
Kompetenciamérés eredményeinek elemzése 6. évfolyam 

matematika 

A 2015/2016-os tanévben elért eredményünk 1537 képességpont a konfidencia-intervalluma 

(1487; 1579) képességpontok között van. Biztonsággal azt jelenthetjük ki, hogy a gyerekek 

átlagos teljesítménye az 5%-os megbízhatósági szintet tekintve a két érték között van biztosan. 

Az elért eredményt csak a 8 évfolyamos gimnáziumok teljesítménye haladja meg jelentősen. 

A 2016. évi mérésről 

A mérést a 39 regisztrált tanulóból 37 fő írta meg. 2 fő hiányzás miatt nem teljesítette a 

mérést. A mérésen 90 perc (2x45 perc) alatt 55 feladatot kellett teljesíteni. A mérésen 2 fő 

SNI-s és 7 fő BTMN-es tanuló teljesítette a mérést. 

A  mérés tartalma feladatok típusa szerint: 

Feleletválasztásos feladat: 30  

Többszörös választást tartalmazó feladat: 3 

Sorba rendezős feladat: 0 

Nyílt végű feladat: 22 

Eredményeink 6. évfolyamon matematika tantárgyból 

Feleletválasztást tartalmazó feladat: megoldottság: 95% 

Jó válaszok aránya: 78% 

Rossz válaszok aránya: 17% 

Nincs válaszok aránya: 5% 

Ebben a feladattípusban a tanulóknak a feladat szövege alapján kell előre megadott válaszok 

közül kiválasztani a jó megoldást. A feladat nehézsége az, hogy a tanulónak magának kell 

eldöntenie, hogy hány választ gondol jónak. Az látszik, hogy tanulóink a jó választ 

biztonsággal megtalálják, és viszonylag nem sok a rossz válaszok aránya.   

Többszörös választást tartalmazó feladat: megoldottság 98% 

Jó válaszok aránya: 23% 

Rossz válaszok aránya: 76%  magas 

Nincs válaszok aránya: 2% 

A feladat nehézsége az, hogy a tanulók az első, esetleg második megtalált jó válasz alapján 

nem foglalkoznak azzal, hogy a többi választ kiértékeljék, ezáltal a válasz tipikusan rossz 

minősítést kap. Ezt mutatja a rendkívül magas (76%) arányszám. 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szignifikancia&action=edit&redlink=1


Nyílt végű feladat: megoldottság: 79% 

Jó válaszok aránya: 48% 

Rossz válaszok aránya: 31%  magas 

Nincs válaszok aránya: 21%   magas 

Ez a feladattípus a legnehezebb. A tanulónak gyakorlatilag ugyanúgy mint bármelyik 

matematika órán a szöveges feladatok megoldásánál el kell olvasni, meg kell érteni és meg 

kell oldani a feladatot, értelmezhető módon le kell vezetni. A tanulók harmada tipikus hibákat 

vétett, míg ötöd részük hozzá sem kezdett. Ezek az arányszámok magasak, ezen változtatni 

kell.   

szint szerinti teljesítés 2008-2016 matematika 

 

 

 


