
2015-ös OKÉV MÉRÉS ÉRTÉKELÉSE 

A  2007/2008. tanévtől kezdődően a 6. 8. és 10. évfolyamos tanulók  teljes körében 
felmérik a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást. 

A mérésben alkalmazott feladatok nem a tudástartalom elsajátításának mértékét 

mérik, a felmérés nem az adott tanévi tananyag ismeretanyagának számonkérése, 

hanem azt vizsgálja, hogy a diákok a közoktatásban és a hétköznapi életükben addig 

elsajátított ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett 

feladatok megoldásában. 

A matematikai eszköztudás területén az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű 

szituációban megjelenő probléma matematizálását, megoldását és a megoldás 

kommunikálását kérik a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve 

(mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban 

és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége). 

A jelentésekből a fenntartó, az intézmény vagy a telephely vezetése, tanárai, tanulói 

és a szülők objektív képet kaphatnak arról, hogy az adott iskola tanulói milyen 

eredményeket értek el szövegértésben és matematikában az országos 

eredményekhez és a különböző diákcsoportokhoz képest. Hol helyezkednek el a 

képességskálákon és a képességszinteken? Hogyan változott a telephelyek 

eredménye az előző kompetenciamérésben tapasztaltakhoz képest? Milyen 

eredményt ért el a telephely a tanulók családi hátteréhez viszonyítva? stb. 

Az Országos kompetenciamérésben megragadható egy olyan fontos 

teljesítménymutató, amely az iskola egyik alapvető céljával, a tanulók mindennapi 

életben való boldogulásával függ össze, így hangsúlyos szerepe van az 

önértékelésben is. A modern, tudás alapú társadalomban ugyanis nagyon 

sebezhetővé válhat és a társadalomból könnyen kirekesztődhet az, aki nem képes az 

új ismeretek hatékony elsajátítására és a gyorsan változó világhoz való 

alkalmazkodásra. A jó szövegértési képesség és a matematikai eszköztudás a 

további tanulásnak, az új tudástartalmak megismerésének és elsajátításának 

elengedhetetlen feltétele. 

 

 



Mi a kompetencia? 

 Az a képességünk és hajlandóságunk, hogy a bennünk lévő tudást 

(ismereteket, képességeket és attitűdbeli jellemzőket) sikeres problémamegoldó 
cselekvéssé alakítsuk. A kompetencia alapú oktatás ma olyan cél, amely alapvetően 
átalakítja az iskoláról,a tanításról és tanulásról való gondolkodást. 

 Miért olyan fontos ez a mérés? Miért foglalkozunk ennyit vele? 

Egyik oka, hogy az általános iskolák esetében ez az egyetlen olyan mérés, amelynek 
segítségével szembenézhetünk az eredményeinkkel, össze tudjuk hasonlítani 
magunkat a hasonló iskolákkal. 

 Másrészt olyan adatok, oksági összefüggések birtokába juthatunk, amelyek 
felhasználásával jobbá, eredményesebbé tehetjük az oktatásunkat.  

Ma, amikor csökken a gyereklétszám, létérdekünk, hogy jó eredményeket mutassunk 
fel, amelyek arra indítják a szülőket, hogy hozzánk írassák be gyermekeiket. 
Mindnyájan végig gondolhatjuk, hogy személyes sorsunkban milyen következményei 
lehetnek. 

A tanulók teljesítményét meghatározza a családi háttér.  A CSH- index értékét a 

tanulói kérdőív néhány kérdésére adott válasz alapján számítják ki. Ezek a kérdések 

a családi háttér jellemzésére alkalmasak pl.: 

• az otthon található könyvek száma, 

• a szülők, kiemelten az anya iskolai végzettsége, 

• a család anyagi helyzete, 

• a család birtokában lévő anyagi javak, 

• tanulást segítő eszközök, 

• családi programok, 

• kulturális tevékenységek 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. ÉVFOLYAM 

1. 225 megyeszékhelyi iskolából 26-an írták tőlünk jobbat. Ez 10 %-ot jelent 

2. Szignifikánsan jobbat írtunk az országos, általános iskolások, városi iskolások 

eredményétől 

3. Az iskolánkban elért leggyengébb képességpont magasabb bármelyik 

összehasonlítási csoporttól. A legjobb eredményt elérő tanulónk kiemelkedően 

jó eredményt ért el. 

4. A dián a legalacsonyabb és legmagasabb képességpontok jelennek meg a 

különböző csoportokban. 

5. A két osztály együttes eredménye egyénekre lebontva.. 

A továbbhaladás feltétele a 3. szint elérése. 9 fő nem teljesítette. Ez sok 

magunkhoz képest. 

6. Osztályokra lebontva: 6.a 3 fő 6.b: 6 fő nem rendelkezik a továbbhaladási 

szinttel. 

7. %-os eloszlást mutatja be a dia szintekre lebontva és az összehasonlítási 

csoportokhoz képest 

8. A kér osztály egymáshoz viszonyított eredménye alsó és felső 

értékhatárokkal. A 6.a osztály jobb eredményt ért el. 

9. A két osztály egyéni matematika jegye és az elért képességpontszám 

grafikonja. A 6.a-nál az osztályzathoz rendelt képességpontok magasabbak. 

 



 

 

 

 

 8. OSZTÁLY 

1. 201 megyeszékhelyi nagy ált. iskolából 23-an értek el jobb eredményt.  

Ez 11 %. 

2. Szignifikánsan jobbat írtunk az országos, városi, budapesti iskolák 

eredményeitől. 

3. A legtöbb képességpontot elért tanulónk kiemelkedő eredményt ért el a 

viszonyítási csoportokhoz képest. 

4. A két osztály együttes teljesítménye: A továbbhaladás feltétele a 4. szint 

elérése. Ezt 7 fő nem tudta teljesíteni. 7fő pedig a határvonalon helyezkedik el. 

5. Osztályokra lebontva látható a 8.a osztály gyengébb teljesítméne. 

6.  A két osztály egymáshoz viszonyított eredménye a minimum és maxmum 

képességpontokkal. 

7. %-os eloszlást mutatja be a dia szintekre lebontva és az összehasonlítási 

csoportokhoz képest 

8. A két osztály egyéni matematika jegye és az elért képességpontszám 

grafikonja 

9. 2013-ban és 2015-ben elért képességpont- különbséget hasonlítja össze a 

grafikon.  

A 8.a –ban 2 főnek nem sikerült javítania a 2013-as eredményén, a 8.b-ben 1 fő 

rontott a 2013-as eredményéhez képest. Összességében a 8. b osztály javítási 

aránya igen kedvező. 



Mind a két évfolyam matematikából jobb eredményeket ér el évről évre, mint a 

magyar felmérés eredménye. 


