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A 2017 - es OKÉV mérés értékelése 

 

2017. május 24-én tizenötödik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. A 
felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának 
felmérése mellett a pedagógiai mérésértékelés módszereinek terjesztése, valamint az iskolák 
és fenntartóik számára a helyi szintű értékeléshez szükséges adatok biztosítása volt. 

Az országos mérések keretében minden tanévben mérni, értékelni kell a nevelési - oktatási 
intézményekben folyó pedagógiai tevékenységet, különösen az alapkészségek, képességek 
fejlődését a 6., a 8. és a 10. évfolyamon valamennyi tanuló esetében.  
A 6., a 8. és a 10. évfolyamos tanulók az ország összes iskolájának valamennyi telephelyén 
ugyanabban az időpontban és azonos körülmények között. Ennek során egy kétszer 45 perc 
hosszúságú matematikai és egy kétszer 45 perc hosszúságú szövegértési tesztet oldottak meg.  
A tesztek olyan matematikai eszköztudást és szövegértést mérő feladatokból álltak, amelyek 
elsősorban nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását mérik, hanem a tanulóknak azt a 
képességét, ahogyan a tanultakat valódi problémák, megoldandó helyzetek kapcsán 
alkalmazni tudják. 
 
A matematikai eszköztudás magában foglalja: 
• az egyénnek azt a képességét, amelynek segítségével megérti és elemzi a matematika 
szerepét a valós világban; 
• a matematikai eszköztár készségszintű használatát; 
• az elsajátított matematikai tudás valós élethelyzetekben való alkalmazásának igényét és az 
erre való képességet; 
• a matematikai eszközök használatát a társadalmi kommunikációban és együttműködésben az 
egyén életkorának megfelelő szinten. 

 

A jelentésekből a fenntartó, az intézmény vezetése, tanárai és a szülők objektív képet 
kaphatnak arról, hogy az adott iskola milyen eredményeket értek el szövegértésben és 
matematikában az országos eredményekhez és a különböző diákcsoportokhoz képest. 

 

 

 

 

 



6. évfolyam – matematika 

 

1.) A 330 megyeszékhelyi általános iskolából 46-an írtak tőlünk jobbat, ez 14 %-ot jelent. 

2.) Iskolánk tanulóinak átlageredménye: 1518, ez az eredmény az országos (1497) valamint a 
városi általános iskolák (1476) átlagától is magasabb. 

 



3.) Az iskolánkat ábrázoló oszlop hosszú, ami azt mutatja, hogy a tanulók összetétele 
heterogén. A legkevesebb pontszámot elérő diák az országos legkevesebb pontszámtól is 
rosszabbat ért el. Ugyanakkor az iskolánkban a legtöbbet író diák magasabb pontszámot ért el, 
mint az országosan megírt legtöbb pontszám. 

4.) Az iskolánkban elért legmagasabb pontszám (1822) több, mint a megyeszékhelyi általános 
iskolákban elért legnagyobb pontszámnál. 

 

A 6. évfolyamon a 3. képességszint az a minimális szint, amelyet szükségesnek 
tekintünk a további ismeretek szerzéséhez és a mindennapi életben való boldoguláshoz az 
adott korosztály sajátosságait is figyelembe véve. A következő két ábráról leolvasható hol 
találhatók a tanulók a képességskálán. 

 

 



5.) A tanulók közül 1 diák, aki 1. szint alatt teljesített. Országosan a tanulók 4,1 %-a teljesített 
így. 

6.) A diákok kb. 33 %-a nem érte el a 3. képességszintet. (6. a: 6 fő, 6. b: 7 fő) Az alapszintet 
országosan a diákok kb. 38 %-a nem teljesíti. 

7.) Az is jól látható, hogy kiemelkedő eredményt nem értek el, senki nincs a 6. és a 7. szinten. 

8.) Az előző évekhez képest nincs szignifikáns változás a 2017. évi eredményekben. 

 

A képességeloszlás osztályonként 

 

 

 

 

 

 

 



10.) A 6. a osztályban a minimum és a maximum érték kicsit magasabb a 6. b osztályhoz 
képest.  

11.) A 3. szint alatt alatt a 6. a osztályba járó diákok 33 %-a, a 6. b osztályba járó diákok 
39%-a van. 

12.) A 4. és 5. szinten összesen 6. a osztályba járó diákok 27 %-a, a 6. b osztályba járó diákok 
32%-a van. A 6. és a 7. szintet az évfolyamon senki nem érte el.  

 

Átlageredmények a CSH-index tükrében 

Az eredmények megítélése a CSH-index tükrében: „Semmi sincs akkora hatással a gyermek 
fejlődésére, mint a saját szülei, habár az oktatási intézmények egyik fő feladata éppen a 
hátrányos helyzetű gyerekek tanulási esélyeinek javítása. Éppen azért a telephely 
teljesítményének megítélésekor a családi hátteret is figyelembe véve tegyük mérlegre a 
tanulók eredményeit.” (OKM útmutató) 

 

 

13.) Iskolánk a CSH-index országos határát jelző egyeneshez közel található, a tanulóink a 
várakozásnak megfelelően teljesítettek. Tehát a várható eredmény és a tényleges eredmény 
nem különbözik szignifikánsan. 

 

 

 

 

 



8. évfolyam – matematika 

 

 

1.) 328 megyeszékhelyi általános iskolából 24-en írtak tőlünk jobb eredmény, ez kb. a 7%-ot 
jelent. 

2.) Iskolánk tanulóinak átlageredménye 1612, ez az eredmény az országos (1612) átlagtól 
magasabb. A vizsgált csoportok közül csak a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumok átlageredménye 
jobb. 

 

3.) Jól látható, hogy az iskolánkat ábrázoló oszlop rövid, ami azt mutatja, hogy a tanulók 
tudása egységes, nincsenek szélsőségesen gyenge, illetve kimagaslóan jó eredmények. 



4.) Az iskolánkban elért leggyengébb képességpont magasabb bármelyik összehasonlítási 
csoporttól. 

5.) Az iskolánkban elért legmagasabb képességpont több, mint az országos legmagasabb pont. 

 

A 8. évfolyamon a 4. képességszint az a minimális szint, amelyet szükségesnek tekintünk a 
további ismeretek szerzéséhez és a mindennapi életben való boldoguláshoz az adott 
korosztály sajátosságait is figyelembe véve. A következő két ábráról leolvasható hol 
találhatók a tanulók a képességskálán. 

 

 

 

6.) Iskolánk tanulói közül senki nincs 1. szint alatt, vagy 1. szinten. 

7.) A diákok 29%-a nem érte el a 4. képességszintet, ami országosan 41,7 %. 

8.) A 4. képességszinten a tanulók 31,6 %-a teljesített, ami országosan 26,4 %. 



9.) Az 5. és 6. szinten a tanulók 39,5 %-a teljesített, ami országosan 29, 2 %. A 7. szinten 
nincs tanuló. 

 

Átlageredmények a CSH-index tükrében: 

 

10.) A kék egyenes az országos adatokra támaszkodó regressziós egyenes. Iskolánk az 
egyeneshez közel helyezkedik el, tehát tanulóink a várakozásnak megfelelően teljesítettek. 

11.) A várható eredmény (1636) és a tényleges (1671) nem különbözik szignifikánsan. 

Átlageredmény a tanulók korábbi eredményének tükrében: a telephely tanulóinak a két évvel 
korábbi mérésben elért átlageredményük alapján várható és tényleges teljesítménye. 

 



12.) Az egyenes az országos adatokra támaszkodó regressziós egyenes, a kiemelt pont az 
iskolánkat jelöli. Mivel az iskolánk az országos határt jelző egyenes felett helyezkedik el, 
elmondható, hogy tanulóink jobban teljesítettek, mint amit az országos adatok 
figyelembevételével várhattuk volna. 

13.) Tanulóink átlagosan többet fejlődtek két év alatt, mint amekkora fejlődés a hasonló 
korábbi átlageredményű tanulókkal dolgozók telephelyek többségén tapasztalható. 

14.) Iskolánk 2017-es eredménye: 1671, a 2015-ös átlageredmény 1547, várható eredmény az 
összes telephelyre illesztett regressziós egyenes alapján 1643. Tehát a tényleges eredmény 
ennél nem különbözik szignifikánsan. 

 

 

A tanulók fejlődése: a piros egyenes az ország összes 8. évfolyamos tanulójának eredményei 
alapján számított átlagos fejlődést mutatja. A kék egyenes a telephely tanulóinak átlagos 
fejlődését ábrázolja. 

 

15.) A kék egyenes a piros egyenes felett található, tehát a telephelyen nagyobb mértékben 
fejlődtek a tanulók matematikai és szövegértési képességei két év alatt, mint országosan. 

 

 

 

 

 



A tanulók egyéni fejlődése a komplex fejlődési modell alapján: minden egyes oszlop az iskola 
egy-egy tanulóját jelképezi. A komplex fejlődési modell tanulói, osztály- és telephelyi szintű 

adatokat vesz figyelembe. Azok a tanulók, akik negatív értékekkel rendelkeznek, gyengébb 
eredményt értek el, a nulla körüli értékek a korábbi eredményeknek és körülményeknek 
megfelelő átlagos, a pozitív értékek a várakozáson felüli eredményeket jelentik. 

 

16.) Iskolánkban az eredmények alapján, a tanulók kb. a 70 %-a pozitív értékként jelenik 
meg, tehát a pedagógiai fejlesztő hatás az átlagosnál erősebb. 

 


