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A kompetenciamérésben résztvevő tanulók jellemzői: 
 

Hatodik osztályban a mérésben 10 tanuló vett részt, közülük 1 tanuló SNI-s. A jelentésre jogosult 9 

tanulóból 8-nak van CSH-indexe, így a számított CSH-index nem megbízható. 

A nyolcadik osztályos mérésben 14 tanuló vett részt, közülük 3 tanuló BTMN-es, tanulási nehézséggel 

küzd. 2 tanuló SNI-s, egyikük enyhe értelmi fogyatékos, így 12 a jelentésre jogosultak száma. Mind a 

12 tanuló szülei kitöltötték a tanulói kérdőívet, így volt elegendő adat a CSH-index számításhoz. 

 

Matematika 
 

A hatodik osztály eredményeinek elemzése 
 

  

A hatodik osztály átlageredménye meghaladja az országos átlagot, így a községi általános iskolák 

eredményét is. 

 

 Az ország összes iskoláját tekintve az iskolák 

10,6 %-a, a kis községi iskolák 6,3 %-a teljesített 

jobban, mint intézményünk tanulói. 

Míg az országos viszonylatban az iskolák 20 %, 

a kisiskolák 28,6 %-a nyújtott gyengébb 

teljesítményt intézményünk tanulóinál a 6. 

évfolyamon. 

 

 

 

 

 



A képességeloszlás főbb jellemzői: 

 

Ha a képességeloszlás dobozdiagramját nézzük, megállapítható, hogy a leggyengébben és a 

legjobban teljesítő tanuló képességpontja között nincs nagy különbség. E különbség kisebb minden 

viszonyítási csoportéhoz képest. A leggyengébben teljesítő tanuló eredménye jobb minden 

viszonyítási csoport 25 percentiliséhez tartozó értékhez képest. 

 

 

Nincs olyan tanuló, aki a 2. szint alatt illetve 4-es szint felett teljesített, azaz a tanulók nagyon szűk 

képességszinten mozognak. 



 

A korábbi éveket tekintve, nincs szignifikáns különbség a tanulók átlagteljesítménye között, azonban 

ebben a tanévben az előző három évhez képest magasabb a számított átlag képességpont. 

 

 

 

 

 

Minden tanuló elérte a minimum szintet. 

Az alapszintet el nem érők aránya magasabb az országos átlagnál, míg az azonos településtípushoz 

képest alacsonyabb. 

Teljesítmények a tartalmi terület és a gondolkodási művelet szerint 

tartalmiterület/gondolkodási 
művelet 

egyszerű műveletek Alkalmazás, integráció 
Komplex megoldások, 

értékelés 
Átlag 

eltérés 
Országos Intézményi Országos Intézményi Országos Intézményi Országos Intézményi 

Mennyiségek, számok, 
műveletek 

78,7% 58,0% 34,0% 24,5% 19,5% 13,0% 44,1% 31,8% -12,2% 

Hozzárendelések, 
összefüggések 

66,0% 60,0% 16,0% 13,0%     27,3% 24,3% -3,0% 

Alakzatok, tájékozódás 72,0% 60,0% 35,8% 30,0% 41,0% 33,0% 49,6% 41,0% -8,6% 

Statisztikai jellemzők, 
valószínűség 

    65,0% 60,0% 27,0% 13,0% 46,0% 36,5% -9,5% 

átlag 72,2% 59,3% 37,7% 31,9% 29,2% 19,7% 41,7% 33,4% -8,3% 

eltérés   -12,9%   -5,8%   -9,5%   -8,3%   

 

  minimum szintet el nem érők alapszint el nem érők 

iskola 0% 44,4% 

országos 14,93% 36,8% 

kis község 22,1% 47,4% 

 



Ha összehasonlítjuk tanulóink százalékos eredményeit az országos eredményekkel, akkor 

megállapítható, hogy mind az öt tartalmi területen gyengébben teljesítettek iskolánk hatodikos tanulói 

az országos átlagnál. Ezek közül a mennyiségek, számok, műveletek a leggyengébb terület.  

A gondolkodási műveletek vonatkozásában is alacsonyabb a feladatok megoldottsága mindhárom 

gondolkodási művelet esetén, de az egyszerű műveletek bizonyultak jóval gyengébbnek, mint az 

országos átlag. 

 

A nyolcadik osztály eredményeinek elemzése. 
 

 

  

A nyolcadik osztály átlageredménye meghaladja az országos átlagot, így a községi általános iskolák 

eredményét is. 

 

 Az ország összes iskoláját tekintve az 

iskolák 4,6 %-a, a kis községi iskolák 2,1%-a 

teljesített jobban, mint intézményünk 

tanulói. 

Míg az országos viszonylatban az iskolák 

23,2 %, a kisiskolák 34,5 %-a nyújtott 

gyengébb teljesítményt intézményünk 

tanulóinál a 8. évfolyamon. 

 

 

 

 

 

 

 



A képességeloszlás főbb jellemzői: 

 

Ha a képességeloszlás dobozdiagramját nézzük, megállapítható, hogy a leggyengébben és a 

legjobban teljesítő tanuló képességpontja között nagy a különbség. A leggyengébben teljesítő tanuló 

eredménye – a Nyugat-Dunántúl régió kivételével - jobb minden viszonyítási csoport 5 

percentiliséhez tartozó értékhez képest. Ha figyelembe vesszük, hogy az átlageredményben nincs 

benne a két SNI-s tanuló eredménye, elmondható, hogy az osztály képességeloszlása nagy 

terjedelmű, azaz a nagyon gyenge képességtől a tehetségígéretig. 

 

 



Nincs olyan tanuló, aki a 2. szint alatt teljesített, és 1 olyan tanuló van, aki elérte a 7.szintet. A 

tanulók nagyon széles képességtartományban helyezkednek el. 

 

A nyolcadik osztályosok eredménye a várható 

eredményhez képest magasabb, de ez a 

különbség nem szignifikáns, hiszen a várható 

eredmény a tényleges eredmény konfidencia 

intervallumában van, annak alsó értékéhez 

közelít. 

 

 

 

A felmérésben részt vett tanulók 

2 harmad része nyújtott jobb 

teljesítményt a várható 

eredményénél, közül több mint 

felének szignifikánsan magasabb 

a teljesítménye a várhatónál. 

 

A korábbi éveket tekintve, nincs szignifikáns különbség a tanulók átlagteljesítménye között, azonban 

ebben a tanévben az előző három évhez képest magasabb a számított átlag képességpont. 

 



 

 

 

 

A minimum- és az alapszintet el nem érők aránya is alacsonyabb az országos és a kis községek 

arányánál. 

 

 

Teljesítmények a tartalmi terület és a gondolkodási művelet szerint 

tartalmiterület/gondolkodási 
művelet 

egyszerű műveletek Alkalmazás, integráció 
Komplex megoldások, 

értékelés 
Átlag 

eltérés 
Országos Intézményi Országos Intézményi Országos Intézményi Országos Intézményi 

Mennyiségek, számok, 
műveletek 

57,8% 55,0% 30,3% 25,0% 17,7% 33,3% 35,2% 37,8% 2,5% 

Hozzárendelések, 
összefüggések 

57,3% 53,3% 48,8% 43,3% 36,7% 43,3% 47,6% 46,7% -0,9% 

Alakzatok, tájékozódás 67,7% 73,3% 26,8% 21,7% 32,0% 40,0% 42,2% 45,0% 2,8% 

Statisztikai jellemzők, 
valószínűség 

68,0% 73,3% 66,5% 65,0% 4,0% 0,0% 46,2% 46,1% -0,1% 

átlag 62,7% 63,8% 43,1% 38,8% 22,6% 29,2% 42,8% 43,9% 1,1% 

eltérés   1,1%   -4,4%   6,6%   1,1%   

 

 

Ha összehasonlítjuk tanulóink százalékos eredményeit az országos eredményekkel, akkor 

megállapítható, hogy a feladatok megoldottsági aránya minimális értékkel magasabb, mint az országos 

átlag. Mind az öt tartalmi területen hasonlóan teljesítettek iskolánk nyolcadik osztályos tanulói az 

országos átlag.  

A gondolkodási műveletek vonatkozásában alacsonyabb a feladatok megoldottsága az alkalmazás, 

integráció és magasabb a komplex megoldások, értékelés területen. A különbség egyik esetben sem 

jelentős. 

 

  

  minimum szintet el nem érők alapszint el nem érők 

iskola 16,7% 33,4 

országos 18% 40,4% 

kis község 27,1% 52,9% 

 



Szövegértés 

A hatodik osztály eredményeinek elemzése 
 

 

A hatodik osztály átlaga gyengébb, mint az országos átlag és az általános iskolák eredménye, de 

meghaladja a községi általános iskolák átlagát.  

 

 Az ország összes iskoláját tekintve az iskolák 

13,1 %-a, a kis községi iskolák 3,3%-a teljesített 

jobban, mint intézményünk tanulói. 

Míg az országos viszonylatban az iskolák 11,2 %, 

a kisiskolák 21 %-a nyújtott gyengébb 

teljesítményt intézményünk tanulóinál a 6. 

évfolyamon. 

 

 

 

 

Ha a képességeloszlás dobozdiagramját nézzük, megállapítható, hogy a leggyengébben és a 

legjobban teljesítő tanuló képességpontja között nincs nagy különbség. E különbség kisebb minden 



viszonyítási csoportéhoz képest. A leggyengébben teljesítő tanuló eredménye jobb minden 

viszonyítási csoport 5 percentiliséhez tartozó értékhez képest. 

 

 

 

Nincs olyan tanuló, aki a 2. szint alatt illetve 5-ös szint felett teljesített, azaz a tanulók nagyon szűk 

képességszinten mozognak. 

 

 

A korábbi éveket tekintve, nincs szignifikáns különbség a tanulók átlagteljesítménye között, azonban 

ebben a tanévben az előző négy évhez képest magasabb a számított átlag képességpont. 

 



 

 

 

 

 

Minden tanuló elérte a minimum szintet. 

Az alapszintet el nem érők aránya alacsonyabb a kisközségi és az országos átlagnál is. 

 

Teljesítmények a szövegtípusok és a gondolkodási művelet szerint 
 

szövegtípus/       
gondolkodási 

művelet 

Információ-
visszakeresés 

Kapcsolatok, 
összefüggések 

Értelmezés átlag eltérés 

Országos Intézmény Országos Intézmény Országos Intézmény Országos Intézmény   

adatközlő 67% 59% 38% 26% 54% 57% 53% 47% -6% 

élményszerző 64% 62% 54% 44% 46% 34% 55% 47% -8% 

magyarázó 60% 57% 50% 51% 41% 36% 50% 48% -2% 

átlag 64% 59% 47% 40% 47% 42%       

eltérés   -5%   -7%   -5%       

 

Ha összehasonlítjuk tanulóink feladatmegoldásának százalékos eredményeit az országos 

eredményekkel, akkor megállapítható, hogy mindhárom szövegtípusban és gondolkodási műveletben 

gyengébben teljesítettek iskolánk hatodikos tanulói az országos átlagnál.  

 

 

 

A nyolcadik osztály eredményeinek elemzése. 
 

 

  minimum szintet el nem érők alapszint el nem érők 

iskola 0% 22,2% 

országos 9,5% 25,9% 

kis község 15,2% 36,6% 



A nyolcadik osztály átlaga is gyengébb, mint az országos átlag és az általános iskolák eredménye, de 

meghaladja a községi általános iskolák átlagát. 

 

 

Az ország összes iskoláját tekintve az iskolák 13,7 %-a, a községi iskolák 1,7 %-a teljesített jobban, 

mint intézményünk tanulói. 

Az országos viszonylatban az iskolák 10,7 %-a, községi iskolák 23,1 %-a teljesített gyengébben, mint 

intézményünk tanulói.  

 

A képességeloszlás főbb jellemzői: 

 

Ha a képességeloszlás dobozdiagramját nézzük, megállapítható, hogy a leggyengébben és a 

legjobban teljesítő tanuló képességpontja között nagy a különbség. A leggyengébben teljesítő tanuló 

eredménye – a Nyugat-Dunántúl régió és a Zalaszentgróti járás kivételével - jobb minden viszonyítási 

csoport 5 percentiliséhez tartozó értékhez képest.  

 

 



 

 

Nincs olyan tanuló, aki a 2. szint alatt illetve 6-os szint felett teljesített.  

 

A nyolcadik osztályosok eredménye a várható 

eredményhez képest magasabb, de ez a 

különbség nem szignifikáns, hiszen a várható 

eredmény a tényleges eredmény konfidencia 

intervallumában van. 

 

 

 



A felmérésben részt vett tanulók 2 

harmad része nyújtott jobb 

teljesítményt a várható eredményénél, 

közül felének szignifikánsan magasabb a 

teljesítménye a várhatónál. Egy tanuló 

teljesítménye lett szignifikánsan 

alacsonyabb a várható teljesítményénél. 

 

 

 

 

 

 

A korábbi éveket tekintve, nincs szignifikáns különbség a tanulók átlagteljesítménye között.  

 

 

 

 

A minimum szintet el nem érők aránya magasabb az országos átlagnál, de kisebb a kis községekénél. 

Az alapszintet el nem érők aránya jóval, 24 %-kal magasabb az országos és 10 %-kal a kisközségi 

átlagnál. 

  

  minimum szintet el nem érők alapszint el nem érők 

iskola 16,7 % 58,4 % 

országos 14,6 % 34,7 % 

kis község 23,8 % 48,5 % 



Teljesítmények a szövegtípusok és a gondolkodási művelet szerint 

 

szövegtípus/       
gondolkodási 

művelet 

Információ-
visszakeresés 

Kapcsolatok, 
összefüggések 

Értelmezés átlag eltérés 

Országos Intézmény Országos Intézmény Országos Intézmény Országos Intézmény   

adatközlő 73% 71% 40% 27% 51% 44% 54% 47% -7% 

élményszerző 71% 67% 48% 36% 40% 33% 53% 45% -8% 

magyarázó 65% 62% 57% 54% 49% 45% 57% 54% -3% 

átlag 70% 67% 48% 39% 47% 41%       

eltérés   -3%   -9%   -6%       

 

Ha összehasonlítjuk tanulóink százalékos eredményeit az országos eredményekkel, akkor 

megállapítható, hogy mindhárom szövegtípusban és gondolkodási műveletben gyengébben 

teljesítettek iskolánk nyolcadikos tanulói az országos átlagnál, de e különbség nem számottevő.  

 

 

Az eredmények alapján intézményi szintű intézkedési tervet nem szükséges készíteni. 


