
Sikeres volt a MaTalent6 pályázat 

 

Az Oktatási Hivatal által koordinált MaTalent6 pályázat megvalósításával az elmúlt 

évben folytatódott a negyedikes tanulók online matematikai tehetségazonosítása.  

 

A pályázat (NTP-MTKM-M-20-0001) kiemelt célja volt, hogy megszervezzék a negyedik 

évfolyamos tanulók online mérését. A pályázat valamennyi intézmény feladatellátási helyén 

biztosította az ország összes negyedikes tanulójának a mérésbe való bekapcsolódás lehetőségét: 

országosan 1.130 általános iskolai feladatellátási helyről 19.791 diák vett részt az online 

matematikai mérésben, amely az intézmények előzetes regisztrációja alapján 2021. május 17. 

és június 3. között valósult meg. 

A mérésben minden tanulónak 22 feladatot kellett megoldania. Az értékelést a diákok nem az 

összpontszám alapján kapták, hanem a készségek árnyaltabb mérésére alkalmasabb ún. 

képességmodell segítségével. A tanuló eredménye az ún. képességpont, melynek 

meghatározásában a módszer figyelembe veszi, hogy a tanuló milyen nehézségű feladatokat 

oldott meg. E metodika képes különbséget tenni két olyan diák között, akik ugyanannyi 

feladatot teljesítettek, de az egyik inkább a könnyebb, a másik inkább a nehezebb feladatok 

közül. A mérésben a képességpont 200 és 800 pont közé esett, 500 pont az átlagos eredmény, 

a résztvevők kétharmada 400 és 600 pont között teljesített. A felső 25%-ba tartoznak azok, akik 

elérték az 570 pontot (tehetségígéretek), a felső 6%-ba, akik legalább 656 pontot kaptak 

(kiemelkedő tehetségfejlődésű tanulók), 728 pont fölé pedig a résztvevők 1%-a esett (átütő 

tehetségfejlődésű tanulók). A mérésben a következő csoportfelosztás született: 

 

Megnevezés Csoport Ponthatár Létszám 

átütő tehetségfejlődésű tanuló felső 1% 728 felett 199 fő 

kiemelkedő tehetségfejlődésű tanuló felső 6% 656 felett 1183 fő 

tehetségígéret felső 25% 570 felett 4974 fő 

 

A mérést követően minden, a mérésbe bevont intézményt tájékoztattak a tanulók eredményéről, 

és arról, hogy a diákok szülei hogyan tudják online (www.tehetsegkapu.hu) személyesen is 

megtekinteni gyermekük mérési eredményét.  

A pályázat további kiemelt célja volt, hogy támogassa a Matematikai Tudásközpontokat, 

amelyek biztosítják a matematikai tehetségek és az érintett tehetségfejlesztő szakemberek 

támogató környezetét. A Tudásközpontok fő feladata a komplex tehetségfejlesztés: a 

matematikai tehetségek segítése, a pedagógusok tehetségfejlesztő munkájának támogatása, 

valamint a regionális tehetséggondozási feladatok megvalósítása. Ennek megfelelően a 

Tudásközpontok a pályázati időszakban tehetséggondozó szakköröket, foglalkozásokat, 

tanulmányi versenyek szervezését tűzték ki célul a saját és a régió érdeklődő tehetséges 

tanulóinak.  

 

Az elmúlt tanév kiemelt pályázati eredményei:  

• A mérésben résztvevő intézmények és tanulók számának növekedése.  

 MaTalent2 MaTalent3 MaTalent4 MaTalent5 MaTalent6 



Résztvevő 

feladatellátási 

helyek száma 

816 852 751 791 1.130 

Résztvevő 

tanulók 

száma 

12.013 19.073 17.773 17.220 19.791 

 

• Közel 180 új feladatot dolgoztak ki, amely lehetővé teszi, hogy a jövőben növeljék a 

feladatbankot, és a feladatok bemérésével új, a tanulók számára érdekes és motiváló, a 

tehetségazonosító méréshez szükséges feladatlapok készülhessenek.  

• Az eszköztámogatás lebonyolításával több kis- és nagyértékű eszköz beszerzése 

valósult meg, amelyek segítik a Tudásközpontok matematikai-logikai 

kompetenciafejlesztésben végzett regionális tehetséggondozó munkáját.  

• A pályázatban vállalt indikátornak megfelelően két új Tudásközponttal bővült a 

pályázatban szereplő intézmények száma, így a következő pályázati időszakban már tíz 

intézmény segíti majd a regionális tehetséggondozás feladatait.  

1. Béke utcai Általános Iskola (Szeged) 

2. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium (Budapest) 

3. ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (Szombathely) 

4. Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Békéscsaba) 

5. Kőkúti Általános Iskola (Tata) 

6. Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola (Nyíregyháza) 

7. PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Deák Ferenc 

Gimnáziuma és Általános Iskolája (Pécs) 

8. Szegő Gábor Általános Iskola (Szolnok) 

9. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és AMI (Edelény) 

10. Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola (Veszprém) 

 

A Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Minisztere által meghirdetett, „Hazai 

és határon túli tehetséggondozó képzések és programok támogatása” című pályázati kiírásra 

benyújtott MaTalent7 című, 2021/2022-es tanévre szóló pályázat sikeres volt, így az Oktatási 

Hivatal részéről a pályázat keretein belül a matematikai tehetségek azonosítására szervezett 

online mérés, és a Matematikai Tudásközpontok támogatása a következő évben is folytatódik. 

 

  

  

 


