
Kompetencia mérés eredményeinek elemzése 
 
Eredmények: 

 Országos mérés-értékelés: 
 

 Matematika 
Országos átlag / kistérségi 

átlag / iskolai átlag / iskolai 
hhh átlag 

Szövegértés 
Országos átlag / kistérségi 

átlag / iskolai átlag / iskolai 
hhh átlag 

2008. 6. osztály 499/505/501/536 519/522/635/671 
2009. 6. osztály 489/483/494/462 513/513/527/519 
2010. 6. osztály 498/455/311/240 483/444/384/313 
2011. 6. osztály 486/475/497/401 465/496/497/475 
2012. 6. osztály 489/430/406/376 472/428/391/496 
 
2008. 8. osztály 497/478/433/351 506/503/453/401 
2009. 8. osztály 484/469/601/401 502/488/583/482 
2010. 8. osztály 622/588/540/540 583/590/628/606 
2011. 8. osztály 601/588/596/480 451/470/652/577 
2012. 8. osztály 612/566/454/430 567/540/514/445 
 

 Kistérségi kompetenciamérés 
 
 Matematika Matematika 

kompetencia 
Szövegértés 

2008. 3. osztály 77,68 – 4. hely - 79,56 – 4. hely 
2009. 3. osztály 84,6 – 1. hely - 69,3 – 2. hely 
2010. 3. osztály 84,00 – 2. hely - 83,00 – 4. hely 
2011. 3. osztály 69,7 – 6. hely - 77,1 – 5. hely 
2012. 3. osztály 82,4 – 4. hely - 84,7 – 3. hely 
2008. 5. osztály 45,80 – 5. hely - 72,16 – 2. hely 
2009. 5. osztály 69,3 – 2. hely 42,8 – 4. hely 73,9 – 2. hely 
2010. 5. osztály 59,00 – 3. hely 64,00 – 6. hely 68,00 – 2. hely 
2011. 5. osztály 47,8 – 4. hely 78,2 – 2. hely 80,3 – 1. hely 
2012. 5. osztály 35,0 – 3. hely 42,9 – 7. hely 61,9 – 4. hely 
2010. 7. osztály 41,00 – 4. hely 49,00 – 4. hely 55, 00 – 4. hely 
2011. 7. osztály 65,2 – 1. hely 51,6 – 3. hely 71,8 – 2. hely 
2012. 7. osztály 57,8 – 1. hely 35,0 – 6. hely 73,0 – 1. hely 
 
Tapasztalatok: 
Országos mérés-értékelés: 

 Az iskolai eredmények az évek viszonylatában csapongóak, annak megfelelően, hogy 
„milyen az osztály minősége”: a 6. osztályban gyengülést, míg a 8. osztályban javulást 
mutatnak. 

 Az iskolai eredmények az országos átlaghoz viszonyítva a 6. osztályban mind 
matematika, mind pedig szövegértés terén általában jobbak, a 8. osztályban pedig 
matematikából rosszabbak, szövegértésből pedig általában jobbak. 



 A hhh tanulók eredménye ingadozó (hiszen eredményeiket jobban meghatározzák a 
képességeik, szociális helyzetük és környezetük), de az előzőkben vázolt tendenciák 
rájuk is igazak. 

 Az eredmények közül feltűnően kilóg a 2010. év 6. osztálya és a 2012. év mindkét 
osztályban. 

Kistérségi mérés-értékelés: 
 Az évek viszonylatában az eredményeink ingadozóak. 
 A kistérség iskoláihoz viszonyítva a középmezőnyben vagyunk annak ellenére, hogy 

nálunk a legmagasabb a hhh, sni, btm tanulók aránya az egész kistérségben. 
 Az osztályokat vizsgálva megállapítható, hogy a 3. osztályban a két tantárgy 

eredménye hasonló, az 5. osztályban a szövegértés a jobb, a 7. osztály eredményét 
tekintve pedig a legjobbak között vagyunk. 

 Az eredmények közül kilóg a 2011. év 3. osztálya. 
 A matematika kompetencia eredményei többször lényegesen gyengébbek, mint a 

tantárgyi eredmények. 
. 

Cél: 
 Az országos átlag fölé emelni az eredményeket valamennyi évfolyamon és mért 

területen. 
 A kistérségben stabilan az 1-3. helyre kerülni. 
 A kistérségi kompetencia eredményeket javítani. 
 

Intézkedések: 
 Kompetencia alapú oktatás hatékonyabb működtetése. 
 A meglévő technikai lehetőségek jobb kihasználása. 
 Útravaló program folytatása: motiváció és felzárkóztatás. 
 IPR program működtetése: motiváció, differenciált óravezetés és mentori rendszer. 
 2013. 09. 01-től magyarból és matematikából az 1-8. osztályban tehetséggondozás és 

felzárkóztatás. 
 
Befejezés:  

 A nevelőtestület 2013. június 24-i ülésén egyhangúlag elfogadta a beszámolót és az 
abban javasolt intézkedéseket. 
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