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Törvényi Háttér: 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

80. § (1) A hivatal minden fenntartónak megküldi az országos mérések eredményeit. 

• 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 

1. a 6. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából 

nem érte el a 2. képességszintet, 

1. a 8. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából 

nem érte el a 3. képességszintet, 

1. a 10. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából 

nem érte el a 3. képességszintet. 

• Az iskola a felhívástól számított három hónapon belül megküldi az intézkedési tervét a 

fenntartónak. 

• Az iskola székhelye szerint illetékes kormányhivatal felhívja az iskola fenntartóját 

arra, hogy készítsen intézkedési tervet és nyújtsa be jóváhagyásra, ha a (2) bekezdésben 

meghatározott felhívást követő harmadik évben elvégzett mérés eredményei alapján az 

adott telephelyen, az adott évfolyamon és képzési típusban a (2) bekezdésben 

meghatározott feltételek továbbra is fennállnak. 

• A fenntartó a felhívástól számított három hónapon belül megküldi az intézkedési tervet 

a kormányhivatalnak. A fenntartó az intézkedési terv elkészítéséhez - jogszabályban 

meghatározottak szerint - pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény, szakértő vagy más 

szakmai szervezet közreműködését köteles igénybe venni. Az intézkedési terv a 

kormányhivatal jóváhagyásával válik érvényessé. A kormányhivatal hatósági ellenőrzés 

keretében vizsgálja az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását. 
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• A képességszinteket az adott tanévben az országos mérési feladatok keretében felmért 

tanulók teljesítményértékei alapján kell meghatározni pedagógiai, méréselméleti és 

statisztikai számítások alapján. 

• A képességszinteket a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet - évente, az 

országos mérések lebonyolítása évének megjelölésével együtt - tartalmazza. 

• Az országos pedagógiai mérések 6., 8. és 10. évfolyamra vonatkozó tartalmi 

keretét a 3. melléklet tartalmazza. 

Cél: a kompetenciamérésen az országos átlag elérése a 6. és a 8. évfolyamon mind 

szövegértésből mind matematikából 

Fejlesztendő területek: 

• A szövegértés területen a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid 

történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) 

kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések 

levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének 

értelmezését várják el a tanulóktól minden évben. 

• A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen 

életszerű szituációban megjelenő probléma matematizálását, megoldását és a 

megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a matematika különböző területeit 

érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok 

síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége). 

A kompetencia mérések értelmezése, elemzése 

Az Országos Kompetenciamérés két fontos jellemzőre utal: a mérési rendszer országosan 

egységes voltára és a feladatsorok céljára és tartalmára. 

 

Mi a kompetencia? Az a képességünk és hajlandóságunk, hogy a bennünk lévő tudást 

(ismereteket, képességeket és attitűdbeli jellemzőket) sikeres problémamegoldó cselekvéssé 

alakítsuk. A kompetencia alapú oktatás ma olyan cél, amely alapvetően átalakítja az iskoláról, 

a tanításról való gondolkodást. A cél eléréséhez a tudásalapú társadalom követelményeinek 
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megfelelő, a magasabb szintű és színvonalú foglalkoztatás igényét kielégíteni képes oktatási 

és képzési rendszerekre van szükség. Ennek fő összetevője az egész életen át tartó 

tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátítása, amelyek a személyiség 

kiteljesítéséhez, a társadalmi beilleszkedéshez és a foglalkoztathatósághoz nélkülözhetetlenek. 

A kulcskompetencia, olyan kompetencia, amely az élet három összetevőjének valamelyike 

szempontjából döntő:  

 

 Személyiség kiteljesítése és az egész életen át tartó fejlődés (kulturális tőke) 

 Aktív állampolgári szerepvállalás, beilleszkedés a társadalomba (társadalmi tőke) 

 Foglalkoztathatóság (emberi tőke) 

 

Miért olyan fontos a mérés? 

1. Az általános iskolák esetében ez az egyetlen olyan mérés, amelynek segítségével 

szembenézhetünk az eredményeinkkel, össze tudjuk hasonlítani magunkat a hasonló 

iskolákkal.  

2. Olyan adatok, oksági összefüggések birtokába juthatunk, amelyek felhasználásával 

jobbá, eredményesebbé tehetjük az oktatásunkat.  

 

A vizsgálat minden mozzanata azt a célt szolgálja, hogy érvényes, statisztikailag korrekt 

következtetéseket tudjunk levonni az adott populáció tanulóinak képességeiről, és 

hasznos információkat nyújtson az iskolák számára. 

Populáció az összes magyarországi 8. osztályos tanulót jelenti. 

A minta a populáció azon része, amely részt vesz a mérésben. 

A szórás egy olyan szám, amely egyes tanulók képességének átlagtól való eltérését 

jellemzi. Minél szélesebb intervallumot jelölnek ki, annál nagyobb a szórás. 

Az átlag egy statisztikai eredmény, amelynek van hibája, mert ha ugyanazt a tesztlapot 

ismét kitöltetjük, ugyanazon tanulókkal, nem feltétlenül ezt az átlagot kapjuk 

eredményül. Azt viszont tudjuk mondani, hogy 90 %-os valószínűséggel milyen 
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intervallumba esik az átlag ismételt méréseknél. Ezt az intervallumot nevezzük az átlag 

konfidencia-intervallumának. 

Medián: a tanulói mintákat az eredmények alapján növekvő sorrendbe állítjuk, és a 

középső elem teljesítménye lesz a medián. 

Percentilis: mintánkat ismét sorba állítjuk, de most nem felezzük, hanem száz egyenlő 

részre osztjuk. Így kapunk 99 osztópontot, ezek közül az 5 percentilis az az érték, 

amelynél a minta 5 %-a gyengébb, 95 %-a jobb eredményt ért el. Akkor az 50 percentilis 

éppen a medián. 

Matematika  

A tesztek célja annak felmérése, hogy a tanulók milyen mértékben képesek matematikai 

eszköztudásukat és szövegértési képességeiket a tanulmányaik során és hétköznapjaikban 

alkalmazni. A matematikateszt során egy feladathoz 1-4 kérdés tartozik, amelyek rendszerint 

egyre nehezebbek, és a feladatban bemutatott szituáció többnyire életszerű. A kérdések között 

vannak viszonylag egyszerű, könnyen átlátható, egy lépésben megoldható feladatok és vannak 

hosszabb számításokat igénylők, továbbá olyanok is, amelyek önálló matematikai módszer 

leírását kérik. A tanulókat elért eredményeik alapján különböző képességszintekbe sorolják 

be. Ezek a képességszintek abban segítenek, hogy a tanulókat képességük szerint 

kategóriákba sorolva meg tudjuk mondani, hogy legalább milyen képességeket tudhatnak 

magukénak az adott szintbe tartozók, és mi az, amiben lemaradást mutatnak. 

 

Szövegértés  

A szövegértés részben különféle szövegek szerepelnek, amelyekhez több kérdés tartozik. 

Ezek azt vizsgálják, hogy milyen mértékben értette meg a tanuló a szövegben foglaltakat, 

például vissza tudja-e keresni a szövegben található információkat, képes-e a szövegben 

található összefüggések felismerésére, tudja-e értelmezni a szöveget. A tanulókat elért 

eredményeik alapján különböző képességszintekbe sorolják be. Ezek a képességszintek abban 

segítenek, hogy a tanulókat képességük szerint kategóriákba sorolva meg tudjuk mondani, 
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hogy legalább milyen képességeket tudhatnak magukénak az adott szintbe tartozók, és mi az, 

amiben lemaradást mutatnak. 

 

A következő pedagógiai célokat és feladatokat fogalmazzuk meg: 

 - Állandó szókincsfejlesztés, a mindennapi élet fogalmainak megismerése és használata, - 

táblázatok, grafikonok értelmezése és készítése, - szövegalkotás a mindennapi élet területéről 

(például: csekk, menetrend, receptek stb.) - memóriafejlesztés, memóriajátékok beépítése a 

tanításba, - koncentrációfejlesztés - lényegkiemelés, ok-okozati összefüggések gyakoroltatása, 

- koncentráló képesség fejlesztése, a terhelés fokozatos emelése, - a motiváció fejlesztése 

kooperatív munkaformák alkalmazásával, - „másképp”, más módszerekkel való tanítás 

szükségessége, - kompetencia alapú oktatást segítő programcsomagok használata, - több 

csoportmunka szervezése napi szinten. 

Matematikai kompetencia fejlesztésének lehetőségei 

A kompetencia hatékonyságának növelése érdekében a szövegértést és a matematikai 

gondolkodást kell feltétlenül fejleszteni. A matematika feladatok megoldásakor 

természetesen első lépés a feladat értelmezése. Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk, el kell 

olvasni. Olvasás közben - különösen a szöveges feladatoknál, de az utasításoknál is - minden 

írásjelnek jelentősége van. Annyiszor kell megismételni az elolvasást, míg nem válnak 

érthetővé az összefüggések. Vannak olyan esetek is, amikor egy rajz segít az értelmezésben. 

A logikus gondolkodás és szövegértés kialakítása nem egyedül a matematika feladata, 

szorosan összefügg a többi tantárggyal. A jó problémamegoldás elengedhetetlen feltétele 

a szilárd ismeretkincs. A megfelelő jártasságok, készségek kialakításához gyakorláson 

keresztül vezet az út. Ez a gyakorlás vonatkozik az elméleti ismeretekre, ezen ismeretek 

egyszerűbb összefüggésben való alkalmazására, majd a többszörösen összetett 

gondolkodási műveleteket kívánó feladatok megoldására. A leghatásosabb eszköz az 

önálló feladatmegoldás. 

A korrepetálás nagyon fontos a lemaradók felzárkóztatására. Az ismeretek további 

tudatosítására, egyszerűbb feladatok önálló megoldására nyílik többlet lehetőség. A 

tehetséggondozás alkalmával pedig a matematikában tehetségesebb gyermekekkel lehet 
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foglalkozni, az összetettebb szöveges feladatok önálló megoldására, elemzésére kerülhet 

sor. 

Létszámadatok 6. osztály: 

 A tanulói kérdőívet kitöltötte: 29 fő 

 BTMN tanuló    9   fő 

 HHH tanuló    13 fő 

 SNI tanuló    2   fő 



8 

 

MATEMATIKA 6. OSZTÁLY 

A tanulók érdemjegyei az előző tanévben: 

Érdemjegyek Fő 

5 3 

4 7 

3 3 

2 12 

1 0 

 

Átlageredmény a CSH - index tükrében 

 

A telephely eredménye a tanulók CSH-index tükrében: 
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A telephelyünk átlageredményeinek összehasonlítása 
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 A telephelyünk átlaga: 1576 (1516; 1653) 

 Országos átlag: 1486 (1485; 1487)  

Városi általános iskolák átlaga: 1466 (1464; 1468) 

Az országos átlaghoz képest iskolánk tanulóinak teljesítménye szignifikáns eltérést mutat. 

 

Képességeloszlás 

 

Az iskola eredménye 1576. A városi általános iskolák telephelyekre illesztett regressziós 

egyenes alapján az iskola eredménye eltér, magasabb az átlagtól. 

A tanulók képesség eloszlása az országos átlaghoz és a városok általános iskoláihoz képest 

magasabb. 

Az átlageredmény változása 

Az egyes években elért átlageredmények és konfidencia-intervallumok iskolánkban:  
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Év Átlag 

2016 1576(1516; 1653) 

2015 1476(1427;1532 

2014 1566 (1499;1649) 

2013 1520 (1453;1596) 

2012 1363 (1310;1430) 

2011 1673 (1623, 1726) 

 

Képességeloszlás 
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1. szint alatt teljesítő tanuló nem volt. Az 1 szinten 1 tanuló teljesített. A tanulók 24 %-a 2. 

szintű eredményt ért el. A tanulók többsége, 3. és a 4. szinten teljesített. A tanulók 16 %-a 5. 

szinten teljesített. 2 fő érte el az 6. szintet. 
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SZÖVEGÉRTÉS 6. OSZTÁLY 

 

 

Az telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása 

A telephelyünk átlaga: 1393 (1349; 1460)        

Országos átlag: 1464 (1493; 1496)  

Városi általános iskolák átlaga: 1475 (1473; 1477) 

Az átlageredmény változása 

Az egyes években elért átlageredmények és konfidencia-intervallumok iskolánkban:  
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Év Átlag 

2016 1393(1349;1460) 

2015 1379 (1307; 1464)        

2014 1536 (1457;1620) 

2013 1408 (1320;1485) 

2012 1390 (1345;1443) 

2011 1575 (1521;1622) 

 

Képességeloszlás 
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Nem volt szint alatt teljesítő tanulónk.  A tanulók 4 %-a teljesített az 1. szinten, 8 tanuló 

teljesített 2. szinten. A tanulók többsége 48 %-a 3. szinten teljesített. A 4. szinten a tanulók  

8% - a érte el. Egy tanulónk érte el az 5. szintet.1 tanuló elérte a 6. szintet. 

Létszámadatok 8. osztály: 

 A tanulói kérdőívet kitöltötte: 21 fő 

 BTMN tanuló    0 fő 

 HHH tanuló    13 fő 

 SNI tanuló    1 fő 
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MATEMATIKA 8. OSZTÁLY 

A tanulók érdemjegyei az előző tanévben: 

Érdemjegyek Fő 

5 5 

4 4 

3 3 

2 9 

1 2 

 

Átlageredmény a CSH - index tükrében 
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A telephely eredménye a tanulók CSH-index tükrében: 

 

 

A telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása 
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A telephelyünk átlaga: 1552 (1453; 1647) 

Országos átlag: 1597 (1596; 1598)  

Városi általános iskolák átlaga: 1569 (1568; 1572) 

A tanulóink teljesítménye az országos átlag alatt van. 
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Az átlageredmény változása 

Az egyes években elért átlageredmények és konfidencia-intervallumok iskolánkban:  

 

Év Átlag 

2016 1552 (1453; 1647) 

2015 1562 (1496; 1640) 

2014 1715 (1664;1764) 

2013 1641 (1584;1694) 

2012 1583 (1524; 1641) 

2011 1733 (1647;1798) 

 

A telephely eredménye a korábbi eredmények tükrében szignifikánsan alacsonyabb a várhatónál. 
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Képességeloszlás 
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Szint alatt teljesítő tanuló nem volt. Tanulóink jelentős része 30,4 %-a az 3. szinten teljesített. 

Az 5. szinten a gyerekek 21,7 %-a teljesített.1 fő teljesített a 6. szinten. 
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SZÖVEGÉRTÉS 8. OSZTÁLY 

 

A telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása 

A telephelyünk átlaga: 1422 (1292; 1554)        

Országos átlag: 1568 (1567;1569)  

Városi általános iskolák átlaga: 1538 (1536;1540) 

Az átlageredmény változása 

Az egyes években elért átlageredmények és konfidencia-intervallumok iskolánkban:  
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Év Átlag 

2016 1422 (1292; 1554)        

2015 1428 (1373;1489)        

2014 1516( 1429;1570) 

2013 1468 (1409;1527) 

2012 1525 (1459;1602) 

2011 1586 (1486;1664) 

 

A telephely eredménye alacsonyabb szignifikánsan a várhatótól. 

 

Képességeloszlás 
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Szint alatt teljesítő tanuló 2.fő. Az 1. szinten 1 tanuló teljesített. A tanulók jelentős része 2., 3. 

szinten teljesített, 4. szinten 4,3 % a 5. szinten 13 %.  Egy-egy tanulónk teljesített a 6. és a 

hetedik szinten. 

 

Az iskolavezető feladata a tantestület folyamatos tájékoztatása. A nevelők minél több 

alkalommal vegyenek részt továbbképzéseken. A nevelőtestület tagjai építsék be tanóráikba a 

kompetenciamérés feladatait. Folyamatos legyen a felzárkóztatás és tehetséggondozás. A 

tanórákba beépítjük a kompetencia alapú tankönyvek feladatait.  

Érjük el, hogy a tanulók feladattudata hozzásegítsen a jó eredmény eléréséhez. Csökkenő 

tendenciát mutat a tanulók képességszintje, a szülői háttér nem mindig megfelelő.  


