
Az év során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei 

 

Székhely 

 

 

6. évfolyam 

Eredménye

k 

2011 2012 2013 

szövegérté

s 

matematik

a 

szövegérté

s 

matematik

a 

szövegérté

s 

matematik

a 

iskolai 1510 1565 1428 1509 1437 1493 

országos 1465 1486 1472 1489 1497 1489 

Hatodik évfolyamon szövegértésből és matematikából is az országos átlagtól eltérő 

eredményeket értek el tanulóink. Az osztályok tanulóinak képessége évről évre, osztályról 

osztályra változó. Feladatunk az évfolyam tanulói teljesítményének részletes elemzése. Az 

egyéni fejlesztések, korrepetálások, tehetséggondozó tanulói foglalkozások eredményességét 

jelzi, hogy matematikából az országos átlag felett teljesítünk.  

6. évfolyam 

Eredménye

k 

2011 2012 2013 

szövegérté

s 

matematik

a 

szövegérté

s 

matematik

a 

szövegérté

s 

matematik

a 

1. szint alatt 1 1 1 0 2 0 

1.szint 1 2 2 1 2 4 

A hatodik évfolyamon 1 tanulónk van az 1-es szint alatt, szövegértésből 5 tanulónk. 

 

  



8. évfolyam 

Eredménye

k 

2011 2012 2013 

szövegérté

s 

matematik

a 

szövegérté

s 

matematik

a 

szövegérté

s 

matematik

a 

iskolai 1465 1561 1495 1709 1593 1770 

országos 1577 1601 1567 1612 1555 1620 

Nyolcadikos tanulóink eredményeiben sem a hatodikos mérési eredményükhöz sem az előző 

évek értékéhez viszonyítva nincs meghatározó eltérés.  

8. évfolyam 

Eredménye

k 

2011 2012 2013 

szövegérté

s 

matematik

a 

szövegérté

s 

matematik

a 

szövegérté

s 

matematik

a 

1. szint alatt 0 0 0 0 0 0 

1.szint 3 0 1 1 0 0 

Matematikából 0 tanuló teljesített az első szinten és az első szint alatt. A hatodikos mérési 

eredményükhöz viszonyítva sincs szignifikáns eltérés. 

 

A kompetencia órákkal, a felzárkóztató foglalkozásokkal, a tehetséggondozással sikerült 

javítanunk az eredményeinken. Bár az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a nyolcadikosaink 

jó képességgel rendelkeztek.  

A mérési eredmények ismeretében szeretnénk hasonló eredményeket elérni a későbbiekben 

matematikából. A gyerekek szövegértésén még csiszolni kell, amit a magyar nyelv és irodalom 

foglalkozások számával kívánunk elősegíteni.  

 



 

TELEPHELY: 

A kompetenciamérés eredményei a 2013. évi mérések alapján 

 

A 2012/2013-as tanévben elvégzett kompetenciamérés eredményei hatodik és nyolcadik 

évfolyamon, a tanév során feldolgozásra kerültek. 

 

A korábbi évek tapasztalatai alapján 2013-ban iskolánk úgy döntött, hogy nem végezzük el a 

4. évfolyamon a kompetenciamérést, mivel erre az új törvényi szabályozás lehetőséget adott.  

 

A hatodik évfolyamon 28 diák eredményeit értékelték. 

 

Eredményeink a következők: 

Szövegértésből: országos átlag: 1497 

 telephelyi eredmény: 1453 

Konfidencia intervallum: országos:                             (1496;1498) 

 telephelyi:                            (1421;1482) 

 2 képességszint alatt: 0 fő 

 

Matematikai képességek: országos átlag: 1489 

 telephelyi eredmények: 1471 

Konfidencia intervallum: országos:                              (1488;1490) 

 telephelyi:                            (1425;1525) 

 2 képességszint alatt: 3 fő 

A nyolcadik évfolyamon 39 tanuló eredményeit értékelték, ezek a következők: 

 

 

Szövegértésből: országos átlag: 1555 

 telephelyi eredmény: 1511 

Konfidencia intervallum: országos:                               (1554;1557) 

 telephelyi:                              (1458;1576) 

 3 képességszint alatt:  8 fő 

 

Matematikai képességek: országos átlag: 1620 

 telephelyi eredmények: 1637 

Konfidencia intervallum: országos:                               (1620;1622) 

 telephelyi:                              (1597;1684) 

 3 képességszint alatt: 5 fő 

 

 

Megállapítható, hogy eredményeink csupán a nyolcadik évfolyamon matematikából nem 

maradnak el az országos átlagtól. Ugyanakkor az előző évekhez képest nincs szignifikáns 

eltérés. Ez azzal magyarázható, hogy tanulóink szociokulturális háttere nem változott 



jelentősen, továbbá a nevelőtestület munkájában sem volt lényegi változás. A továbbiakban 

felülvizsgáljuk az új módszerek hatékonyabb alkalmazásának lehetőségét is. 

 

A 20/2012 sz. EMMI rendelet szerint: 

 

„80. § (1) A hivatal minden fenntartónak megküldi az országos mérések eredményeit. 

 (2) Az iskola székhelye szerint illetékes kormányhivatal felhívja az iskola fenntartójának 

figyelmét, hogy az általa fenntartott iskolában intézkedési terv elkészítését kell 

kezdeményeznie, ha az adott évben elvégzett mérések központilag feldolgozott eredményei 

alapján a felmért évfolyamok vonatkozásában az iskola bármely telephelyére és bármely 

képzési típusára vonatkozóan 

 a) a 6. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából 

nem érte el a 2. képességszintet, 

 b) a 8. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából 

nem érte el a 3. képességszintet.” 

 

A mi telephelyünkön a 6. évfolyamon matematikából 3, szövegértésből 0 tanuló nem érte el a 

2. képességszintet, a 8. évfolyamon matematikából 5, szövegértésből 8 tanuló nem érte el a 3. 

képességszintet. Mivel ez egyetlen területen sem éri el a tanulók felének számát, a 

kormányhivatal nem fogja felhívni a fenntartó figyelmét intézkedési terv elkészítésének 

kezdeményezésére. 

 

 


