
SZÖVEGÉRTÉS 

6/a, 6/b osztály 

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma) 6. 

osztályosaink tekintetében (1408) némileg jobb, mint a kis községek általános iskoláiban (1404). Viszont 

gyengébb az országos átlagnál (1488), leginkább közelít a községi iskolák eredményéhez (1424). Jobb, 

mint a Kunszentmártoni Járásban (1366). 

Képességeloszlás tekintetében a telephelyi jelentésről látható, hogy a két osztályt tekintve nem volt az 1. 

szint alatti teljesítményt nyújtó tanuló, de a 7. szintet sem érte el senki. 

A tanulók 13,2%-a teljesített 1. szinten, 23,7%-a 2. szinten. 

A legtöbben, 42,1% teljesített a 3. szinten, 10,5% a 4. szinten, és 10,5% az 5. szinten. (Vagyis 1-1 tanuló 

majdnem elérte az ötödik, illetve a hatodik szintet.) 

 

 

Ez azt tükrözi, hogy a tanulóknak több mint fele közepes képességű.  

A tényleges és a várható eredmény nem különbözik egymástól szignifikánsan. 



Ha az utóbbi évek átlageredményének alakulását nézzük meg a 6. évfolyamokon, a következő kép 

mutatkozik: 

2011-ben, 2012-ben, 2013-ban gyengébb eredmények születtek, 2014-ben született ennél jobb eredmény, 

mint a 2015-ös. 

/2011:1358, 2012:1360, 2013:1392, 2014:1420, 2015:1408/ 

Ha az említett években megnézzük a képességeloszlásokat, azt láthatjuk, hogy egyik évben sem teljesítettek 

tanulóink az 1. szint alatt, de a 7. szinten sem. 

2013-ban mindössze 1 tanuló teljesített az 1. szinten, a többi években 3 vagy 4 tanuló. 

2012, 2013, 2014-ben egy tanuló sem érte el a 6. szintet, 2011-ben és 2015-ben 1-1 tanuló majdnem teljesen 

elérte. 

2012-ben nem volt az 5. szintet elérő tanuló sem. 

A legtöbb évben a 2.3. és 4. szinten, tehát jó közepes eredménnyel teljesítettek tanulóink. 

A képességelosztást tekintve a két osztályra vonatkozóan megállapítható, hogy a 6/a osztályban több a jó 

képességű tanuló, a 6/b osztályban pedig a közepes és gyenge képességű tanuló száma több. 



Ebből következik, hogy a 6/a osztály szövegérté eredménye a jobb. 

  



A nyílt végű feladatok megoldottsága: 

 

 

 

A sorba rendezéses feladatok megoldottsága: 

 

A feleletválasztós feladatok megoldottsága: 

 

 

 

 

A feleletválasztós feladatok megoldottsága: 

  



A feladatok százalékos megoldottsága a tartalmi keret szerinti felosztásban 

Nyílt végű feladatok 

 

  



Sorba rendezéses feladatok 

 

  



Feleletválasztásos feladatok 

 

  



Nyílt végű feladatok 



 


