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A 2014-es kompetenciamérésről 
     -szövegértés 

6. évfolyam eredménye: 1495 (1447; 1545)  országos átlag: 1481 (1480; 1482) 

8. évfolyam eredménye: 1550 (1502; 1584)  országos átlag: 1557 (1556; 1558) 

 
Az adatok értékelése alapján elmondható, hogy az intézmény eredménye nem különbözik 

szignifikánsan az országos átlagtól, s ez elmondható a tanulók CSH-indexének tükrében is. Vagyis a kapott 
iskolai eredmény nem különbözik szignifikánsan a várttól. Mindnyájan örültünk a 2013-as nagyon magas 
eredményünknek  - sajnos alig kapott fórumot -, de már akkor is tudtuk és számítottunk arra, hogy a 2014-es 
eredményeink csak az országos átlagot érik el majd. Be is igazolódott a meglátásunk. 
 Évek óta tapasztalható, hogy egy jobb eredményű évet egy gyengébb követ; s már a tavalyi évben is 
jeleztem: a gyermekeket nevelő-okító tanári kar összetétele évekre visszamenőleg alig változott. Így hiszem, 
hogy a kompetenciamérés eredménye az adott évfolyam értelmi képességeit és hozzáállását (motiváltságát 
és fegyelmét) jelzi elsősorban a tanári munkán túl. 

Hogy mennyire gyengécske ez az eredmény az előző év teljesítményét tekintve, azt jól példázza a 
következő ábra:                                  

        2014          2013 
 

 
 

A 6. (ez évi 7. évfolyam) 113 képességponttal gyengébben teljesített, mint az előző évi 6. évfolyam; 

a 8.-osokat tekintve ez a képességpont-romlás: 97. Kicsit szépíti az eredményt az, hogy a minimum szintet 
el nem érő tanulóink aránya az országos átlag alatti:  

             iskolánk       országos      településtípus 

 

Az iskolát minősítő mérés előkészítésében minden szakos kolléga részt kell hogy vállaljon. A 
tanított tárgyainkon keresztül mindannyiunk munkája benne van. Minden tanórán szükség van az olvasás 
gyakorlására, a lényegkiemelésre, a vázlat írására, 7. osztálytól a jegyzet készítésének tanítására. Alapvetően 
a jó (gyors és pontos) olvasásra kell megtanítanunk a diákjainkat, valamint a következtetés logikájára. Ez 
pedig mindannyiunk feladata, vagyis mindannyiunk feladata kellene, hogy legyen.  

A társadalomtudományi munkaközösség ez évben is felvállalta a Móra-mérést a 7. évfolyamon: a 
tanult humán ismeretanyag összekapcsolása, rendszerezése, a lényegkiemelés és maga az olvasás is segíti 
tanulóinkat képességeik erősödésében. A felkészítést Vodila Józsefné és Medvéné Szöllősy Viktória 
végezte, valamint az ének és rajz szakos kollégák segítettek a tantárgyaik keretein belül. A gyengébb 
képességű tanulóink számára a fejlődést a korrepetálási órák biztosították. Minden évfolyamon szükség 
volna magyar tárgyból a korrepetálási órákra, hogy a tanulók hiányos olvasási, írási és szövegértési 
képességét pallérozzuk. Sajnos az iskola nem tudta ezt a feladatot hiánytalanul megoldani: hetedik és 
nyolcadik évfolyamon nincsenek ilyen órák. (Mind a tanári, mind a tanulói leterheltség miatt nagyon nehéz 
időben megvalósítani a korrepetálási órákat.) Igaz, a tanulók leterheltsége óriási, de minden osztályban 
vannak nagyon gyenge képességekkel bíró tanulók, akik számára a heti egy óra kiscsoportos foglalkozás 
tudná esetleg biztosítani a fejlődést. Humán tárgyaknál a tanórai differenciálást sok esetben nehéz 
megoldani, jobbára a házi feladatok differenciálására van mód. Olyankor azonban az ellenőrzés nehézkes.  



Bővebben iskolánk a 2014-ben végzett 6.-osainak  eredményről: 

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

Iskolánkban:  1495 (1447;1545)  (14 képességpont) 

(Tavaly 111 képességponttal volt magasabb az országos átlagnál.) 

Országosan:   1481 (1480;1482) 

Általános iskolák:  1474    (21 képességpont) 

Megyeszékhelyi ált. isk.: 1522  

  

Országosan 1271 iskola teljesített hozzánk hasonlóan, 536 gyengébben, 296 jobban, 
a megyeszékhelyi általános iskolák összevetésében a kép: 169 iskola eredménye hasonló, 21 gyengébb 
eredményű, és 53 iskoláé jobb. 
 

 
 

 

 

 



 

6. évfolyamon alapszintként a 3-as szintet határozza meg a mérés mint azt a képességszintet, amely 
biztosítja a további ismeretszerzéshez és boldoguláshoz való szükséges alapot: országosan a tanulók 26,3%-
a nem érte el ezt a szintet, a mi iskolánkban ez az érték 22,5%.  1. szinten két tanuló teljesített, a 2. szinten 
hét tanulónk.  Kilenc tanulónk esetében tehát komoly problémával állunk szemben: nem rendelkeznek a 
továbbhaladáshoz szükséges szövegértési képességekkel.  (7. évfolyamon nincs magyarból korrepetálás.) 
Országosan a tanulók 49,7%-a teljesített 3. és 4. szinten, a mi iskolánkban a tanulók 52,5%-a. 5. és 6. 
szinteken tanulóink 25%-a teljesített. (Ez 2 %-kal több az országos értéktől.) 

 

Azt is tudnunk kell, hogy a legjobban teljesítő tanulónk további hét tanulóval együtt a tavalyi 
tanév végén felvételt nyert a miskolci hatosztályos gimnáziumok valamelyikébe. Ez azt 
jelenti, hogy 8 jó képességű tanulót vesztettünk: a jelenlegi 7. a osztályban nem is  maradt 
olyan tanuló, aki a szövegértést 5-ös vagy 6-os szinten teljesítette.  

 Azt gondolom, hogy nagy-nagy összefogásra van szükségünk a tanulók fejlesztése 
érdekében, továbbá azért, hogy ennek az évfolyamnak a nyolcadikos kompetenciaeredménye 
az országos szint körül maradjon. 

 

 Mit tehetünk?  

Miután a kompetenciamérés eredményét a következő év februárjának végétől ismerhetjük 
meg, így a fejlesztés szempontjából hosszabb és hatékonyabb félévet erre alapozva nem 
tudjuk kihasználni. Ezért már a tanév elején úgy kellene szerveznünk a foglalkozásokat, 
hogy a gyenge képességű gyermekeket –akár kényszerítő erővel is- munkára bírjuk.  
Minden tanuló tanórai keretben megismeri saját eredményét, szembesül hibáival. 
(informatikaóra, osztályfőnöki óra) 
 Minden évfolyamon kötelező jellegű korrepetálás heti egy alkalommal azok számára, 
akik 3. szint alatt teljesítettek. 
Feltétlenül meg kell nyerni ügyünknek a szülői közösséget: ezerszer is hangoztatnunk kell, 
hogy a felsős gyermekekre is elengedhetetlen az odafigyelés, az ellenőrzés. 
A nevelőtestületnek a tanórák heti-, napirendjét is jobban át szükséges gondolnia, azt, hogy a 
korrepetálási órákkal tárgyi ismeretanyagot akar-e erősíteni, vagy készségeket, képességeket 
akar-e fejleszteni. Az interneten bárki számára elérhetők a feladatok, azok megoldásai – 



félévenként tantárgyakként és osztályonként kettőt kötelező jelleggel megoldatni és 
kiértékelni –ez minden szakos kolléga feladata lenne. 
Szövegértési jellegű házi feladatok adása minden tárgyból havi egy alkalommal.  Annak 
közös megbeszélése és javítása. 
 
 
Bővebben iskolánk a 2014-ben végzett 8.-osainak  eredményről: 

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

Iskolánkban:  1550 (1502;.1584)  

Országosan:   1557  (1556; 1558) 

Általános iskolák:  1540 

Városi általános iskolákban:  1531     

Megyeszékhelyi ált. isk.: 1587  

 

 

 

A két ábrából látható, hogy hol állunk. 



 

A tanulói képességeloszlást tekintve a minimumszint 70 képességponttal magasabb volt az 
országos átlagtól; a maximum képességpont pedig 60 képességponttal.  

Dicséretes, hogy szint alatt és 1. szinten teljesítő tanulónk nem volt, viszont szomorú az a 
tény, hogy 14 tanuló, a tanulók 44,4%-a nem érte el a 4-es szintet. 

 

A képességszinteket tekintve 8. évfolyamon alapszintként a 4-es szintet határozza meg a 
mérés mint azt a képességszintet, amely biztosítja a további ismeretszerzéshez és 
boldoguláshoz való szükséges alapot: országosan a tanulók 36,3%-a nem érte el ezt a szintet, 
a mi iskolánkban ez az érték nagyobb: 44,4%. Ami javunkra írható, hogy 13 tanuló, azaz 
40,7%  a 3. szintben található. Országosan a tanulók 54,4%-a teljesített 4. és 5. szinten, a mi 
iskolánkban a tanulók 44,4%-a. A 6. és 7. szinteken tanulóink 11,1%-a teljesített. 

A tanulók eredményeit összevetették a két évvel korábbi eredményükkel: az elvárt 
eredménynek megfelel a kapott érték, vagyis összességében a gyerekek a vártnak 
megfelelően teljesítettek. 

 



 

OKÉV MÉRÉS ÉRTÉKELÉSE 

Matematika 

 

8. ÉVFOLYAM 

Iskolánk besorolása megyeszékhelyi közepes általános iskola. Az országban összesen 82 ilyen intézmény 
van. 11 ért el nálunk jobb eredményt. 

Iskolánk átlaga:  1615 

M. székh. közepes ált isk:  1587 

Országos átlag:  1617 

A tanulók képesség eloszlási intervalluma:   1357-től  1950-ig terjed 

Országos képesség eloszlási intervalluma: 1287-től  1952-ig terjed 

Két, lényegesen különböző összetételű osztálya volt intézményünknek. 

Az a/ osztály mediánja:  1695 

Az b/ osztály mediánja: 1509 

A biztos tovább haladáshoz el kell érni a 4. szintet. Ez az a/ osztályban 3 főnek nem sikerült, míg a b/ 
osztályban 3 fő tudta csak teljesíteni. 

Az a/ osztályban 1 tanuló kivételével mindenkinek sikerült javítani az előző felmérési eredményén. A másik 
osztályban is sikerült több tanulónak magasabb szintet elérnie. 

CSH-index alapján a tanulóink az elvárt eredményt hozták. 

 

6. ÉVFOLYAM 

Iskolánk besorolása megyeszékhelyi közepes általános iskola. Az országban összesen 82 ilyen intézmény 
van. 9 ért el nálunk jobb eredményt. 

Iskolánk átlaga:  1512 

M. székh. közepes ált isk:  1482 

Országos átlag:  1491 

A tanulók képességeloszlása: 1194-től  1929-ig terjed 

Országos képességeloszlása: 1203-től  1790-ig terjed 

A biztos tovább haladáshoz el kell érni a 3. szintet. A továbbhaladási szintet a két osztályban 14 tanuló nem 
érte el. Iskolánkban ilyen nagy létszámra még nem volt példa. Ez a tanulóink 30 %-át jelenti. Az országos 
40 % ettől rosszabb. 

Az a/ képesség eloszlási intervalluma:  1299-től  1929-ig 

 Az a/ képesség eloszlási intervalluma: 1194-től 1766-ig 

Az a/ osztályban 4 fő, a b/ osztályban 10 fő nem érte el a továbbhaladási szintet. 

CSH-index alapján a tanulóink az elvárt eredményt hozták. 



 

 

 

 

  

  

  


