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A kompetenciamérésben résztvevő tanulók jellemzői: 
 

Hatodik osztályban a mérésben 6 tanuló vett részt, közülük 3 SNI-s tanuló. A 6 tanulóból jelenleg 5 

tanul az intézményben. 

A nyolcadik osztályos mérésben 12 tanuló vett részt, közülük 1 tanuló tanulási nehézséggel küzd, 2 

tanuló SNI-s. A jelentésre jogosult 10 tanulóból 6-nak van CSH-indexe, így nem volt elegendő adat a 

CSH-index számításhoz. 

 

Matematika 
 

A hatodik osztály eredményeinek elemzése 
 

A 6. osztály kis létszáma miatt nem készült központi jelentés. A tanulók átlageredményeinek az 

országos eredményekhez való viszonyítása torz értéket mutat. 

A tanulói eredmények elemzése az OKM FIT elemző szoftverrel megtörtént.  

A hat tanulóból 2 fő az 1.szinten, 1 a 2.szinten, 2 tanuló a 3. szinten és 1 tanuló a 4. szinten teljesített. 

A nem SNI-s tanulók közül 1 fő az 1-es szinten, 1 fő a 3-as és 1 tanuló a 4-es képességszintre jutott el. 

Az alábbi összefoglaló táblázat mutatja a tartalmi területek és a gondolkodási műveletek szerinti 

elemzést. 

tartalmiterület/  
gondolkodási 

művelet 

egyszerű műveletek Alkalmazás, integráció 
Komplex megoldások, 

értékelés 
Átlag 

eltérés 

Országos Intézményi Országos Intézményi Országos Intézményi Országos Intézményi 

Mennyiségek, 
számok, 
műveletek 

54,4% 37,3% 39,7% 25,8% 16,3% 0,0% 36,8% 21,0% -15,8% 

Hozzárendelések, 
összefüggések 

48,3% 50,0% 48,6% 35,5% 29,7% 27,7% 42,2% 37,7% -4,5% 

Alakzatok, 
tájékozódás 

47,0% 25,0% 29,0% 41,5% 9,0% 0,0% 28,3% 22,2% -6,2% 

Statisztikai 
jellemzők, 
valószínűség 

80,5% 75,0% 31,7% 33,3% 34,0% 67,0% 48,7% 58,4% 9,7% 

átlag 57,6% 46,8% 37,3% 34,0% 22,3% 23,7% 39,0% 34,8%   

eltérés   -10,7%   -3,2%   1,4%       

 

Ha a feladatok százalékos megoldottságát összehasonlítjuk az országos átlaggal, akkor 

megállapíthatjuk, hogy a tanulóknál kiemelten fejlesztendő tartalmi terület a mennyiségek, számok, 

műveletek. A gondolkodási műveletek közül pedig az egyszerű műveletek. 



A nyolcadik osztály eredményeinek elemzése. 

 

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

iskolák eredményét. 

 

 Az ország összes iskoláját tekintve az iskolák 

13%-a, a kis községi iskolák 2,5 %-a teljesített 

jobban, mint intézményünk tanulói. 

 

 

 

 

 

 

 

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 5 

percentiliséhez tartozó minimumponthoz képest. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ebben a tanévben a leggyengébb az eredmény. 

 



 

 

 

 

A minimum szintet el nem érők aránya magasabb az országos átlagnál, de kerekítve megegyezik a kis 

községekével. 

Az alapszintet el nem érők aránya minimálisan alacsonyabb az országos átlagnál, míg az azonos 

településtípushoz képest jóval alacsonyabb. 

 

Teljesítmények a tartalmi terület és a gondolkodási művelet szerint 

 

Ha összehasonlítjuk tanulóink százalékos eredményeit az országos eredményekkel, akkor 

megállapítható, hogy három tartalmi területen teljesítettek gyengébben iskolánk nyolcadikos tanulói  

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

jellemzők, valószínűség területen valamivel az országos átlag feletti a feladatok megoldottsága.  

A gondolkodási műveletek vonatkozásában az egyszerű műveletek bizonyultak jóval gyengébbnek, 

mint az országos átlag, míg a komplex megoldások, értékelés műveletcsoporthoz tartozó feladatok 

százalékos megoldása kicsivel meghaladja az országos átlagot. 

 

 

  

  minimum szintet el nem érők alapszint el nem érők 

iskola 30% 40,00% 

országos 19,50% 41,70% 

kis község 29,80% 55,80% 

tartalmiterület/gondolkodási 
művelet 

egyszerű műveletek Alkalmazás, integráció 
Komplex megoldások, 

értékelés 
Átlag 

eltérés 

Országos Intézményi Országos Intézményi Országos Intézményi Országos Intézményi 

Mennyiségek, számok, 
műveletek 

66,2% 47,3% 51,5% 41,4% 19,5% 8,5% 45,7% 32,4% -13,3% 

Hozzárendelések, 
összefüggések 

66,4% 58,2% 60,7% 48,9% 32,8% 40,0% 53,3% 49,0% -4,3% 

Alakzatok, tájékozódás 76,8% 64,8% 49,7% 52,7% 38,5% 33,0% 55,0% 50,1% -4,8% 

Statisztikai jellemzők, 
valószínűség 

86,5% 75,0% 33,0% 29,0% 37,5% 58,5% 52,3% 54,2% 1,8% 

átlag 74,0% 61,3% 48,7% 43,0% 32,1% 35,0% 51,6% 46,4%  

eltérés   -12,6%   -5,8%   2,9%      



Szövegértés 

A hatodik osztály eredményeinek elemzése 
A hat tanulóból 3 fő 2.szinten, 2 a 3.szinten és 1 tanuló a 4.szinten teljesített. Az SNI-s tanulók 

képességpontja a 2.szintet érte el. 

Az alábbi táblázat mutatja a szövegtípusok és gondolkodási műveletek szerinti elemzést. 

 szövegtípus/ 
gondolkodási 

művelet 

Információ-
visszakeresés 

Kapcsolatok, 
összefüggések 

Értelmezés átlag eltérés 

Országos Intézmény Országos Intézmény Országos Intézmény Országos Intézmény   

adatközlő 71% 67% 48% 48% 54% 48% 58% 54% -4% 

élményszerző 66% 55% 64% 43% 58% 45% 63% 48% -15% 

magyarázó 75% 59% 55% 41% 64% 50% 65% 50% -15% 

átlag 71% 60% 56% 44% 59% 48%       

eltérés   -11%   -12%   -11%       

 

A feladatok megoldottságának százalékos eredményét az országos átlaggal összehasonlítva 

elmondható, hogy a szövegtípusok közül az élményszerző és magyarázó szövegek feldolgozása, a 

gondolkodási műveletek közül pedig mindhárom kiemelten fejlesztendő. 

 

A nyolcadik osztály eredményeinek elemzése. 
 

 

A nyolcadik osztály átlaga gyengébb minden viszonyítási csoport eredményétől, de a konfidencia 

intervallumon (megbízhatósági tartomány) belüli az általános iskolák, községi és városi iskolák 

eredménye. 



 

 

Az ország összes iskoláját tekintve az iskolák 34%-a, a községi iskolák 14,9 %-a teljesített jobban, mint 

intézményünk tanulói. 

Az országos viszonylatban az iskolák 4,8%-a, községi iskolák 7,6%-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 közöti különbség kisebb minden viszonyítási csoportéhoz képest. A 

leggyengébben teljesítő tanuló eredménye jobb az országos, az általános iskolai és a községi iskolák 

viszonyítási csoportok 5 percentiliséhez tartozó minimumponthoz képest. 

 



 

 

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

 

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

ebben a tanévben a leggyengébb az eredmény. 

 

 

 

 

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

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

  

  minimum szintet el nem érők alapszint el nem érők 

iskola 20% 60,00% 

országos 14,1% 33,6% 

kis község 22,7% 46,9% 



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 61% 49% 51% 44% 39% 40% 50% 44% -6% 

élményszerző 70% 49% 73% 44% 66% 50% 70% 48% -22% 

magyarázó 77% 73% 63% 50% 66% 51% 69% 58% -11% 

átlag 69% 57% 62% 46% 57% 47%       

eltérés   -13%   -16%   -10%       

 

Ha összehasonlítjuk tanulóink százalékos eredményeit az országos eredményekkel, akkor 

megállapítható, hogy három szövegtípusban és gondolkodási műveletben gyengébben teljesítettek 

iskolánk nyolcadikos tanulói az országos átlagnál.  

 

 

Az eredmények alapján intézményi szintű intézkedési tervet nem szükséges készíteni, azonban a 

hatodik osztály, azaz a leendő nyolcadik osztályosok tekintetében az egyéni fejlesztési terveknél illetve 

az osztályszintű terveknél figyelembe kell venni az elemzésben feltárt hiányosságokat. 


