
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2015. évi országos kompetenciamérés  

iskolai eredményeinek elemzése 
  



Matematika 

6. osztály 

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő telephelyek száma és 
aránya (%) 

 

 

A tanulók képességeloszlása az iskolánkban és azokban a részpopulációkban, 

amelyekbe tartozunk 

 

Ez az ábra jól mutatja sajnos, hogy a tanulóink több mint fele nem érte el az országos 

átlagot. 



A tanulók eredményei az iskolánkban 
 

 
 

Mindegyik kör egy tanulót mutat. 

Az ábráról leolvasható, hogy az osztály tanulóinak kevesebb mint a fele érte el a 

kívánatos harmadik, vagy annál jobb szintet. 

 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 
 

 

Sajnos ez a két ábra azt mutatja, hogy az osztály tanulóinak a fele nem érte el a biztos 

tudásszerzéshez szükséges hármas szintet. 

  



A telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye 

 

Ez az ábra iskolánk helyzetét a családi háttérhez viszonyítva mutatja be. Mindegyik 

pont egy iskolának (pontosabban egy telephelynek) felel meg. 

Az ábráról leolvashatjuk, hogy a családok helyzete átlagosnak mondható, és az 

elvárható értéknél gyengébben tejesítettek tanulóink a matematikai mérés során. 

 

Az egyes években elért átlageredmények és konfidencia-intervallumaik az iskolánk 

hatodikosainál 2011-tól 2015-ig 

 

Ez az ábra azt mutatja meg, hogy a hatodikosaink teljesítménye 2011 és 2015 között 

érdemben hasonló, leggyengébben a 2015-ben lévő hatodikosok teljesítettek. 



Szövegértés 

6. osztály 

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő telephelyek száma és 
aránya (%) 
 

 

 

A tanulók képességeloszlása az iskolánkban és azokban a részpopulációkban, 

amelyekbe tartozunk 

 

Az ábráról leolvasható, hogy a tanulóink több mint fele nem érte el az országos átlagot. 



A tanulóink eredményei  
 

 
 

Egy kör egy tanulót jelent. A tanulók teljesítménye a 3, szinttől elfogadható. 

 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye 

 

 

Az ábráról leolvashatjuk, hogy a családok helyzete átlagosnak mondható, és az 

elvárható értéknél gyengébben tejesítettek tanulóink a szövegértés mérése során. 

 

Az egyes években elért átlageredmények és konfidencia-intervallumaik az iskolánk 

hatodikosainál 2011-tól 2015-ig 

 

Ez az ábra azt mutatja meg, hogy a hatodikosaink teljesítménye 2011 és 2015 között 

érdemben hasonló, leggyengébben 2014-ben és2015-ben lévő hatodikosok 

teljesítettek. 

 



Matematika 

8. osztály 

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő telephelyek száma és 
aránya (%) 

 

Az ábra megmutatja pl. hogy az ország 1776 iskolájával vagyunk hasonló szinten, és 

a hozzánk hasonló nagyságú települések közül 75 iskola tanulói nyújtottak jobb 

teljesítményt. 

 

A tanulók képességeloszlása az iskolánkban és azokban a részpopulációkban, 

amelyekbe tartozunk 

 

Az ábra megmutatja, hogy tanulóink teljesítménye szinte megegyezik az országos 

átlaggal, és a közepes községek iskoláinál jobb. 

  



A tanulók eredményei az iskolánkban 
 

 
 

Mindegyik kör egy tanulót mutat. 

A tanulóktól legalább a negyedik szint elérése kívánatos. 

 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 
 

 

Ez az ábra az előbbi táblázat százalékokban való megjelenítése. 

  



A telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye 

 

Ez az ábra iskolánk helyzetét a családi háttérhez viszonyítva mutatja be. Mindegyik 

pont egy iskolának (pontosabban egy telephelynek) felel meg. 

Sajnos a családoknak csak a fele tartotta fontosnak a kérdőív kitöltését, elegendő adat 

hiányában pedig nem lehet meghatározni iskolánk helyét a többi intézményhez 

viszonyítva. Így ezen az ábrán nem szerepelünk. 

 

A tanulók egyéni fejlődése a komplex fejlődési modell alapján* 
 
A tanulók tényleges eredménye és a komplex modell alapján becsült, várható 
eredménye közötti különbségek az iskolánkban. 
 

 

„Sötétebb színnel jelöltük, ha a tanuló eredménye szignifikánsan különbözik a komplex 
fejlődési modell alapján várható eredménytől. 
 
* A komplex fejlődési modellben a tanulók becsült, várható eredményének 
meghatározásakor a tanuló korábbi eredményei mellett a fejlődést befolyásoló egyéb 
tényezőket is figyelembe veszünk. 



Ilyenek pl. a szociális, gazdasági és kulturális hátterét mérő jellemzők, a tanuló neme, 
az osztály és a telephely tanulóinak két évvel korábbi átlageredménye, valamint a 
telephely alapvető jellemzői, mint a képzési forma és a település típusa. 
 
A becsült érték tehát azt jelképezi, hogy a hasonló családi hátterű, ugyanolyan nemű 
tanulók, akiknek két évvel korábbi eredménye hasonló volt, emellett 2015-ben hasonló 
osztályba és telephelyre jártak, átlagosan milyen eredményt értek el a 2015. évi 
felmérésben.  
 

Az egyes években elért átlageredmények és konfidencia-intervallumaik az iskolánk 

hatodikosainál 2011-tól 2015-ig 

 

 

 

Ez az ábra azt mutatja meg, hogy a nyolcadikosaink teljesítménye 2011 és 2015 között 

érdemben hasonló, leggyengébben 2011-ben lévő nyolcadikosok, legjobban pedig a 

2013. évi nyolcadikosok teljesítettek 

  



Szövegértés 

8. osztály 

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő telephelyek száma és 
aránya (%) 

 

Az ábra megmutatja pl. a hozzánk hasonló nagyságú települések iskolái közül 40 

iskola tanulói nyújtottak kimutathatóan jobb, 107 iskola tanulói pedig gyengébb 

teljesítményt. 

 

A tanulók képességeloszlása az iskolánkban és azokban a részpopulációkban, 

amelyekbe tartozunk 

 

 



A tanulóink eredményei  

 

 

Egy kör egy tanulót jelent. A tanulók teljesítménye a 4. szinttől elfogadható. 

 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 

 

  



A telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye 

Sajnos a kitöltött kérdőívek száma nem érte el a statisztikai feldolgozáshoz szükséges 

szintet, így erről nem született adat. 

A telephely tanulóinak a két évvel korábbi mérésben elért átlageredményük alapján 
várható és tényleges teljesítménye 

 

Erről az ábráról azt olvashatjuk le, hogy nyolcadikosaink nem az elvárható mértékben 

fejlődtek a hatodikban nyújtott teljesítményükhöz viszonyítva, bár ez az eltérés csak 

kismértékű. 

 

A tanulók egyéni fejlődése a komplex fejlődési modell alapján* 

A tanulók tényleges eredménye és a komplex modell alapján becsült, várható 
eredménye közötti különbségek az iskolánkban. 

 



„Sötétebb színnel jelöltük, ha a tanuló eredménye szignifikánsan különbözik a komplex 
fejlődési modell alapján várható eredménytől. 
 
* A komplex fejlődési modellben a tanulók becsült, várható eredményének 
meghatározásakor a tanuló korábbi eredményei mellett a fejlődést befolyásoló egyéb 
tényezőket is figyelembe veszünk. 
Ilyenek pl. a szociális, gazdasági és kulturális hátterét mérő jellemzők, a tanuló neme, 
az osztály és a telephely tanulóinak két évvel korábbi átlageredménye, valamint a 
telephely alapvető jellemzői, mint a képzési forma és a település típusa. 
 
A becsült érték tehát azt jelképezi, hogy a hasonló családi hátterű, ugyanolyan nemű 
tanulók, akiknek két évvel korábbi eredménye hasonló volt, emellett 2015-ben hasonló 
osztályba és telephelyre jártak, átlagosan milyen eredményt értek el a 2015. évi 
felmérésben. A modellről bővebben az útmutató a telephelyi jelentés ábráinak 
értelmezéséhez dokumentumban olvashatnak.” 
 

Az egyes években elért átlageredmények és konfidencia-intervallumaik az iskolánk 

nyolcadikosainál 2011 és 2015 között 

 

 

Ez az ábra azt mutatja meg, hogy a nyolcadikosaink teljesítménye 2011 és 2015 között 

érdemben hasonló, leggyengébben 2013-ban lévő nyolcadikosok, legjobban pedig a 

2014. évi nyolcadikosok teljesítettek 

 

A táblázatok a KIR Tanügyigazgatási szakportál --Az országos mérések eredményei 

(2008-tól kezdődően) című kompetenciamérés jelentés – anyagának átvételével 

kerültek felhasználásra. 


