
ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS (2015. május) 

 

Székhely 

Iskolánkban helyi tantárgyi méréseket vagy vizsgákat nem folytatunk, csak az országos 

méréseken veszünk részt. 

Kompetenciamérés (szövegértés és matematika tantárgyakból) 

Az országos kompetenciamérésen a 6. évfolyamos tanulóink 90% vett részt, 4 tanuló 

hiányzott a mérés napján, míg a 8. évfolyamosok közül 96% írta meg a feladatsort. A székhely 

esetében a családi háttérindex számításához nem állt rendelkezésre elegendő adat, mert 

tanulóink nem, vagy nem megfelelően kitöltve hozták vissza a tanulói kérdőívet. Ezért ebben a 

tanévben megvalósult mérés alkalmával kiemelt figyelmet fordítottunk a kérdőív 

jelentőségének hangsúlyozására az előkészítés során, és törekedtünk a teljes visszagyűjtésre. 

A 2014/2015-ös tanévben megírt mérés eredményét 2016 év februárjában ismertük meg.  

6. évfolyam 

Eredmények 

2013 2014 2015 

szövegértés matematika szövegértés matematika szövegértés matematika 

iskolai 1437 1493 1453 1549 1428 1483 

országos 1497 1489 1481 1491 1488 1497 

Hatodik évfolyamon szövegértésből és matematikából is az országos átlagnál 

minimálisan alacsonyabb, de attól szignifikánsan nem eltérő eredményeket értek el tanulóink. 

Az előző évi teljesítménytől szignifikánsan alacsonyabb teljesítmény az adott osztályok tanulói 

összetételével magyarázható. Feladatunk továbbra is az évfolyam tanulói teljesítményének 

részletes elemzése, amelyre alapozva megvalósítható lesz a tanulók személyre szabott 

fejlesztése. Különösen fontosnak gondoljuk ezt a 6. évfolyamos teljesítmények esetében (a 

jelenlegi 7. évfolyam tanulói), hiszen ők a következő tanévben ismét mérésre kerülnek. 

A 6. évfolyamos tanulóktól – a sikeres továbbhaladáshoz minimálisan elvárt eredmény 

– a 2. képességszint elérése. Célunk, hogy azok a tanulók, akik ezt az eredményt nem érték el, 



külön fejlesztésre kerüljenek. Matematikából ez a résztvevő tanulók 10%, szövegértésből ez 

15%. Törekednünk kell arra, hogy ezek a tanulók segítséggel fejlődni tudjanak. 

 

6. évfolyam matematika szövegértés 

szint alatti eredmény 1 fő 1 fő 

1. szintet elért tanulók 3 fő 5 fő 

 

8. évfolyam 

Eredmények 

2013 2014 2015 

szövegértés matematika szövegértés matematika szövegértés matematika 

iskolai 1593 1770 1395 1492 1492 1532 

országos 1555 1620 1557 1617 1567 1618 

 

Nyolcadikos tanulóink mérési eredményeiben szignifikáns eltérés mutatkozik mind az 

országos átlaghoz, mind a megyeszékhelyi általános iskolák eredményéhez képest. Az 

eredmények az országos mérési eredmények alatt maradnak. 

Az osztályok összetétele mind matematikából, mind szövegértésből viszonylag 

homogénnek mutatkozik, de a 39 mérésben részt vevő tanulóból a matematika területén 11 fő 

nem érte el a 8 évfolyam számára minimális célkitűzésként meghatározott 3. képességszintet. 

Ez tanulóink 28%-a. Továbbá alacsony az 5. képességszinten lévő tanulók száma, és vártunk 

tanulót a 6. képességszintre is. Az adatok mindenképpen külön elemzést érdemelnek. Ennél 

csak egy kicsit kedvezőbbek az eredményeink a szövegértés területén.  



Matematikából 15 tanuló, szövegértésből 7 tanuló eredménye a két évvel korábbi 

eredményük alapján – a komplex fejlődési modell segítségével meghatározott – elvárt 

teljesítménytől is szignifikánsan eltér, s közülük csak egy tanuló teljesítménye magasabb a 

vártnál, 6 tanuló esetében alacsonyabb, matematikából mindenkié alacsonyabb az elvártnál. 

 

8. évfolyam matematika szövegértés 

szint alatti eredmény 0 fő 0 fő 

1. szintet elért tanulók 0 fő 0 fő 

2. szintet elért tanulók 11 fő 5 fő 

 

 

Telephely 

A kompetenciamérés eredményei a 2015. évi mérések alapján 

A 2014/2015 tanévben elvégzett kompetenciamérés eredményei hatodik és nyolcadik 

évfolyamon is a tanév során feldolgozásra kerültek. 

A korábbi évek tapasztalatai alapján 2015-ben iskolánk úgy döntött, hogy nem végezzük el a 

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

 

A hatodik évfolyamon 40 diák eredményeit értékelték. 

 

Eredményeink a következők: 

Szövegértésből : országos átlag : 1488 

 telephelyi eredmény: 1338 

Konfidencia intervallum : országos :                             (1487;1489) 

 telephelyi:                            (1294;1383) 

 2 képességszint alatt: 20,0% 

 



Matematikai képességek: országos átlag: 1497 

 telephelyi eredmények: 1422 

Konfidencia intervallum: országos:                              (1496;1498) 

 telephelyi:                            (1373;1458) 

 2 képességszint alatt: 22.5% 

 

A nyolcadik évfolyamon 22 tanuló eredményeit értékelték, ezek a következők: 

 

Szövegértésből : országos átlag : 1567 

 telephelyi eredmény: 1449 

Konfidencia intervallum: országos :                               (1565;1568) 

 telephelyi:                              (1398;1494) 

 3 képességszint alatt:  18,2% 

 

Matematikai képességek: országos átlag: 1618 

 telephelyi eredmények: 1580 

Konfidencia intervallum: országos:                                (1617;1619) 

 telephelyi:                               (1543;1618) 

 3 képességszint alatt: 4,5% 

 

Megállapítható, hogy eredményeink mindkét évfolyamon matematikából is és 

szövegértésből is elmaradnak az országos átlagtól. Ugyanakkor a 2014. évi eredményekhez 

képest nincs szignifikáns eltérés. Ez azzal magyarázható, hogy tanulóink szociokulturális 

háttere nem változott jelentősen, továbbá a nevelőtestület összetételében, munkájában sem volt 

lényegi változás. Nem hagyható figyelmen kívül azonban, hogy az országos átlaghoz képest 

tanulóink magasabb arányban nem érik el a minimumszintet hatodik évfolyamon mindkét 

tantárgyból. nyolcadik évfolyamon szövegértésből. A nyolcadik évfolyam matematika 

eredménye elgondolkodtató, hiszen ellentmondásban van mindennapi tapasztalatainkkal. Erre 

az Oktatási Hivatal is felhívta a figyelmünket, és a megoldásra készített tervet megküldtük a 

fenntartónak. 

 

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 törvény nem írja elő iskolánk számára az intézkedési terv készítését, ugyanakkor 

érzékeljük, hogy eredményeink évről évre némileg csökkennek. Ennek okát a tanulószám 

csökkenésében, tanulóink családi hátterének drasztikus változásában látjuk. Ez véleményünk 

szerint döntően a beiskolázási körzet átalakításának következménye. 

A tények és tapasztalatok mindenképpen a módszertani megújulás szükségességét támasztják 

alá, továbbá felzárkóztató program kidolgozását. A csekély számú jobb képességekkel 

rendelkező tanuló egyéni fejlesztését tervezzük. 

 

A 2015. évi országos kompetenciamérés eredményeinek feldolgozása során tapasztalt 

anomáliák miatti megbízhatósági korlátairól az OH tájékoztatást küldött intézményünkbe, hogy 

a 8.c évfolyam felmérésében kimutatták, hogy sok tanulónál szó szerint egyező válaszok 

születtek a nyílt végű feladatoknál. Ennek a ténynek ismeretében az idei mérésen lépéseket 

tettünk az önálló munkavégzés biztosítására, valamint intézkedési tervet készítettünk a 

későbbiekre, hogy többé nem fordulhasson ilyen elő. 

 


