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Intézményünk átlageredményei a 2021. évi Országos Kompetenciamérésben 

 

Intézményünk tanulói mindkét mért területen a 6. és 8. évfolyamon a községi és nagyközségi 

iskolákhoz képest szignifikánsan magasabb eredményt értek el. Továbbá megfigyelhető, hogy 

országos szinten is jobb eredményt értek el tanulóink minden évfolyamban, minden területen, 

de a különbség nem szignifikáns.  

 

„Statisztikailag szignifikáns különbségről beszélünk, (P ≤ 0,05 azaz 95%-os valószínűség 

mellet) ha az átlagértékek különbsége nagyobb, mint amit véletlen idézhetne elő.”  

/Kaszaki József Ph.D - SZTE/ 
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Tendenciák az utolsó öt év eredményeiben 

 

A 2021. évi mérés csak a 2017. évi 8. évfolyamos matematika eredményeinél szignifikánsan 

alacsonyabb. A többi eredménynél jelentős különbség nem mutatható ki, stagnál. 

Az eredmények tükrében lesz nagyobb jelentősége az OKM-FIT szoftver segítségével 

megállapítható kritikus feladatok típusainak, tartalmi területeinek és gondolkodási műveleteinek 

kiszűrése és a 2022/2023-as tanév folyamán való fejlesztése. 
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Átlageredmények 6. évfolyamon matematikából az utolsó négy mérésen 

 
Az utóbbi négy mérésből a 2017, 2018. évnél valamivel alacsonyabb értékeket produkáltak a 

tanulók, viszont a 2019. évnél magasabb a legutolsó mérési eredményünk. A különbség egyik 

évhez képes sem szignifikáns. 
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Képességeloszlás a matematika jegyek függvényében 
 

 
 

A 6.a osztálynál megfigyelhető, hogy a ugyanazon képességszinten lévő tanulók 3 és 5 

osztályzatot is kaptak előző év végén. A 6.b osztályban jobban együtt mozognak a 

képességszintek és a matematika osztályzatok, egyenletesen növekvő tendenciát alkotnak.   
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Átlageredmények 6. évfolyamon szövegértésből az utolsó négy mérésen 

 
Az előző évekhez képest nincs szignifikáns elmozdulás, a 2019. évi eredményhez képest kis (1 

képességpont) pozitív irányú elmozdulás tapasztalható. 
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Átlageredmények 8. évfolyamon matematikából az utolsó öt évben 

 

 

Idén a 2017. évhez képest szignifikánsan alacsonyabb eredmények születtek matematikából, a 

többi évhez képest enyhén csökkenő, összességében stagnáló teljesítményt nyújtottak a 

tanulók. 
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Képességeloszlás a 8. évfolyamon az előző évi matematikajegy függvényében 

 

 
 

Az évfolyam mindkét osztályánál megfigyelhető, hogy a képességszintek és az érdemjegyek sok 

esetben nem járnak együtt, tehát akadnak olyan tanulók, akiknek a képességszintje egyenlő, 

viszont két jegynyi különbség is mutatkozik a matematikajegyük között.  
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Átlageredmények 8. évfolyamon szövegértésből az utolsó négy mérésen 
 

 

Idén a 2017. évhez képest valamelyest magasabb átlageredmények születtek matematikából, a 

többi évhez képest kissé alacsonyabb a teljesítmény, de az eltérések mértéke nem szignifikáns 

egyik évben sem. 
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Leszakadó tanulók aránya az intézményben 

 

 
 

Az alapszintet el nem érők aránya a 6. és a 8. évfolyamon matematika képességterületen a 

jelentősebb, viszont mind községi, mind az országos arányhoz képest jóval kedvezőbb. Ez is jól 

mutatja a felzárkóztatásban és a lemorzsolódás csökkentése érdekében tett erőfeszítéseink 

eredményességét. 

 

 
 

A minimumszint tekintetében lényegesen kedvezőbb a helyzet. A hatodikos matematika 

területen országos viszonylatban is elhanyagolható a minimumszint alatt teljesítők száma, 

szövegértés képességterületen, pedig nincs ilyen tanulónk! A nyolcadik évfolyam mutatói is 

rendkívül kedvező tendenciát mutatnak mindkét összehasonlítási csoporttal szemben. 

Összefoglalva elmondható, hogy a lemorzsolódást sikerült minimálisra szorítanunk. 

  



1
1 

 

 

A többiekhez képest kifejezetten jobb eredményt elért tanulók aránya a  

6. évfolyamon matematika területen 

 
 

Az intézményünkben az országos és községi iskolákhoz képest is kevesebb a tanulók 

képességszintjének intervalluma, amelyből leszűrhető, hogy tanulóink megfelelő felkészítést és 

fejlesztést kapnak, így csökkennek a köztük lévő képességkülönbségek, tehát a magasabb 

képességűek „húzóerőt” adnak a többieknek. 

 

A többiekhez képest kifejezetten jobb eredményt elért tanulók aránya a  

8. évfolyamon matematika területen 

 
 

A legfelsőbb szinteken (5-7. szint) elhelyezkedő tanulóink aránya a községi iskolákhoz képest 

jelentősen magasabb, az országos trenddel egyenértékű. Sokat erősödött a korábbi 3. szinten 

lévők képessége, így felkerülhettek a 4. képességszintre, ami fejlesztő tevékenységünk 

eredményes voltát nyugtázza. 
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Reflexió:  

A fentiekben elemzett 2021. évi mérés adatait, valamint azokat összehasonlítva az előző 

három mérés azonos szempontok szerint elvégzett elemzésével a 6. évfolyamon 

matematikából és szövegértésből is stagnáló teljesítmény mutatkozik, tartjuk a viszonylag 

magas teljesítményszintet.  

 

A 8. évfolyamon kicsivel alacsonyabb eredmények mellett is meg tudtuk tartani a korábbi 

években elért szintünket, ezzel párhuzamban megjegyzendő, hogy intézményünk évről-évre 

jobb eredményeket ér el az országos méréseken községi és országos összehasonlításban is a 

legtöbb iskolánál. 

 
A 6. és 8. évfolyam adatainak vizsgálata során szövegértés kompetencia területen 

egyértelműen kijelenthető, ha összességében nézzük a teljesítést, hogy iskolánk minden 

település viszonylatban pozitív irányú, nem szignifikáns eltérést mutat, matematika 

kompetenciaterületen inkább stagnál. 

 

Az elemzés segítségével megállapíthatjuk, hogy folytatván az eddigi munkát továbbra is 

kielégítő eredményeink születhetnek. Ugyanakkor érdemes megvizsgálni és fejlesztési tervet 

készíteni a jelenlegi 8. évfolyam részére, amellyel tudatosan javíthatjuk a kritikus tartalmi 

területeket és gondolkodási műveleteket.  

 


