3,0) 501 (6,2) 9,3 (0,14)
Szaúd-Arábia 20 (3,2) 407 (6,9) 72 (3,6) 390 (3,1) 8 (2,0) 393 (7,9) 9,5 (0,13)
Ciprus s 20 (3,8) 530 (8,7) 66 (4,3) 499 (3,8) 15 (2,5) 498 (5,6) 9,5 (0,15)
Katar 20 (2,3) 480 (10,7) 75 (2,4) 434 (5,5) 6 (1,5) 445 (14,5) 9,8 (0,12)
Izrael 18 (2,5) 582 (9,9) 57 (3,4) 517 (6,6) 25 (2,7) 481 (9,2) 9,0 (0,14)
Malajzia 18 (1,9) 524 (7,6) 68 (2,8) 453 (3,9) 14 (2,5) 420 (10,7) 9,3 (0,12)
Bahrein 17 (2,7) 485 (5,1) 79 (3,1) 480 (2,2) 4 (1,5) 488 (21,7) 9,9 (0,10)
Libanon 17 (3,1) 442 (8,9) 78 (3,5) 426 (3,7) 6 (1,9) 421 (17,6) 9,5 (0,12)
Grúzia 16 (2,8) 460 (8,8) 78 (3,5) 461 (5,2) 6 (2,2) 464 (15,1) 9,8 (0,12)
Kuvait 15 (2,5) 440 (10,0) 80 (3,0) 395 (5,0) 5 (1,8) 375 (20,6) 9,7 (0,11)
Portugália 14 (2,7) 526 (7,9) 78 (3,4) 497 (4,0) 8 (2,1) 485 (8,1) 9,5 (0,12)
Jordánia 14 (3,0) 454 (9,7) 78 (3,8) 418 (4,3) 8 (2,2) 391 (13,9) 9,3 (0,11)
Omán 12 (2,1) 443 (9,8) 72 (3,2) 409 (3,7) 16 (2,8) 394 (7,9) 9,1 (0,12)
Koreai Köztársaság 11 (2,0) 615 (6,9) 71 (3,2) 604 (3,3) 17 (2,9) 613 (9,1) 9,1 (0,14)
Irán 11 (2,3) 486 (22,3) 73 (3,1) 442 (3,7) 16 (2,7) 436 (9,9) 8,9 (0,13)
Chile 11 (2,2) 467 (14,1) 73 (3,7) 445 (3,5) 16 (3,1) 405 (8,9) 9,2 (0,13)
Egyiptom 9 (2,3) 418 (13,9) 82 (3,4) 416 (5,8) 9 (2,3) 383 (19,3) 9,4 (0,11)
Marokkó 8 (1,9) 433 (14,3) 80 (2,6) 385 (2,3) 11 (2,1) 375 (7,6) 9,2 (0,11)
Dél-afrikai Köztársaság 8 (1,6) 433 (16,4) 78 (2,3) 387 (2,5) 14 (2,0) 379 (6,6) 8,9 (0,09)
Nemzetközi átlag 24 (0,5) 520 (1,5) 67 (0,5) 482 (0,7) 9 (0,3) 458 (2,4)

  
TIMSS2019
Természettudomány8

Magyarország  37 (2,2) 552 (3,7) 59 (2,3) 519 (3,4) 4 (0,9) 458 (13,4) 10,5 (0,08)
Nemzetközi átlag  26 (0,5) 515 (1,3) 66 (0,5) 484 (0,7) 8 (0,3) 457 (2,7)

A tanárok válaszai alapján.
Az index a tanulók tanárainak nyolc tanítást korlátozó tényezőre vonatkozó válaszai alapján jött létre. Azoknak a tanulóknak a tanárai, akik úgy érzik, hogy kismértékben gátolják őket a tanításban a tanulók prob-

lémái, 11,2 vagy annál magasabb indexértéket kaptak, ami azt jelenti, hogy a nyolcból átlagosan négy tényező esetében érezték úgy a tanárok, hogy egyáltalán nem gátolják őket, a másik négy esetben pedig azt, hogy 
valamennyire. Azoknak a tanulóknak a tanárai, akik úgy érzik, hogy nagymértékben gátolják őket a munkában a tanulók problémai, 7,2 vagy annál alacsonyabb indexértéket kaptak, ami azt jelenti, hogy a nyolcból átlagosan 
négy tényező esetében érezték úgy a tanárok, hogy nagyon gátolák őket, a másik négy esetben pedig azt, hogy valamennyire. Minden más tanuló tanárai úgy érzik, hogy valamennyire korlátozzák a tanításban a diákokkal 
kapcsolatos problémák.

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.
s A tanulók legalább 50%-áról, de kevesebb mint 70%-áról van adat..
Forrás:  IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.

Folytatás a következő oldalon
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Véleménye szerint milyen mértékben korlátozzák Önt az alábbiak az osztály tanítása során?
Kismértékben Valamennyire Nagymértékben

1. A tanulók nem rendelkeznek a szükséges előzetes ismeretekkel vagy készségekkel
2. A tanulók alapvető táplálkozási hiányosságoktól szenvednek
3. A tanulók kialvatlanságtól szenvednek
4. Hiányzó tanulók
5. Fegyelmezetlen, rendbontó tanulók
6. Közönyös tanulók
7. Mentálisan, érzelmileg vagy pszichikailag sérült tanulók
8. Tanulók, akiknek nehézséget okoz a magyar nyelv megértése

11,2 7,2

Kis-
mértékben

Vala- 
mennyire

Nagy- 
mértékben
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40. táblázat Mennyire biztonságos és fegyelmezett az iskola a tanárok szerint? TIMSS2019
M a t e m a t i k a4

Ország

Biztonságos  
és fegyelmezett

Valamennyire biztonságos 
és fegyelmezett

Nem biztonságos  
és nem fegyelmezett Átlag- 

indexértékTanulók 
aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 

aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 
aránya (%) Átlag pontszám

Albánia 97 (1,3) 494 (3,5) 3 (1,3) 502 (17,7) 0 (0,0) ~ ~ 12,6 (0,10)
Koszovó 91 (2,3) 445 (3,2) 9 (2,4) 432 (10,3) 0 (0,5) ~ ~ 12,2 (0,12)
Azerbajdzsán 86 (2,8) 513 (2,9) 13 (2,6) 525 (9,0) 1 (0,8) ~ ~ 11,5 (0,14)
Örményország 85 (3,0) 502 (2,8) 15 (3,0) 483 (6,4) 0 (0,2) ~ ~ 11,4 (0,13)
Montenegró 85 (1,7) 453 (2,2) 14 (1,7) 452 (7,7) 0 (0,0) ~ ~ 11,5 (0,07)
Kuvait 82 (2,9) 387 (5,4) 17 (2,8) 365 (13,2) 1 (0,7) ~ ~ 11,3 (0,13)
Grúzia 81 (3,3) 479 (3,9) 18 (3,3) 493 (7,7) 1 (0,5) ~ ~ 11,2 (0,14)
Bosznia-Hercegovina 80 (2,8) 452 (3,1) 18 (2,7) 454 (5,2) 1 (0,7) ~ ~ 11,3 (0,13)
Szaúd-Arábia 79 (3,1) 403 (4,6) 20 (3,0) 382 (8,0) 1 (0,7) ~ ~ 11,3 (0,13)
Pakisztán 79 (3,9) 343 (14,0) 19 (3,5) 293 (17,4) 2 (1,4) ~ ~ 11,2 (0,27)
Írország 78 (3,1) 553 (2,8) 19 (2,9) 535 (5,8) 3 (1,4) 511 (11,3) 11,5 (0,15)
Észak-Macedónia 76 (3,4) 469 (6,3) 22 (3,4) 484 (10,1) 1 (0,7) ~ ~ 11,2 (0,15)
Spanyolország 76 (3,1) 508 (2,3) 22 (2,9) 489 (3,8) 2 (0,9) ~ ~ 11,2 (0,14)
Észak-Írország 75 (3,6) 572 (3,4) 23 (3,4) 545 (6,1) 2 (1,5) ~ ~ 11,6 (0,18)
Egyesült Arab Emírségek r 75 (1,0) 496 (2,0) 22 (0,9) 441 (5,7) 3 (0,4) 393 (11,9) 11,4 (0,05)
Katar 74 (2,5) 448 (4,6) 25 (2,5) 452 (8,1) 2 (0,9) ~ ~ 11,2 (0,13)
Bulgária 73 (3,1) 521 (5,6) 26 (2,9) 497 (7,3) 1 (0,8) ~ ~ 10,8 (0,13)
Szerbia 73 (4,2) 504 (3,9) 24 (4,0) 518 (6,2) 3 (1,4) 516 (10,9) 10,8 (0,15)
Kazahsztán 72 (3,4) 514 (3,1) 27 (3,3) 510 (5,2) 1 (0,6) ~ ~ 11,2 (0,14)
Portugália 71 (2,9) 533 (2,8) 27 (2,9) 509 (5,1) 1 (0,4) ~ ~ 10,7 (0,12)
Fülöp-szigetek 70 (3,8) 304 (7,4) 27 (3,8) 272 (10,7) 2 (1,2) ~ ~ 10,8 (0,15)
Hollandia r 69 (3,6) 541 (3,3) 28 (3,6) 529 (3,4) 3 (1,5) 513 (7,3) 10,6 (0,17)
Szingapúr 68 (2,5) 627 (4,6) 30 (2,5) 624 (6,4) 3 (0,9) 594 (29,4) 10,9 (0,10)
Irán 67 (3,1) 445 (4,8) 30 (3,1) 439 (8,4) 2 (1,1) ~ ~ 10,7 (0,13)
Új-Zéland 67 (2,8) 496 (3,4) 29 (2,5) 473 (5,6) 4 (1,3) 451 (20,6) 10,7 (0,13)
Omán 66 (3,4) 435 (5,3) 33 (3,4) 427 (7,5) 1 (0,5) ~ ~ 10,7 (0,13)
Bahrein 65 (2,8) 481 (3,1) 33 (2,9) 480 (5,4) 2 (1,1) ~ ~ 10,7 (0,11)
Ausztrália 64 (3,5) 529 (3,7) 28 (3,0) 504 (7,4) 8 (2,3) 479 (9,0) 10,6 (0,16)
Litvánia 63 (3,6) 543 (3,8) 36 (3,5) 539 (3,3) 1 (0,6) ~ ~ 10,4 (0,12)
Oroszország 62 (3,5) 567 (4,4) 36 (3,4) 566 (4,5) 2 (1,0) ~ ~ 10,3 (0,14)
Hongkong 61 (4,3) 612 (3,7) 38 (4,4) 585 (5,4) 0 (0,5) ~ ~ 10,5 (0,16)
Ausztria 60 (2,7) 545 (2,4) 37 (2,8) 533 (3,5) 2 (0,9) ~ ~ 10,2 (0,10)
Norvégia r 59 (4,1) 549 (3,4) 38 (4,0) 540 (3,5) 3 (1,1) 535 (6,6) 10,2 (0,18)
Ciprus 59 (3,4) 534 (3,8) 37 (3,1) 532 (4,0) 4 (1,2) 539 (16,5) 10,4 (0,16)
Lettország 58 (3,6) 552 (2,8) 40 (3,4) 541 (4,1) 2 (1,3) ~ ~ 10,0 (0,10)
Olaszország 57 (3,7) 518 (2,8) 41 (3,5) 512 (4,2) 2 (1,2) ~ ~ 10,0 (0,12)
Anglia s 55 (5,6) 564 (6,1) 41 (5,6) 553 (7,9) 4 (1,9) 537 (20,9) 10,4 (0,22)
Marokkó 54 (3,5) 399 (5,4) 40 (3,3) 367 (6,4) 6 (1,8) 336 (9,4) 10,1 (0,16)
Szlovákia 53 (3,0) 515 (4,2) 45 (3,0) 504 (4,7) 2 (0,9) ~ ~ 9,8 (0,10)
Csehország 52 (4,1) 539 (3,6) 47 (4,1) 527 (4,3) 1 (0,5) ~ ~ 10,0 (0,14)
Lengyelország 51 (3,8) 520 (3,4) 47 (3,9) 520 (4,4) 2 (1,0) ~ ~ 9,7 (0,12)
Törökország 51 (3,8) 538 (5,5) 41 (3,9) 515 (7,6) 8 (2,0) 461 (12,4) 9,8 (0,16)
Kanada 48 (2,9) 515 (4,4) 45 (2,9) 512 (3,6) 7 (1,3) 493 (7,8) 10,0 (0,13)
Németország 47 (3,8) 534 (3,1) 46 (4,0) 513 (3,9) 7 (1,8) 486 (10,4) 9,6 (0,14)
Dánia 47 (4,1) 531 (3,3) 44 (4,1) 520 (3,4) 9 (2,1) 513 (5,9) 9,7 (0,16)
Egyesült Államok 47 (2,7) 552 (3,3) 43 (2,6) 527 (3,8) 10 (1,3) 495 (6,1) 9,8 (0,13)
Horvátország 47 (3,2) 508 (3,6) 52 (3,2) 510 (2,7) 1 (0,7) ~ ~ 10,0 (0,12)
Magyarország 45 (3,7) 532 (4,5) 48 (3,9) 524 (4,7) 7 (1,9) 476 (16,1) 9,5 (0,12)
Málta 45 (0,4) 517 (1,8) 48 (0,4) 505 (2,1) 8 (0,2) 491 (3,0) 9,7 (0,02)
Tajvan 40 (3,7) 602 (2,7) 54 (3,6) 596 (2,7) 6 (1,9) 603 (5,9) 9,4 (0,15)
Franciaország 37 (3,2) 501 (4,7) 60 (3,2) 477 (4,0) 3 (1,0) 456 (13,3) 9,5 (0,11)
Svédország 37 (3,9) 538 (4,3) 59 (3,9) 514 (3,3) 4 (1,6) 497 (13,9) 9,3 (0,13)
Dél-afrikai Köztársaság 35 (3,5) 387 (7,8) 51 (4,0) 366 (5,8) 14 (2,0) 366 (8,8) 9,0 (0,12)
Koreai Köztársaság 33 (4,1) 610 (4,1) 61 (4,2) 594 (2,9) 6 (1,7) 599 (7,3) 9,5 (0,18)
Chile 31 (4,1) 453 (6,0) 59 (4,2) 438 (3,8) 10 (2,2) 420 (8,8) 9,0 (0,16)
Finnország 31 (2,9) 542 (3,7) 63 (3,1) 528 (2,4) 6 (1,5) 516 (9,5) 9,2 (0,10)
Belgium (flamand) 28 (3,0) 544 (3,1) 66 (3,0) 531 (2,3) 5 (1,5) 505 (8,8) 9,1 (0,11)
Japán 8 (1,8) 596 (3,8) 80 (2,9) 594 (2,1) 12 (2,6) 583 (3,3) 8,2 (0,09)
Nemzetközi átlag 61 (0,4) 507 (0,6) 36 (0,4) 495 (0,9) 4 (0,2) 495 (2,4)

   
TIMSS2019
Természettudomány4

Magyarország 49 (3,7) 534 (4,0) 46 (3,9) 529 (4,7) 5 (1,8) 487 (14,2) 9,7 (0,12)
Nemzetközi átlag 61 (0,4) 497 (0,6) 35 (0,4) 484 (0,9) 4 (0,2) 493 (2,7)   

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 9,9-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat 
a tanulókat jelöli, akiknek a tanára átlagosan nagyrészt egyetértett a biztonságos és fegyelmezett iskola nyolc jellemzőjéből legalább néggyel és inkább egyetértett a másik néggyel. A nem biztonságos és nem fegyelmezett 
iskolába járó tanulók legfeljebb 6,8-as 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.
~ 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 2019.

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.

9,9 6,8

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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41. táblázat Mennyire biztonságos és fegyelmezett az iskola a tanárok szerint? TIMSS2019
M a t e m a t i k a8

Ország

Biztonságos  
és fegyelmezett

Valamennyire biztonságos 
és fegyelmezett

Nem biztonságos  
és nem fegyelmezett Átlag- 

indexértékTanulók 
aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 

aránya (%) Átlag pontszám Tanulók 
aránya (%) Átlag pontszám

Kuvait 77 (3,3) 405 (5,2) 22 (3,3) 392 (10,5) 1 (0,5) ~ ~ 11,5 (0,13)
Kazahsztán 74 (3,1) 486 (4,2) 26 (3,1) 487 (6,8) 0 (0,0) ~ ~ 11,6 (0,12)
Egyesült Arab Emírségek 72 (1,6) 491 (2,8) 25 (1,6) 432 (5,4) 2 (0,4) ~ ~ 11,9 (0,06)
Románia 70 (3,4) 486 (5,6) 29 (3,5) 465 (8,3) 1 (0,6) ~ ~ 11,5 (0,14)
Szaúd-Arábia 70 (3,5) 397 (2,9) 27 (3,4) 383 (4,7) 3 (1,5) 379 (19,7) 11,5 (0,16)
Grúzia 65 (4,1) 465 (5,8) 34 (4,1) 456 (7,9) 0 (0,4) ~ ~ 11,0 (0,12)
Katar 64 (3,4) 451 (6,5) 32 (3,3) 429 (6,0) 4 (1,2) 441 (16,1) 11,2 (0,15)
Írország 62 (2,8) 537 (3,6) 33 (2,6) 509 (4,2) 5 (1,3) 475 (19,2) 11,1 (0,13)
Egyiptom 61 (4,4) 421 (6,7) 36 (4,3) 405 (8,6) 3 (1,4) 356 (20,1) 10,9 (0,16)
Omán 61 (3,6) 417 (4,2) 39 (3,6) 403 (5,2) 0 (0,0) ~ ~ 11,0 (0,12)
Irán 59 (2,9) 453 (5,2) 36 (2,7) 439 (8,0) 4 (1,4) 413 (18,6) 10,9 (0,13)
Ausztrália 59 (3,0) 535 (5,9) 35 (2,9) 502 (6,4) 6 (1,7) 472 (19,9) 10,7 (0,14)
Szingapúr 58 (2,9) 621 (5,5) 38 (2,9) 610 (6,8) 5 (0,8) 599 (11,0) 11,1 (0,12)
Anglia s 57 (5,6) 532 (9,4) 35 (5,4) 505 (14,7) 8 (3,1) 519 (24,0) 10,7 (0,22)
Litvánia 55 (3,6) 524 (4,8) 43 (3,5) 517 (4,5) 2 (0,8) ~ ~ 10,6 (0,14)
Izrael 55 (2,9) 533 (7,5) 37 (3,0) 516 (9,1) 8 (1,8) 442 (15,6) 10,7 (0,14)
Hongkong 54 (4,1) 587 (7,3) 44 (4,0) 568 (7,2) 3 (1,3) 522 (24,4) 10,6 (0,15)
Norvégia r 53 (4,0) 511 (3,3) 43 (3,9) 498 (4,4) 4 (2,4) 493 (6,0) 10,4 (0,16)
Bahrein 53 (2,6) 486 (2,9) 44 (2,6) 477 (2,9) 4 (1,0) 455 (7,0) 10,8 (0,09)
Libanon 48 (4,4) 444 (4,8) 48 (4,5) 419 (4,4) 4 (1,5) 372 (11,3) 10,4 (0,17)
Oroszország 48 (3,1) 546 (5,8) 50 (3,0) 541 (5,2) 2 (0,9) ~ ~ 10,5 (0,13)
Jordánia 47 (4,4) 432 (7,3) 46 (4,4) 417 (5,6) 7 (2,3) 375 (11,3) 10,4 (0,17)
Új-Zéland 47 (3,5) 503 (5,2) 45 (3,1) 470 (6,1) 9 (2,0) 437 (9,7) 10,4 (0,15)
Marokkó 45 (3,6) 398 (3,4) 42 (3,4) 381 (4,0) 12 (2,5) 382 (6,3) 9,9 (0,18)
Portugália 45 (3,7) 511 (4,9) 47 (4,0) 492 (5,3) 8 (2,5) 484 (12,7) 10,2 (0,17)
Magyarország 43 (3,6) 533 (5,6) 52 (3,8) 504 (5,7) 5 (1,5) 465 (16,4) 10,2 (0,13)
Tajvan 42 (3,5) 619 (4,5) 55 (3,6) 608 (3,9) 2 (1,1) ~ ~ 10,2 (0,11)
Ciprus s 38 (3,4) 521 (5,7) 47 (3,6) 501 (5,3) 15 (2,7) 481 (6,6) 9,8 (0,13)
Egyesült Államok 38 (2,6) 532 (6,5) 52 (2,7) 517 (6,1) 11 (1,5) 459 (10,3) 10,0 (0,11)
Törökország 38 (3,7) 508 (8,8) 52 (3,4) 494 (6,5) 10 (2,3) 465 (13,2) 10,0 (0,19)
Chile 31 (3,3) 468 (5,8) 51 (3,9) 439 (4,4) 18 (3,2) 399 (6,3) 9,4 (0,16)
Malajzia 30 (3,1) 477 (6,8) 66 (3,2) 453 (4,7) 4 (1,3) 468 (12,2) 9,6 (0,11)
Franciaország r 29 (4,0) 496 (5,8) 54 (4,6) 483 (4,3) 16 (3,2) 454 (6,6) 9,5 (0,16)
Svédország 28 (2,7) 523 (5,0) 66 (3,1) 497 (3,2) 6 (2,0) 478 (12,2) 9,5 (0,08)
Koreai Köztársaság 24 (2,9) 615 (6,1) 70 (3,3) 606 (3,4) 6 (2,0) 590 (8,9) 9,5 (0,15)
Finnország 23 (2,6) 520 (4,2) 66 (2,6) 507 (3,1) 11 (2,0) 495 (6,7) 9,3 (0,12)
Olaszország 20 (3,3) 507 (5,7) 75 (3,5) 498 (3,3) 5 (1,7) 461 (9,6) 9,4 (0,12)
Dél-afrikai Köztársaság 18 (2,0) 423 (7,7) 58 (2,9) 384 (3,1) 24 (2,6) 378 (4,5) 8,7 (0,12)
Japán 17 (2,6) 608 (8,1) 69 (3,2) 594 (3,3) 14 (2,5) 583 (4,5) 8,9 (0,11)
Nemzetközi átlag 48 (0,5) 501 (0,9) 45 (0,6) 482 (1,0) 6 (0,3) 460 (2,5)

   
TIMSS2019
Természettudomány8

Magyarország  43 (2,6) 541 (3,7) 52 (2,4) 523 (3,5) 5 (1,1) 473 (11,3) 10,2 (0,10)
Nemzetközi átlag  49 (0,5) 501 (0,9) 45 (0,5) 483 (1,0) 6 (0,3) 466 (2,5)

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 10,5-ös indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a 
tanulókat jelöli, akiknek a tanára átlagosan nagyrészt egyetértett a biztonságos és fegyelmezett iskola nyolc jellemzőjéből legalább néggyel és inkább egyetértett a másik néggyel. A nem biztonságos és nem fegyelmezett 
iskolába járó tanulók legfeljebb 7,3-as 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.
~ 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 2019.

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.

10,5 7,3

Bizton-
ságos 
és fegyel-
mezett

Vala mennyi-
re bizton-
sá gos és 

fegyel mezett

Nem biz-
tonsá gos és 
nem fegyel-

mezett



21. ábra A matematika tanítására fordított idő egy tanévben TIMSS2019
M a t e m a t i k a4

Ország
A tanításra fordí-
tott órák száma 
egy tanévben

A matematika tanítására fordított órák száma egy tanévben

Portugália 887 (14,8) 250 (5,3)
Olaszország 1098 (15,0) 230 (5,3)
Dél-afrikai Köztársaság r 1205 (12,1) r 227 (4,5)
Szingapúr 1009 (0,0) 211 (2,7)
Egyesült Államok 1106 (8,4) 210 (3,9)
Belgium (flamand) r 951 (14,6) r 210 (2,9)
Chile r 1186 (22,3) r 204 (6,9)
Észak-Írország r 947 (7,1) r 203 (3,9)
Kanada 951 (3,9) r 198 (2,7)
Hollandia s 1049 (10,3) s 197 (6,4)
Ausztrália r 1015 (11,8) r 190 (5,2)
Franciaország r 820 (7,4) r 182 (2,5)
Bahrein 1012 (8,2) 177 (2,5)
Fülöp-szigetek 1225 (12,6) 173 (3,6)
Katar 1011 (11,8) 172 (4,7)
Ciprus 849 (10,6) r 171 (3,1)
Marokkó 1081 (20,4) 171 (3,9)
Egyesült Arab Emírségek r 1034 (3,9) s 169 (1,7)
Málta 930 (1,4) 166 (0,4)
Írország 925 (5,0) 165 (2,6)
Új-Zéland 917 (5,7) 160 (2,7)
Omán r 1016 (13,9) r 158 (3,1)
Pakisztán 1218 (22,3) r 157 (11,2)
Spanyolország 869 (7,1) 156 (2,5)
Dánia r 1043 (10,4) s 155 (2,7)
Németország r 833 (10,1) r 153 (2,2)
Hongkong r 1022 (14,3) r 152 (3,3)
Japán 904 (4,9) 151 (1,0)
Koszovó 777 (32,0) r 150 (4,4)
Csehország 763 (8,9) 149 (1,5)
Szerbia 794 (19,2) 148 (2,5)
Tajvan 953 (8,9) 147 (8,5)
Törökország (5) 1001 (24,2) 140 (5,1)
Magyarország 842 (13,8) 140 (2,8)
Svédország r 854 (10,7) r 137 (2,7)
Szaúd-Arábia 1056 (18,0) r 136 (4,7)
Kuvait r 899 (24,3) s 136 (4,3)
Kazahsztán 732 (14,0) 134 (4,6)
Észak-Macedónia 818 (22,0) 131 (2,7)
Grúzia 750 (18,7) 131 (2,6)
Ausztria 759 (3,1) 130 (1,0)
Szlovákia 784 (9,9) 127 (2,0)
Norvégia r 868 (14,4) s 127 (4,1)
Örményország 752 (6,4) 126 (0,7)
Litvánia 725 (10,0) 125 (2,1)
Azerbajdzsán 731 (19,4) 124 (1,9)
Bosznia-Hercegovina 851 (35,9) 122 (2,4)
Horvátország 859 (26,2) 121 (3,0)
Finnország 746 (9,9) 117 (2,0)
Montenegró 653 (1,6) 117 (1,2)
Lettország 689 (8,9) 117 (1,7)
Albánia 729 (10,3) 113 (1,4)
Lengyelország r 737 (10,1) r 111 (1,4)
Irán 627 (6,0) 109 (1,6)
Oroszország 663 (6,8) 102 (1,6)
Bulgária 700 (14,9) 102 (1,3)
Koreai Köztársaság 694 (8,7) 101 (1,9)
Anglia s 989 (11,2) y – -–
Nemzetközi átlag 895 (1,9) 154 (0,5)

( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Nem áll rendelkezésre összehasonlítható 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.
y A tanulók kevesebb mint 40%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.
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22. ábra A matematika tanítására fordított idő egy tanévben TIMSS2019
M a t e m a t i k a8

Ország
A tanításra fordí-
tott órák száma 
egy tanévben

A matematika tanítására fordított órák száma egy tanévben

Chile 1221 (20,5) r 200 (6,1)
Dél-afrikai Köztársaság s 1212 (13,5) s 182 (2,7)
Omán r 1056 (18,9) r 178 (4,1)
Egyesült Arab Emírségek r 1094 (2,7) s 175 (1,9)
Libanon 960 (7,3) 170 (3,8)
Bahrein 1115 (0,6) 159 (1,6)
Izrael 1118 (13,6) r 158 (3,2)
Tajvan 1137 (12,3) 157 (1,7)
Egyesült Államok 1148 (9,9) r 154 (3,3)
Katar 1090 (9,9) r 154 (5,8)
Marokkó r 1341 (30,8) r 152 (3,4)
Törökország 1009 (27,5) 150 (6,4)
Olaszország 1065 (11,2) 145 (2,8)
Hongkong 999 (12,6) 143 (4,7)
Oroszország 868 (13,3) 142 (3,6)
Ausztrália 1013 (6,8) r 141 (2,4)
Jordánia 1020 (13,0) 140 (3,6)
Kuvait r 982 (21,2) r 139 (4,1)
Új-Zéland r 967 (10,2) r 137 (2,5)
Egyiptom s 1110 (34,6) s 136 (3,3)
Szaúd-Arábia r 1069 (18,9) r 136 (6,9)
Szingapúr 1053 (0,0) 135 (2,6)
Románia 926 (19,8) 133 (4,3)
Portugália 1138 (31,4) 132 (3,5)
Malajzia 1165 (18,7) 130 (2,5)
Litvánia 918 (12,6) 126 (2,2)
Franciaország r 1112 (19,3) s 125 (3,2)
Kazahsztán 886 (15,7) 123 (3,1)
Magyarország 899 (11,5) 115 (2,3)
Grúzia 850 (14,5) 113 (2,1)
Finnország 912 (9,4) 111 (1,9)
Norvégia r 949 (8,2) s 108 (2,2)
Írország 973 (4,7) r 108 (1,3)
Koreai Köztársaság 933 (10,7) 106 (2,6)
Svédország r 926 (11,4) 105 (1,6)
Japán 1018 (3,0) 105 (1,0)
Irán 768 (8,1) 103 (2,6)
Ciprus r 882 (1,0) s 102 (2,3)
Anglia s 995 (13,3) x 128 (4,9)
Nemzetközi átlag 1023 (2,5) 137 (0,6)

( ) 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.
s A tanulók legalább 50%-áról, de kevesebb mint 70%-áról van adat.
x A tanulók legalább 40%-áról, de kevesebb mint 50%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.
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42. táblázat  Számítógép-használat a matematikaórákon TIMSS2019
M a t e m a t i k a4

Ország

Rendelkezésre állnak számítógépek, 
amiket az osztály tanulói a matematikaórákon használhatnak Tanulók aránya számítógép-hozzáférés alapján*

Igen Nem
Minden 

tanulónak van 
számítógépe

Az osztálynak 
vannak 

számítógépei, 
amiket a tanulók 

megosztva 
használhatnak

Az iskolának 
vannak számító-
gépei, amiket az 
osztály tanulói 
alkalmanként 

használhatnak

Tanulók aránya 
(%)

Átlagpont-
szám

Tanulók 
aránya (%)

Átlagpont-
szám

Málta 95 (0,2) 508 (1,4) 5 (0,2) 518 (5,0) 63 (0,4) 16 (0,3) 34 (0,4)
Új-Zéland 92 (1,8) 487 (2,9) 8 (1,8) 491 (12,6) 33 (3,3) 67 (3,3) 39 (3,2)
Dánia r 87 (3,1) 523 (2,3) 13 (3,1) 533 (7,2) r 63 (4,7) r 8 (2,4) r 34 (4,7)
Svédország 85 (2,4) 522 (2,8) 15 (2,4) 519 (10,8) 50 (4,3) 19 (3,1) 34 (4,1)
Hongkong 81 (4,6) 602 (3,9) 19 (4,6) 599 (12,2) 38 (4,3) 23 (3,8) 67 (4,8)
Norvégia r 76 (3,8) 546 (2,6) 24 (3,8) 539 (5,7) r 39 (4,2) r 29 (4,2) r 50 (4,6)
Egyesült Államok 76 (2,5) 536 (2,9) 24 (2,5) 534 (5,8) 51 (3,0) 36 (2,1) 41 (2,1)
Ausztrália 71 (3,5) 521 (3,9) 29 (3,5) 511 (7,0) 32 (3,2) 39 (3,8) 44 (4,0)
Hollandia r 71 (5,1) 534 (2,8) 29 (5,1) 542 (4,5) r 35 (4,7) r 46 (5,9) r 34 (4,8)
Grúzia 70 (3,8) 481 (4,5) 30 (3,8) 483 (6,5) s 75 (4,0) s 38 (4,8) s 90 (2,8)
Észak-Írország 69 (4,0) 564 (4,3) 31 (4,0) 568 (5,9) 3 (1,2) 48 (4,3) 58 (4,2)
Finnország 65 (3,6) 531 (2,9) 35 (3,6) 535 (3,3) 15 (2,5) 17 (2,4) 57 (3,5)
Kazahsztán 61 (3,5) 511 (3,1) 39 (3,5) 514 (4,9) 10 (2,2) 17 (2,9) 52 (3,6)
Japán 59 (3,9) 591 (2,4) 41 (3,9) 595 (2,8) 5 (1,6) 19 (2,7) 57 (3,9)
Belgium (flamand) 52 (3,9) 531 (2,8) 48 (3,9) 536 (2,7) 3 (1,2) 34 (4,0) 43 (3,7)
Kanada 51 (2,9) 506 (3,0) 49 (2,9) 520 (4,2) 13 (2,1) 32 (2,7) r 43 (2,8)
Litvánia 51 (3,8) 541 (4,5) 49 (3,8) 541 (3,9) 8 (2,0) 16 (3,1) 48 (3,9)
Németország 48 (3,7) 519 (3,9) 52 (3,7) 523 (3,4) 0 (0,3) 32 (3,6) 37 (3,4)
Észak-Macedónia 47 (4,5) 472 (7,7) 53 (4,5) 471 (7,3) 14 (2,9) 26 (4,3) 29 (4,5)
Szingapúr 46 (2,6) 626 (5,4) 54 (2,6) 625 (4,7) 18 (1,9) 18 (2,0) 44 (2,5)
Egyesült Arab Emírségek r 45 (1,8) 512 (2,5) 55 (1,8) 457 (3,0) r 23 (1,6) r 25 (1,8) r 39 (1,8)
Ausztria 44 (3,3) 549 (3,1) 56 (3,3) 532 (2,8) 1 (0,4) 39 (3,2) 21 (2,7)
Írország 43 (4,0) 548 (4,7) 57 (4,0) 548 (2,8) 5 (2,0) 19 (2,9) 36 (4,1)
Oroszország 42 (3,5) 568 (4,5) 58 (3,5) 566 (4,1) 7 (1,7) 28 (3,3) 41 (3,5)
Katar 37 (3,5) 449 (7,5) 63 (3,5) 450 (5,0) 18 (2,8) 11 (2,3) 33 (3,3)
Chile 34 (3,9) 441 (5,4) 66 (3,9) 442 (4,0) 16 (3,2) 16 (2,9) 33 (3,8)
Koreai Köztársaság 34 (3,8) 595 (4,2) 66 (3,8) 602 (2,7) 6 (2,1) 6 (2,1) 32 (3,8)
Lettország 34 (3,1) 539 (5,0) 66 (3,1) 550 (3,0) 6 (2,0) 10 (2,5) 32 (3,3)
Spanyolország 33 (2,6) 503 (3,7) 67 (2,6) 501 (3,4) 7 (1,4) 11 (2,1) 31 (2,6)
Bahrein 32 (2,9) 489 (4,1) 68 (2,9) 475 (3,1) 6 (1,6) 9 (1,8) 28 (2,8)
Szaúd-Arábia 31 (3,3) 411 (6,4) 69 (3,3) 393 (4,8) 4 (1,3) 9 (2,0) 26 (3,2)
Magyarország 31 (3,6) 522 (5,3) 69 (3,6) 525 (4,1) 2 (1,0) 7 (1,8) 29 (3,5)
Ciprus 30 (2,5) 538 (4,1) 70 (2,5) 532 (3,3) 0 (0,2) 14 (2,2) 26 (2,8)
Lengyelország 29 (3,4) 514 (4,6) 71 (3,4) 522 (3,0) 6 (1,8) 4 (1,4) 27 (3,2)
Csehország 29 (3,4) 540 (5,6) 71 (3,4) 530 (3,0) 7 (1,9) 12 (2,2) 28 (3,4)
Irán 25 (2,8) 463 (9,7) 75 (2,8) 436 (4,5) 2 (1,0) 3 (1,4) 18 (2,6)
Kuvait 24 (3,3) 391 (11,5) 76 (3,3) 381 (5,4) 6 (2,0) 5 (1,8) 19 (3,1)
Tajvan 23 (3,4) 600 (3,9) 77 (3,4) 599 (2,1) 3 (1,4) 14 (2,6) 16 (2,7)
Olaszország 23 (3,3) 515 (4,8) 77 (3,3) 515 (2,7) 2 (1,0) 14 (2,5) 20 (3,1)
Fülöp-szigetek 23 (3,3) 315 (13,2) 77 (3,3) 290 (6,9) 0 (0,2) 12 (2,3) 22 (3,2)
Franciaország 21 (3,4) 471 (6,0) 79 (3,4) 489 (3,2) 1 (0,7) 10 (2,2) 16 (3,2)
Bulgária 19 (3,1) 516 (7,9) 81 (3,1) 515 (5,3) 2 (0,9) 8 (2,4) 18 (3,2)
Azerbajdzsán 18 (2,9) 508 (6,5) 82 (2,9) 517 (3,0) 4 (1,4) 6 (1,7) 15 (2,6)
Omán 17 (2,3) 437 (6,8) 83 (2,3) 429 (4,5) 3 (1,0) 4 (1,3) 14 (2,5)
Törökország (5) 16 (3,1) 533 (10,2) 84 (3,1) 521 (5,1) 2 (1,3) 8 (2,3) 13 (2,8)
Örményország 14 (2,9) 505 (6,5) 86 (2,9) 497 (2,8) 3 (1,3) 3 (1,2) 13 (2,8)
Szlovákia 14 (2,1) 523 (8,9) 86 (2,1) 508 (3,6) 3 (1,0) 5 (1,0) 11 (2,0)
Szerbia 13 (2,6) 512 (8,9) 87 (2,6) 507 (3,4) 0 (0,3) 9 (2,2) 10 (2,5)
Bosznia-Hercegovina 13 (2,2) 477 (6,3) 87 (2,2) 448 (2,5) 4 (1,3) 7 (1,8) 10 (2,3)
Portugália 13 (2,0) 524 (6,1) 87 (2,0) 526 (2,9) 2 (0,9) 7 (1,4) 12 (2,0)
Montenegró 11 (1,1) 455 (5,7) 89 (1,1) 453 (2,2) 1 (0,0) 6 (0,7) 10 (1,1)
Albánia 9 (2,7) 530 (17,2) 91 (2,7) 491 (3,5) 2 (1,2) 8 (2,6) 8 (2,6)
Dél-afrikai Köztársaság 8 (1,6) 430 (15,2) 92 (1,6) 368 (3,8) 1 (0,5) 2 (0,7) 6 (1,5)
Koszovó 6 (2,0) 451 (7,9) 94 (2,0) 443 (3,3) s 0 (0,0) s 7 (3,1) s 9 (3,2)
Horvátország 6 (2,0) 503 (11,4) 94 (2,0) 509 (2,3) 1 (0,8) 4 (1,7) 6 (2,0)
Pakisztán 6 (1,4) 303 (54,2) 94 (1,4) 329 (12,8) 2 (1,5) 3 (0,6) 4 (1,0)
Marokkó 5 (1,9) 430 (28,6) 95 (1,9) 379 (4,8) 0 (0,3) 2 (1,2) 4 (1,6)
Anglia x 32 (4,4) 566 (5,6) 68 (4,4) 554 (6,5) x 7 (2,3) x 20 (4,4) x 24 (4,9)
Nemzetközi átlag 39 (0,4) 506 (1,4) 61 (0,4) 500 (0,7) 13 (0,3) 17 (0,4) 29 (0,4)

* A tanárok jelezhették, hogy többféle számítógép-hozzáféréssel rendelkezik az osztály.
( ) 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.
s A tanulók legalább 50%-áról, de kevesebb mint 70%-áról van adat.
x A tanulók legalább 40%-áról, de kevesebb mint 50%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.
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43. táblázat  Számítógép-használat a matematikaórákon TIMSS2019
M a t e m a t i k a8

Ország

Rendelkezésre állnak számítógépek, 
amiket az osztály tanulói a matematikaórákon használhatnak Tanulók aránya számítógép-hozzáférés alapján*

Igen Nem
Minden 

tanulónak van 
számítógépe

Az osztálynak 
vannak 

számítógépei, 
amiket a tanulók 

megosztva 
használhatnak

Az iskolának 
vannak számító-
gépei, amiket az 
osztály tanulói 
alkalmanként 

használhatnak

Tanulók aránya 
(%)

Átlagpont-
szám

Tanulók 
aránya (%)

Átlagpont-
szám

Svédország 89 (2,6) 502 (2,7) 11 (2,6) 515 (8,2) 80 (3,1) 2 (1,1) 15 (3,0)
Norvégia s 82 (3,5) 506 (3,3) 18 (3,5) 501 (5,1) s 73 (3,9) s 13 (3,6) s 20 (3,6)
Új-Zéland 81 (3,5) 488 (3,8) 19 (3,5) 460 (12,3) 61 (4,3) 24 (3,2) 55 (4,2)
Ausztrália 76 (2,9) 529 (4,9) 24 (2,9) 488 (8,2) 62 (2,9) 10 (2,1) 40 (3,3)
Egyesült Államok 72 (2,8) 510 (4,7) 28 (2,8) 533 (9,2) 58 (3,0) 27 (2,2) 35 (2,4)
Egyesült Arab Emírségek r 56 (1,7) 480 (3,1) 44 (1,7) 468 (4,3) r 32 (1,4) r 24 (1,4) r 43 (1,8)
Finnország 55 (3,1) 508 (3,5) 45 (3,1) 510 (2,9) 24 (3,0) 13 (1,8) 47 (3,2)
Japán 54 (3,8) 595 (4,9) 46 (3,8) 594 (2,9) 8 (2,0) 19 (3,0) 52 (4,0)
Kazahsztán 46 (3,7) 484 (5,4) 54 (3,7) 490 (5,3) 15 (2,9) 30 (3,5) 36 (3,8)
Jordánia 44 (3,6) 429 (6,5) 56 (3,6) 414 (6,1) 9 (2,7) 10 (1,8) 43 (3,7)
Chile 43 (4,1) 440 (5,0) 57 (4,1) 441 (4,9) 23 (3,6) 19 (3,2) 41 (4,1)
Magyarország 42 (3,6) 514 (6,6) 58 (3,6) 515 (5,6) 6 (1,6) 7 (1,6) 39 (3,7)
Grúzia 41 (4,0) 467 (7,2) 59 (4,0) 459 (5,5) x 25 (6,4) y   – – x 84 (5,1)
Litvánia 41 (3,9) 514 (4,9) 59 (3,9) 526 (4,3) 10 (2,0) 12 (2,4) 40 (3,9)
Egyiptom 39 (4,3) 424 (8,7) 61 (4,3) 407 (6,7) 2 (1,1) 11 (2,8) 38 (4,3)
Katar 38 (3,3) 440 (8,8) 62 (3,3) 446 (4,6) 17 (2,3) 8 (2,3) 33 (3,3)
Hongkong 37 (4,0) 584 (7,9) 63 (4,0) 572 (6,5) 22 (3,4) 7 (2,1) 29 (4,0)
Szingapúr 35 (2,7) 615 (8,1) 65 (2,7) 616 (5,0) 19 (1,7) 11 (1,5) 30 (2,7)
Tajvan 35 (3,4) 608 (5,4) 65 (3,4) 615 (3,2) 2 (1,0) 26 (3,1) 26 (3,1)
Románia 33 (3,7) 488 (8,9) 67 (3,7) 476 (5,4) r 8 (2,1) r 7 (2,2) r 31 (3,8)
Bahrein 33 (2,7) 481 (3,8) 67 (2,7) 481 (2,5) 5 (0,7) 8 (1,6) 32 (2,8)
Izrael 33 (3,2) 516 (10,7) 67 (3,2) 521 (6,0) 9 (2,2) 7 (1,3) 30 (3,0)
Oroszország 31 (3,5) 558 (7,0) 69 (3,5) 537 (6,1) 7 (1,9) 16 (3,1) 30 (3,4)
Írország 31 (3,2) 521 (5,5) 69 (3,2) 526 (3,1) 14 (2,3) 3 (1,2) 22 (2,6)
Koreai Köztársaság 29 (3,5) 607 (4,6) 71 (3,5) 607 (3,6) 3 (1,1) 14 (2,6) 22 (3,2)
Szaúd-Arábia 29 (3,5) 401 (4,8) 71 (3,5) 389 (3,0) 5 (1,6) 14 (3,1) 23 (3,0)
Kuvait 28 (3,5) 426 (10,0) 72 (3,5) 392 (4,8) 6 (1,2) 5 (1,8) 25 (3,8)
Irán 25 (3,2) 465 (8,9) 75 (3,2) 440 (4,0) 0 (0,1) 3 (1,2) 22 (3,3)
Anglia s 24 (4,8) 521 (15,8) 76 (4,8) 522 (9,9) s 13 (3,9) s 4 (2,1) s 17 (4,3)
Olaszország 23 (3,4) 484 (5,3) 77 (3,4) 502 (3,2) r 6 (1,8) r 15 (2,8) r 24 (3,6)
Franciaország r 19 (3,6) 483 (5,7) 81 (3,6) 482 (3,1) r 6 (2,0) r 5 (2,1) r 16 (3,5)
Libanon 16 (3,4) 447 (10,4) 84 (3,4) 426 (3,4) 2 (1,0) 6 (2,1) 14 (3,3)
Törökország 15 (2,8) 512 (12,1) 85 (2,8) 493 (4,9) 1 (0,9) 9 (2,3) 12 (2,5)
Omán 13 (2,6) 434 (10,1) 87 (2,6) 407 (3,2) 2 (0,7) 4 (1,3) 12 (2,5)
Malajzia 13 (2,1) 477 (9,8) 87 (2,1) 458 (3,7) 4 (1,3) 5 (1,5) 12 (2,2)
Dél-afrikai Köztársaság 9 (1,3) 417 (11,5) 91 (1,3) 388 (2,8) 2 (0,4) 1 (0,4) 4 (0,7)
Portugália 9 (2,5) 503 (14,0) 91 (2,5) 500 (3,3) 3 (1,5) 1 (1,0) 8 (2,4)
Ciprus s 9 (1,9) 517 (8,6) 91 (1,9) 504 (2,5) s 0 (0,0) s 2 (0,6) s 6 (1,4)
Marokkó 5 (1,6) 416 (15,5) 95 (1,6) 386 (2,4) 0 (0,0) 1 (0,7) 4 (1,3)
Nemzetközi átlag 37 (0,5) 495 (1,3) 63 (0,5) 487 (0,9) 17 (0,4) 11 (0,4) 28 (0,5)

* A tanárok jelezhették, hogy többféle számítógép-hozzáféréssel rendelkezik az osztály.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Nem áll rendelkezésre összehasonlítható 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 legalább 40%-áról, de kevesebb mint 50%-áról van adat.
y A tanulók kevesebb mint 40%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.
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44. táblázat Számítógép-használat a matematikaórákon a tanulás segítésére TIMSS2019
M a t e m a t i k a4

Ország
Mindennap vagy  

szinte mindennap
Hetente egyszer 

vagy kétszer
Havonta egyszer  

vagy kétszer
Soha vagy 
szinte soha

Tanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Albánia 1 (0,6) ~ ~ 1 (0,7) ~ ~ 7 (2,5) 532 (21,0) 91 (2,6) 491 (3,5)
Anglia x 5 (1,5) 587 (10,0) 10 (3,4) 578 (17,0) 13 (4,0) 557 (6,0) 72 (4,3) 553 (6,2)
Ausztrália 14 (2,2) 528 (8,0) 37 (3,3) 518 (5,3) 11 (2,4) 531 (13,5) 38 (3,8) 511 (5,5)
Ausztria 1 (0,8) ~ ~ 10 (2,0) 549 (6,2) 10 (1,8) 552 (5,1) 78 (2,6) 536 (2,4)
Azerbajdzsán 2 (0,8) ~ ~ 10 (2,5) 515 (8,1) 3 (1,3) 485 (18,9) 85 (2,8) 517 (3,0)
Bahrein 7 (1,7) 498 (8,2) 8 (1,7) 495 (8,4) 13 (2,1) 486 (6,3) 71 (2,7) 475 (3,0)
Belgium (flamand) 3 (1,3) 536 (23,2) 10 (2,1) 535 (5,2) 17 (3,0) 527 (4,3) 71 (3,8) 535 (2,2)
Bosznia-Hercegovina 1 (0,5) ~ ~ 2 (0,8) ~ ~ 9 (2,0) 484 (6,7) 88 (2,1) 448 (2,5)
Bulgária 3 (1,5) 528 (14,1) 5 (1,6) 520 (18,5) 8 (2,6) 514 (15,3) 83 (2,7) 514 (5,1)
Chile 0 (0,0) ~ ~ 7 (2,3) 446 (14,0) 18 (3,1) 429 (7,3) 76 (3,6) 443 (3,3)
Ciprus 12 (1,8) 540 (5,7) 10 (2,1) 536 (7,4) 7 (1,5) 539 (9,0) 71 (2,5) 532 (3,2)
Csehország 2 (1,3) ~ ~ 9 (2,0) 543 (9,1) 16 (2,4) 540 (7,0) 73 (3,3) 531 (2,9)
Dánia r 26 (3,6) 522 (4,5) 39 (4,0) 522 (3,7) 21 (3,3) 528 (6,0) 14 (3,2) 532 (6,5)
Dél-afrikai Köztársaság 0 (0,0) ~ ~ 4 (1,0) 449 (26,5) 2 (0,6) ~ ~ 95 (1,1) 370 (3,6)
Egyesült Államok 36 (2,5) 537 (4,4) 27 (2,4) 531 (4,7) 9 (1,3) 537 (7,6) 28 (2,6) 536 (5,3)
Egyesült Arab Emírségek r 15 (1,1) 509 (5,2) 24 (1,7) 508 (4,1) 6 (0,7) 531 (8,1) 55 (1,8) 458 (3,0)
Észak-Írország 12 (2,9) 566 (11,9) 19 (3,0) 565 (6,7) 31 (3,8) 563 (6,0) 38 (3,9) 567 (5,2)
Észak-Macedónia 1 (0,6) ~ ~ 24 (3,9) 468 (10,9) 21 (3,8) 476 (11,2) 53 (4,5) 471 (7,2)
Finnország 3 (0,8) 529 (10,2) 19 (2,5) 523 (5,4) 36 (3,4) 536 (3,6) 43 (3,8) 534 (3,7)
Franciaország 1 (0,4) ~ ~ 5 (2,1) 488 (8,2) 3 (1,2) 437 (15,4) 91 (2,4) 487 (3,2)
Fülöp-szigetek 3 (1,4) 321 (32,5) 9 (1,9) 284 (20,8) 11 (2,6) 341 (16,3) 77 (3,3) 290 (6,9)
Grúzia s 7 (1,6) 491 (33,1) 44 (4,3) 475 (6,5) 46 (4,3) 485 (4,7) 3 (1,2) 466 (23,2)
Hollandia r 43 (5,0) 536 (3,9) 19 (4,2) 533 (4,7) 2 (1,0) ~ ~ 37 (4,4) 539 (4,4)
Hongkong 12 (3,2) 587 (10,5) 15 (3,3) 597 (10,6) 42 (4,2) 609 (4,6) 30 (4,8) 600 (8,5)
Horvátország 0 (0,0) ~ ~ 1 (0,7) ~ ~ 5 (1,8) 501 (14,3) 94 (2,0) 509 (2,3)
Irán 6 (1,8) 486 (18,1) 9 (2,2) 440 (16,6) 7 (1,8) 460 (11,0) 78 (2,9) 438 (4,5)
Írország 3 (1,2) 519 (18,3) 15 (3,1) 543 (7,4) 15 (2,9) 559 (6,9) 66 (3,5) 548 (2,6)
Japán 10 (2,4) 582 (5,9) 9 (2,0) 593 (4,3) 10 (2,1) 589 (4,4) 71 (3,4) 595 (2,1)
Kanada 6 (1,0) 503 (6,2) 24 (2,0) 503 (3,9) 19 (2,5) 511 (6,1) 52 (3,0) 519 (4,0)
Katar 7 (2,1) 457 (16,6) 12 (2,3) 455 (8,6) 14 (2,4) 431 (13,9) 66 (3,5) 451 (4,7)
Kazahsztán 9 (2,1) 508 (7,3) 23 (3,3) 508 (5,1) 13 (2,6) 504 (5,5) 55 (4,0) 516 (4,2)
Koreai Köztársaság 0 (0,0) ~ ~ 0 (0,4) ~ ~ 10 (2,5) 590 (7,0) 90 (2,6) 600 (2,4)
Koszovó s 0 (0,0) ~ ~ 5 (2,2) 438 (15,5) 7 (3,3) 455 (8,1) 88 (3,8) 443 (4,6)
Kuvait 6 (1,6) 401 (24,2) 9 (2,5) 377 (20,5) 7 (1,9) 402 (20,5) 78 (3,5) 381 (5,5)
Lengyelország 1 (0,8) ~ ~ 5 (1,5) 513 (12,0) 17 (2,7) 511 (5,9) 76 (3,2) 523 (3,0)
Lettország 1 (0,8) ~ ~ 4 (1,6) 535 (14,1) 16 (2,8) 543 (5,4) 78 (3,3) 548 (3,1)
Litvánia 3 (1,2) 543 (14,4) 20 (3,2) 546 (9,6) 26 (3,6) 536 (5,8) 52 (3,8) 542 (3,6)
Magyarország 7 (1,7) 524 (8,8) 10 (2,1) 517 (9,1) 10 (2,6) 520 (8,8) 72 (3,4) 526 (3,9)
Málta 20 (0,3) 500 (2,1) 43 (0,4) 509 (1,8) 21 (0,4) 515 (3,0) 16 (0,3) 515 (3,3)
Marokkó 1 (0,8) ~ ~ 1 (0,6) ~ ~ 3 (1,5) 408 (40,1) 95 (1,8) 379 (4,8)
Montenegró 1 (0,0) ~ ~ 2 (0,1) ~ ~ 7 (1,1) 466 (6,4) 90 (1,1) 453 (2,2)
Németország 1 (0,7) ~ ~ 7 (2,1) 508 (7,2) 17 (2,6) 518 (6,6) 75 (3,3) 524 (2,9)
Norvégia r 9 (2,8) 548 (8,9) 40 (4,5) 545 (3,0) 23 (4,1) 550 (6,2) 29 (4,2) 538 (5,2)
Olaszország 7 (1,8) 504 (6,5) 8 (2,0) 519 (9,1) 8 (2,0) 519 (9,4) 78 (3,2) 515 (2,7)
Omán 2 (0,7) ~ ~ 9 (2,0) 441 (12,3) 5 (1,5) 459 (20,1) 85 (2,4) 430 (4,5)
Oroszország 3 (1,5) 545 (16,3) 12 (2,2) 574 (10,3) 24 (3,1) 567 (4,9) 61 (3,5) 567 (3,9)
Örményország 1 (0,9) ~ ~ 5 (2,0) 494 (14,1) 5 (1,7) 519 (7,9) 89 (2,6) 497 (2,7)
Pakisztán 1 (0,9) ~ ~ 2 (1,5) ~ ~ 1 (0,5) ~ ~ 96 (1,0) 329 (12,7)
Portugália 1 (0,5) ~ ~ 5 (1,0) 527 (10,9) 4 (1,3) 523 (12,3) 90 (1,6) 526 (2,8)
Spanyolország 3 (0,7) 504 (12,6) 13 (2,6) 502 (6,3) 13 (2,2) 500 (7,3) 71 (2,9) 502 (3,2)
Svédország 6 (1,9) 515 (10,5) 45 (4,5) 521 (3,8) 27 (3,9) 522 (6,6) 22 (3,0) 522 (8,5)
Szaúd-Arábia 14 (3,0) 409 (8,9) 11 (2,0) 420 (11,3) 5 (1,6) 398 (23,3) 70 (3,3) 393 (4,7)
Szerbia 4 (1,6) 522 (12,2) 4 (1,6) 517 (20,3) 4 (1,5) 496 (9,8) 88 (2,4) 507 (3,4)
Szingapúr 0 (0,3) ~ ~ 11 (1,7) 626 (10,8) 30 (2,4) 629 (7,2) 59 (2,6) 623 (4,4)
Szlovákia 3 (1,3) 534 (20,6) 5 (1,3) 518 (12,9) 5 (1,4) 524 (11,6) 87 (1,9) 507 (3,6)
Tajvan 5 (1,5) 611 (8,5) 10 (2,4) 604 (5,8) 7 (2,0) 588 (8,3) 78 (3,3) 599 (2,1)
Törökország (5) 5 (2,0) 531 (17,9) 6 (1,9) 516 (15,9) 2 (1,1) ~ ~ 86 (2,8) 521 (4,9)
Új-Zéland 32 (3,5) 481 (5,5) 40 (3,2) 492 (5,2) 10 (1,9) 489 (7,9) 18 (2,3) 486 (5,9)
Nemzetközi átlag 7 (0,2) 515 (2,4) 14 (0,3) 509 (1,6) 13 (0,3) 510 (1,6) 67 (0,4) 500 (0,7)

( ) 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.
x A tanulók legalább 40%-áról, de kevesebb mint 50%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.

A tanulást befolyásoló társadalmi, kulturális és gazdasági tényezők .:. Ábrák, táblázatok 164



45. táblázat Számítógép-használat a matematikaórákon a tanulás segítésére TIMSS2019
M a t e m a t i k a8

Ország
Mindennap vagy  

szinte mindennap
Hetente egyszer 

vagy kétszer
Havonta egyszer  

vagy kétszer
Soha vagy 
szinte soha

Tanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Anglia s 6 (2,9) 555 (22,7) 7 (2,9) 509 (26,3) 7 (2,5) 490 (31,5) 80 (4,7) 523 (9,5)
Ausztrália 25 (3,1) 520 (7,2) 27 (3,8) 525 (8,1) 18 (2,6) 535 (10,2) 30 (3,2) 502 (8,7)
Bahrein 13 (1,8) 488 (6,4) 10 (1,9) 484 (7,8) 9 (1,1) 473 (5,3) 68 (2,8) 481 (2,5)
Chile 1 (0,7) ~ ~ 5 (1,8) 444 (13,7) 23 (3,6) 441 (6,6) 71 (3,9) 441 (4,2)
Ciprus s 3 (1,0) 487 (9,5) 3 (0,7) 556 (7,2) 1 (0,1) ~ ~ 93 (1,3) 504 (2,5)
Dél-afrikai Köztársaság 1 (0,4) ~ ~ 2 (0,5) ~ ~ 2 (0,5) ~ ~ 96 (0,8) 388 (2,6)
Egyesült Államok 19 (2,2) 505 (9,0) 30 (2,6) 511 (6,5) 17 (2,0) 514 (8,0) 33 (2,7) 529 (8,7)
Egyesült Arab Emírségek r 23 (1,0) 440 (5,6) 25 (1,6) 501 (4,8) 7 (0,9) 538 (7,4) 45 (1,7) 468 (4,3)
Egyiptom 2 (1,0) ~ ~ 19 (3,5) 433 (10,8) 16 (3,4) 416 (14,5) 62 (4,3) 407 (6,6)
Finnország 2 (1,0) ~ ~ 9 (1,8) 513 (7,3) 33 (2,8) 506 (4,4) 55 (3,1) 510 (3,0)
Franciaország r 0 (0,0) ~ ~ 3 (1,6) 457 (24,9) 12 (3,1) 490 (9,8) 85 (3,2) 482 (3,0)
Grúzia x 0 (0,4) ~ ~ 18 (4,5) 486 (17,9) 64 (5,6) 463 (9,0) 17 (3,6) 450 (15,7)
Hongkong 4 (1,4) 646 (23,6) 5 (2,1) 610 (16,5) 21 (3,5) 574 (11,7) 70 (3,9) 571 (5,8)
Irán 6 (2,0) 490 (15,0) 7 (1,9) 444 (11,4) 10 (2,2) 472 (15,9) 77 (3,1) 440 (3,9)
Írország 4 (1,5) 516 (6,4) 5 (1,3) 514 (18,7) 12 (1,8) 530 (7,0) 79 (2,6) 525 (3,0)
Izrael 0 (0,2) ~ ~ 6 (1,5) 464 (26,9) 20 (2,6) 519 (11,9) 74 (2,9) 525 (5,3)
Japán 5 (1,6) 565 (8,5) 4 (1,5) 602 (9,0) 8 (2,2) 600 (11,0) 83 (2,8) 595 (2,9)
Jordánia 3 (1,4) 461 (36,6) 6 (1,8) 448 (16,3) 30 (3,7) 428 (8,3) 61 (3,8) 412 (5,7)
Katar 6 (1,9) 480 (27,6) 7 (1,5) 445 (15,2) 22 (3,4) 424 (12,2) 65 (3,4) 446 (4,5)
Kazahsztán 6 (1,8) 486 (12,2) 22 (3,0) 482 (8,6) 16 (2,9) 478 (11,3) 56 (3,8) 491 (5,2)
Koreai Köztársaság 3 (1,4) 594 (8,7) 3 (1,2) 596 (13,8) 10 (2,2) 614 (11,2) 84 (2,7) 607 (3,0)
Kuvait 7 (2,0) 392 (12,3) 12 (3,7) 452 (15,5) 7 (2,2) 418 (21,0) 74 (3,7) 392 (4,9)
Libanon 1 (0,7) ~ ~ 5 (1,8) 438 (26,5) 7 (2,4) 457 (13,3) 88 (3,0) 426 (3,1)
Litvánia 0 (0,2) ~ ~ 8 (1,9) 503 (7,4) 23 (3,4) 510 (6,9) 69 (3,6) 527 (4,2)
Magyarország 1 (0,5) ~ ~ 13 (2,7) 530 (11,9) 21 (2,6) 507 (8,3) 65 (3,4) 513 (4,7)
Malajzia 1 (0,6) ~ ~ 2 (1,0) ~ ~ 7 (1,6) 494 (11,9) 90 (2,1) 456 (3,7)
Marokkó 0 (0,4) ~ ~ 1 (0,8) ~ ~ 2 (1,2) ~ ~ 96 (1,4) 386 (2,4)
Norvégia s 5 (1,5) 513 (11,7) 30 (3,9) 515 (5,2) 38 (3,9) 495 (4,9) 26 (4,2) 506 (4,5)
Olaszország r 3 (1,3) 471 (10,6) 9 (2,3) 486 (7,3) 12 (2,6) 489 (10,0) 76 (3,7) 500 (3,3)
Omán 2 (1,1) ~ ~ 2 (0,7) ~ ~ 6 (1,9) 404 (11,4) 90 (2,3) 408 (3,1)
Oroszország 1 (0,8) ~ ~ 6 (1,8) 563 (11,8) 16 (3,1) 548 (9,1) 77 (3,5) 541 (5,5)
Portugália 2 (1,1) ~ ~ 2 (1,2) ~ ~ 4 (1,7) 473 (17,6) 93 (2,4) 500 (3,3)
Románia r 1 (0,7) ~ ~ 3 (1,2) 557 (42,3) 21 (3,4) 490 (10,1) 75 (3,3) 478 (5,1)
Svédország 7 (2,4) 481 (10,2) 17 (3,0) 507 (6,7) 43 (4,2) 507 (4,8) 33 (3,8) 503 (4,2)
Szaúd-Arábia 8 (2,3) 413 (9,0) 11 (2,2) 408 (7,3) 6 (2,0) 374 (11,1) 75 (3,4) 390 (2,9)
Szingapúr 0 (0,0) ~ ~ 7 (1,0) 604 (18,3) 21 (2,3) 616 (9,9) 72 (2,3) 617 (4,7)
Tajvan 5 (1,6) 583 (8,3) 3 (1,0) 603 (17,1) 15 (2,6) 600 (8,5) 77 (3,0) 617 (2,8)
Törökország 5 (1,8) 522 (18,4) 7 (2,0) 496 (18,0) 2 (1,2) ~ ~ 86 (2,8) 493 (4,9)
Új-Zéland 21 (4,3) 500 (8,6) 41 (3,9) 481 (5,7) 16 (2,3) 495 (5,5) 22 (3,7) 461 (10,7)
Nemzetközi átlag 5 (0,3) 505 (3,2) 10 (0,4) 505 (2,8) 16 (0,4) 497 (2,0) 68 (0,5) 487 (0,9)

( ) 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.
x A tanulók legalább 40%-áról, de kevesebb mint 50%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.
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46. táblázat A tanulók a számítógépen vagy táblagépen írják a matematikatesztet TIMSS2019
M a t e m a t i k a4

Ország
Havonta egy vagy több alkalommal Évente egyszer vagy kétszer Soha

Tanulók aránya (%) Átlag pontszám Tanulók aránya (%) Átlag pontszám Tanulók aránya (%) Átlag pontszám
Albánia 6 (2,1) 515 (12,1) 11 (2,5) 513 (10,8) 83 (3,3) 490 (3,6)
Anglia x 11 (3,9) 545 (5,5) 27 (5,2) 564 (11,5) 62 (5,6) 559 (6,1)
Ausztrália 21 (2,6) 528 (8,0) 56 (4,0) 521 (4,2) 23 (3,0) 503 (7,2)
Ausztria 4 (1,4) 553 (16,3) 2 (0,8) ~ ~ 94 (1,7) 539 (2,0)
Azerbajdzsán 28 (3,5) 513 (4,3) 6 (1,8) 509 (9,0) 66 (3,8) 518 (3,5)
Bahrein 10 (2,0) 500 (5,8) 28 (2,9) 484 (5,2) 63 (3,2) 476 (3,2)
Belgium (flamand) 4 (1,2) 532 (9,3) 11 (2,6) 543 (4,9) 85 (2,9) 532 (2,2)
Bosznia-Hercegovina 5 (1,5) 464 (12,0) 4 (1,6) 480 (8,0) 91 (2,0) 450 (2,5)
Bulgária 16 (3,0) 517 (9,2) 9 (2,5) 512 (12,0) 75 (3,3) 515 (5,7)
Chile 11 (2,7) 437 (8,5) 22 (3,5) 426 (7,0) 67 (4,0) 446 (3,5)
Ciprus 13 (2,6) 530 (7,2) 8 (1,8) 548 (8,8) 78 (3,0) 533 (2,9)
Csehország 17 (2,7) 529 (7,2) 26 (3,3) 542 (4,4) 57 (3,9) 529 (3,7)
Dánia r 18 (3,2) 524 (5,8) 64 (4,4) 526 (2,7) 18 (3,4) 518 (6,2)
Dél-afrikai Köztársaság 10 (1,9) 372 (14,3) 2 (0,8) ~ ~ 88 (2,0) 373 (4,2)
Egyesült Államok 50 (2,7) 530 (3,5) 38 (2,8) 539 (3,9) 12 (1,6) 549 (9,0)
Egyesült Arab Emírségek r 45 (1,9) 499 (2,6) 35 (2,1) 474 (3,4) 20 (1,6) 456 (5,5)
Észak-Írország 8 (2,4) 567 (8,0) 70 (3,9) 564 (3,7) 23 (3,6) 568 (6,3)
Észak-Macedónia 22 (3,4) 465 (9,6) 23 (3,6) 451 (13,0) 55 (4,3) 483 (6,9)
Finnország 14 (2,2) 538 (5,5) 26 (3,1) 531 (4,4) 60 (3,3) 531 (2,5)
Franciaország 2 (0,9) ~ ~ 4 (1,2) 483 (11,3) 94 (1,5) 486 (3,3)
Fülöp-szigetek 15 (2,8) 314 (13,8) 6 (2,0) 294 (21,1) 79 (2,9) 293 (7,9)
Grúzia 55 (3,7) 475 (5,5) 19 (2,8) 489 (5,9) 26 (3,5) 491 (7,4)
Hollandia r 30 (4,8) 539 (3,4) 2 (1,3) ~ ~ 68 (4,8) 535 (3,3)
Hongkong 30 (4,5) 601 (6,1) 25 (3,6) 593 (5,9) 45 (4,9) 607 (6,4)
Horvátország 7 (1,9) 498 (9,7) 5 (1,4) 506 (6,3) 88 (2,4) 510 (2,4)
Irán 14 (2,0) 446 (9,8) 10 (2,4) 447 (14,2) 76 (2,8) 442 (5,0)
Írország 8 (2,5) 554 (6,6) 10 (2,8) 546 (12,9) 82 (3,5) 548 (2,5)
Japán 3 (1,1) 586 (14,8) 5 (1,9) 589 (7,5) 92 (2,2) 593 (1,9)
Kanada 13 (1,5) 500 (7,5) 9 (1,1) 508 (7,2) 79 (1,9) 515 (2,3)
Katar 43 (4,2) 427 (5,1) 19 (3,2) 464 (10,7) 38 (3,5) 469 (6,7)
Kazahsztán 48 (4,1) 510 (4,2) 15 (2,7) 497 (6,9) 37 (3,9) 520 (5,7)
Koreai Köztársaság 2 (0,9) ~ ~ 6 (1,8) 592 (11,3) 93 (2,1) 600 (2,4)
Koszovó 19 (3,1) 444 (7,9) 12 (3,0) 437 (10,3) 69 (3,8) 445 (3,7)
Kuvait 25 (3,4) 379 (9,0) 13 (2,6) 385 (12,4) 62 (3,8) 385 (7,6)
Lengyelország 9 (2,0) 510 (8,7) 20 (3,0) 518 (6,6) 71 (3,6) 522 (3,1)
Lettország 22 (3,2) 551 (6,0) 30 (3,7) 540 (5,5) 47 (3,5) 549 (3,5)
Litvánia 19 (2,8) 537 (8,3) 29 (3,3) 535 (5,5) 52 (3,7) 546 (4,3)
Magyarország 3 (1,1) 530 (7,1) 20 (3,2) 517 (7,3) 78 (3,3) 526 (3,8)
Málta 50 (0,4) 505 (1,9) 21 (0,3) 497 (2,7) 30 (0,4) 525 (2,5)
Marokkó 3 (1,4) 419 (41,7) 1 (0,8) ~ ~ 96 (1,6) 381 (4,4)
Montenegró 5 (0,6) 446 (9,2) 6 (1,1) 464 (4,9) 90 (1,2) 452 (2,1)
Németország 8 (2,2) 522 (11,1) 4 (1,4) 506 (11,4) 88 (2,5) 521 (2,4)
Norvégia r 8 (1,7) 534 (11,1) 74 (3,7) 546 (2,6) 18 (3,5) 540 (8,0)
Olaszország 21 (3,1) 516 (4,6) 18 (3,2) 506 (6,3) 61 (3,6) 517 (3,0)
Omán 8 (2,0) 447 (20,5) 17 (2,6) 444 (12,3) 74 (2,9) 425 (3,7)
Oroszország 35 (3,7) 569 (5,4) 25 (3,0) 561 (4,7) 40 (4,1) 569 (5,5)
Örményország 16 (2,8) 501 (7,3) 16 (3,2) 500 (6,3) 68 (3,5) 498 (3,3)
Pakisztán 24 (4,9) 306 (18,0) 5 (3,1) 277 (12,5) 71 (5,8) 340 (15,5)
Portugália 6 (1,5) 539 (7,9) 3 (0,9) 527 (11,4) 91 (1,8) 525 (2,8)
Spanyolország 12 (2,4) 498 (8,2) 10 (1,7) 512 (6,5) 78 (2,8) 501 (2,7)
Svédország 20 (3,5) 521 (5,5) 9 (2,3) 517 (7,2) 71 (4,2) 522 (4,0)
Szaúd-Arábia 38 (3,3) 421 (7,1) 9 (2,1) 394 (15,4) 53 (3,5) 381 (6,6)
Szerbia 6 (1,9) 515 (13,5) 5 (1,9) 508 (10,0) 89 (2,1) 507 (3,4)
Szingapúr 14 (1,5) 625 (8,7) 31 (2,5) 626 (6,5) 54 (2,4) 625 (5,5)
Szlovákia 15 (2,0) 515 (9,6) 27 (2,8) 510 (5,7) 58 (2,9) 508 (4,2)
Tajvan 13 (2,6) 599 (5,0) 11 (2,1) 589 (9,8) 75 (3,0) 601 (2,1)
Törökország (5) 4 (1,7) 572 (11,9) 4 (1,7) 547 (14,9) 92 (2,1) 520 (4,8)
Új-Zéland 14 (2,4) 496 (9,4) 45 (4,0) 494 (5,6) 41 (4,0) 478 (6,1)
Nemzetközi átlag 17 (0,4) 502 (1,4) 18 (0,4) 504 (1,2) 64 (0,4) 501 (0,7)

( ) 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.
x A tanulók legalább 40%-áról, de kevesebb mint 50%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.
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47. táblázat A tanulók a számítógépen vagy táblagépen írják a matematikatesztet TIMSS2019
M a t e m a t i k a4

Ország
Havonta egy vagy több alkalommal Évente egyszer vagy kétszer Soha

Tanulók aránya (%) Átlag pontszám Tanulók aránya (%) Átlag pontszám Tanulók aránya (%) Átlag pontszám
Anglia s 11 (3,9) 501 (17,7) 18 (3,9) 521 (11,0) 71 (5,4) 523 (10,4)
Ausztrália 25 (3,0) 515 (8,6) 32 (2,8) 518 (5,8) 43 (3,1) 522 (6,8)
Bahrein 19 (2,4) 489 (5,4) 27 (2,7) 478 (3,6) 53 (2,4) 481 (2,8)
Chile 11 (2,7) 434 (9,4) 29 (3,9) 434 (6,3) 60 (4,3) 444 (4,7)
Ciprus s 6 (2,3) 531 (11,1) 1 (0,6) ~ ~ 94 (2,2) 503 (2,2)
Dél-afrikai Köztársaság 8 (1,3) 409 (10,5) 2 (1,0) ~ ~ 90 (1,7) 388 (2,5)
Egyesült Államok 49 (2,6) 502 (5,6) 34 (2,4) 529 (7,0) 17 (2,2) 533 (9,9)
Egyesült Arab Emírségek r 54 (1,8) 462 (3,4) 28 (1,9) 495 (5,6) 18 (1,8) 481 (5,1)
Egyiptom 24 (3,7) 438 (10,1) 7 (2,2) 404 (20,3) 69 (3,6) 406 (6,0)
Finnország 15 (2,2) 506 (6,1) 31 (3,0) 510 (4,4) 55 (3,2) 509 (3,3)
Franciaország r 22 (3,8) 479 (4,8) 47 (4,3) 481 (4,3) 30 (4,4) 487 (6,3)
Grúzia 29 (3,3) 479 (8,9) 27 (3,4) 449 (7,1) 44 (3,8) 460 (6,9)
Hongkong 11 (2,6) 551 (17,3) 24 (4,0) 576 (12,5) 65 (4,3) 582 (6,4)
Irán 7 (2,1) 454 (21,2) 18 (2,9) 453 (13,4) 75 (3,2) 444 (4,0)
Írország 7 (1,5) 511 (9,4) 9 (1,7) 531 (5,4) 84 (2,3) 525 (3,0)
Izrael 15 (2,1) 479 (13,7) 14 (2,3) 523 (15,9) 70 (3,1) 527 (5,5)
Japán 2 (0,9) ~ ~ 1 (0,8) ~ ~ 97 (1,2) 595 (2,8)
Jordánia 10 (2,5) 401 (17,9) 20 (3,6) 426 (11,9) 70 (4,0) 420 (4,8)
Katar 39 (4,6) 417 (7,2) 19 (3,7) 452 (13,3) 42 (4,4) 465 (9,5)
Kazahsztán 71 (3,9) 482 (4,5) 9 (2,2) 517 (12,9) 20 (3,4) 480 (9,5)
Koreai Köztársaság 1 (0,7) ~ ~ 5 (1,5) 605 (13,3) 94 (1,7) 607 (3,0)
Kuvait 25 (3,4) 405 (8,8) 27 (3,7) 407 (8,1) 47 (3,8) 399 (7,7)
Libanon 11 (2,3) 431 (15,0) 13 (2,9) 425 (10,6) 76 (3,4) 429 (3,7)
Litvánia 23 (4,1) 525 (9,7) 43 (4,4) 517 (4,8) 35 (4,2) 524 (5,5)
Magyarország 11 (2,1) 518 (12,2) 21 (3,1) 497 (10,3) 67 (3,4) 520 (4,6)
Malajzia 24 (3,1) 466 (7,9) 39 (3,4) 453 (6,0) 38 (3,3) 465 (7,4)
Marokkó 2 (1,0) ~ ~ 2 (0,9) ~ ~ 96 (1,2) 387 (2,7)
Norvégia s 15 (3,3) 517 (4,5) 66 (4,3) 504 (3,9) 19 (3,6) 500 (5,0)
Olaszország 23 (3,3) 486 (6,2) 28 (2,8) 496 (4,9) 49 (3,8) 504 (3,6)
Omán 9 (2,0) 409 (11,9) 10 (2,0) 439 (10,3) 82 (2,4) 408 (3,1)
Oroszország 25 (2,7) 551 (7,4) 28 (3,8) 557 (7,8) 47 (3,6) 531 (7,7)
Portugália 2 (1,1) ~ ~ 4 (1,5) 501 (18,2) 95 (1,9) 500 (3,3)
Románia 6 (1,9) 500 (25,9) 10 (2,5) 477 (17,0) 84 (3,3) 477 (4,7)
Svédország 13 (2,6) 493 (7,9) 13 (2,5) 502 (5,6) 74 (3,3) 506 (3,1)
Szaúd-Arábia 42 (3,9) 400 (4,0) 5 (1,7) 403 (13,8) 53 (3,9) 391 (3,5)
Szingapúr 11 (1,6) 595 (15,2) 36 (2,7) 617 (6,8) 53 (2,6) 620 (5,0)
Tajvan 7 (1,6) 579 (10,2) 25 (3,3) 607 (6,1) 68 (3,6) 617 (3,3)
Törökország 2 (0,9) ~ ~ 4 (1,5) 521 (42,8) 95 (1,7) 496 (5,1)
Új-Zéland 25 (3,8) 477 (6,2) 43 (4,3) 477 (6,9) 32 (3,8) 494 (6,0)
Nemzetközi átlag 18 (0,4) 482 (2,0) 21 (0,5) 494 (2,1) 61 (0,5) 491 (0,9)

( ) 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.
x A tanulók legalább 40%-áról, de kevesebb mint 50%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.
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23. ábra A természettudomány tanítására fordított idő egy tanévben TIMSS2019
Természettudomány4

Ország
A tanításra fordí-
tott órák száma 
egy tanévben

A természettudomány tanítására fordított órák száma egy tanévben

Fülöp-szigetek 1225 (12,6) 158 (3,4)
Dél-afrikai Köztársaság (5) r 1205 (12,1) r 145 (4,4)
Pakisztán 1218 (22,3) s 139 (10,1)
Omán r 1016 (13,9) r 120 (1,9)
Egyesült Arab Emírségek r 1034 (3,9) s 119 (1,7)
Bahrein 1012 (8,2) 118 (2,8)
Spanyolország 869 (7,1) 110 (3,3)
Törökország (5) 1001 (24,2) 109 (4,7)
Portugália 887 (14,8) 104 (3,1)
Katar 1011 (11,8) 101 (3,8)
Chile r 1186 (22,3) r 97 (3,0)
Japán 904 (4,9) 92 (0,6)
Tajvan 953 (8,9) 86 (0,9)
Szingapúr 1009 (0,0) 84 (0,9)
Egyesült Államok 1106 (8,4) 83 (2,4)
Horvátország 859 (26,2) 82 (1,6)
Kanada 951 (3,9) r 80 (2,0)
Irán 627 (6,0) 78 (1,1)
Kuvait r 899 (24,3) r 78 (4,2)
Szerbia 794 (19,2) 77 (4,9)
Ausztria 759 (3,1) r 76 (2,0)
Montenegró 653 (1,6) 75 (2,5)
Svédország r 854 (10,7) s 75 (2,2)
Dánia r 1043 (10,4) r 74 (1,5)
Bosznia-Hercegovina 851 (35,9) 74 (2,6)
Olaszoszág 1098 (15,0) 73 (1,5)
Finnország 746 (9,9) 71 (1,6)
Koreai Köztársaság 694 (8,7) 71 (1,5)
Szaúd-Arábia 1056 (18,0) r 66 (3,9)
Norvégia (5) r 868 (14,4) s 65 (1,8)
Szlovákia 784 (9,9) 64 (1,5)
Litvánia 725 (10,0) 59 (1,4)
Koszovó 777 (32,0) 59 (2,3)
Észak-Macedónia 818 (22,0) 58 (2,0)
Grúzia 750 (18,7) 57 (1,8)
Németország r 833 (10,1) s 56 (3,9)
Magyarország 842 (13,8) 56 (2,9)
Lengyelország r 737 (10,1) s 55 (0,9)
Albánia 729 (10,3) 54 (0,7)
Morokkó 1081 (20,4) 54 (1,5)
Örményország. 752 (6,4) 54 (1,0)
Ausztrália r 1015 (11,8) s 53 (2,0)
Azerbajdzsán 731 (19,4) 53 (0,8)
Lettország 689 (8,9) 53 (1,4)
Csehország 763 (8,9) 51 (1,5)
Málta 930 (1,4) 51 (0,2)
Ciprus 849 (10,6) 51 (1,8)
Oroszország 663 (6,8) 48 (1,0)
Franciaország r 820 (7,4) r 47 (1,8)
Új-Zéland 917 (5,7) r 40 (2,9)
Kazahsztán 732 (14,0) r 40 (3,3)
Észak-Írország r 947 (7,1) r 38 (2,8)
Bulgária 700 (14,9) 37 (0,7)
Hollandia s 1049 (10,3) s 35 (3,2)
Írország 925 (5,0) 34 (0,9)
Belgium (flamand) r 951 (14,6) – –
Anglia s 989 (11,2) y – –
Hongkong r 1022 (14,3) y – –
Nemzetközi átlag 895 (1,9) 73 (0,4)

( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Nem áll rendelkezésre összehasonlítható 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.
y A tanulók kevesebb mint 40%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.
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24. ábra A természettudomány tanítására fordított idő egy tanévben TIMSS2019
Természettudomány8

Ország
A tanításra fordí-
tott órák száma 
egy tanévben

A természettudomány tanítására fordított órák száma egy tanévben

Libanon * 960 (7,3) 243 (8,8)
Grúzia * 850 (14,5) 222 (6,6)
Kazahsztán * 886 (15,7) 221 (5,5)
Oroszország * 868 (13,3) 220 (6,7)
Litvána * 918 (12,6) 217 (4,5)
Magyarország * 899 (11,5) r 214 (5,4)
Románia * 926 (19,8) 188 (10,4)
Marokkó * r 1341 (30,8) r 151 (2,1)
Omán r 1056 (18,9) s 149 (3,6)
Finnország * 912 (9,4) 142 (3,0)
Egyesült Államok 1148 (9,9) s 140 (3,6)
Egyesült Arab Emírségek r 1094 (2,7) s 139 (1,5)
Bahrein 1115 (0,6) 138 (4,1)
Tajvan 1137 (12,3) 136 (2,1)
Japán 1018 (3,0) 133 (0,8)
Portugália * 1138 (31,4) 132 (2,9)
Svédország * r 926 (11,4) 131 (6,5)
Malajzia 1165 (18,7) 130 (3,3)
Dél-afrikai Köztársaság (9) s 1212 (13,5) s 128 (3,6)
Izrael 1118 (13,6) r 126 (2,8)
Új-Zéland r 967 (10,2) r 124 (2,7)
Ausztrália 1013 (6,8) r 124 (1,8)
Katar 1090 (9,9) 123 (3,8)
Törökország 1009 (27,5) 121 (4,6)
Ciprus * r 882 (1,0) s 120 (1,4)
Kuvait r 982 (21,2) r 118 (3,5)
Szaúd-Arábia r 1069 (18,9) r 116 (4,6)
Chile 1221 (20,5) r 115 (4,1)
Jordánia 1020 (13,0) 115 (2,2)
Franciaország * r 1112 (19,3) s 113 (1,4)
Szingapúr 1053 (0,0) 112 (1,9)
Egyiptom s 1110 (34,6) s 106 (3,1)
Hongkong 999 (12,6) r 104 (3,3)
Norvégia (9) r 949 (8,2) s 88 (2,2)
Koreai Köztársaság 933 (10,7) 87 (3,0)
Írország 973 (4,7) r 87 (1,4)
Irán 768 (8,1) 82 (2,7)
Olaszország 1065 (11,2) 70 (1,6)
Anglia s 995 (13,3) x 91 (7,7)
Nemzetközi átlag 1023 (2,5) 137 (0,7)

* Azoknál az országoknál, amelyek különálló tárgyakként tanítják a természettudományokat,  
ott a természettudomány oktatásra fordított idő a tantárgyak összóraszámát jelenti. 

( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük,  
néhány összérték következetlennek tűnhet.

– Nem áll rendelkezésre összehasonlítható 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 legalább 40%-áról, de kevesebb mint 50%-áról van adat.
Forrás: IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2019.
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48. táblázat Az iskola erőforrásai természettudományi kísérletek végzéséhez TIMSS2019
Természettudomány4

Ország
Természettudományi laboratórium az iskolában

Van Nincs
Tanulók aránya (%) Átlag pontszám Tanulók aránya (%) Átlag pontszám

Japán 100 (0,0) 562 (1,8) 0 (0,0) ~ ~
Koreai Köztársaság 99 (0,9) 588 (2,2) 1 (0,9) ~ ~
Szingapúr 98 (0,0) 595 (3,4) 2 (0,0) ~ ~
Kuvait 95 (1,5) 392 (6,5) 5 (1,5) 400 (28,9)
Tajvan 93 (1,9) 557 (1,8) 7 (1,9) 567 (5,1)
Egyesült Arab Emírségek 85 (1,2) 468 (2,5) 15 (1,2) 488 (6,2)
Bahrein 85 (2,0) 490 (4,0) 15 (2,0) 507 (6,4)
Dánia r 84 (3,2) 522 (2,8) 16 (3,2) 526 (4,8)
Katar 83 (3,0) 440 (4,6) 17 (3,0) 497 (11,2)
Szaúd-Arábia 80 (2,9) 405 (4,9) 20 (2,9) 391 (13,6)
Lengyelország 66 (3,2) 535 (3,1) 34 (3,2) 524 (4,8)
Ciprus 66 (4,5) 514 (3,8) 34 (4,5) 504 (4,8)
Törökország 62 (4,3) 534 (5,2) 38 (4,3) 514 (8,4)
Chile 57 (3,9) 478 (3,7) 43 (3,9) 458 (5,0)
Grúzia 50 (3,8) 454 (5,1) 50 (3,8) 455 (5,6)
Litvánia 48 (4,8) 537 (4,2) 52 (4,8) 539 (4,8)
Örményország 45 (4,3) 464 (4,3) 55 (4,3) 468 (4,7)
Irán 42 (3,1) 458 (6,8) 58 (3,1) 429 (5,5)
Hongkong 42 (4,8) 543 (5,5) 58 (4,8) 523 (5,6)
Portugália 41 (3,7) 504 (3,9) 59 (3,7) 504 (3,1)
Kazahsztán 38 (3,8) 494 (6,4) 62 (3,8) 495 (4,5)
Olaszország 36 (3,9) 505 (4,9) 64 (3,9) 513 (3,4)
Pakisztán 36 (8,2) 297 (29,4) 64 (8,2) 287 (11,8)
Lettország 36 (3,7) 542 (4,3) 64 (3,7) 542 (2,8)
Csehország 35 (3,9) 521 (4,2) 65 (3,9) 541 (3,0)
Oroszország 33 (3,0) 572 (5,2) 67 (3,0) 565 (3,9)
Spanyolország 32 (2,9) 524 (3,4) 68 (2,9) 505 (2,8)
Svédország 31 (4,1) 529 (6,7) 69 (4,1) 540 (3,7)
Omán 30 (2,3) 418 (7,2) 70 (2,3) 441 (5,4)
Norvégia r 28 (4,7) 545 (4,5) 72 (4,7) 538 (3,0)
Anglia s 24 (4,6) 543 (11,3) 76 (4,6) 536 (4,3)
Szlovákia 22 (3,4) 531 (5,4) 78 (3,4) 518 (4,8)
Egyesült Államok 21 (2,5) 547 (6,1) 79 (2,5) 537 (3,5)
Ausztrália 21 (2,9) 537 (6,3) 79 (2,9) 531 (3,5)
Montenegró 21 (0,3) 453 (5,9) 79 (0,3) 453 (2,6)
Koszovó 20 (3,9) 419 (8,5) 80 (3,9) 412 (4,4)
Albánia 18 (2,3) 525 (5,5) 82 (2,3) 482 (3,9)
Málta 16 (0,3) 518 (2,7) 84 (0,3) 492 (1,5)
Fülöp-szigetek 16 (2,8) 294 (18,7) 84 (2,8) 241 (8,7)
Bosznia-Hercegovina 14 (2,8) 462 (7,6) 86 (2,8) 458 (3,0)
Azerbajdzsán 13 (2,7) 425 (9,9) 87 (2,7) 427 (3,4)
Finnország 13 (3,0) 556 (6,9) 87 (3,0) 554 (2,7)
Németország 13 (2,1) 512 (7,1) 87 (2,1) 519 (2,6)
Dél-afrikai Köztársaság 13 (2,4) 401 (21,9) 87 (2,4) 314 (5,0)
Szerbia 11 (2,4) 506 (8,1) 89 (2,4) 518 (3,7)
Kanada 11 (1,1) 537 (7,1) 89 (1,1) 522 (1,9)
Marokkó 10 (2,5) 450 (24,1) 90 (2,5) 365 (6,6)
Magyarország 9 (2,5) 546 (9,9) 91 (2,5) 527 (3,0)
Horvátország 6 (2,2) 530 (10,5) 94 (2,2) 524 (2,2)
Észak-Macedónia 6 (2,0) 400 (17,4) 94 (2,0) 428 (6,4)
Új-Zéland 6 (1,5) 539 (13,4) 94 (1,5) 500 (2,5)
Bulgária 5 (1,8) 554 (14,9) 95 (1,8) 519 (5,3)
Hollandia s 3 (1,9) 525 (16,8) 97 (1,9) 518 (3,3)
Ausztria 2 (1,1) ~ ~ 98 (1,1) 522 (2,6)
Írország 2 (1,0) ~ ~ 98 (1,0) 528 (3,2)
Franciaország 2 (1,1) ~ ~ 98 (1,1) 488 (3,0)
Belgium (flamand) 1 (0,8) ~ ~ 99 (0,8) 501 (2,2)
Észak-Írország r 0 (0,0) ~ ~ 100 (0,0) 520 (2,7)
Nemzetközi átlag 36 (0,4) 496 (1,3) 64 (0,4) 486 (0,9)

( ) 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 2019.

A tanulást befolyásoló társadalmi, kulturális és gazdasági tényezők .:. Ábrák, táblázatok 170



49. táblázat Az iskola erőforrásai természettudományi kísérletek végzéséhez TIMSS2019
Természettudomány8

Ország
Természettudományi laboratórium az iskolában

Van Nincs
Tanulók aránya (%) Átlag pontszám Tanulók aránya (%) Átlag pontszám

Ausztrália 100 (0,0) 530 (3,3) 0 (0,0) ~ ~
Írország 100 (0,0) 525 (2,8) 0 (0,0) ~ ~
Koreai Köztársaság 100 (0,0) 561 (2,1) 0 (0,0) ~ ~
Szingapúr 100 (0,0) 608 (3,9) 0 (0,0) ~ ~
Svédország 100 (0,0) 522 (3,2) 0 (0,0) ~ ~
Omán 100 (0,3) 457 (3,0) 0 (0,3) ~ ~
Bahrein 100 (0,1) 486 (1,9) 0 (0,1) ~ ~
Hongkong 99 (0,7) 504 (5,3) 1 (0,7) ~ ~
Japán 99 (0,9) 570 (2,2) 1 (0,9) ~ ~
Kuvait 99 (0,6) 443 (5,4) 1 (0,6) ~ ~
Új-Zéland 99 (0,9) 505 (3,6) 1 (0,9) ~ ~
Anglia s 99 (1,0) 521 (5,7) 1 (1,0) ~ ~
Malajzia 99 (0,3) 460 (3,6) 1 (0,3) ~ ~
Ciprus r 99 (0,0) 483 (2,2) 1 (0,0) ~ ~
Tajvan 99 (0,8) 575 (2,0) 1 (0,8) ~ ~
Katar 99 (1,0) 475 (4,3) 1 (1,0) ~ ~
Portugália 98 (1,3) 519 (2,9) 2 (1,3) ~ ~
Egyesült Arab Emírségek 97 (0,7) 472 (2,4) 3 (0,7) 430 (6,1)
Egyiptom 95 (1,8) 390 (5,6) 5 (1,8) 374 (22,8)
Norvégia r 93 (2,4) 497 (3,6) 7 (2,4) 490 (12,6)
Szaúd-Arábia 92 (1,8) 433 (2,8) 8 (1,8) 420 (14,3)
Jordánia 92 (1,9) 458 (4,5) 8 (1,9) 390 (13,1)
Izrael 90 (2,7) 514 (4,7) 10 (2,7) 509 (15,8)
Libanon 89 (2,5) 378 (5,2) 11 (2,5) 368 (12,8)
Finnország 87 (3,2) 544 (3,3) 13 (3,2) 535 (9,5)
Marokkó 83 (2,4) 395 (3,3) 17 (2,4) 393 (7,5)
Kazahsztán 81 (2,8) 480 (3,7) 19 (2,8) 467 (7,0)
Egyesült Államok 80 (2,8) 531 (3,9) 20 (2,8) 510 (15,1)
Oroszország 79 (3,1) 545 (4,0) 21 (3,1) 535 (9,0)
Franciaország r 75 (4,1) 493 (3,6) 25 (4,1) 482 (6,6)
Olaszország 75 (3,7) 501 (2,9) 25 (3,7) 504 (5,7)
Grúzia 70 (3,7) 446 (4,6) 30 (3,7) 450 (5,8)
Chile 68 (3,1) 473 (3,8) 32 (3,1) 439 (6,1)
Irán 67 (3,5) 461 (4,9) 33 (3,5) 424 (6,0)
Törökország 63 (3,7) 525 (5,1) 37 (3,7) 500 (5,7)
Románia 62 (3,3) 485 (6,3) 38 (3,3) 447 (4,9)
Dél-afrikai Köztársaság 46 (2,5) 406 (5,6) 54 (2,5) 339 (3,6)
Litvánia 27 (3,8) 547 (5,2) 73 (3,8) 526 (3,9)
Magyarország 26 (3,8) 553 (8,0) 74 (3,8) 522 (3,3)
Nemzetközi átlag 85 (0,4) 494 (0,7) 15 (0,4) 457 (2,2)

( ) 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 2019.
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MaTeMaTIkaeredMények

4. évfolyam

A legjobban teljesítő oktatási rendszerek továbbra is a távol-keleti régióból kerültek ki: 
Szingapúr, Hongkong, Koreai Köztársaság, Kína (Tajvan), Japán. A mostani mérésben Orosz-
országgal egészült ki a csoportjuk. A 4. évfolyamos magyar tanulók 523 pontot értek el, ami 
a TIMSS-országok 500 pontos átlaga felett van. Eredményünk statisztikailag megegyezik 
az 525 és 516 közötti átlagpontszámmal rendelkező Portugália, Dánia, Törökország, Svéd-
ország, Németország, Lengyelország és Ausztrália teljesítményével, és statisztikai szem-
pontból is jobb, mint Olaszország, Kanada, Szlovákia, Málta, Horvátország, Spanyolország és 
Szerbia szintén átlag feletti eredménye. Ugyanakkor szignifikánsan gyengébben teljesítettünk, 
mint Norvégia, Ausztria, Hollandia, USA, Csehország, Finnország vagy Ciprus.

Tartalmi területek .:. A magyar negyedikesek rendszerint a Számokban teljesítenek 
legjobban, most is ezen a tartalmi területen érték el a legmagasabb pontszámot (530), míg 
a Mérés és geometria (519 pont), illetve az Adatok (509 pont) területen ennél alacsonyabb, 
bár átlagon felüli a teljesítményük. Hasonló eredmények tapasztalhatók Olaszországban is, 
míg Lengyelországban épp ellenkezőleg, a Számok területen teljesítenek leggyengébben 
a tanulók és az Adatokban legjobban. Mindhárom tartalmi területen a fiúk eredménye jobb, a 
Számok, illetve a Mérés és geometria területen ez a különbség már szignifikáns is.

kognitív területek .:. A TIMSS az Ismeret, az Alkalmazás és az Értelmezés gondolko-
dási műveleteket különbözteti meg. A magyar negyedikesek egyik területen sem teljesítenek 
másképp, mint a mérésben általában. Nemek tekintetében mindhárom kognitív területen 
a fiúk szignifikánsan jobban teljesítettek, mint a lányok.

A fiúk és a lányok közötti teljesítménykülönbség .:. A 4. évfolyamon a korábbi 
években is a fiúk javára billent a mérleg Magyarországon, de a TIMSS 2019-ben már szig-
nifikáns ez a különbség, a fiúk 528 pontot, a lányok 517 pontot értek el. Ugyanakkor a fiúk 
előnye nem ritkaság, a hozzánk hasonló átlageredményt elérő országokban (Portugália, 
Dánia, Svédország, Németország, Lengyelország, Ausztrália) is jobban teljesítettek a fiúk 
a 2019-es mérésben, illetve a legjobban teljesítő 6 ország esetében is 5 országban (Japánt 
kivéve) a fiúk értek el jobb eredményt, de ezekben az országokban kisebb a nemek közötti 
eredménykülönbség (5–8 pont).

képességszintek .:. A TIMSS-skála négy képességszintje: alacsony, átlagos, magas 
és kiváló képességszint. Az egyes képességszinteket elérők aránya tekintetében – alacsony 
(93 százalék), átlagos (74 százalék), magas (39 százalék) és kiváló (9 százalék) – ered-
ményeink a nemzetközi mediánon helyezkednek el. A hozzánk hasonló átlagpontszámú 
Portugália és Dánia is hasonló arányokat mutat az egyes képességszinteket elérők meg-
oszlásában. 

Az eredmények változásai .:. A TIMSS 2019 mérés már a hetedik ciklust jelenti 
a tanulók nemzetközi összehasonlító vizsgálatában (1995, 19991, 2003, 2007, 2011, 2015, 
2019). A legutóbbi, 2015-ös TIMSS-méréshez képest nem szignifikáns a 4. évfolyamon 
tapasztalt 6 pontos átlagpontszám-csökkenés, és a 2011-ben elért eredményünkhöz ké-
pest sem tekinthető szignifikánsnak a 8 pontos növekedés, azaz teljesítményünk a korábbi 
évekéhez hasonló. Hozzánk hasonlóan nem szignifikáns csökkenés tapasztalható még Finn-
ország, Franciaország, az Egyesült Államok és Spanyolország esetében is, de például Szerbia, 
Portugáli a, Lengyelország, a Koreai Köztársaság vagy Norvégia eredményeiben szignifikáns 
a csökkenés.

1  1999-ben csak a 8. évfolyamon volt mérés.
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8. évfolyam 

A legjobban teljesítő hat ország között ugyanazokat találjuk, mint a 4. évfolyamon, csak 
a sorrendjük más: Szingapúr, Kína (Tajvan), Koreai Köztársaság, Japán, Hongkong, Orosz-
ország. A 8. évfolyamos magyar tanulók 517 pontos eredménye a TIMSS-átlag felett van, 
a részt vevő országok eredményét tekintve a felső harmadba tartozunk. Az Európai Unió 
tagállamainak átlaga 504 pont, ebben az országcsoportban a három legmagasabb átlagered-
ményt Írország (524), Litvánia (520) és Magyarország (517) érte el. A magyar nyolcadikosok 
statisztikailag hasonló eredményt értek el, mint Írország, Litvánia, Izrael, Ausztrália, USA, 
Anglia és Finnország diákjai, és jobbat, mint Norvégia, Svédország, Ciprus, Portugália, 
Olaszország, Franciaország és Románia tanulói.

Tartalmi területek .:. A Számok területen a magyar tanulók eredménye a teljes teszten 
elért eredményükhöz hasonló, az Algebra területen szignifikánsan gyengébb, míg a Geometria 
és az Adat és valószínűség tartalmi területen szignifikánsan jobb eredményt értek el. 

kognitív területek .:. Csak az Értelmezésben tapasztalható szignifikáns különbség a 
teljes teszten elért pontszámhoz képest, az Ismeret és az Alkalmazás tekintetében nincs 
eltérés, a magyar tanulók eredménye hasonló az átlagpontszámukhoz.

A fiúk és a lányok közötti teljesítménykülönbség .:. A fiúk mind a négy tartalmi 
területen jobb eredményt értek el, mint a lányok. A kognitív területeken az összes ország 
közül Magyarországon legnagyobb az eltérés (14 pont) a nemek teljesítményében a fiúk 
javára (fiúk 524 pont, lányok 510 pont).

képességszintek .:. Hazánkban a 8. évfolyamos tanulók 11 százaléka éri el a kiváló 
képességszintet, a leszakadó tanulók aránya 10 százalék. A Magyarországéhoz hasonló 
eredményt nyújtó országoknál (Írország, Litvánia, Izrael, Ausztrália, Egyesült Államok, 
Anglia, Finnország) a kiváló képességszinten teljesítők aránya 5 és 15 százalék között van, 
az alacsony képességszintet elérők aránya 87 és 93 százalék között van. Matematikából 
a magyar 8. évfolyamos tanulók 11 százaléka éri el a kiváló képességszintet, a leszakadó 
tanulók aránya pedig 10 százalék, mindkét adat jobb a nemzetközi értékeknél (5, illetve  
13%). 

Az eredmények változásai .:. A 2015-ös eredményekhez viszonyított 2 pontos növe-
kedés nem szignifikáns, de a 2011-es méréshez képest már szignifikáns javulás érzékelhető 
(12 pont) a 8. évfolyamon matematikából. Hasonló tendencia figyelhető meg Svédország 
tekintetében is.

TErMéSzETTudOMÁNy-ErEdMéNyEk

4. évfolyam

A 2019-es természettudományi mérésben Szingapúr és a Koreai Köztársaság érte el a leg-
jobb eredményt, de másik két távol-keleti ország, Japán és Tajvan is a legjobbak között 
található. Az európai országok közül Oroszország, Finnország, Lettország, Norvégia, Litvánia, 
Svédország, Anglia és Csehország szerepelt kiemelkedően. A magyar eredmények (530 pont) 
meghaladják a felmérésben részt vett országok átlagteljesítményét, és lényegében a cseh, 
az ausztrál, a hongkongi, a lengyel, az ír, a török, a horvát és a kanadai diákokéival azonosak, 
és jobbak – többek között – a dán, az osztrák, a szlovák, a holland, a német, a spanyol, az 
olasz, a portugál és a flamand anyanyelvű belga diákok eredményeinél.

Tartalmi területek .:. A magyar 4. évfolyamos diákok biológiából jobbak a teszten 
elért átlaguknál, de meglepő módon éppen ebben lettek gyengébbek az előző ciklusokhoz 
képest.

kognitív területek .:. A magyar diákok az Ismeret területen jobbak az átlageredmé-
nyükhöz képest, az Alkalmazásban ettől valamivel elmarad az eredmény, az Értelmezést 
igénylő feladatokban elért eredményeik pedig nagyjából megegyeznek a teljes teszten elért 
átlagukkal.
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A fiúk és a lányok közötti teljesítménykülönbség .:. A magyar negyedikes fiúk 
6 képességponttal jobb eredményt értek el a lányoknál a TIMSS-vizsgálat természettudo-
mányos tesztjén. Azon kevés ország közé tartozunk, ahol a fiúk szignifikánsan jobbak. Ilyen 
még Szingapúr, Csehország, a Koreai Köztársaság, Olaszország, az Egyesült Államok és 
Kanada. A lányok elsősorban fizikából és földtudományokból értek el gyengébb eredményt 
a fiúknál.

képességszintek .:. A 4. évfolyamos magyar diákok 10 százaléka kiváló képességű, 
ami magasabb a 6%-os nemzetközi mediánnál, ugyanakkor mindössze 6 százalék (a nem-
zetközi 8%-os értéknél alacsonyabb) azoknak a diákoknak az aránya, akik nem teljesítették 
az alacsony szintet jelentő 400 képességpontot.

Az eredmények változásai .:. Az eredmények alacsonyabbak, mint 2015-ben, de 
valójában a 2015-ös eredmény volt kiugró. A 2019-es érték a 2003-as, 2007-es és 2011-es 
eredményekkel azonosnak tekinthető a 4. évfolyamon.

8. évfolyam

A természettudomány-vizsgálatban még inkább egyértelmű a távol-keleti dominancia, 
a négy legjobb eredményt ezek az országok érték el. Közülük is kiemelkedik Szingapúr, 
amely 33 képességponttal teljesített jobban, mint az őt követő Tajvan. Az európai országok 
közül az orosz és a finn diákok érték el a legjobb eredményt, de rögtön utánuk következnek 
a magyarok. A magyar 8. évfolyamos diákok 530 pontos eredménye kifejezetten jónak szá-
mít: Magyarország a résztvevő 39 országból csak hat résztvevő teljesített szignifikánsan 
jobban, az Európai Unió országai közül pedig csupán Finnország (543) ért el a magyarnál 
jobb eredményt, az EU országainak átlageredménye csupán 512 pont. Ez azt igazolja, hogy 
a magyar természettudományos oktatás továbbra is átlagon felüli színvonalon és eredmé-
nyességgel adja át a mindenkori tantervet. A 8. évfolyamos magyar diákok eredményei 
a lett, az ausztrál, az ír és az egyesült államokbeli diákokéival azonosak, és szignifikánsan 
jobbak, mint a svéd, az angol, hongkongi, az olasz, az új-zélandi, a norvég és a francia 
tanulók eredményei.

Tartalmi területek .:. Egyik területen sem jobb és nem is rosszabb a magyar diákok 
eredménye a teljes teszten elért átlageredményükhöz viszonyítva, ugyanakkor a biológia- és 
a földrajzeredmények javultak a négy évvel korábbiakhoz képest.

kognitív területek .:. A gondolkodási műveletek közül nyolcadikosaink tudása az Al-
kalmazásban valamivel meghaladja, az Értelmezésben pedig inkább elmarad a teljes teszten 
elért átlageredményüktől.

A fiúk és a lányok közötti teljesítménykülönbség .:. Magyarország esetében ta-
pasztalható a legnagyobb különbség a fiúk és a lányok természettudomány-eredményei 
között (20 képességpont). A fiúk területenként is mindenütt jobbak, legnagyobb különbség 
a földtudományban tapasztalható (37 pont), de a fizika esetében is elég jelentős (24 pont). 

A Koreai Köztársaságban, Japánban, Olaszországban ugyancsak szignifikáns a fiúk és 
a lányok közötti teljesítménykülönbség. 

képességszintek .:. A természettudomány területén a magyar 8. évfolyamos diákok 
között a nemzetközi középérték (7%) felett, 12% tekinthető kiváló képességűnek, ugyanak-
kor diákjaink nemzetközi középérték (15%) alatti, mindössze 7 százaléka nem rendelkezik az 
alacsony képességszint eléréséhez szükséges tudással.

Az eredmények változásai .:. A 8. évfolyamos természettudomány-eredmények nem 
változtak a 2015-ös méréshez képest, azaz megőrizték azt az eredményjavulást, amely 2011 
és 2015 között jelentkezett.
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A TANulÁST BEFOlyÁSOló TÁrSAdAlMI, 
kulTurÁlIS éS GAzdASÁGI TéNyEzők 

Otthoni környezet és erőforrások

Tanulást segítő erőforrások a családban .:. Matematikából a nemzetközi átlagot tekintve 
a 4. évfolyamos tanulók közül a kevés otthoni erőforrással rendelkezők 129 ponttal gyengébb 
eredményt értek el, mint a sok családi-otthoni erőforrással rendelkezők. Magyarországon 
az otthoni erőforrások és a teljesítmény közötti összefüggés nagyjából megegyezik a nem-
zetközi átlaggal: a kevés erőforrással rendelkezők 142 ponttal értek el kevesebbet, mint 
a sok erőforrással rendelkezők. 8. évfolyamon a családi-otthoni erőforrások teljesítményre 
gyakorolt hatása nagyobb, mint a részt vevő országokban átlagosan.

A gyermekkel közösen végzett tevékenységek .:. A szülői kérdőív azt vizsgálta, 
hogy a 4. évfolyamos tanulók milyen gyakorisággal végeztek a szülőkkel közös tevékenysé-
geket az iskola megkezdése előtt. A nemzetközi átlageredmények a szülőkkel közös tevé-
kenységek gyakoriságával együtt növekednek (456, 495, és 516 pont). Magyarországon az 
együtt végzett feladatok hatása a teljesítményre kisebb a részt vevő országok átlagánál: 
matematikából és természettudományból is 8 ponttal teljesítettek jobban a szülőkkel gyak-
ran együtt tevékenykedő gyerekek, mint az alkalmanként közösen ténykedők (a nemzetközi 
átlagot nézve matematikából 21, természettudományból 23 pont a különbség).

Az óvoda szerepe .:. A tanulók Magyarországon és Dániában jártak a legnagyobb 
arányban (95 százalék) legalább 3 évig bölcsődébe és/vagy óvodába. A részt vevő országok 
eredményeit áttekintve egyértelmű kép rajzolódik ki: minél több időt töltöttek a gyerekek 
az óvodában, annál magasabb átlageredményt érnek el matematikából és természettudo-
mányból. Magyarországon a két évig óvodába járók átlagosan 506 pontot értek el matema-
tikából, a legalább 3 évig óvodába járók pedig 527 pontot (a különbség 21 pont). Természet-
tudományból a differencia mindössze 8 pont. A szóban forgó kategóriák közötti különbség 
a TIMSS-átlag tekintetében 14 és 11 pont.

Iskolai környezet, tanárok

Az iskola tanulói összetétele .:. A tanulókat az intézményvezetők válaszai alapján sorolták 
be a szocioökonómiai státuszcsoportokba. Az adatok Magyarországon is azt mutatják, hogy 
a társadalmi-gazdasági háttér tekintetében előnytelenebb összetételű iskolai közösségtől az 
előnyösebb összetétel felé haladva növekszik a tanulók átlagteljesítménye. 4. évfolyamon 
matematikából 484, 517, 557 pont, természettudományból 493, 523, 561 pont. 8. évfolya-
mon matematikából 461, 514, 556 pont, természettudományból 480, 530, 563 pont az egyes 
csoportokba tartozók átlageredménye. A tanulói összetételnek (így közvetetten a tanulók 
családi-anyagi hátterének) a hatása a teljesítményre Magyarországon mindkét évfolyamon 
és mindkét mérési területen nagyobb, mint a TIMSS-átlag.

A tanárok tanítási tapasztalata .:. Magyarországon a 4. évfolyamon tanító tanárok 
68–71, a 8. évfolyamon tanítók 66–70 százaléka több mint 20 év tanítási tapasztalattal ren-
delkezik (vagyis legalább 45 éves). A 4. évfolyamon néhány százalékponttal csökkent az idő-
sebb tanárok aránya, a 8. évfolyamon viszont néhány százalékponttal emelkedett a 2015-ös 
adatokhoz viszonyítva. A több évtizedes tapasztalattal rendelkező, idősebb tanárok magas 
aránya továbbra is a kelet-európai, volt szocialista országokat jellemzi (Bulgária, Csehország, 
Grúzia, Lettország, Litvánia, Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovákia).

A tanítást-tanulást hátráltató tényezők .:. A TIMSS azt vizsgálta, hogy milyen 
mértékben hátráltatja a tanárokat az adott osztály tanításakor a diákok előzetes tudásának 
hiánya, a diákok nem elégséges táplálkozása, kialvatlansága, fegyelmezetlensége, érdekte-
lensége, mentális, érzelmi és pszichológiai problémái. A válaszok alapján három kategóriát 
hoztak létre: ahol ilyen körülmények csak kismértékben hátráltatják, ahol valamennyire 
zavarják, és ahol nagymértékben hátráltatják a tanárok munkáját. A problémamentes és 
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a problémás körülmények között tanuló magyar diákok matematikaeredménye között 4. év-
folyamon 36 pont különbség van. A nemzetközi átlagok esetében a különbség 41 pont. A kü-
lönbségek a természettudomány esetében is hasonlóak. 8. évfolyamon a vizsgált tényezők 
eredményekre gyakorolt hatása Magyarországon és a részt vevő országok többségében is 
nagyobb, mint a 4. évfolyamon.

Fegyelem és biztonság a tanárok szerint .:. A nemzetközi átlag szerint a tanulók 
nagyobb része (61 százalék) olyan iskolába jár, amelyet a tanárok biztonságosnak és fegyel-
mezettnek ítéltek meg. Szinte az összes többi tanuló (36 százalék) valamennyire biztonsá-
gosnak és fegyelmezettnek ítélt iskolában folytatja a tanulmányait. Átlagosan a tanulóknak 
csupán kis százaléka (4 százalék) tanul olyan intézményben, amelyet nem biztonságos 
és nem fegyelmezett iskolának ítéltek a tanárok. Magyarországon valamivel kevesebben 
(45 százalék) járnak olyan iskolába, amelyet a tanárok biztonságosnak és fegyelmezettnek 
ítéltek meg, és többen (7 százalék) olyan intézménybe, ahol gyakoribbak a fegyelmezési 
problémák. Ezzel párhuzamosan az osztályterem biztonsága és a tanulók fegyelmezett-
sége Magyarországon a nemzetközi átlagnál jobban összefügg a tanulók teljesítményével: 
4. évfolyamon matematikából 56 pont (nemzetközi átlag 12 pont), természettudományból 
42 pont (nemzetközi átlag 4 pont) a különbség a két kategóriába tartozók átlageredménye 
között. 8. évfolyamon a vizsgált tényezők eredményekre gyakorolt hatása Magyarországon 
és a részt vevő országok többségében is nagyobb.

Az oktatás hatékonysága néhány  
háttéradat tükrében
Számítógép-használat .:. 4. évfolyamon a magyar tanulók 31 százalékának van lehető-
sége arra, hogy a matematikaórákon számítógépet használhasson, de nincs különbség azon 
tanulók teljesítményében, akik a tanórákon is használják, illetve nem használják a számí-
tógépet (számítógép-használók esetében az átlagpontszám 522, nem használok esetében 
525 pont). A többi országnál sincs összefüggés az órai számítógép-használat és a tanulók 
eredményei között. A számítógép-elérés tekintetében 2 százalék azon tanulók aránya, akik 
külön számítógépet használnak, 7 százalék esetében az osztály közösen használ gépeket, 
29 százaléknál a tanulók néha használják az iskola számítógépeit. A mérés nem talált ösz-
szefüggést aközött, hogy a tanulók milyen gyakran írnak számítógépen teszteket és milyen 
a teszten elért átlageredményük.

A tanulók 28 százaléka szerint a tanár matematikaórákon legalább havi egy alkalom-
mal ösztönzi őket a tanórai számítógép-használatra. Hasonló ez az arány a gyengébben és 
jobban teljesítő, illetve a speciális nevelési igényű tanulók válaszai alapján is. A hasonlóan 
teljesítő országok közül Ausztráliában, Svédországban és Dániában jóval magasabb ez az 
arány, Németországban és Lengyelországban pedig a miénkhez hasonló.

8. évfolyamon a magyar tanulók 42 százaléka használja a számítógépet matematika-
órán, és ebben a korosztályban a tanórán számítógépet nem használó tanulók értek el jobb 
eredményt, de nincs különbség azon tanulók teljesítményében, akik a tanórákon használják, 
illetve nem használják a számítógépet (a számítógép-használók esetében az átlagpontszám 
514, a nem használók esetében 515 pont). A 8. évfolyamosok között nagyobb azon tanulók 
aránya, akik nem közösen használják a számítógépeket (6 százalék). Nincs összefüggés 
aközött, hogy a tanulók milyen gyakran írnak számítógépen teszteket és milyen a teszten 
elért átlageredményük.

A tanulók 35 százaléka szerint a tanár legalább havi egy alkalommal ösztönzi őket a tan-
órai számítógép-használatra. Hasonló ez az arány a gyengébben és jobban teljesítő, illetve 
a speciális nevelési igényű tanulók válaszai alapján is. A hasonlóan teljesítő országok közül 
Ausztráliában és az USA-ban jóval magasabb ez az arány, míg Litvániában és Finnországban 
hozzánk hasonló, Írországban, Izraelben és Angliában pedig alacsonyabb.
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Természettudományi labor, kísérletezés .:. A 4. évfolyamos vizsgálatban felmért 
tanulók 35%-a tanul olyan iskolában, ahol külön természettudományos labor áll a rendelke-
zésükre. A négy legjobb eredményt elért távol-keleti ország esetében ez az arány jóval ma-
gasabb (93-100%). Hetente legalább egyszer e diákok 40-70 százaléka végez is kísérleteket 
az órákon, amely magasabb, mint az összes diákra vonatkoztatott 30%-os átlag.

A 4. évfolyamos magyar diákok 9 százaléka, a 8. évfolyamosok 26 százaléka tanul úgy, 
hogy az iskolájában van természettudományi labor, ennek hiányában jellemző azonban 
a természettudományos szaktantermek megléte. Mindkét korosztály esetében mutatko-
zik különbség a két diákcsoport eredményei között, a 4. évfolyamon 19, a 8. évfolyamon 
31 ponttal értek el magasabb átlageredményt a jobb feltételek között tanuló diákok.
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