
MaTalent3 mérés 

 

A Dr. Mező Ferenc Általános Iskola a 2017/2018-as tanévben csatlakozott először a MaTalent 

méréshez. A főmérést megelőzte egy próbamérés (2018.02.01-én), ami lehetőséget biztosított 

tanulóinknak, hogy megismerkedhessenek az online mérési felülettel. 2018.03.08-án 45 fő 

részvételével sikeresen zárult a MaTalent3 tehetségazonosító mérés is. 

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 (45 fő): 

        felső 0 %-a 741 pont vagy e felett teljesített: átütő tehetségfejlődésű tanuló, 

        felső 9 %-a 662 pont vagy e felett teljesített: kiemelkedő tehetségfejlődésű tanuló, 

        felső 24 %-a 568 pont vagy e felett teljesített: tehetségígéret. 

 

Az iskola átlagos teljesítménye: 535 pont 

 

 

Tanulói eredmények: 

 

OKM azonosító képességpont képességszint 

N374-B427 544  

C756-H222 626 tehetségígéret 

R861-S264 531  

B326-G580 444  

V835-A744 506  



V991-E639 639 tehetségígéret 

L364-Q324 493  

W788-Q296 513  

C935-O776 553  

O911-R984 717 kiemelkedő tehetségfejlődésű 

G881-O519 311  

L346-W353 554  

P293-H188 462  

K929-W193 727 kiemelkedő tehetségfejlődésű 

N511-A593 654 tehetségígéret 

N311-A269 509  

P356-U658 632 tehetségígéret 

0449-U930 717 kiemelkedő tehetségfejlődésű 

X593-G296 381  

D651-B811 448  

L213-P148 417  

T665-W543 575 tehetségígéret 

B424-N188 361  

T789-P631 624 tehetségígéret 

M975-T638 606 tehetségígéret 

D182-M111 543  

M331-X470 652 tehetségígéret 

M268-M181 529  

J496-E577 505  

M722-D298 423  

S527-D584 492  

Q638-K598 677 kiemelkedő tehetségfejlődésű 

J985-X878 493  

J711-C829 542  

U224-G810 513  

O148-T557 489  

L213-T256 519  

F539-E438 562  

K928-D753 581 tehetségígéret 

S377-N698 595 tehetségígéret 

M697-S982 617 tehetségígéret 

M378-D554 453  

A933-K550 311  

V349-O655 511  

A189-T737 533  

 

 



 

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/

