
ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS (2017. május) 

Az országos kompetenciamérésen a 6. évfolyamos tanulóink 100 %-a vett részt, amíg a 8. 

évfolyamosok közül 97% írta meg a feladatsort, szintén 1 tanuló hiányzásával. (A 

nyolcadikosok közül 1 fő 3-as osztályzattal rendelkező tanulónk volt távol.) A székhely 

esetében az elmúlt két évben már mind a hatodik, mind a nyolcadik évfolyamon esetében volt 

elegendő adat a családi háttérindex számításához, de évfolyamonként 7 illetve 8 olyan tanulónk 

volt, akik nem, vagy nem megfelelően kitöltve hozták vissza a tanulói kérdőívet. A tanévben 

megvalósult mérés alkalmával is kiemelt figyelmet fordítottunk a kérdőív jelentőségének 

hangsúlyozására az előkészítés során, és törekedtünk a teljes visszagyűjtésre. Sajnos tanulóink 

a CSH index által módosított, regressziós becslés alapján elvártnál is gyengébben teljesítettek. 

Ez alól csak a 6. évfolyamos diákok szövegértés teljesítménye volt kivétel, ahol a várt 

eredménytől nem volt szignifikáns az eltérés.  

A 2016/2017-os tanévben megírt mérés eredményét 2018 év februárjában ismertük meg.  

6. évfolyam 

Eredmények 
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iskolai 1453 1549 1428 1483 1420 1406 1431 1414 

országos 1481 1491 1488 1497 1494 1486 1482 1475 

 

Hatodik évfolyamon szövegértésből és matematikából is az országos átlagnál alacsonyabb 

eredményt értek el tanulóink. Ezek az eredmények szignifikánsan különböztek az országos 

eredményektől. Az eredmények tovább nem romlottak, de jelentős javulást sem mutattak 

matematikából az előző évek teljesítményéhez, amelyeket továbbra is nagyrészt az adott 

osztályok tanulói összetételével magyarázunk. Szövegértésből az elmúlt évek eredményétől 

szignifikánsan nem eltérő, minimális javulást tükröző az eredmény. 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. Ebben az évben számuk mind matematikából, mind szövegértésből 

viszont csökkent. Matematikából ez 6 fő a 36 főből, azaz a résztvevő tanulók 16,7% (előző 

mérésnél 25,6%), szövegértésből szerencsére tovább csökkent, csak 1 fő, azaz a résztvevő 

tanulók 2,7%, (előző mérésnél 7%). Törekednünk kell arra, hogy ezek a tanulók segítséggel 

fejlődni tudjanak. Célunk, hogy azok a tanulók, akik ezt az eredményt nem érték el, külön 

fejlesztésre kerüljenek.  

2014/2015 

6. évfolyam matematika szövegértés 

szint alatti eredmény 1 fő 1 fő 

1. szintet elért tanulók 3 fő 5 fő 

2015/2016 

6. évfolyam (43 fő) matematika szövegértés 

szint alatti eredmény 1 fő 1 fő 

1. szintet elért tanulók 9 fő 5 fő 

2. szintet elért tanulók 

 

17 fő 17 fő 

2016/2017 

6. évfolyam (36 fő) matematika szövegértés 

szint alatti eredmény 0 fő 0 fő 

1. szintet elért tanulók 6 fő 1 fő 

2. szintet elért tanulók 15 9 fő 

Sikernek könyveltük el, hogy az alapszintet meghaladó eredményt elért tanulók száma is 

emelkedett 

 

8. évfolyam 
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iskolai 1395 1492 1492 1532 1482 1468 1482 1475                                                                                                                                                                                                                                                                                        

országos 1557 1617 1567 1618 1568 1597 1571 1612 



 

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 heterogénnek 

mutatkozik, de a 36 mérésben részt vevő tanulóból a matematika területén 13 fő nem érte el 

a 8 évfolyam számára minimális célkitűzésként meghatározott 3. képességszintet. Ez tanulóink 

36%-a. Továbbá az 5. képességszintet mindössze 1 tanulónk ért el, magasabb 

teljesítményszintet senki. Ennél csak egy kicsit kedvezőbbek az eredményeink a szövegértés 

területén. Szövegértésből ez 9 tanulót jelent, ami a teljes létszám 25%-a. Az adatok 

mindenképpen külön elemzést érdemelnek, mivel az előző évekhez képest is tovább romlottak.  

Matematikából 11 tanuló, szövegértésből 6 tanuló eredménye a két évvel korábbi eredményük 

alapján – a komplex fejlődési modell segítségével meghatározott – elvárt teljesítménytől is 

szignifikánsan eltér, s közülük mindössze egy tanuló teljesítménye volt szignifikánsan 

magasabb a vártnál, de csak a szövegértés területén. 

 

2015/2016 

8. évfolyam matematika szövegértés 

szint alatti eredmény 3 fő 0 fő 

1. szintet elért tanulók 2 fő 1 fő 

2. szintet elért tanulók 5 fő 6 fő 

2016/2017 

8. évfolyam (36 fő) matematika szövegértés 

szint alatti eredmény 1 fő 0 fő 

1. szintet elért tanulók 4 fő 1 fő 

2. szintet elért tanulók 8 fő 8 fő 

3. szintet elért tanulók 10 fő 10 fő 

 

 

 

 



Béke úti Telephely:  

 

A 2016/2017 tanévben elvégzett kompetenciamérés eredményei hatodik és nyolcadik 

évfolyamon is a tanév során feldolgozásra kerültek. 

 

Tantestületünk döntése értelmében ebben a tanévben sem végeztük el a negyedik évfolyamon 

a mérést, mivel a törvényi szabályozás erre lehetőséget ad. 

 

A hatodik  évfolyamon 35 tanuló eredményeit értékelték. 

 

Eredményeink a következők: 

Szövegértésből : országos átlag : 1503 

 telephelyi eredmény: 1366 

Konfidencia intervallum : országos :                             (1502;1505) 

 telephelyi:                            (1313;1409) 

 2 képességszint alatt: 17,3% 

 

Matematikai képességek: országos átlag: 1497 

 telephelyi eredmények: 1383 

Konfidencia intervallum: országos:                              (1496;1498) 

 telephelyi:                            (1322;1439) 

 2 képességszint alatt: 37,4% 

 

A nyolcadik évfolyamon 28 tanuló eredményeit értékelték, ezek a következők: 

 

Szövegértésből : országos átlag : 1571 

 telephelyi eredmény: 1464 

Konfidencia intervallum: országos :                               (1570;1572) 

 telephelyi:                              (1418;1514) 

 3 képességszint alatt:  27,6% 



 

Matematikai képességek: országos átlag: 1612 

 telephelyi eredmények: 1583 

Konfidencia intervallum: országos:                                (1611;1612) 

 telephelyi:                               (1523;1650) 

 3 képességszint alatt: 21,1% 

 

 

Megállapítható, hogy eredményeink mindkét évfolyamon és mindkét tantárgyból továbbra is 

elmaradnak az országos átlagtól. Ez az eltérés a CSH-index alapján várható értékektől azonban 

nem különbözik szignifikánsan. Tisztán látható a több évre visszamenő adatokból, hogy a 

beiskolázási körzet változtatása, a tanulóink családi hátterének drasztikus romlása az évek alatt 

– kisebb ingadozásoktól eltekintve – iskolánk eredményeinek romlásához vezetett. A mérési 

eredmények elemzése során tantestületünk arra a következtetésre jutott, hogy a javulás 

érdekében hosszútávra szóló, módszertani megújulást is magában foglaló változásokra van 

szükség. Ennek első lépéseként az első osztályban 2018 szeptemberétől az olvasástanításban 

bevezetjük a Meixner módszert, és a tantestület egy része részt vesz a Komplex Alapprogram 

bevezetéséhez szükséges 120 órás továbbképzésen. Újabb jó hír, hogy a beiskolázási körzetek 

átalakításra kerültek városunkban, így ennek köszönhetően is javulhatnak iskolánk eredményei. 

További erőfeszítéseket kívánunk tenni annak érdekében, hogy a mérési eredmények jobban 

közelítsék az osztályzatok alapján várható értékeket.  

 

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 csökkennek. A hatékony megoldás keresésekor arra a 

következtetésre jutunk, hogy pedagógusaink leterheltsége tanórán kívüli foglalkozások 

rendszeres megtartására jelenleg nem ad lehetőséget. 

 

  



Az eredményeket tekintve intézkedési tervet nem, de fejlesztési tervet kell az intézménynek 

készítenie.  

 

Milyen okok vezethetnek ezekhez az eredményekhez? 

A külső tényezőket vizsgálva: 

- Az iskolánk a városi képzeletbeli rangsor középmezőnyében helyezkedik el. 

- A lakótelepen, iskolánk közvetlen szomszédságában, működik a város egyetlen 8 

évfolyamos gimnáziuma, amely elszívó hatása az alsó tagozat végén jelentős 

létszámváltozást generál. A negyedik évfolyamot átlagosan 50-55 fővel zárjuk, 

amelyből évfolyamonként 10-12 tanuló a gimnáziumban folytatja tanulmányait.  

- Egyfajta státusz-szimbólum oda bekerülni. A legjobban teljesítőktől válunk el a 4. 

évfolyam végén.  

- Külön feladat a felsős osztályfőnököknek újraszervezni a közösséget, s nem egyszerű 

megtalálni azokat a tehetségesebb tanulókat, akikre építve a tanórai munkában, 

versenyeken eredményesek tudnak lenni.  

- De a beiskolázási körzetünkben tapasztalható társadalmi változások is tükröződnek az 

eredményeinken. 

- A körzethatárok változtatása hátrányosan érintette a kerület mindkét iskoláját. 

- A mérés illetve a tanulók eredménye jellemzően nem foglalkoztatja a szülői közösséget. 

A belső tényezőket vizsgálva: 

- A pedagógusok egy része nem érzi, hogy feladata és felelőssége van az eredmények 

alakulásában. 

- Az intézményben dolgozók módszertani eszköztára, különösen a felső tagozatban 

tanítók között, viszonylag egysíkú.  

- A tanulóink alulmotiváltak, folyamatos problémát jelent a házi feladatok, az önálló 

munka hiánya. 

- A logikus gondolkodást igénylő szöveges feladatok megoldása a jobb összetételű 

osztályoknál is problémát jelent. 

Mit tudunk tenni, milyen irányba induljunk el? 

- Az olvasást népszerűsítő programokat megismerni és megvalósítani. 

- A belső tudásmegosztás lehetőségeit jobban kihasználni, az intézményen belüli jó 

gyakorlatokat megismerni. 



- Olyan jó gyakorlatokat adaptálni, amelyek hátrányosabb helyzetben lévő iskolákban is 

előrelépést eredményeztek a mindennapokban, és vele együtt a mérések során is. 

- Módszertani, gyakorlatorientált képzéseket szervezni tantestületi szinten, amelyek 

pénzügyi terheit a fenntartó viseli.  

- A jobb képességű tanulóink szüleit meg kellene nyernünk a gimnáziummal szemben. 

- A felső tagozatban is kiemelt figyelmet kell fordítani a versenyeztetésre, a 

tehetséggondozásra.  

- A szakkörök számát növelni. 

- A hatodikos eredményeket gyermekenként személyre szabottan elemezzük. Ők az 

eredmények kézhez vételekor még tagjai az iskolának. A mérésből kitűnő eredmények 

befolyásolhatják az adott tanulóra vonatkozó ismereteinket. Ki lehet dolgozni személyre 

szabott fejlesztési tervet a kiugróan rosszul illetve az átlag fölött teljesítőknek a szülői 

házzal együttműködve. 

- Saját értékelési gyakorlatunkat is felül kell vizsgálnunk az év végi osztályzatok és a 

mérésben nyújtott teljesítmények jelentős eltérése estén. 

- A tantestület mérési és értékelési ismereteit fejleszteni. 

 

A méréssel kapcsolatos negatív beállítódással nem vagyunk egyedül. A pedagógusok többsége 

a mérést elfogadja, de vele párhuzamosan az iskolákban folyó munkának a mérés alapján 

történő megítélését kényszerként élik meg. A pedagógusokkal folytatott interjúk alapján a rossz 

érzést az okozza, hogy tartanak a mérési eredmények miatti szankcióktól. A szabad 

iskolaválasztás lehetősége miatt a szülők részéről a véleménynyilvánítás az iskolaválasztással 

dől el. A nyilvános adatok a jó iskolák helyzetét tovább javítják, míg a nehezebb helyzetben 

lévőkét tovább rontják. Ahol a szülők érdeklődnek az OKM eredmények után, ott a gyerekek 

az országos átlagot meghaladó teljesítményt nyújtanak (Tóth, 2015). 

 

 

 

Milyen etikai vonatkozásai vannak a mérésnek? 

- Mit mérnek a tesztek? A tanulók képességszintjét vagy a pedagógusok és ezzel együtt 

az intézmény munkáját? 

- Manipulálhatók-e az eredmények? Ha igen, ezek kimutathatók-e? Ezek a 

manipulációk nyilvánosságra kerülnek-e? Egyáltalán miért történnek? 



- Hogyan készítsük fel a diákokat a mérésre? Kell-e erre külön készülni? 

- Hogyan ösztönözhetőek a pedagógusok az önfejlesztésre? 

 

Összegzés: 

A mérést és értékelést az oktatási folyamat kiemelten fontos részének gondolom. Az országos 

kompetenciamérés eredményének értelmezésében törekszem hasznára lenni a 

tantestületemnek. Fontos feladatunk, hogy a mérés körüli problémákat megvitassuk, és az 

eredményeket a hasznunkra tudjuk fordítani. 

 

 


