
 

 

 

 

 

A 2019. évi országos kompetenciamérés  

iskolai eredményeinek elemzése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



Matematika 
         6. osztály  

 

1. A szignifikánsan jobban, hasonlóan, ill. gyengébben teljesítő telephelyek száma és aránya 
(%).  
252 iskola, az ország összes általános iskoláinak 11 %-a nálunk szignifikánsan gyengébben 

teljesített, 

1528 iskola az iskolák 69 %-a szignifikánsan hasonlóan teljesített, 

429 iskola, az ország összes iskolájának csak a 19 %- a teljesített lényegesen jobban. 

A második oszlopból - az eredményünket a községi általános iskolák eredményéhez 

viszonyítjuk – a következőket állapíthatjuk meg: 

 - 166 iskola, a községi iskolák 16 %-a gyengébben teljesített, 

 - 705 iskolával (71%) szignifikánsan hasonlóan teljesítettünk, 

 - szignifikánsan jobban teljesített 119 iskola (13%). 

 

 
 

2. Képességeloszlás 
A leggyengébb tanulónk 1272, a legjobb 1887 pontot ért el. A községi általános iskolák átlaga: 

1450 (1448;1452), ez azt jelenti, hogy tanulóink közül vannak jóval az átlag alatt, de az átlag 

felett teljesítők is. 
 

 

 



3. 3. A tanulók eredményei; A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 
 

 

1. szint alatt nincsen tanulónk.  

Az 1. szinten 4 tanulónk van. Ők a minimumszintet (2. képességszint) nem érik el. Ez 18, 2%, 

a községi iskolákat tekintve azzal közel azonos szintet mutat, az országosnál magasabb.  

2. szinten van 9 tanulónk, az osztály 1/3-a (40, 9%), jóval magasabb a községi és országos 
átlaghoz képest.  
 
Az alapszintet (3. szint) el nem érők aránya összesen 59, 1%, amely jóval meghaladja a 
községi és az országos átlagot is.  
 
3. szinten helyezkedik el 3 tanuló, 13,6%, az érték elmarad a viszonyítási alapokhoz. 

4. szinten találjuk 5 tanulónkat, az osztálynak 22,7 %-át, megegyezik az országos átlaggal, 

magasabb a községinél. 

Az ötödik szinten nincsen tanulónk, de egy tanuló (4,5%) a 6. szintet is elérte, ez pedig az 

országos átlaghoz képest is jó, hiszen ott az eredmény csak 0,1 %. 

 

 

 

 

 

 



Szövegértés 
6. osztály 

 
1. A szignifikánsan jobban, hasonlóan, ill. gyengébben teljesítő telephelyek száma és aránya 
(%).  
269 iskola, az ország összes általános iskoláinak 12 %-a nálunk szignifikánsan gyengébben 

teljesített, 

1445 iskola az iskolák 65 %-a szignifikánsan hasonlóan teljesített, 

495 iskola, az ország összes iskolájának csak a 22 %- a teljesített lényegesen jobban. 

A második oszlopból - az eredményünket a községi általános iskolák eredményéhez 

viszonyítjuk – a következőket állapíthatjuk meg: 

 - 183 iskola, a községi iskolák 18 %-a gyengébben teljesített, 

 - 733 iskolával (74%) szignifikánsan hasonlóan teljesítettünk, 

 - szignifikánsan jobban teljesített 74 iskola (7%). 

 
 

 

 

2. Képességeloszlás 
A leggyengébb tanulónk 1169, a legjobb 1824 pontot ért el. A községi általános iskolák átlaga: 

1439 (1437;1442), ez azt jelenti, hogy tanulóink közül vannak jóval az átlag alatt, de az átlag 

felett teljesítők is. 
 

 

 



3. A tanulók eredményei; A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 
 

 

 

 
1. szint alatt nincsen tanulónk.  

Az 1. szinten 1 tanulónk van. Ő a minimumszintet (2. képességszint) nem éri el. Ez 4,5%, 

kevesebb a községi és országos értéhez viszonyítva. 

2. szinten van 5 tanulónk, (22, 7%), megegyezik a községi értékkel, az országos átlaghoz képest 
több.  
 
Az alapszintet (3. szint) el nem érők aránya összesen 27,2 %, az országosnál magasabb, a 
községinél alacsonyabb. 
 
3. szinten helyezkedik el 9 tanuló, 40, 9 %, ez jóval magasabb a községi és országos átlaghoz 

képest. 

4. szinten találjuk 4 tanulónkat, az osztálynak 18, 2 %-át, ez elmarad mindkét viszonyítási 

alaptól. 

5. szinten egy tanulónk, de egy tanuló (4,5%) ez is elmarad mindkét viszonyítási alaptól. 

 6. szinten 2 tanulónk teljesített (9, 1%), ez magasabb mindkét viszonyítási alapnál. 

 

 

 



Matematika 
8. osztály 

 
 

1. A szignifikánsan jobban, hasonlóan, ill. gyengébben teljesítő telephelyek száma és aránya 
(%). 
425 iskola, az ország összes általános iskoláinak 18 %-a nálunk szignifikánsan gyengébben 

teljesített, 

1423 iskola az iskolák 62 %-a szignifikánsan hasonlóan teljesített, 

432 iskola, az ország összes iskolájának csak a 19 %- a teljesített lényegesen jobban. 

A második oszlopból - az eredményünket a községi általános iskolák eredményéhez 

viszonyítjuk – a következőket állapíthatjuk meg: 

 - 272 iskola, a községi iskolák 27 %-a gyengébben teljesített, 

 - 636 iskolával (65%) szignifikánsan hasonlóan teljesítettünk, 

 - szignifikánsan jobban teljesített 70 iskola (7%). 

. 
 

 

2. Képességeloszlás  
A leggyengébb tanulónk 1410, a legjobb 1849 pontot ért el. A községi általános iskolák átlaga: 

1563 (1561;1565), ez azt jelenti, hogy tanulóink közül nem sokkal az átlag alatt, de sokkal 

többen  átlag felett teljesítők is. 

 

 



3. 3. A tanulók eredményei; A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 
 
 

 

 
1. szint alatt és az 1. szinten nincsen tanulónk.  

2. szinten van 2 tanulónk, (11,8, %), kevesebb a községi értéknél. 
 
Az minimumszintet (3. szint) el nem érők aránya összesen 11, 8 %, az országos és 
községi értéknél is jóval alacsonyabb.  
 
3. szinten helyezkedik el 4 tanuló, 23,5 %, közel azonos értéket mutat a viszonyítási alapokhoz 

képest. 

Alapszintet (4. szint) 6 tanuló nem éri el (35,3%), az országos átlaghoz közelít, a köszségi 

iskolákénál jóval kevesebb. 

 
4. szinten találjuk 8 tanulónkat, az osztálynak 47,1 %-át, ez jóval magasabb mindkét 

viszonyítási alapnál  

5. szinten 2 tanulónk, (11,8%) ez is elmarad mindkét viszonyítási alaptól. 

 6. szinten 1 tanulónk teljesített (5,9%), az országostól elmarad, a községinél kicsit magasabb 

az értéke. 

 

 

 



Szövegértés 
8.osztály 

 
1. A szignifikánsan jobban, hasonlóan, ill. gyengébben teljesítő telephelyek száma és aránya 
(%). 
223 iskola, az ország összes általános iskoláinak 9 %-a nálunk szignifikánsan gyengébben 

teljesített, 

1701 iskola az iskolák 74 %-a szignifikánsan hasonlóan teljesített, 

356 iskola, az ország összes iskolájának csak a 15 %- a teljesített lényegesen jobban. 

A második oszlopból - az eredményünket a községi általános iskolák eredményéhez 

viszonyítjuk – a következőket állapíthatjuk meg: 

 - 150 iskola, a községi iskolák 15 %-a gyengébben teljesített, 

 - 791 iskolával (80%) szignifikánsan hasonlóan teljesítettünk, 

 - szignifikánsan jobban teljesített 37 iskola (3%). 

 
 

 
 

2. Képességeloszlás  
A leggyengébb tanulónk 1266, a legjobb 2022 pontot ért el. A községi általános iskolák átlaga: 

1542 (1539;1544), ez azt jelenti, hogy tanulóink közül vannak jóval az átlag alatt, de 

kimagaslóan az átlag felett teljesítők is. 
 

 

 



3. A tanulók eredményei; A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 
 

 

1. szint alatt és az 1. szinten nincsen tanulónk.  

2. szinten van 1 tanulónk, (5,9, %), kevesebb az országos és községi iskolákhoz 
képest. 
 
A minimumszintet (3. szint) 1 tanuló nem érte el, fele az országos és 1/3-a községi 
átlagnak. 
 
3. szinten helyezkedik el 7 tanuló, 41,2 %, ez jóval magasabb értéket mutat a viszonyítási 

alapokhoz képest. 

Alapszintet 8 tanuló nem éri el (47,1 %), magasabb mindkét viszonyításai alapnál. 

4. szinten találjuk 4 tanulónkat, az osztálynak 23,5 %-át, közel megegyezik az országos és 

községi értékkel. 

5. szinten 3 tanulónk, (17,6%) ez elmarad mindkét viszonyítási alaptól. 

 6. szinten nincs tanulónk, de a 7. szintet 2 tanulónk érte el, (11, 8%), jóval meghaladva az 

országos és községi átlagot. 

 

 


