
A 2014-es kompetenciamérés eredményei, elemzése  
Matematika 6. osztály 

 
Létszám adatok 

 

osztály Tanulók száma 

 SNI 

tanulók 

Mentesült 

tanulók 

BTMN 

tanulók 

HHH 

tanulók 

Jelentésre 

jogosult 

tanulók 

A jelentés- 

ben 

szereplők 

6. 25 1 0 3 4 24 24 

összesen 25 1 0 3 4 24 24 

 

A jelentésben szereplő tanulók előző év végi matematikajegye 

 

Matematikajegyek Összesen 

 1 2 3 4 5 

Tanuló 0 10 7 5 2 24 

 

Átlageredmények 
Iskolánk átlaga: 1428 (1361; 1490) 

Országos átlag: 1491 (1490; 1492) 

Községek átlaga: 1456 (1454; 1458) 

Kunszentmártoni járás: 1376 (1360; 1394) 

 

Az átlageredményünk az országos átlagnál és a községek átlagánál gyengébb, a 

Kunszentmártoni járásénál azonban magasabb. Az eltérés egyik esetben sem szignifikáns.  

A községi általános iskolák körében hasonló eredményt ért el 778, szignifikánsan jobbat 

293 és szignifikánsan gyengébbet 116 telephely. 

 

 
 

 

 



Képességeloszlás 

Országos  Iskolánkban  Községi telephelyeken 
1. szint alatti 3,1%   0%   4,68% 

1. szint  12,1%   20,8%   16,16% 

2. szint  24,3%   33,3%   26,7% 

3. szint  28,9%   20,8%   27,4% 

4. szint  20,7%   25,0%   17,60% 

5. szint  8,4%   0%   6,0% 

6. szint  2,2%   0%   1,5% 

7. szint  0,4%   0%   0,2% 

 

 
 

6. osztályos tanulóink 39,5%-a nem érte el az úgynevezett alapszintet (ebben a 

korosztályban a 3. sz.), amelynek elérése szükséges ahhoz, hogy a tanuló eredményesen 

tudja alkalmazni képességeit a további ismeretszerzésben és az önálló tanulás során. Jó, 

hogy egyetlen tanuló sem teljesített az 1. szint alatt. 6 tanuló jutott el a 4. szintre, ami az 

előző évi 1 tanulóhoz képest jónak mondható.  

 

 
 



A jelentés lehetőséget ad arra is, hogy az eredményeket a tanulók előző évi matematika 

jegyeinek függvényében vizsgáljuk. 

 

Osztály Előző évi 

mat. jegy 

Minimum Medián Maximum 

6. 

1 - - - 

2 1213 1321 1515 

3 1190 1390 1525 

4 1456 1620 1649 

5 1633 1666 1699 

 

 

A tanulók háttere, otthoni körülményei igen meghatározóak képességeik alakulásában. 

Senki sem tud annyit tenni a gyermek fejlődése érdekében, mint saját szülei. A felmérés 

családi kérdőív segítségével feltérképezte a tanulók otthoni körülményeit, a szülők 

iskolázottságát. 

 

CSH – index alapján várható eredmény: 

Összes telephelyre illesztett regressziós egyenes alapján: 1472  

Községi általános iskolai telephelyekre illesztett regressziós egyenes alapján: 1479  

A tényleges eredményünk egyiktől sem különbözik szignifikánsan. 

 

 
 

 

 Az egyes években elért eredmények összehasonlítása 

 

Az átlageredmények összehasonlítása nem az adott tanulócsoport teljesítményének 

változását méri, hanem az adott év megfelelő évfolyamát hasonlítja egy következő év 

ugyanilyen évfolyamával. Ezáltal nem a tanulók, hanem az iskola eredményességét jelzi, 

bár a kódok alapján az egyéni teljesítmények is nyomon követhetők. 



Év Átlag 

2008 1586 

2009 1504 

2010 1424 

2011 1431 

2012  1372 

2013 1362 

2014 1428 

 

Bár az előző évihez képest az eredmény jobb, de a jelentés szerint a változás nem 

szignifikáns. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A 2014-es kompetenciamérés eredményei, elemzése  
Matematika 8. évfolyam 

 
Létszám adatok 

 

osztály 

Tanulók száma 

Összesen SNI 

tanuló

k 

Mentesült 

tanulók 

BTMN 

tanulók 

HHH 

tanulók 

Jelentésre 

jogosult 

tanulók 

A jelentés- 

ben 

szereplők 

8.a 16 0 0 0 4 16 15 

8.b 16 0 0 3 2 16 16 

összesen 32 0 0 3 6 32 31 

 

A jelentésben szereplő tanulók előző év végi matematikajegye 

 

Matematikajegyek Összesen 

 1 2 3 4 5 

8.a 0 6 4 4 1 15 

8.b 0 10 3 3 0 16 

 

 

Átlageredmények 
Iskolánk átlaga: 1742 (1701; 1778) 

Országos átlag: 1617 (1616; 1618) 

Községek átlaga: 1570 (1568; 1572) 

Kunszentmártoni járás: 1520 (1503; 11543) 

 

A 8. osztályos tanulóink átlagos standardizált képessége a 2014-ben végzett felmérés szerint 

minden vizsgált populációnál magasabb. A községi iskolák között hasonló eredményt ért el 

305, jobb csak 21 és gyengébb 850. 

 

 



Képességeloszlás 

Országos  Iskolánkban  Községi telephelyeken 
1. szint alatti 1,0%   0%   1,6% 

1. szint  5,0%   0%   7,4% 

2. szint  13,8%   0%   17,5% 

3. szint  22,2%   9,7%   24,5% 

4. szint  25,7%   32,3%   24,8% 

5. szint  19,4%   41,9%   16,4% 

6. szint  9,4%   12,9%   6,1% 

7. szint  3,5%   3,2%   1,6% 

 

  Szép teljesítmény, hogy intézményi szinten nincs olyan tanuló, aki a harmadik szintnél    

rosszabb eredményt ért el és 2 tanuló eljutott a 7. szintre is.  

 

 
 

 

A mérés a teljesítményeket nem csak abszolút skálán mutatja be, hanem a tanulók családi 

hátterének függvényében is. A felmérést írók kézhez kapnak egy-egy ún. Tanulói kérdőívet, 

melyben a tanulók szociokulturális hátteréről szerepelnek kérdések.  

CSH – index alapján várható eredmény:  

Összes telephelyre illesztett regressziós egyenes alapján: 1580  

Községi általános iskolai telephelyekre illesztett regressziós egyenes alapján: 1588  

A tényleges eredményünk ennél szignifikánsan jobb. 



 
 

A jelentés 2b ábráját elemezve kitűnik az is, hogy az átlageredmények változása a tanulók 

korábbi eredményének tükrében hogyan változott. Az elért eredmény ezen összehasonlítás 

szerint a vártnál szignifikánsan jobb. 

 

 
 

A tanulók egyéni fejlődése a komplex fejlődési modell alapján: 

A hasonló településen élő, hasonló családi hátterű, hasonló iskolatípusba járó, hasonló nemű 

és 2 évvel korábban hasonló eredményt elérő tanulókkal végzett összehasonlítás szerint a 

tanulóink egyéni fejlődése a vártnál jobban alakult. 



A jelentés lehetőséget ad arra is, hogy az eredményeket a tanulók előző évi matematika 

jegyeinek függvényében vizsgáljuk. 

 

 Előző évi mat. 

jegy 

Minimum Medián Maximum 

 1     -    -    - 

 2 1517 1597 1768 

8.a 3 1709 1739 1779 

 4 1649 1746 1764 

 5 1988 1988 1988 

 1 - - - 

 2 1634 1684 1837 

8.b 3 1840 1882 1970 

 4 1787 1868 1948 

 5 - - - 

 

 



 

Az egyes években elért eredmények összehasonlítása: 

Az átlageredmények összehasonlítása nem az adott tanulócsoport teljesítményének változását 

méri, hanem az adott év megfelelő évfolyamát hasonlítja egy következő év ugyanilyen 

évfolyamával. Ezáltal nem a tanulók, hanem az iskola eredményességét jelzi, bár a kódok 

alapján az egyéni teljesítmények is nyomon követhetők. 

 

Év Átlag 

2008 1597 

2009 1468 

2010 1609 

2011 1506 

2012 1544 

2013 1571 

2014 1742 

 

 
Telephelyünk eredménye az előző évihez viszonyítva szignifikánsan növekedett. 

 

 

 

 

 

 

 



Célok, feladatok: 
 

A matematikai kompetencia hatékonyságának növelése érdekében a szövegértést és a 

matematikai gondolkodást feltétlenül együtt kell fejleszteni. A matematika feladatok 

megoldásakor az első lépés a feladat értelmezése, ehhez értő olvasás kell. A logikus 

gondolkodás és szövegértés kialakítása nem csak a matematika és a magyar tantárgy feladata, 

szorosan összefügg a többi tantárggyal is. 

A lemaradó tanulóknak az eddigi gyakorlatnak megfelelően korrepetálást, felzárkóztatást kell 

szervezni, és továbbra is lényeges a jól teljesítők számára a tehetséggondozás, tanórai és 

tanórán kívüli fejlesztés. 

A hatodik évfolyamon az 1. képességszinten teljesítő tanulók célzott fejlesztése, illetve 

arányuk csökkentése a következő évek fontos feladata.   

Törekedni, kell a képességszintek 5-6-7. szintek felé nyújtására. 

Képességfejlesztő feladatokból álló feladatbank létrehozása 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cserkeszőlő, 2015.06.23.                                                      Tóth Károlyné 

 

 


