
Az országos kompetenciamérés 2018. évi eredmények értékelése 

Intézményi szintű összefoglaló adatok  
 Az intézmény eredménye az országos átlagnál szignifikánsan jobb a 8. évfolyam 

matematikai kompetencia és a 6. évfolyam szövegértés kompetencia területén.  

 Eredményünk több korábbi év eredményénél szignifikánsan jobb. (2014, 2015 és 2016 

matematika, 2015 szövegértés) 

MATEMATIKA 

6. é vfolyam 

Tanulóink  átlageredménye az azonos iskolatípusok országos átlagadataival 
való összehasonlításában:  

 A tanulók átlageredménye:1535, fölötte van az országos, városi, megyeszékhelyi 

átlagnak, Dunakeszi járás átlagával megegyezik. 

 Országos összevetésben iskolánknál jobban teljesítők aránya sokkal kisebb (238), mint 

a tőlünk rosszabbul teljesítők aránya (1113). 

 A városi iskolák viszonylatában szintén, itt 35 iskola teljesített nálunk szignifikánsan 

jobban és 356 iskola eredménye lett szignifikánsabb rosszabb a mi iskolánk 

eredményénél. 

 A minimumszintet (2. szint) el nem érő tanulók aránya jóval kisebb, fele, mint az 

országos, illetve városi adat. (4 tanuló) Az alapszintet (3. szint) el nem érő tanulók 

aránya is kisebb az országos, illetve városi adatnak. A 3. szinten és az 5. szinten 

kiemelkedően nagyobb a tanulók aránya, mint országosan.  

 Az „a” osztály képességeloszlása a legszélesebb, a leggyengébb és a legjobb eredmény 

is innen került ki, a „b” osztály mediánja a legjobb érték, a „c” osztályé a legkisebb. A 

„b” osztály a 4. szinten tömörül, a „c” osztály a 2.-3. szint határán. 

A mérési eredmények időbeni változása:  

 Az előző 2 év méréseivel való összehasonlításban nem különbözik szignifikánsan az 

eredmény. A 2014-es és 2015-ös eredményekhez képest szignifikánsan magasabbak az 

elért eredmények. 

A mérési eredmények a CSH index tükrében:  

 A telephely tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye a 

városok adataihoz képest jobb, az országoshoz viszonyítva szignifikánsan nem tér el. 

8. é vfolyam 

A tanulók átlageredménye az azonos iskolatípusok országos átlagadataival való 
összehasonlításában:  

 A tanulók átlageredménye a telephelyünkön: 1666, csak a 6 és 8 osztályos gimnáziumok 

átlaga haladja ezt meg. Tőlünk, a nagyvárosi iskolákat tekintve, csak 1 % teljesített 

jobban, kb. 50 % gyengébben. Országos összehasonlításban kb. 8% jobban, 42 % 

gyengébben, az iskolák fele kb. ugyanúgy. 

 Országos összevetésben iskolánknál jobban teljesítők aránya sokkal kisebb (196), mint 

a tőlünk rosszabbul teljesítők aránya (1153). 



 A városi iskolák viszonylatában szintén, itt 15 iskola teljesített nálunk szignifikánsan 

jobban és 377 iskola eredménye lett szignifikánsabb rosszabb a mi iskolánk 

eredményénél. 

 A minimumszintet (3. szint) illetve alapszintet (4. szint) el nem érők aránya kb. fele az 

országos adatnak, városi viszonylatban nézve még kedvezőbb az arány. Ez nagyon jó. 

A mérési eredmények időbeni változása:   

 A 6.szinten van 6 tanulónk, a 7. szinten 4 tanuló. (osztályonként 4-4-2) Ez a 

korábbiakhoz képest jelentősen jobb eredmény. 

 A 4.-5. szinten tömörülnek a tanulók. Ez több évet visszanézve idén a legjobb. A 2. 

szinten 6-tal kevesebb, a 6. szinten 5-tel több tanulónk van, mint az előző tanévben.

A 6. osztályos méréssel való  összehasonlításban:  
 Az országos tendencia azt mutatja, hogy a gyengébb tanulók fejlődése 2 év alatt 

nagyobb, mint a jobb tanulóké. 

 Az iskolánk jellemzője az ábra alapján, hogy átlagosan ugyanolyan mértékben fejlődtek 

a tanulók. (vízszintes egyenes) Sőt, az országos tendenciához képest a jobb tanulóink 

nagyobb fejlődést értek el. 6 tanulónk nem érte el a várható fejlődést. (vonal alatt) 

 Az átlagos fejlődés mindhárom osztályban erősebb az országos átlagos fejlődésnél. 

 Az „a” osztályé a legmeredekebb, náluk a jobb tanulók fejlődése számottevő. 3 

tanulónál elmaradás tapasztalható a 6.-os eredményükhöz képest, mindhárman az „a” 

osztályból. 

A mérési eredmények a CSH index tükrében:  
 A telephely tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye a 

városok adataihoz képest és az országoshoz viszonyítva szignifikánsan nem tér el. Ez 

javulást jelent az előző évekhez viszonyítva. 

 A hasonló településtípusoknál való összevetésben a várhatóhoz képest iskolánk 

eredménye a várható értékhatárban van. 

A 2018 . évi kompetenciamérés feladatonkénti elemzésének tapasztalatai:  

MATEMATIKA 

6. é vfolyam 

 Az 52 feladatból 14 feladatnál kisebb a %-os megoldottság nálunk az országos 

adatokhoz viszonyítva. Ez a feladatok 27%-át jelenti. (8. osztályban ez az arány 

már csak 10% ! 5 feladat az 52-ből.) 

 Az eltérés nem szignifikáns, 1-4%, ezért inkább azt érdemes vizsgálni, hogy 

mely feladatok voltak azok, amelyeket a tanulók felénél kevesebben tudtak 

helyesen megoldani. Ez 22 feladat volt, a feladatok 42 %-a. 

 Megfigyelhető, hogy a nyílt végű feladatok megoldottsága alacsonyabb a 

többinél. Itt többet kell gondolkodni, adatokat keresni, összefüggéseket 

észrevenni, írni, számolni, többször elolvasni a szöveget. Ezt még a jobb tanulók 

sem teszik meg mindig.  

8. é vfolyam 



 12 olyan feladat volt, amelyeket a tanulók felénél kevesebben tudtak helyesen 

megoldani, ez az összes feladat 23 %-a. Ez jóval kisebb arány, mint a 6. 

osztályosoknál. 

 A nyolcadikos feladatok között sokkal több a 6.-7. képességszintű feladat, 

valamint a komplex gondolkodást igénylő feladat. 

 Azon feladatok esetében, melyek mindkét tesztben szerepeltek, megállapítható, 

hogy majdnem mindegyik közös feladatnál kétszeres, vagy akár háromszoros a 

megoldottság 8. osztályban. Az összes közös feladatnál emelkedés figyelhető 

meg, tehát 2 év alatt valóban jól fejleszthetők a matematikai kompetenciák, 

tudatos tervezéssel, rendszeres fejlesztő munkával. 

 Nagyobb számban kéri számon a százalékszámításban való jártasságot, egyenes 

arányos következtetéseket. A % számítást 6. osztályban kezdjük, aztán 7.-8.-ban 

fejlesztjük tovább. Ez a fejlődés észrevehető 8. év végére. A matematikai 

gondolkodás fejlesztése órák és a matematikai rutin fejlesztése órák, valamint a 

csoportbontások eredményesnek bizonyultak. 

 A matematikai kompetenciák fejlődése hasznos az egyéb tantárgyak megértése, 

elsajátítása során is. Ugyanígy a szövegértés fejlődése alapja és építőköve a 

matematika és egyéb tantárgyak tanulásának. 

SZÖVEGÉRTÉS 

6. é vfolyam 

A tanulók átlageredménye az azonos iskolatípusok országos átlagadataival való 
összehasonlításában:  

 Eredményünk az országos átlagnál jobb, de attól nem tér el szignifikánsan. 

 Országos viszonylatban 255 tőlünk szignifikánsan jobban teljesítő, és 997 tőlünk 

szignifikánsan gyengébben teljesítő iskola van. 

 A városi iskolák között is kevesebb tőlünk jobban teljesítő (37), sokkal több gyengébben 

teljesítő (298) iskola van.  

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

a minimumszint alatt teljesítő tanulók aránya tekintetében is. 

 Szint alatti, valamint 1-es szinten lévő tanuló nem volt. 

 7-es képességszinten teljesítő tanuló nem volt, de a 6-os képességszinten 4 tanuló is 

volt. 

A mérési eredmények időbeni változása:   

Az előző 4 év méréseivel való összehasonlításban a 2015-ös évhez képest szignifikánsan jobb, 

de a többi évhez képest nem különbözik szignifikánsan az eredmény. 

A mérési eredmények a CSH index tükrében:  

 Országos összehasonlításban a várhatóhoz képest gyengébb az eredményünk, de attól 

nem tér el szignifikánsan. A jelentésben szereplő 68 tanuló közül 58-nak a szülője adott 

be kérdőívet. A 10 hiányzó kérdőív torzíthatja a tanulóktól elvárható eredményt. 

 Az eredmény ugyanígy alakul a hasonló településtípusokkal való összehasonlításban. 

 

 

 



8. é vfolyam 

 Országos összevetésben 423 iskola szignifikánsan jobban teljesít nálunk, 684 iskola 

pedig szignifikánsan rosszabbul. 

 A városi iskolák viszonylatában 58 nálunk szignifikánsan jobban teljesítő és jóval több 

nálunk szignifikánsan gyengébben teljesítő (202) iskola van. 

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

a minimumszint alatt teljesítő tanulók aránya tekintetében is. 

 A „b” osztály átlageredménye a legjobb.  

 Az „a” és a „c” osztály normál eloszlást mutat. 

 Egyik osztályban sincs a minimumszint alatt teljesítő tanuló. 

A mérési eredmények időbeni változása:   

Az előző 4 év méréseivel való összehasonlításban nem tér el szignifikánsan. 

A 6. osztályos méréssel való összehasonlításban:  

 A tanulók átlagos fejlődése jobb az országosnál. 

 Az önmagához mért 2 év alatti várható fejlődése 3 tanulónak szignifikánsan jobb, 9 

tanulónak alacsonyabb a várhatónál. 

A mérési eredmények a CSH index tükrében:  

 Országos összehasonlításban a várhatóhoz képest szignifikánsan gyengébb az 

eredményünk. A jelentésben szereplő 63 tanuló közül 56-nak van kitöltött kérdőíve. Az 

7 hiányzó kérdőív torzíthatja a tanulóktól elvárható eredményt. 

 A 8. évfolyam eredménye az elvárhatónak megfelelő. 

 Az eredmény megfelelő a várhatóhoz képest a hasonló településtípusokkal való 

összehasonlításban. 

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

szignifikánsan javuló tendenciát sikerüljön felmutatnunk. 

 Eredményeink a CSH index tekintetében érjék el a várhatót országos összehasonlításban 

is. 

 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: 
 Továbbra is nehézséget okoz a tanulóknak az összetett, hosszú, akár több ábrával 

megtűzdelt szöveges feladatok értelmezése, a megoldáshoz vezető út megtervezése, bár 

a nyolcadikosok eredményesebbek már ebben a feladat típusban. Erre szakkörökön, 

gondolkodást fejlesztő órákon, versenyekre készülések során tudnak a gyerekek 

jártasságot szerezni.  

 Bár a szövegértés eredményei biztatóak, mégis minden szaktanár feladata, hogy még 

több olvasásfejlesztési és szöveg feldolgozási feladatot építsen be a tanórájába. 

 Fejlesztenünk kell a gondolkodási műveleteket, úgy, mint következtetés, 

lényegkiemelés, elvonatkoztatás, összefüggések keresése, minden tanórán. 

 Többet kell alkalmaznunk a fentieket elősegítő munkaformákat: páros, vagy 

csoportmunka, differenciált foglalkoztatás. 

 Helymeghatározásos, tájékozódási feladatok nagyobb gyakorisággal való megoldása, 

nem csak matematika órákon, hanem pl. a Kőrösi Napokon, kirándulásokon is. A síkbeli 

tájékozódást és a logikát fejlesztik a táblajátékok: sakk, malom, amőba, dáma, melyek 

a szociális kompetenciákat is erősítik. 

 Térlátás fejlesztése, térbeli alakzatok elöl-, felül- és oldalnézeti képének megrajzolása, 

illetve az alakzat térbeli képének megrajzolása. 

 Analóg órák leolvasása, naptár használata – ezt segíti, hogy minden tanteremben 

működő analóg órán követhetik az idő múlását a tanulók. 


