
A 2019-es Országos Kompetenciamérés eredményei: 

Az Országos Kompetenciamérés eredményeit a mérést követő év február végén teszik közzé.  

Az OKM FIT elemző rendszer jelentése alapján a 2019-es mérés eredményei a 

következőképpen alakultak intézményünkben: 

A mérést 64 hatodik évfolyamos tanulónk írta meg, közülük 62 eredménye szerepel a 

jelentésben, és 60 tanulónak lehetett a kitöltött Tanulói kérdőív alaján kiszámítani a családi 

háttér indexét (CSHI). Nyolcadik évolyamon 49 tanulót mértünk, közülük 47 tanuló eredménye 

szerepel a jelentésben, 43 nyolcadikosnál számítható a CSHI. A mérést minden tanulónak meg 

kellett írnia, de az SNI-s tanulók közül az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 

teljesítménye nem számít bele az iskola hivatalos eredményébe. 

Intézményünk átlageredménye nyolcadik évfolyamon mindkét műveltségterületen 

szignifikánsan magasabb az országos átlagnál, matematikából a megyeszékhelyi általános 

iskolák átlagánál is. Hatodik évfolyamon szövegértésből az országos átlag felett, 

matematikából az országos átlagnak megfelelően teljesítettek tanulóink. 

 

A résztvevő gyerekek szüleikkel együtt a mérés előtt kitöltötték a Tanulói kérdőívet, mely a 

család szociokultúrális környezetéről szolgáltat adatokat. Az iskola tanulóinak ez alapján 

határozzák meg a családi háttérindexét (CSHI).  Azt is vizsgálták, hogy telephelyünk 

eredményei hogyan alakultak a CSHI tükrében. Látszik, hogy a mért eredmény nem tért el 

jelentősen a CSHI alapján számított értéktől.  



 

A korábbi mérések eredményének tükrében is elemezték tanulóink összteljesítményét, 

természetesen csak 8. évfolyamon van ennek létjogosultsága. Összességében nem történt 

változás, tanulóink eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól. 

A minimum szintet – hatodikban a 2-es, nyolcadikban a 3-as képességszint - el nem érő 

tanulóink aránya mindkét évfolyamon töredéke az országos átlagnak, és a megyeszékhelyi 

iskolákhoz képest is jóval kedvezőbb a helyzetünk. 

 

Tantárgyanként, évfolyamonként részletezve: 

Matematika 6. évfolyam 

Intézményi átlag: 1533 (1494; 1558), országos átlag: 1495 (1494; 1496) képességpont. 

Országosan 913 iskola teljesített gyengébben és 220 ért el a miénknél szignifikánsan jobb 

eredményt. 



 

 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása ábrán látható, hogy diákjaink 

nagyobb része jobban teljesített az országos átlagnál, a grafikon eltolódott a magasabb 

képességszint felé. 

 



Képességeloszlás matematikából iskolánkban a 6. évfolyamon (egy kis kör 1 tanulót jelent).  

A lenti ábrán látható, hogy 3 diákunk nem érte el matematikából a minimumszintnek számító 

2-es képességszintet illetve nem a szabályos lefutású Gauss-görbe írja le tanulóink 

képességszintjét. 

 

Szövegértés 6. évfolyam:  

Intézményi átlag: 1569 (1533; 1595) pont, országos átlag 1499 (1498; 1500) képességpont.  

113 olyan intézmény van az országban, ahol szignifikánsan jobb mérést írtak a tanulók 

szövegértésből, míg 1186 iskolában gyengébbet, mint a mi intézményünkben. 

 



Képességeloszlás intézményünkben szövegértésből 6. évfolyamon: 

 

Az alábbi grafikonon jól látszik, hogy szövegértésből csak egyetlen tanuló nem érte el a 6. 

évfolyamon minimumszintnek számító 2-es képességszintet. A tanulók képességszintek 

szerinti százalékos megoszlása ábrából kiderül, hogy diákjaink nagyobb része jobban teljesített 

az országos átlagnál, a grafikon jelentősen eltolódott a magasabb képességszint felé. 

 

Nyolcadik évfolyamon már nemcsak a mérési eredmények érdekesek, hanem a tanulók 

fejlődése is nyomon követhető a 2 évvel ezelőtti mérési eredményekhez képest. 

 



Matematika 8. évfolyam: 

Intézményi átlag: 1691 (1648; 1733), országos átlag 1624 (1623; 1625) képességpont.  

Az országban 168 intézményben értek el szignifikánsan jobb eredményt, míg 1164 iskola 

eredménye gyengébb a miénknél. 

 

Tanulóink képességeloszlása 8. évfolyamon matematikából: 

 

A lenti ábrákon látható, hogy magas volt a 6-os, 7-es képességszinteken lévő diákjaink aránya. 

Jóval magasabb, mint országosan vagy a megyeszékhelyi nagy iskolákban. Viszont 3 

nyolcadikosunk a 2-es képességszinten állt matematikából, ami nyolcadik évfolyamon nem éri 

el a minimumszintet. 



 

Az átlageredmény a tanulók korábbi eredményeinek tükrében: tanulóink a 2 évvel korábbi 

mérésben elért eredményük alapján várható teljesítménye és a ténylegesen nyújtott 

teljesítményük összehasonlítása alapján szintén az országos trend felett teljesítettek 

matematikából. 

 

Intézményünk hozzáadott értékét a tanulók komplex fejlődés-modellje is mutatja. Sötét színnel 

jelölték azokat a tanulókat, akik eredménye matematikából szignifikánsan eltér a 2 évvel 

ezelőtti eredménye alapján várható teljesítményszinttől. Csak 4 nyolcadikosunk esetében 



tapasztalhattunk jelentős romlást, viszont nyolcan jelentősen fejlődést produkáltak 

matematikából. 

 

Tanulóink képességeinek átlagos fejlődése az alábbi grafikonnal írható le, melyen jól látható, 

hogy az elvártnál kissé nagyobb mértékű fejlődést tapasztalhattunk matematikából. 

 

Matematikából az utóbbi évek tekintetében nyolcadik évfolyamon a következőképpen alakultak 

intézményünk mérési eredményei: 



 

2019-ben két végzős osztályunk volt. A 8. a osztály két tanítási nyelvű, a 8. b osztály általános 

tantervű osztály. A 8. a-ban nagyobb különbségek mutatkoztak a tanulók mérési eredményei, 

matematikai képességei közt, a medián a két tanítási nyelvű osztályban majdnem 140 ponttal 

magasabb. 

 

Szövegértés 8. évfolyam: 

Intézményi átlag: 1655 (1610; 1711), az országos átlag1608 (1607; 1610) képességpont. 

Szövegértésből az országban 877 intézmény gyengébben teljesített nálunk, és csak 167 

intézményben születtek jobb eredmények. Szembetűnő, hogy a megyeszékhelyi általános 

iskolák közül csak 18 iskola volt szignifikánsan eredményesebb a miénknél. 



 

Képességeloszlás szövegértésből: 

 

Az évfolyamon belül nagy a szórás, a legmagasabb képességszinteken hat végzősünk állt 

(százalékosan az országos átlag duplája), viszont szövegértésből is vannak diákok, aki nem 

érték el a minimális, azaz 3-as képességszintet. 



 

 

Átlageredmény a tanulók korábbi eredményeinek tükrében: tanulóink a 2 évvel korábbi 

mérésben elért eredményük alapján várható teljesítménye és a ténylegesen nyújtott 

teljesítményük összehasonlítása alapján kissé az országos trend felett teljesítettek 

szövegértésből is. 

 

A tanulók komplex fejlődésmodellje szövegértésből a következőképpen alakult:  



 

A fenti ábrán látható, hogy a jó mérési eredmény ellenére csak 1 tanuló szövegértése fejlődött 

szignifikánsan, míg 5 tanuló esetében nem érték el a mért eredmények a várható szintet. 

A tanulók szövegértésének fejlődése 2017 és 2019 között az alábbi grafikonon látható, ebből 

kiderül, hogy az átlagosnál nagyobb mértékű fejlődést tapasztalhattunk szövegértésből is.  

 

Nyolcadikosaink szövegértése az utóbbi öt évben a következőképpen alakult: 



 

A két párhuzamos osztály közül a 8. b osztályban nagyobb a szórás szövegértésből. Az általános 

tantervű osztályban a legjobban teljesítő tanulók magasabb képességszinten álltak, mint a 

kéttannyelvű osztályban.  Viszont a 8. b-sek mediánja közel 120 ponttal alacsonyabb, és a 

leggyengébbek itt nem érték el a 3-as szintet. 

 

  

 


