
A 2011-2012. évi országos kompetenciamérés feladatait Szelevényen 7 tanuló írta meg. Az osztályban 

sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési-tanulási magatartási nehézséggel diagnosztizált tanuló nem 

volt. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 1, ez az összes tanulók számának 14,2%-a. 

A tanulók átlageredménye matematika tantárgyból 1441 képességpont, ami az országos 

átlagteljesítmény 96,7%-a. Ha összevetjük ezt az eredményt a községi iskolák eredményeivel (1435 

képességpont), akkor azt látjuk, hogy ezen iskolatípus eredményével gyakorlatilag azonos eredményt 

érték el tanulóink. Ha nem csak a pontokat nézzük, hanem azt, hogy hány olyan iskola van, amelyben 

hasonló a matematika 6. osztályos teljesítmény, akkor a  következőt állapíthatjuk meg: országosan 1548, 

községi iskolák csoportjában 803, közepes községi iskolák csoportjában 522 hasonló teljesítményű iskola 

van az országban. Az országos elemzés szerint is teljesítményünk a közepes községi iskolák 

eredményének felel meg. A kunszentmártoni kistérség eredményénél iskolánk tanulóinak eredménye 

jobb (60 pont ---4%). 

A standardizált képességpontok alapján a felmérést megíró tanulók közül 3 fő – a tanulók 42,8%-a – az 

második szinten, 3 fő – a tanulók 42,8%-a – a harmadik szinten teljesített. Egy fő  - a tanulók 14,2%-a - a 

harmadik negyedik szint határán, az országos elemzés szerint a 4. szinten teljesített. 

Ha ezt a számot összehasonlítjuk a korábbi évek hasonló adatával, akkor azt kell megállapítani, hogy 

örvendetes módon az alsóbb szinteken teljesítők száma kis mértékben csökkent, ezzel egyidőben a 

második és a harmadik szinten levők száma  nőtt. Az előző évekhez hasonlóan a legmagasabb szintre 

csak 1-1 tanuló jut el. Az előző évi matematika jegy alapján elkészített elemzés azt mutatja, hogy az 

elégséges osztályzatú tanulók közül 1 az osztály átlagteljesítményénél gyengébben, a közepes 

osztályzattal rendelkezők közül 2 az átlagnál gyengébben, 2 az átlagon teljesített. 1 közepes tanuló az 

átlagnál jobban, a jó minősítést kapott tanuló az átlagnál minimálisan jobban teljesített. 

Az osztály teljesítményét a korábbi évek eredményeivel összehasonlítva azt látjuk, hogy a korábbi évek 

teljesítményéhez képest növekedés tapasztalható, de sajnos még nem éri el a 2008-as magasabb szintet. 

A tanulók egyéni munkáját vizsgálva a következő megállapításokat tehetjük:  

 A két tanítási órára adott 60 feladat egyértelműen soknak mondható. A gyermekek ennyi 

feladatot elolvasni, értelmezni, megoldani ennyi idő alatt nem tudnak, nem tudhatnak.  

 Feltétlenül meg kell említeni azt a tényt is, hogy a gyermekek az első két órában a magyar 

szövegértéssel foglalkoztak, - ami megint nem kevés – így a harmadik és negyedik órában 

megírásra kerülő matematikára sokan elfáradtak. 

 Törekedtek arra, hogy minél több feladattal foglalkozzanak. A sietség, az idő hiánya 

magyarázhatja, hogy az összes feladat kb. 25%-a maradt megoldatlan, kb. 30-35% lett jól 

megoldva. A többi feladat megoldottsága kisebb nagyobb hiányosságokat mutat. 

 


