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Országos kompetenciamérés értékelése 

Intézményi, telephelyi, tanulói jelentések elemzése 

Szövegértés 

 2013  

6. osztály 

  

A 2012/2013-as tanévben 23 tanulóval végeztük el 6. osztályban a kompetenciamérést.  

Ebből egy tanuló BTMN-es, ami a táblázat adatiból nem tűnik ki. 
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Az osztály jelenlegi formájában csak a 2012/2013-as tanévtől dolgozik együtt, ugyanis ekkor 

került be öt tanuló a tiszasasi tagintézményből. Ezek a tanulók sokkal lassabban dolgoztak az egész 

tanév folyamán, mint a cserkeszőlői gyerekek. Hozott jegyeik alapján közepes és jó képességűek, 

teljesítményük alapján azonban a minimum-közepes szintet tudták teljesíteni. Sajnos ez a 

felmérésben elért eredményükön is látszik, hiszen mindannyian a 2. képességszinten teljesítettek. 

Azok a tanulók, akik tanulmányaikat első osztályos koruktól a cserkeszőlői iskolában végezték 

jobb képességűek, bár kiemelkedő közöttük sincs. Eredményeik jóval elmaradnak az elvárttól, ami a 

negatív hozzáállásukkal magyarázható. Ezek a gyerekek nem vették komolyan a felmérés megírását, 

mint ahogy az év közbeni dolgozatokét sem. Jellemző rájuk, hogy hozzá sem kezdenek a feladatok 

nagy részéhez, üresen adják be a témazáróikat. 

Amíg a munkához való viszonyuk nem változik, addig eredményeik is nagyon gyengék lesznek.  
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Az eredmények megoszlása különbözik az országos átlagtól. Ugyan az 1. szint alatt nincs 

tanulónk, és az 1. szinten is kevesebb a gyerek, mint az országos átlag, de az 2. szinten lévő tanulók 
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száma sokkal magasabb, szinte az osztály fele. A 3. szinten is kevesebb a gyerek, mint az országos 

átlag, holott ezt a szintet kell teljesíteni 6. osztály év végére A 4. szinten lévő tanulók aránya jó, az 5. 

6. és 7. szinten nincs tanulók. Ebből következik, hogy a jobb képességű tanulók aránya jóval 

alacsonyabb, mint az országos átlag.  

ÁTLAGEREDMÉNYEK A CSH-INDEX TÜKRÉBEN 

Tényleges eredmény 1392 

Az összes telephelyi adat alapján várható eredmény 1467 

Az összes községi telephelyi adat alapján várható eredmény 1462 

 

AZ ÁTLAGEREDMÉNY VÁLTOZÁSA 

Év A mi eredményünk Országos átlag Különbség 

2013. 1392 1497 -105 

2012. 1360 1472 -112 

2011. 1358 1465 -107 

2010. 1461 1483 -22 

2009. 1431 1489 -58 

2008. 1559 1550 +9 
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7.1.2. Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szelevényi Tagintézmény 6. osztály 

TÓTH EMMA 

 
ÁTLAGEREDMÉNYEK 

Iskolánk átlaga:                                 1402 

Országos átlag:                                  1497 

Községek átlaga:                               1428 

 kis községek:                                1404 

 közepes községek:                        1423 

 nagy községek:                             1452 

 

A fenti átlageredmények azt mutatják, hogy iskolánk 6. osztályos tanulóinak képességei megközelítik 

mind az országos, mind a községek átlagát. 

 

 

A TANULÓK KÉPESSÉGELOSZLÁSA AZ EGYES RÉSZPOPULÁCIÓKBAN 

   min./5-ös   

     perc. 

  25-ös perc.      átlag 

(konf. int.) 

 75-ös perc.   max./95-ös  

       perc. 

Iskolánk 

 

1104 1332 1402 

(1300; 1479) 

1491 1562 

Országosan  

 

1106 1282 1497 

(1496;1498) 

1649 1830 

Községi ált. 

isk.  

1103 1277 1428 

(1426;1430) 

1570 1766 
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A TANULÓK KÉPESSÉGSZINTEK SZERINTI SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA  

Összehasonlítás azt mutatja, hogy a 2012/2013-as tanévben a szelevényi 6. osztályos tanulók 

képességszintje hogyan viszonyult a községi és országos iskolák tanulóinak képességszintjéhez. Annál 

eredményesebb, minél alacsonyabb a % érték az alacsonyabb képességszinteken.  

 1.szint  

alatti 

1. szint 2. 

szint 

3. szint 4. szint 5. szint 6. 

szint 

7. 

szint 

országos 

 

1,6% 7,7% 16,0% 23,1% 23,8% 18,2% 8,0 % 1,5% 

községi 

 

3,0% 12,2% 21,5% 25,3% 21,4% 11,9% 4,1% 0,6% 

iskolánk 

 

0% 10% 30,0% 30,0% 30,0% 0% 0% 0% 

 

1. szint alatt lévő tanulónk nem volt, célunk ennek az eredménynek a megtartása. Az első, második 

szinten lévő tanulók aránya magasabb az országos átlagnál, a feladatunk lesz ezen javítani. 

Feladatunk továbbá a harmadik, negyedik szinten lévő tanulók egy szinttel feljebb juttatása. 

Probléma, hogy 5., 6., 7. szinten lévő tanulónk nem volt. 

 

AZ EGYES ÉVEKBEN ELÉRT EREDMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 2008  2009 2010 2011 2012 2013 

Iskola 

átlaga 

1485  

(1314;1621) 

1444  

(1341;1534) 

1265 

(1196;1327) 

1337 

(1292;1392) 

1453 

(1367;1559) 

1402 

(1300;1479) 

 

Ez a kompetenciamérés nem longitudinális mérés, hanem mindig azonos évfolyamon mér. Csak arra 

ad lehetőséget, hogy az iskola teljesítményváltozását mérje, és nem a tanulókét.  

A 2010. évi eredményeink voltak a legalacsonyabbak, a következő két évben növekedés volt 

tapasztalható. A 2013. évben ez a növekedés megtorpant, a következő tanévben hangsúlyt kell 

fektetni a szövegértés gyakorlására. 

 


