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Intézményünk 2014-ben lett Regisztrált Tehetségpont, 2018-tól pedig Akkreditált kiváló 

Tehetségpontként működik. 

A „Felkészítés az iskolai 5. évfolyamos tehetségazonosítást támogató online mérés 

lebonyolításához és a tehetségígéretek kapcsán felmerülő intézményi feladatok 

koordinálásához” nevet viselő továbbképzésen felkérést kaptunk a mérés elvégzésére az ötödik 

évfolyamos tanulók körében. A mérést 2019. március 21-én bonyolítottuk le. 

Milyen mérésekről van szó? 

Problémamegoldó teszt: SAM (Scrambleld Adaptive Matrices) 

Ez a teszt azt méri, hogy a tanuló mennyire képes a szabályszerűségeket felfedezni 

újszerű és látszólag összefüggéstelen dolgok között. Ez a képesség általában olyankor fontos, 

amikor nincs kész, megtanult válaszunk egy problémára, hanem magunknak kell felismernünk, 

hogy melyek a probléma fontos elemei, és azok hogyan függenek össze egymással. A teszt 

tartalmában az általános intelligenciatesztekhez hasonló, ám az általános értelmi képesség 

összetevői közül elsősorban a szabályszerűségek felfedezésének képességét méri ismeretlen, 

bonyolult, változó vagy ellentmondásos helyzetekben. A tesztet korábban országszerte több 

mint 1000 ötödikes tanuló töltötte ki – az eredményeket hozzájuk hasonlítják. Ebben a 

vizsgálatban azt keresik, hogy ki rendelkezik a logikai problémamegoldás területén kiemelkedő 

képességekkel, éppen ezért csak a magas teljesítményekről adnak vissza számszerű értékelést. 

A képességek igen sokfélék. Más feladatsoroknál ettől eltérő eredményeket is kaphatunk. 

 A teszt során 25 feladatot kellett megoldani, a rendelkezésre álló 35 perc alatt. 

Adaptív szókincsteszt: NoVo (New Online Vocabulary Test) 

Ez a teszt azt mérte, hogy a tanulók mennyire ismerik egyes szavak jelentését – azaz, 

mekkora a szókincsük. A különféle szavak helyes ismerete nagyon fontos minden olyan 

helyzetben, amikor a szóban vagy írásban kell kifejezni magukat, és jól mutatja a 

tájékozottságot és a műveltséget is. A tesztet korábban országszerte több mint 1000 ötödikes 

tanuló töltötte ki – az eredményeket hozzájuk hasonlítják. Ebben a vizsgálatban azt keresik, 

hogy kinek van kiemelkedően nagy szókincse, éppen ezért itt is csak a magas teljesítményekről 

adnak vissza számszerű értékelést.  

A teszt során 25 feladatot kellett megoldani, a rendelkezésre álló 35 perc alatt. 

A tesztek nagy előnye, hogy azonnal visszajelzi az elért eredményt. A tanulók 

elolvashatják a teljesítményük értékelését. 
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A teszteket az iskola két informatikatermében, 2x2 csoportban, 2x2 tanóra alatt oldották 

meg a tanulók. A mérésben egyidőben egyszerre érintett csoportok száma miatt két 

mérésvezetőre volt szükség. A mérésvezetők Kovácsné Pál Krisztina és Juhász Andrea voltak. 

A mérés sikerességét felügyelő tanárként Németh Hajnalka, Moróné Nagy Kollár Helga, 

Fallerné Krasznavölgyi Eszter, Farkasné Gungl Rita, Bukta Andrea, Szilágyi Istvánné és 

Tumpek Györgyi segítették. 

Összefoglaló adatok: 

 Osztályonként Összesen 

 5. a 5. b 5. évfolyam 

Létszám 28 fő 27 fő 55 fő 

A mérésben érintett tanulók száma 26 fő 26 fő 52 fő 

Szülői nyilatkozattal rendelkező tanulók száma 25 fő (96%) 24 fő (92 %) 49 fő (94%) 

A mérés napján hiányzó tanulók száma 1 fő 2 fő 3 fő 

A mérésben résztvevő tanulók száma 24 fő 22 fő 46 fő 

Mérési csoportok száma 2 csoport 2 csoport 4 csoport 

SAM tesztet sikeresen megoldók száma 24 fő 21 fő 45 fő 

A NoVo tesztet sikeresen megoldók száma 24 fő 22 fő 46 fő 

Az osztályok eredménye az átlagpopulációhoz viszonyítva: 

NoVo teszt 5. a 5. b 

lényegesen műveltebb és tájékozottabb vagy 

(75 % fölött) 
12 fő/ 50 % 10 fő/45,45 % 

műveltebb és tájékozottabb vagy  

(50 % fölött) 
8 fő/ 33,3 % 10 fő/ 45,45 

körülbelül ugyanolyan jól ismered ki magad a 
szavak és kifejezések világában (30-50%) 

2 fő/ 8,3 % ─ 

valamivel kevésbé ismered ki magad a szavak és 
kifejezések világában (10-30%) 

2 fő/ 8,3 % 2 fő/9,09 % 
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A mérés eredményéről az Új Nemzedék Központ visszajelzése: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NoVo teszten elért eredményről a következő visszajelzéseket olvashatják a 

tanulók: 

{a tanulók 70%-a fölött teljesítők} 

A teszteredményed alapján úgy tűnik, hogy a többi ötödikes tesztkitöltőnél lényegesen 

műveltebb és tájékozottabb vagy. Az általunk vizsgált ötödikesek 70%-ánál jobban teljesítettél 

ebben a tesztben. Ez a tudásod most az iskolában és később az életben is nagyon sokat segíthet 

Neked a legkülönbözőbb feladatok megoldásában. A szókincsünk szinte egész életünkben nő, 

és tudatosan is könnyen fejlesztheted úgy, hogy különféle szövegekkel találkozva igyekszel 

azokat megérteni. Olvasol, figyelsz, kérdezel, szélesíted a látókörödet. Úgy látszik, Te nagyon 

ügyesen csinálod mindezeket. Csak így tovább! 

{a tanulók 50%-a fölött teljesítők} 

A teszteredményed alapján úgy tűnik, hogy a többi ötödikes tesztkitöltőnél műveltebb és 

tájékozottabb vagy. Az általunk vizsgált ötödikesek 50%-ánál jobban teljesítettél ebben a 

tesztben. Ez a tudásod most az iskolában és később az életben is sokat segíthet Neked a 

legkülönbözőbb feladatok megoldásában. A szókincsünk szinte egész életünkben nő, és 

tudatosan is könnyen fejlesztheted úgy, hogy különféle szövegekkel találkozva igyekszel 

azokat megérteni. Olvasol, figyelsz, kérdezel, szélesíted a látókörödet. Úgy látszik, hogy Te 

ügyesen csinálod mindezeket. Csak így tovább! 
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{a tanulók 30%-a fölött teljesítők} 

A teszteredményed alapján úgy tűnik, hogy körülbelül ugyanolyan jól ismered ki magad 

a szavak és kifejezések világában, mint általában a többi ötödikes tesztkitöltő. Valószínűleg az 

olvasott szövegek egy részét ügyesen megérted, más részét viszont kevésbé. A szókincsünk 

szinte egész életünkben nő, és tudatosan is könnyen fejlesztheted úgy, hogy különféle 

szövegekkel találkozva igyekszel azokat megérteni. Minél többször, minél változatosabb 

szövegekkel találkozol, annál nagyobb lesz a szókincsed, és annál műveltebb és tájékozottabb 

leszel. Hogyan tudod ezt elérni? Úgy, hogy olvasol, figyelsz, kérdezel, szélesíted a látókörödet. 

{a tanulók 10%-a fölött teljesítők} 

A teszteredményed alapján úgy tűnik, hogy valamivel kevésbé ismered ki magad a szavak 

és kifejezések világában, mint általában a többi ötödikes. Ez most az iskolában és később az 

életben is megnehezítheti számodra a legkülönbözőbb feladatok megoldását. A szókincsünk 

szinte egész életünkben nő, és tudatosan is könnyen fejlesztheted úgy, hogy különféle 

szövegekkel találkozva igyekszel azokat megérteni. Minél többször, minél változatosabb 

szövegekkel találkozol, annál nagyobb lesz a szókincsed, és annál műveltebb és tájékozottabb 

leszel. Hogyan tudod ezt elérni? Úgy, hogy olvasol, figyelsz, kérdezel, szélesíted a látókörödet. 

Kezdd el még ma! 

Az osztályok eredménye az átlagpopulációhoz viszonyítva: 

 

SAM teszt 5. a 5. b 

nagyon ügyesen ismered fel a 
problémákat és azok megoldását újszerű 
helyzetekben (90 % fölött) 

1 fő/ 4,16 % 1 fő/ 4,76 % 

ügyesen ismered fel a problémákat és 
azok megoldását újszerű helyzetekben (71 
% fölött) 

6 fő/ 25 % 5 fő/ 23,8 % 

körülbelül ugyanolyan jól ismered fel a 
problémákat és azok megoldását újszerű 
helyzetekben (50 % fölött) 

5 fő/20,83 % 6 fő/ 28,57 % 

körülbelül ugyanolyan jól ismered fel a 
problémákat és azok megoldását újszerű 
helyzetekben (30-50 %) 

10 fő/41,67 % 7 fő/ 33,3 % 

kevésbé sikerült felismerni és megoldani 
azokat a problémákat (10-30%) 

2 fő/ 8,3 % 2 fő/9, 5 % 
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A mérés eredményéről az Új Nemzedék Központ visszajelzése: 

 

A SAM teszten elért eredményről a következő visszajelzéseket olvashatják a 

tanulók: 

{a tanulók 90%-a fölött teljesítők} 

A teszt alapján úgy tűnik, hogy nagyon ügyesen ismered fel a problémákat és azok 

megoldását újszerű helyzetekben. Az általunk vizsgált ötödikesek 90%-ánál jobban teljesítettél 

ebben a tesztben. Ez a képességed most az iskolában és később az életben is nagyon sokat 

segíthet Neked a legkülönbözőbb feladatok megoldásában. A problémamegoldó képességünk 

felnőtt korunkig egyre inkább növekszik, és Te tudatosan is könnyen fejlesztheted, úgy, hogy 

egyre nehezebb logikai problémákat keresel, és gondolkozol azok lehetséges megoldásain. Járj 

nyitott szemmel a világban, keresd az összefüggéseket, alkoss feltételezéseket magadnak, és 

igyekezz azokat ellenőrizni, kérdezz, gondolkodj és kombinálj! Úgy látszik, Te nagyon ügyesen 

csinálod mindezeket. Csak így tovább! 

{a tanulók 70%-a fölött teljesítők} 

A teszt alapján úgy tűnik, hogy ügyesen ismered fel a problémákat és azok megoldását 

újszerű helyzetekben. Az általunk vizsgált ötödikesek 70%-ánál jobban teljesítettél ebben a 

tesztben. Ez a képességed most az iskolában és később az életben is sokat segíthet Neked a 

legkülönbözőbb feladatok megoldásában. A problémamegoldó képességünk felnőtt korunkig 

egyre inkább növekszik, és Te tudatosan is könnyen fejlesztheted, úgy, hogy egyre nehezebb 

logikai problémákat keresel, és gondolkozol azok lehetséges megoldásain. Járj nyitott szemmel 

mailto:igazgato@bezeredj-paks.sulinet.hu


Paksi Bezerédj Általános Iskola 
7030 Paks, Szentháromság tér 1. 
 75/200-324; Fax: 75/511-054 

  E-mail: igazgato@bezeredj-paks.sulinet.hu Akkreditált kiváló Tehetségpont 

7 
 

a világban, keresd az összefüggéseket, alkoss feltételezéseket magadnak, és igyekezz azokat 

ellenőrizni, kérdezz, gondolkodj és kombinálj! Úgy látszik, Te ügyesen csinálod mindezeket. 

Csak így tovább! 

{a tanulók 30%-a fölött teljesítők} 

A teszt alapján úgy tűnik, hogy körülbelül ugyanolyan jólismered fel a problémákat és 

azok megoldását újszerű helyzetekben, mint társaid.{az átlagosnál gyorsabb tesztkitöltők 

esetében} Ez a képességed most az iskolában és később az életben is nagyon sokat segíthet 

Neked a legkülönbözőbb feladatok megoldásában – érdemes fejleszteni. Az átlagnál 

gyorsabban töltötted ki a tesztet. Lehetséges, hogyha valamivel megfontoltabban haladsz, jobb 

eredményt tudtál volna elérni. A problémamegoldó képességünk felnőtt korunkig egyre inkább 

növekszik, és Te tudatosan is könnyen fejlesztheted, úgy, hogy egyre nehezebb logikai 

problémákat keresel, és gondolkozol azok lehetséges megoldásain. Járj nyitott szemmel a 

világban, keresd az összefüggéseket, alkoss feltételezéseket magadnak, és igyekezz azokat 

ellenőrizni, kérdezz, gondolkodj és kombinálj! Kezdd el még ma! 

{a tanulók 10%-a fölött teljesítők} 

A teszt alapján úgy tűnik, hogy ez alkalommal kevésbé sikerült felismerni és megoldani 

azokat a problémákat, amiket ez a teszt adott.{az átlagosnál gyorsabb tesztkitöltők esetében} 

Az átlagnál gyorsabban töltötted ki a tesztet. Lehetséges, hogyha valamivel megfontoltabban 

haladsz, jobb eredményt tudtál volna elérni. Semmi probléma, bizonyára másban ügyes vagy! 

A problémamegoldó képesség most az iskolában és később az életben is sokat segíthet Neked 

a legkülönbözőbb feladatok megoldásában. Ha érdekelnek az ilyen fajta feladatok, akkor ezt a 

képességedet könnyen fejlesztheted, úgy, hogy egyre nehezebb logikai problémákat keresel, és 

gondolkozol azok lehetséges megoldásain. Járj nyitott szemmel a világban, keresd az 

összefüggéseket, alkoss feltételezéseket magadnak, és igyekezz azokat ellenőrizni, kérdezz, 

gondolkodj és kombinálj! Kezdd el még ma!  
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EREDMÉNYEK (SAM szerint) 

5. a osztály 

Név SAM 

1.  94,226% 

2.  85,406% 

3.  85,176% 

4.  78,698% 

5.  78,024% 

6.  73,006% 

7.  71,362% 

8.  67,581% 

9.  65,432% 

10.  64,282% 

11.  58,473% 

12.  50,598% 

13.  

körülbelül ugyanolyan jól (30-50%) 

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  
kevésbé sikerült felismerni és megoldani (10-30%) 

24.  
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EREDMÉNYEK (SAM szerint) 

5. b osztály 

 

Név SAM 
1.  91,481% 

2.  86,015% 

3.  84,255% 

4.  79,927 % 

5.  76,944% 

6.  71,871% 

7.  70,781% 

8.  70,056% 

9.  68,545% 

10.  61,829% 

11.  53,466% 

12.  52,989% 

13.  

körülbelül ugyanolyan jól (30-50%) 

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
kevésbé sikerült felismerni és megoldani (10-30%) 

21.  
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EREDMÉNYEK (NoVo szerint) 

5. a osztály 

 

Név NoVo 

1.  98,318% 

2.  95,372% 

3.  94,586% 

4.  93,083% 

5.  90,251% 

6.  86,65% 

7.  85,634% 

8.  85,176% 

9.  80,84% 

10.  74,409% 

11.  74,344% 

12.  72,173% 

13.  70,747% 

14.  70,125% 

15.  66,422% 

16.  61,944% 

17.  60,334% 

18.  56,985% 

19.  54,221% 

20.  51,755% 

21.  körülbelül ugyanolyan jól 

(30-50%) 22.  

23.  
valamivel kevésbé (10-30%) 

24.  
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EREDMÉNYEK (NoVo szerint) 

5. b osztály 

Név NoVo 

1.  95,6% 

2.  94,76 % 

3.  92,507 % 

4.  90,147% 

5.  88,454% 

6.  87,575 % 

7.  87,286 % 

8.  86,779% 

9.  84,327% 

10.  77,397% 

11.  68,723% 

12.  67,437 % 

13.  64,877% 

14.  64,728 % 

15.  64,58 % 

16.  62,93% 

17.  62,248% 

18.  60,873% 

19.  59,948 % 

20.  51,834% 

21.  valamivel kevésbé ismered 

(10-30%) 22.  
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KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEK AZ ÖTÖDIK ÉVFOLYAMON 

SAM 

Név SAM 

1.  94,226% 

2.  91,481% 

3.  86,015% 

4.  85,406% 

5.  85,176% 

6.  84,255% 

7.  79,927 % 

8.  78,698% 

9.  78,024% 

10.  76,944% 

NoVo 

Név NoVo 

1.  98,318% 

2.  95,6% 

3.  95,372% 

4.  94,76 % 

5.  94,586% 

6.  93,083% 

7.  92,507 % 

8.  90,251% 

9.  90,147% 

10.  88,454% 

11.  87,575 % 

12.  87,286 % 

13.  86,779% 

14.  86,65% 

15.  85,634% 

16.  85,176% 

17.  84,327% 

18.  80,84% 

19.  77,397% 

20.  74,409% 

21.  74,344% 

 

Paks, 2019. 04.02. 

 Juhász Andrea 

 mérési koordinátor 
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