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A kompetenciamérésben résztvevő tanulók jellemzői: 
 

Hatodik osztályban a mérésben 15 tanuló vett részt, közülük 2 tanuló BTMN-es, tanulási nehézséggel 

küzdő. A tanulói kérdőívet 13-an töltötték ki, és 11 tanuló esetében lehetett CSH-indexet számolni. 

A nyolcadik osztályos mérésben 13 tanuló vett részt, közülük 3 tanuló BTMN-es, tanulási nehézséggel 

küzd. 1 tanuló SNI-s,  így 12 a jelentésre jogosultak száma és 10-en szerepelnek a jelentésben. 11 

tanuló töltötte ki a tanulói kérdőívet, és 8 tanulónak van CSH indexe, ami kevés az intézményi CSH-

index számításhoz. 

 

Matematika 
 

A hatodik osztály eredményeinek elemzése 
 

 

  

A hatodik osztály átlageredménye nem éri el egyetlen viszonyítási csoport átlagát sem. 

 

 Az ország összes iskoláját tekintve az iskolák 

27,3  %-a, a kis községi iskolák 16,2  %-a teljesített 

jobban, mint intézményünk tanulói. 

Míg az országos viszonylatban az iskolák 5,6 %, a 

kisiskolák 9 %-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 nagyon nagy a különbség. E különbség nagyobb 

minden viszonyítási csoportéhoz képest. A leggyengébben teljesítő tanuló eredménye jóval 

gyengébb, mint bármely viszonyítási csoport 5 percentilis értéke. A legjobb teljesítmény viszonyt 

meghaladja a viszonyítási csoportok 95 percentiliséhez tartozó értéket. 

 

 

Három olyan tanuló van, aki nem érte el 2. képességszintet, és 1 tanuló a 6. képességszinten áll.  



A fentiekből is következik –melyet tapasztaltunk a tanítási-tanulási folyamatban, hogy az osztályban 

van szélsőségesen lemaradó tanuló és tehetségígéret is. Ebből adódóan szükséges a tanulási 

folyamatok differenciált tervezése. 

 

A gyenge tanulói eredmények ellenére a tényleges 

tanulói és a várható eredmény között nincs 

szignifikáns különbség. 

A várható eredmény a tényleges eredmény 

konfidencia intervallumának középső részébe esik. 

 

 

 

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

ebben a tanévben a legalacsonyabb a számított átlag képességpont. 

 

 

 

 

 

A minimum szintet el nem érő tanuló száma magasabb az országos, de alacsonyabb a kis községi 

átlagnál. 

Az alapszintet el nem érők aránya magasabb az országos és a kis községi átlagnál is. 

  

  minimum szintet el nem érők alapszint el nem érők 

iskola 20 % 66,7 % 

országos 17,3 % 40,7 % 

kis község 25,7 % 52,2 % 

 



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 

75,3% 64,3% 41,1% 30,4% 28,3% 24,3% 48,2% 39,6% -8,6% 

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 71,1% 61,4% 39,5% 33,3% 32,1% 23,4% 42,8% 35,4% -7,4% 

eltérés   -9,7%   -6,1%   -8,7%   -7,4%   

 

Ha összehasonlítjuk tanulóink százalékos eredményeit az országos eredményekkel, akkor 

megállapítható, hogy mind az négy tartalmi területen gyengébben teljesítettek iskolánk hatodikos 

tanulói az országos átlagnál. A legkisebb az elmaradás a hozzárendelések, összefüggések területen. 

A gondolkodási műveletek vonatkozásában is alacsonyabb a feladatok megoldottsága mindhárom 

gondolkodási művelet esetén, de az egyszerű műveletek bizonyultak a legyengébbnek. 

 

A nyolcadik osztály eredményeinek elemzése. 
 

 

  

A nyolcadik osztály átlageredménye elmarad az országos átlagtól, de meghaladja az általános iskolai 

átlagot így a községi általános iskolák eredményét is. 



 

 Az ország összes iskoláját tekintve az 

iskolák 11,4 %-a, a kis községi iskolák 3,4 

%-a teljesített jobban, mint intézményünk 

tanulói. 

Míg az országos viszonylatban az iskolák 

15,4 %, a kisiskolák 21,1 %-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 kisebb a különbség, mint a viszonyítási 

csoportoknál. A leggyengébben teljesítő tanuló eredménye jobb minden viszonyítási csoport 5 

percentiliséhez tartozó értékhez képest. Nincs szélsőségesen lemaradó tanuló. 

 



 

 

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

 

A tanulók egyéni fejlődése 

A jelentésben szereplő 10 tanuló közül 

6 nyújtott jobb teljesítményt a várható 

eredményénél, közülük3 tanuló 

teljesítménye szignifikánsan magasabb 

a várhatónál. 

 



 

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

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

 

 

 

 

 

A minimum szintet el nem érők aránya alacsonyabb az országos és a kis községek arányánál, azonban 

a minimum szintet el nem érők aránya ezeknél az értékeknél magasabb. 

 

 

Teljesítmények a tartalmi terület és a gondolkodási művelet szerint 

 

 

  minimum szintet el nem érők alapszint el nem érők 

iskola 20 % 60 % 

országos 20,8 % 45 % 

kis község 30,1 % 56,9% 

 

tartalmiterület/gondolkodási 
művelet 

egyszerű műveletek Alkalmazás, integráció 
Komplex megoldások, 

értékelés 
Átlag 

eltérés 
Országos Intézményi Országos Intézményi Országos Intézményi Országos Intézményi 

Mennyiségek, számok, 
műveletek 

84,3% 85,4% 47,9% 42,6% 32,3% 28,7% 54,8% 52,2% -2,6% 

Hozzárendelések, 
összefüggések 

70,0% 69,7% 49,8% 47,8% 29,0% 18,3% 49,6% 45,2% -4,4% 

Alakzatok, tájékozódás 78,0% 79,5% 47,7% 42,3% 38,3% 36,0% 54,7% 52,6% -2,1% 

Statisztikai jellemzők, 
valószínűség 

86,0% 77,5% 56,8% 50,8% 51,0% 50,0% 64,6% 59,4% -5,2% 

átlag 79,6% 78,0% 50,5% 45,9% 37,7% 33,2% 55,9% 52,4% -3,6% 

eltérés   -1,6%   -4,7%   -4,4%   -3,6%   



Ha összehasonlítjuk tanulóink feladatmegoldásának százalékos átlageredményeit az országos 

eredményekkel, akkor megállapítható, hogy a feladatok megoldottsági aránya 3,4 %-kal alacsonyabb, 

mint az országos átlag, amely nem lényeges különbség. 

A gondolkodási műveletek tekintetében a legkevesebb a különbség, 1,6 %, a tartalmi területek közül 

pedig az alakzatok, tájékozódás esetében 2,1%. 

 

  



Szövegértés 

A hatodik osztály eredményeinek elemzése 
 

 

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

a közepes és kis községek átlagát, melyhez intézményünk sorolható.  

 

 Az ország összes iskoláját tekintve az iskolák 20,4 %-a, 

a kis községi iskolák 4,3 %-a teljesített jobban, mint 

intézményünk tanulói. 

Míg az országos viszonylatban az iskolák 5,9 %, a 

kisiskolák 11,1 %-a nyújtott gyengébb teljesítményt 

intézményünk tanulóinál a 6. évfolyamon. 

 

 

 

 

Ha a képességeloszlás dobozdiagramját nézzük, hasonló a helyzet, mint a matematika területén. A 

leggyengébben és a legjobban teljesítő tanuló képességpontja között nagyon nagy a különbség. E 

különbség nagyobb minden viszonyítási csoportéhoz képest. A leggyengébben teljesítő tanuló 

eredménye jóval gyengébb, mint bármely viszonyítási csoport 5 percentilis értéke. A legjobb 

teljesítmény viszonyt meghaladja a viszonyítási csoportok 95 percentiliséhez tartozó értéket. 



 

 

 

Két olyan tanuló van, aki nem érte el 2. képességszintet, és 1 tanuló a 6. képességszinten áll.  

A fentiekből is következik –melyet tapasztaltunk a tanítási-tanulási folyamatban, hogy az osztályban 

van szélsőségesen lemaradó tanuló és tehetségígéret is. Ebből adódóan szükséges a tanulási 

folyamatok differenciált tervezése minden tanórán. 

 

 

A gyenge tanulói eredmények ellenére a tényleges 

és a várható tanulói eredmény között nincs 

szignifikáns különbség. 

A várható eredmény a tényleges eredmény 

konfidencia intervallumának középső részébe esik. 

 

 

 

 



 

A korábbi éveket tekintve, nincs szignifikáns 

különbség a tanulók átlagteljesítménye között, 

azonban ebben a tanévben az előző négy 

évből három évhez képest alacsonyabb a 

számított átlag képességpont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minimum szintet el nem érők aránya magasabb, mint az országos átlag, de kisebb, mint a 

kisközségi. Az alapszint alatt teljesítők aránya azonban magasabb mindkét csoporthoz képest. 

 

Teljesítmények a szövegtípusok és a gondolkodási művelet szerint 
 

 

 

Ha összehasonlítjuk tanulóink feladatmegoldásának százalékos eredményeit az országos 

eredményekkel, akkor megállapítható, hogy két szövegtípusban – adatközlő és élményszerző –és 

mindhárom gondolkodási műveletben gyengébben teljesítettek iskolánk hatodikos tanulói az országos 

átlagnál.  

 

 

  

  minimum szintet el nem érők alapszint el nem érők 

iskola 20 % 40 % 

országos 17,3 % 25,1 % 

kis község 25,7 % 36,4% 



 

A nyolcadik osztály eredményeinek elemzése. 
 

 

A nyolcadik osztály átlaga szövegértésből jobb, mint az országos átlag. 

  

 

Az ország összes iskoláját tekintve az iskolák 5,5  %-a, a 

községi iskolák 1,3 %-a teljesített jobban, mint 

intézményünk tanulói. 

Az országos viszonylatban az iskolák 18,1 %-a, községi 

iskolák 29,3 %-a teljesített gyengébben, mint 

intézményünk tanulói.  

 

 

A képességeloszlás főbb jellemzői: 

 

Ha a képességeloszlás dobozdiagramját nézzük, megállapítható, hogy a képességeloszlás hasonló az 

országos átlaghoz.  

 



 

 

A 2.szint alatt egy tanuló teljesített. A 6. szintet 3 tanuló is elérte.  

A tanulók egyéni fejlődése: 

 

 

A felmérésben részt vett 10 tanulóból 8-nak a várhatónál jobb lett a teljesítménye, és közülük 5 

tanuló esetén ez szignifikánsan magasabb teljesítményt jelent. 2 tanuló esetében a vártnál gyengébb 

eredmény született, közülük egyikük teljesítménye szignifikánsan kisebb a várhatónál. 

 

 

 

 



 

 

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

előző négy évhez képest az átlagpontszám jobb. 

 

 

 

 

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

Az alapszintet el nem érők aránya alacsonyabb, mint az országos átlag. 

 

Teljesítmények a szövegtípusok és a gondolkodási művelet szerint 

 

 

A nyolcadikos tanulók szövegértésben nyújtott teljesítménye a feladatok százalékos megoldottságát 

tekintve minimálisan tér el az országos átlagtól mind a szövegtípusok, mind a gondolkodási műveletek 

tekintetében.  

 

 

Az eredmények alapján intézményi szintű intézkedési tervet nem szükséges készíteni. A hatodik osztály 

esetében azonban a képességek fejlesztése érdekében differenciált képességfejlesztése van szükség 

minden tanórán. 

  minimum szintet el nem érők alapszint el nem érők 

iskola 20 % 30 % 

országos 14,9 % 35 % 

kis község 23,7 % 48,4 % 


