
Az országos kompetenciamérés 2016. évi eredmények értékelése 

Intézményi szintű összegző megállapítások  
 Intézményi eredményeink nem különböznek szignifikánsan az országos, és a városi 

iskolák eredményeitől, kivéve a 8. évfolyam szövegértés városi iskolákhoz viszonyított 

eredménye, amely szignifikánsan jobb eredmény! 

 Az intézménynek van CSH indexe 

 A CSH index alapján az intézmény tényleges eredménye a várhatóhoz képest a 8.-os 

matematika és a 6.-os szövegértést kivéve, nem különbözik szignifikánsan.  

 A 2016. évi eredmény nem különbözik szignifikánsan a megelőző 4 év eredményeitől. 

MATEMATIKA 

6. é vfolyam 

Tanulóink  átlageredménye az azonos iskolatípusok országos átlagadataival 
való összehasonlításában:  

 Eredményünk az országos átlagnál van, attól nem tér el szignifikánsan. 

 Országos összevetésben több tőlünk szignifikánsan gyengébben teljesítő (737) és 

kevesebb szignifikánsan jobban teljesítő (395) iskola van. 

 Városi összevetésben is több tőlünk szignifikánsan gyengébben (227) és kevesebb 

nálunk szignifikánsan jobban (71) teljesítő iskola van. 

 Szignifikánsan jobbak az eredményeink az azonos településtípus iskoláinál az alap- és 

a minimumszint alatt teljesítő tanulók aránya tekintetében is. 

 Tanulóink 70%-a 3.-4.-5. és 6. képességszinten teljesített. Sajnos 7. képességszinten 

nincs tanulónk. 

 A „b” osztályban a legnagyobb terjedelmű a képességeloszlás (1. szint alatt is van 

tanuló, és a 6.-7. szint határán is van tanuló). Az „a” osztályban a terjedelem a 2. és 5. 

szint közötti, a „c” osztályban 1.-4. szint közötti 

A mérési eredmények időbeni változása:  

 Az előző 4 év méréseivel való összehasonlításban nem különbözik szignifikánsan az 

eredmény. 

A mérési eredmények a CSH index tükrében:  

 A tényleges eredmény nem különbözik szignifikánsan a várhatónál. 

 A 2016-os eredmény nem különbözik szignifikánsan az előző 4 év eredményétől. 

8. é vfolyam 

A tanulók átlageredménye az azonos iskolatípusok országos átlagadataival való 
összehasonlításában:  

 Eredményünk az országos átlagnál van, attól nem tér el szignifikánsan. 

 Országos viszonylatban több tőlünk szignifikánsan gyengébben teljesítő (664), és 

kevesebb szignifikánsan jobban teljesítő (121) van.  

 A városi iskolák körében is több tőlünk szignifikánsan gyengébben teljesítő (200) és 

kevesebb tőlünk szignifikánsan jobban teljesítő (85) iskola van. 



 Jobbak az eredményeink az országos (20,8%) és az azonos településtípus (23,9) 

iskoláinál az alap- és a minimumszint alatt teljesítő tanulók aránya (17,5) tekintetében. 

 Nem volt 7-es képességszinten teljesítő tanulónk. 

 A képességeloszlás terjedelme az „a” osztályban a legnagyobb, az 1. szint alatti és 6. 

szint között. 

 Mindhárom osztályban van 1. szint vagy 1. szint alatti tanuló. 

 A „c” osztályban nincs 6. és 7. szinten lévő tanuló 

A mérési eredmények időbeni változása:   

 Az előző 4 év méréseivel való összehasonlításban nem különbözik szignifikánsan az 

eredmény. 

A 6. osztályos méréssel való  összehasonlításban:  

 Tanulóink átlagos fejlődése jobb az országosnál. 

 Az „a” osztályban a legnagyobb a tanulók önmagukhoz mért fejlődése. de sajnos 2 

tanuló önmagukhoz mért fejlődése negatív tartományban van. 

 A „b” osztályban a tanulók önmagukhoz mért fejlődése az országos és a városi átlag 

feletti, üteme megegyezik azokéval. Két tanuló azonban a 0 tartományban van. 

 A „c” osztályban a tanulók önmagukhoz mért fejlődése megegyezik az országos és a 

városi átlaggal. Két tanuló negatív tartományban van.  

A mérési eredmények a CSH index tükrében:  

 Az eredmény a várhatóhoz képest országos összehasonlításban nem különbözik 

szignifikánsan a várhatótól. A jelentésben szereplő 63 tanuló közül 52-nak van CSH 

indexe. A 11 hiányzó kérdőív torzíthatja a tanulóktól elvárható eredményt. 

SZÖVEGÉRTÉS 

6. é vfolyam 

A tanulók átlageredménye az azonos iskolatípusok országos átlagadataival való 
összehasonlításában:  

 Eredményünk az országos átlagnál van, attól nem tér el szignifikánsan. 

 Több tőlünk szignifikánsan gyengébben teljesítő (642), és kevesebb szignifikánsan 

jobban teljesítő (395) van országos viszonylatban. 

 Városi iskolák viszonylatában is több tőlünk szignifikánsan gyengébben teljesítő (184) 

és kevesebb (73) tőlünk szignifikánsan jobban teljesítő iskola van. 

 Nincs 1-es szint alatti tanuló, de 7-es szinten lévő sincs. Jobbak az eredményeink az 

azonos településtípus iskoláinál az alap- és a minimumszint alatt teljesítő tanulók aránya 

tekintetében. 

 A képességeloszlás terjedelme az „b” osztályban a legnagyobb, az 1. szint és a 6. szint 

közötti. Az „a” osztályban nincs 2-es szint alatt tanuló, itt a legkisebb a képességeloszlás 

terjedelme. 

A mérési eredmények időbeni  változása:   

Az előző 4 év méréseivel való összehasonlításban nem különbözik szignifikánsan az eredmény. 

A mérési eredmények a CSH index tükrében:  

 A tényleges eredmény nem különbözik szignifikánsan a várható eredménytől.  



8. é vfolyam 

 8. évfolyamon országos összevetésben több nálunk szignifikánsan gyengébben teljesítő 

iskola (890), és kevesebb nálunk szignifikánsan jobban szereplő iskola (335) van. 

 Városi összevetésben is kevesebb nálunk szignifikánsan gyengébben teljesítő (293) és 

kevesebb nálunk szignifikánsan jobban szereplő iskola (33) van. 

 A tanulók képességszint szerinti százalékos eloszlása tekintetében alacsonyabb %-os 

arány van iskolánkban a 2. szint vagy az alatti tekintetben. Országos arány: 15%, városi 

arány: 17,2%, iskolánkban: 7,9%. Tehát jobbak az eredményeink az alap- és a 

minimumszint alatt teljesítő tanulók aránya tekintetében is. 

  7-es képességszinten 1 tanuló van. 

 A képességeloszlás terjedelme az „a” osztályban és a „c” osztályban, 6 képességszint 

terjedelmű. Az „a” osztályban van 1.szint alatti teljesítmény de nincs 7. szint, a „c” 

osztályban nincs 1. szint, de van 7. szinten tanuló. 

A mérési eredmények időbeni változása:   

Az előző 4 év méréseivel való összehasonlításban nem különbözik szignifikánsan az eredmény. 

A 6. osztályos méréssel való összehasonlításban:  

 A tanulók átlagos fejlődése az országos és városi átlagon felül van, mozgása azonban 

az átlaghoz közelít 

A mérési eredmények a CSH index tükrében:  

 Országos összehasonlításban a várhatóhoz képest szignifikánsan nem különbözik az 

eredményünk sem országos, sem a városi iskolák összevetésében.  

 A 8. évfolyam eredménye az elvárhatónak megfelelő. 

Céljaink: 
 Hosszú távon szignifikánsan javuljanak az eredményeink, az előző mérésekhez képest 

szignifikánsan javuló tendenciát sikerüljön felmutatnunk. 

 Eredményeink a CSH index tekintetében várható eredményekben is javuljanak. 

 Ne legyenek leszakadók, ne kerüljön 6. osztályos tanulónk a 3-as kompetencia szint alá, 

ne kerüljön 8. osztályos tanulónk a 4-es kompetencia szint alá. 

 Több tanulónk kerüljön a felsőbb, 6-os, 7-es kompetencia szintekbe. 

Sikerkritériumok: 
 Öt év alatt eredményeink szignifikánsan jobbak lesznek az előző öt év méréseinek 

átlagánál. 

 Eredményeink öt év alatt elérik a CSH index tekintetében a várhatót az országos 

összehasonlításban is. 

 Öt év átlagában 6. osztályos tanulóink legalább 98 %-a 3-as kompetencia szint fölé 

kerül. 

 Öt év átlagában 8. osztályos tanulóink legalább 98 %-a a 4-es kompetencia szint fölé 

kerül. 

 Öt éven belül tanulóink 30 %-a a 6-os, legalább 10 %-a a 7-es kompetencia szintbe 

kerül. 



Feladataink az eredmények ismeretében: 
 Az értékelések, elemzések után minden szaktanár áttanulmányozza az aktuális 

feladatlapokat, feladattípusokat. Ennek tükrében a következő évi tanmeneteibe beépíti 

a fejlesztendő területeket. 

 Minden szaktanár feladata, hogy sokkal többet építsen be a tanórájába olvasásfejlesztési 

és szöveg feldolgozási feladatokat. 

 Növelni kell a tanórákon a dokumentumok, táblázatok, grafikonok feldolgozását, 

értelmezését, készítését. 

 A gondolkodási műveleteket fejlesztenünk kell minden tanórán: következtetés, 

lényegkiemelés, elvonatkoztatás, összefüggések keresése. 

 Többet kell alkalmaznunk a fentieket elősegítő munkaformákat: páros, vagy 

csoportmunka, differenciált foglalkoztatás. 

 A korrepetálások és előkészítők hatékonyságát és látogatottságát növelni kell. 

(Nagyobb számú korrepetálás, kisebb létszámmal hatékonyabb). 

 Az előkészítők hatékonyságát nem növeli, ha kötelezővé tesszük ezért  a motivációra 

kell a hangsúlyt helyezni. 

 Többet kell látogatnunk egymás óráit. 


