
Az országos kompetenciamérés 2017. évi eredményeinek elemzése 

Intézményi szintű összefoglaló megállapítások  
 Iskolánk eredményei 4 viszonyítási ponton is szignifikánsan magasabbak a viszonyítási 

pontok intézményeinek eredményétől.  

 A korábbi eredmények tükrében a telephelyi eredmény nem különbözik szignifikánsan az 

egyes telephelyi viszonyítási csoportok átlageredményétől. 

 A minimumszint alatt teljesítő tanulók aránya mindkét évfolyamon és mindkét 

kompetenciaterületen jóval kisebb, mint az országos vagy a városi átlag. 

 Az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya mindkét évfolyamon és mindkét 

kompetenciaterületen jóval kisebb, mint az országos vagy a városi átlag 

 Az intézménynek van CSH indexe. 

 A 8. évfolyam várható eredménye a CSH index regressziója alapján azonban szignifikánsan 

gyengébb. 

Matematika 

6. e vfolyam 

Tanulóink  átlageredménye az azonos iskolatípusok országos átlagadataival 

való összehasonlításában:  

 A 6. évfolyam átlageredménye 1537, csak a 8 osztályos gimnáziumok eredménye és a 

budapesti általános iskolák jobb.  

 Az iskolánknál jobban teljesítők aránya sokkal kisebb, mint a tőlünk rosszabbul teljesítők 

aránya. Országos viszonylatban 952 tőlünk szignifikánsan rosszabbul, és 257 tőlünk 

szignifikánsan jobban teljesítő iskola van. 

 Városi viszonylatban nézve az országoshoz képest még jobbak az arányok, nagyon hasonlóak 

az előző évi eredményekhez. (305 szignifikánsan gyengébb, 33 szignifikánsan jobb 

eredményű) 

 A 6. évfolyamon az alapszint alatt teljesítők aránya jelentősen kisebb, mint az országos, városi 

arány. A szalagdiagram jobbra tolódik el, ami nagyon jó.  

 Az alapszinten lévő tanulóink aránya is magasabb mindkét viszonyítási pontnál. Különösen 

figyelemre méltó az 5. és 6. képességszinten lévő tanulók magas aránya.  

 7. képességszinten lévő tanuló még nincs a 6.évfolyamon a matematikai kompetencia 

területen. 

A mérési eredmények időbeni változása:  

 A telephely eredménye az előző 4 évvel összehasonlítva a 2015. évhez képest szignifikánsan 

jobb, a többi év eredményétől szignifikánsan nem különbözi.  

A mérési eredmények a CSH index tükrében:  

 A tényleges eredmény nem különbözik szignifikánsan a várható eredménytől. 

A képességeloszlás alakulása:  



 Vannak jelentősen leszakadó tanulók. (4 tanuló, 1-es képességszint alatt, jelentősen 

leszakadva a többiektől) 

 A képességeloszlás terjedelme a „b” osztályban a legszélesebb és a „c” osztályban a 

legszűkebb. 

 A legtöbb, jelentősen leszakadó tanuló a „b” osztályban van (5 tanuló), és ebben az 

osztályban van az átlagtól jelentősebben kiugró tanuló is (2 tanuló) 

 A leghomogénebb a „c” osztály, de itt is 5 képességszinten helyezkednek el a tanulók. 

Matematika 

8. e vfolyam 

 A 8. osztályosok 2019. évi eredményénél ki kell emelnünk, hogy a 2017. évinél is jobbat értek 

el.  

 A minimumszintet el nem érő tanulók aránya minden évben jóval kisebb, kb. fele az 

országosnak, a városi iskolákhoz viszonyítva még kisebb ez az arány.  

 A 8. évfolyamon tanulóinknak csak a negyedrésze van az alapszint (4.) alatt, ez az arány jóval 

jobb az országos és városi aránynál.  

 Az 5. 6. és 7. szinten összesen sokkal nagyobb arányban vannak tanulóink, mint az országos, 

és városi diagramon. Ez a szalagdiagram is jobbra tolódik el. 

  Osztályonkénti összevetésben tanulóink felvételi eredményei teljesen összhangban vannak 

a kompetenciamérésen nyújtott teljesítményekkel. A c osztály átlaga jóval országos átlag 

fölött volt, az ’a’ osztályé kicsit fölötte, a ’b’ osztályé jóval átlag alatt. (tavalyi nyolcadik 

osztályaink!) 

A képességeloszlás néhány jellemzője osztályonként  

 A „b” osztályban legszélesebb a képességeloszlás terjedelme és a „c” osztályban a legkisebb.  

 A „b” osztályban a legszélesebb a tanulók alsó negyedének képességmegoszlás-terjedelme és 

az „a” osztályban a legszűkebb. 

 Az „a” osztályban a legszélesebb a tanulók felső negyedének képességmegoszlás-terjedelme, 

a „b” és „c” osztálynak közel azonos.  

 A medián értéke nem minden osztályban ugyanannyi. A „b” osztályban alacsonyabb, a „c”-ben 

jóval magasabb a medián értéke. 

 A medián alatti teljesítmények szóródása a „b” osztályban a legszélesebb, másfélszer 

nagyobb, mint az „a” osztályban. Ebben az osztályban a medián alatti szóródási terjedelem 

jóval nagyobb, mint a medián feletti.  

 A középső 50% képességterjedelme az „a” osztályban a legszélesebb, a „c” osztályban a 

legszűkebb. 

 A mediánok mentén az „a” osztály teljesítményének szóródása a legszűkebb, a „b” és „c” 

osztályban ennél szélesebb, és közel azonos. 

 Az „a” osztályban az 5-ös képességszinten 4 tanuló van. Nem állapítható meg pontosan a 3-

as és a 4-es képességszinten lévő tanulók száma, mert 2 tanuló éppen a határon helyezkedik 

el. Így a 3-as képességponton biztosan van 3 tanuló és a 4-es képességponton is biztosan van 

3 tanuló, a kettő határán pedig 2 tanuló. Ezért véleményem szerint az 5-ös képességponton 

van biztosan a legtöbb tanuló, azaz 4 fő. 



 A „b” osztályban az 5-ös képességponton van 5 tanuló – ezen a képességszinten van a legtöbb 

tanuló. Itt is van kérdőjel, de 3 tanuló inkább az 5-ös, mint a 4-es képességponton van. 

 A „c” osztályban 12 tanuló van az 5-ös képességponton (ebből 4 tanuló inkább az 5-ös, mint 

a 4-es képességponton). Tehát a legtöbb tanuló ebben az osztályban az 5-ös képességponton 

található. 

 Az „a” osztályban a 2-es képességszinten van 1 tanuló, ami kiugróan alacsony, és 2 tanuló a 

6-os szint felső határán, ami kiugróan magas érték. 

 A „b” osztályban 1 tanuló van az 1-es és 2-es képességpont határán, ami kiugróan alacsony 

érték. További 2 tanuló a 2-es képességszinten, ami a többiekhez viszonyítva még mindig 

kiugróan alacsony érték. Ebben az osztályban kiugróan magas érték nincs. 

 A „c” osztályban 1 tanuló a 2-es, 1 tanuló a 3-as képességszinten van – mindketten jelentősen 

leszakadva a tanulók átlagától. A 6-os képességszinten lévő 2 tanuló kiugróan magas értéknek 

tekinthető.  

Az osztályonkénti eredmények alakulása az évfolyamon várt 4. képességszinthez  

képest:  

 Az „a” osztályban 4 tanuló eredménye biztosan nem éri el a várt 4-es képességszintet. 2 

tanuló a 3-as 4-es képességszint határán van. 5 tanuló eredménye biztosan a 4-es 

képességszint felett van. 1 tanuló eredménye a 4-es és 5-ös képességszint határán, de inkább 

az 5-ös képességszinten van. 

 A „b” osztályban 4 tanuló eredménye biztosan nem éri el a várt 4-es képességszintet. 4 tanuló 

a 3-as és 4-es képességpont határán van. 4 tanuló eredménye biztosan a várt 4-es 

képességszint felett van. 3 tanuló eredménye a 4-es és 5-ös képességszint határán, de inkább 

az 5-ös képességszinten van. 

 A „c” osztályban 2 tanuló eredménye biztosan nem éri el a várt 4-es képességszintet. 1 tanuló 

a 3-as és 4-es képességpont határán van. 10 tanuló eredménye biztosan az elvárt 4-es 

képességszint felett van. 4 tanuló eredménye a 4-es és 5-ös képességszint határán, de inkább 

az 5-ös képességszinten van. 

Az osztályonkénti eloszlás homogenitása, heterogenitása:  

 Az tanulói teljesítmények a három osztályban az 1-es és a 6-os képességszint között 

helyezkednek el. 

 Mindhárom osztály heterogén összetételű. Mindhárom osztályban vannak jelentősen 

leszakadók. A „b” osztályban a legszélesebb a képességmegoszlás terjedelme. Mindhárom 

osztályban azonos a 6-os képességponton lévő tanulók száma, de az „a” és a „c” osztályokban 

szélesebb az 5-ös és a 6-os szint közötti képességmegoszlás terjedelme. (Néhány tanuló 

eredménye a 6-os képességszint felső határán van) 

A Képességeloszlás az előző év végi matematikajegy függvényében  

 A legtöbb tanuló közepes évvégi matematika érdemjegyet kapott, a képességeloszlás itt mutat 

legszélesebb terjedelmű szóródást. 

 Az osztályzatok és a teljesítmények mediánja különböző az egyes osztályokban. A „c” 

osztályban a legmagasabb az osztályzatok mediánja, a „b” osztályban a 2-es osztályzatok 

mediánja magasabb, mint a 3-as osztályzatoké.  



 Az osztályzatok nem korrelálnak a képességszintekkel. Az „b” osztályban van olyan tanuló, aki 

elégtelen eredménye ugyanazon a képességszinten van, mint az „a” osztályba járó közepes 

osztályzatú 1 tanulónak. A „b” osztályban vannak olyan tanulók, akik esetében hasonló 

képességszint eredmény mellett akár 2 osztályzat különbség is van! 

 Mindhárom osztályban vannak tanulók, akik egy osztályzatnyi távolságban vannak a 

képességszint eredményüktől. A „b” és „c” osztályban a közepes osztályzat esetében látható a 

legszélesebb képességszint terjedelem.  

 Az évvégi matematika jegyek növekedésével a teljesítmények medián értéke az „a” és a „c” 

osztályokban növekvő. A „b” osztályban a 2-es és 4-es osztályzat mediánja közel azonos, a 3-

as szint mediánja pedig ennél jóval alacsonyabb. 

 Az „a” és a „c” osztályban a matematika jegyek és az elért eredmények között összefüggés 

állapítható meg. 

 A kiugróan magas vagy alacsony teljesítmények nem korrelálnak az osztályzatokkal.  

Fejlődési mutató  

 Tanulóink átlagos fejlődését mutató regressziós egyenes párhuzamos az országos fejlődést 

mutató egyenessel, de kb. 50 képességponttal fölötte halad. Ez azt mutatja, hogy mind a 

gyengébb, mind a jobb képességű tanulóinkról megállapítható, hogy átlagosan nagyobb 

mértékben fejlődtek (többen vannak a vonal felett, mint alatta). Tehát tanítványaink nagyobb 

része (a piros vonal felettiek, kb. 2/3 rész) az országos és városi átlagnál nagyobb mértékben 

fejlődtek, kisebb részük (a vonal alattiak, kb. 1/3 rész) az átlagosnál kisebb mértékben. Három 

tanulónk eredménye nem mutat fejlődést, 8.-os és 6.-os képességpontjuk különbsége 0, illetve 

negatív szám. Ez az adatunk is évről évre jobb. 

 Kiemelkedő eredményeink azt mutatják, hogy a matematika csoportbontásban oktatása, a 7. 

és 8.-ban választható plusz matematika és szövegértés fejlesztő órák meghozták a várt 

eredményt. Minden szaktanárunk nagy figyelmet fordít a szövegértési kompetenciák 

fejlesztésére, itt kell kiemelnünk tanítóink kiváló alapozó munkáját is. Iskolánk felzárkóztató 

és tehetséggondozó tevékenysége is kiváló. 

 Fejesztő pedagógusaink az egyéni fejlesztő órákon kiváló munkát végeznek, segítik a 

szaktanárok munkáját is. 

Szövegértés 

6. e vfolyam 

Tanulóink  átlageredménye az azonos iskolatípusok országos átlagadataival 

való összehasonlításában:  

 A 6. évfolyam átlageredménye 1581, csak a 8 osztályos gimnáziumok eredménye jobb.  

 Az iskolánknál jobban teljesítők aránya sokkal kisebb, mint a tőlünk rosszabbul teljesítők 

aránya. Országos viszonylatban 1341 tőlünk szignifikánsan rosszabbul, és 113 tőlünk 

szignifikánsan jobban teljesítő iskola van. 

 Városi iskolák viszonylatában nézve az országoshoz képest még jobbak az arányok, 439 

szignifikánsan gyengébb, és mindössze 11 szignifikánsan jobb eredményű. 



 A 6. évfolyamon az alapszint alatt teljesítők aránya jóval kisebb, mint az országos, városi 

arány. A szalagdiagram jelentősen jobbra tolódik el, ami nagyon jó.  

 Tanulóink 63,9%-a része a 4. szinten, vagy afölött van.  

 Kiugró az 5. és 6. és 7. képességszinten lévők %-os aránya mind országos, mind városi 

összevetésben. Nálunk 41,7%, országosan 27,5%, városi iskolákban 23,8%. 

 Nincs 1-es képességszint alatt tanuló, és van 7-es képességszinten tanuló. 

A mérési eredmények időbeni változása:  

 A telephely eredménye az előző 4 évvel összehasonlítva a 2014, a 2015. és a 2016 évhez 

képest szignifikánsan jobb, a 2013-as év eredményétől szignifikánsan nem különbözik.  

A mérési eredmények a CSH index tükrében:  

 A tényleges eredmény nem különbözik szignifikánsan a várható eredménytől. 

Az osztályonkénti eredmények alakulása az évfolyamon várt 4. képességszinthez  

képest:  

 A képességszint terjedelme az „a” osztályban a legnagyobb és a „c” osztályban a legkisebb. 

 Az „a” osztályban 5 tanuló eredménye biztosan nem éri el a várt 4-es képességszintet. 1 

tanuló az 1-es képességszint és  a szint alatti határon van, jelentősen leszakadva. 1 tanuló 

biztosan a 2-es képességszinten, 3 tanuló biztosan a 3-as képességszinten van. 1 tanuló 

eredménye biztosan a 7-ös képességszinten van, annak alsó határán. 

 A „b” osztályban 10 tanuló eredménye biztosan nem éri el a várt 4-es képességszintet.4 

tanuló eredménye biztosan a várt 4-es képességszinten van, 1 tanuló a 4.-5. képességszint 

határán, de inkább a 4. képességszinten van. 3 tanuló biztosan az 5. képességszinten,2 tanuló 

pedig az 6. képességszint felső határán, jelentősen kiugorva az átlagtól.  

 A „c” osztályban 4 tanuló eredménye biztosan nem éri el a várt 4-es képességszintet. 5 tanuló 

biztosan a 4-es képességszinten van, 2 tanuló a 4-es és 5-ös képességszint határán, de inkább 

a 4-es képességszinten. 12 tanuló eredménye biztosan az elvárt 4-es képességszint felett van.  

Szövegértés 

8. e vfolyam 

Tanulóink  átlageredménye az azonos iskolatípusok országos átlagadataival 

való összehasonlításában:  

 A 8. évfolyam átlageredménye 1573, ez jobb eredmény az országos átlagnál és a városi 

általános iskolák átlagánál. 

 Az iskolánknál jobban teljesítők aránya kisebb, mint a tőlünk rosszabbul teljesítők aránya. 

Országos viszonylatban 725 tőlünk szignifikánsan rosszabbul, és 479 tőlünk szignifikánsan 

jobban teljesítő iskola van. 

 Városi iskolák viszonylatban nézve 226 szignifikánsan gyengébb, és 76 szignifikánsan jobb 

eredményű. 

 A 8. évfolyamon az alapszinten teljesítők aránya magasabb az országos és a városi iskolák 

átlagánál.  



 Az alapszint alatt teljesítők aránya jóval kisebb, mint az országos, városi arány. A 

szalagdiagram jobbra tolódik el.  

 Tanulóink 38,9%-az elvárható alapszint felett van.  

 Sajnos nincs 7-es képességszinten tanuló.  

A mérési eredmények időbeni változása:  

 A telephely eredménye az előző 4 évvel összehasonlítva nem különbözik szignifikánsan az 

előző 4 év eredményétől. 

 A tanulók fejlődése az átlag körül mozog, sajnos a fejlődés üteme alatta marad az átlagnak. 

A mérési eredmények a CSH index tükrében:  

 A tényleges eredmény nem különbözik szignifikánsan a várható eredménytől. 

Az osztályonkénti eredmények alakulása az évfolyamon várt 4. képességszinthez  

képest:  

 A tanulók képességeloszlása a „b” osztályban a legterjedelmesebb és az „a” osztályban a 

legszűkebb. A „b” osztályban az 1-es és 6-os képességpont között, a „b” osztályban az „a” 

osztályban a 2-es és 6-os képességszint között. 

 1-es szint alatti tanuló csak a „b” osztályban van. 

 Az „a” osztályban 8 tanuló eredménye biztosan nem éri el a várt 4-es képességszintet. 7 

tanuló eredménye biztosan a 4-es képességszinten van, 4 tanuló a 4.-5. képességszint határán, 

de inkább a 4-es képességszinten van. 4 tanuló biztosan az 5. képességszinten van. 

 A „b” osztályban 6 tanuló eredménye biztosan nem éri el a várt 4-es képességszintet.6 tanuló 

eredménye biztosan a várt 4-es képességszinten van, 5 tanuló a 4.-5. képességpont határán, 

de inkább a 4. képességszinten van. 6 tanuló van az elvárt 4-es képességszint felett. 

 A „c” osztályban 7 tanuló eredménye biztosan nem éri el a várt 4-es képességszintet. 4 tanuló 

biztosan a 4-es képességszinten van, 6 tanuló 4-es és 5-ös képességszint határán van. 9 tanuló 

eredménye biztosan az elvárt 4-es képességszint felett van. A 7-es képességszinten nincs 

tanuló. 

A tanulók fejlődése 

 Az „a” osztályban a tanulók fejlődése elmarad az országos átlag fejlődési ütemétől, az 

országos átlag alá kerül sajnos. 

 A „b” osztály fejlődése gyorsabb ütemű, és utoléri az országos átlagot. 

 A „c” osztály fejlődése az országos átlaggal megegyező, attól magasabb.   

Fejlesztésre vonatkozó megállapítások  

 A leszakadó tanulók fejlesztését kiemelten szükséges kezelni. 

 A tanórai differenciálás elengedhetetlen. 

 A tanulási motiváció kulcskérdés lehet. 

 Még több táblázat- és grafikonelemzés bármely szakórán már alsó tagozatban is.  

 A hosszú szöveges feladatok megoldása nagyon fejlett matematikai szövegértési 

kompetenciát, nagyfokú koncentrációt, sok türelmet és kitartást igényel a diákoktól. 

Tapasztalataink szerint ezek a dolgok azok, amelyek egyre kevésbé jellemzőek a gyerekek 

nagy részére. Csak a rendszeresen versenyző, szorgalmas tanulók birkóznak meg ezekkel a 



feladatokkal. Szakkörökön, gondolkodást fejlesztő órákon, versenyekre készülések során 

tudnak a gyerekek ehhez jártasságot szerezni. Ezért fontos, hogy minél több versenyre 

nevezzük be tanulóinkat, még akkor is pozitív a hozadéka, ha nem ér el kiváló eredményt.  

 A rendszerezésben és a kompetenciák fejlesztésében nagyon fontos feladata van a 7. osztályos 

és 8. osztályos felvételi előkészítő foglalkozásoknak. 

 Évről évre megállapítható, hogy fejleszteni kell tanulóink geometriai látásmódját. Nagyon jól 

megalapozza a munkánkat, ha már alsó tagozatban is koncentrált figyelmet fordítanak erre pl. 

térbeli építőjátékok gyakoribb használatával, táblajátékok megismertetésével. Felső 

tagozatban a matematikai rutin és gondolkodás órákon ugyancsak térbeli és logikai játékok 

beépítésével léphetünk előrébb. 

 Sakkpalota tantervű osztályaink indítása a gyermekek kiemelkedő fejlesztésére ad 

lehetőséget. 

 Nem szabad továbbra sem elfelejtenünk, hogy a tanóráinkon differenciált foglalkoztatással 

tudjuk leghatékonyabban elősegíteni ezen kompetenciák személyre szabott fejlődését. 

 Támaszkodunk a fejlesztő pedagógusaink munkájára, szaktanárok és osztályfőnökök is szoros 

kapcsolatot tartanak velük. 

 Minden évben Kompetenciafejlesztő Munkafüzetet használunk a folyamatos készülés 

segítésére, de az Ofi-s tankönyvek és munkafüzetek is ilyen szemléletűek, minden tantárgyból 

kiválóan alkalmasak a fejlesztésre, segítik a munkánkat. 


