
MaTalent5 mérés 

 

A Dr. Mező Ferenc Általános Iskola 4. évfolyamos tanulói 2020.02.28.-án részt vettek a 

MaTalent5 tehetségazonosító mérésen.  

Az online mérés célja a matematikai tehetségazonosítás volt, online matematikai 

tehetségazonosító feladatokból összeállított feladatsorok megoldásával. 

A képességpont oszlopában szereplő értékek tekintetében a matematikai mérésben részt vevő 

tanulók (44 fő): 

 felső 1%-a 736 pont vagy e felett teljesített: átütő tehetségfejlődésű tanuló, 

 felső 6 %-a 662 pont vagy e felett teljesített: kiemelkedő tehetségfejlődésű tanuló, 

 felső 25 %-a 569 pont vagy e felett teljesített: tehetségígéret. 

 

Az iskola átlagos teljesítménye: 487 pont 

 

 

Tanulói eredmények: 

OKM azonosító képességpont képességszint 

S216-G367 527  

E634-H298 397  

K668-M622 586 tehetségígéret 

S682-J464 387  

S588-T422 475  

J647-V154 550  



X724-V449 568  

P425-Q978 622 tehetségígéret 

V875-J241 476  

L628-J585 621 tehetségígéret 

C941-W462 558  

T622-H546 430  

S261-U544 389  

Q649-o419 474  

S159-P695 420  

B699-K376 490  

N178-R513 304  

M716-B288 465  

B369-0398 572 tehetségígéret 

K968-P155 436  

D371-S880 488  

R846-M871 310  

A661-L913 567  

P157-P353 387  

A232-M422 511  

W688-S864 304  

K668-P219 556  

H157-C560 674 kiemelkedő tehetségfejlődésű 

O368-X469 604 tehetségígéret 

0716-V763 434  

G451-C319 376  

O228-C243 452  

U376-S141 361  

M898-O128 529  

J466-G720 517  

0665-T953 466  

A571-G756 558  

Q523-V751 625 tehetségígéret 

S825-H364 454  

C253-V270 614 tehetségígéret 

X351-N491 521  

C461-Q287 477  

U932-B159 416  

R843-V885 499  

 

 



 

A mérésben részt vevő tanulók a saját eredményüket a TehetségKapu rendszerbe történő 

regisztráció és belépés után tekinthetik meg. Az adatkezelés jogalapja, hogy az a tanuló, aki a 

16. életévét még nem töltötte be csak a törvényes képviselő hozzájárulásával regisztrálhat az 

oldalon. 

A tanulók a rendszerbe történő belépést követően lekérhetik mérési eredményüket, annak 

grafikus ábrázolását megtekinthetik, valamint mindezeket saját döntésük alapján megoszthatják 

intézményükkel, pedagógusaikkal is. 

Bejelentkezés után a Profil oldal Eredmények részében kérhető le az online mérés eredménye 

a tanuló mérési azonosítójának megadásával. Amennyiben a tanuló szeretné, 

a Profil oldal Személyes adatok részére kattintva beállíthatja, hogy intézménye és annak 

pedagógusai megtekinthessék online mérése eredményét. A tanuló ezt a beállítást, vagyis 

döntését a későbbiekben bármikor módosíthatja. Fontos, hogy az eredmény megosztásának 

technikai feltétele, hogy a tanuló előzetesen rögzítse intézményét ebben a menüpontban. 

 

https://www.tehetsegkapu.hu/

