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Intézményünk átlageredményei a 2017. évi Országos Kompetenciamérésben

A 8. osztályos szövegértés országos átlaghoz képest történő összehasonlításának kivételével,
az összes évfolyam, összes kompetenciaterületén, valamennyi viszonyítási csoportban
intézményünk tanulói szignifikánsan magasabb eredményt értek el a többieknél.
„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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Matematika eredmények a 6. évfolyamon
Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása

Intézményünk matematikából a községi általános iskolák között a felső régióban (75
percentilis), valamint országosan is az első harmadban található az összes intézményt
figyelembe véve.
A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és
aránya (%)

Megfigyelhető, hogy országosan az intézmények 5 %-a, községi szinten az intézmények 1,7
%-a teljesített szignifikánsan jobban, ami igen jó eredménynek számít.
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A tanulók képességeloszlása intézményünkben és azokban a részpopulációkban,
amelyekbe iskolánk tartozik.

Tanulóink képességszintje magasan az országos átlag felett van, és diákjaink képességeloszlása
is különbözik az országostól, ugyanis az ebesi diákok képességeloszlásában a 75-ös percentilis
(azaz a felső 25 %) a legjelentősebb!
A tanulók képességszint szerinti eloszlása intézményünkben

Nagyon jó eredménynek számít, hogy csak egy tanulónk teljesített az 1. szinten és diákjaink
zöme a 3-4. képességszinten van.
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A tanulók képességszint szerinti eloszlása százalékos formában összehasonlítva az
országos és községi eredményekkel

Örvendetes, hogy intézményünk tanulóinak képességszintje a községi és országos átlag felett
van, valamint megfigyelhető, hogy Ebesen az 1. képességszinten nagyon kevesen (1 tanuló)
található, 1. szint alatt senki! A magasabb képességszinteken 4-5-6. szint az országos átlagnál
arányosan kétszer több tanuló helyezkedik el.

A 6.a és 6.b osztályok képességeloszlása matematikából

A 6.b osztály képességszintje magasabb a másik osztályénál, megfigyelhető a képességszintek
kiegyenlítettsége a 6.b osztályban.
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A 6. évfolyam képességeloszlása matematikából osztályonként

A 6.a osztályban lényegesen többen vannak a 2. szinten, az 5.szinten csak 2 tanuló helyezkedik
el, a 6. szinten egy sem. A 6.b osztályban az 5-6. szinten ezzel szemben 7 tanuló teljesített, a 2.
szint alatt pedig senki! Megjegyzendő, hogy az elfogadható 2. szint alatt a másik osztályban is
csak egyetlen tanuló van.
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A képességeloszlás az előző év végi matematikajegy
függvényében

Az előző évi matematikajegy tekintetében nem egyértelmű az, hogy aki jobb jegyet kapott, az
jobban teljesít a kompetenciamérésen!
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Szövegértés eredmények a 6. évfolyamon
Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása

Intézményünk szövegértésből a községi általános iskolák között a felső régióban (75
percentilis), valamint országosan is az első harmadban található az összes intézményt
figyelembe véve.
A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és
aránya (%)

Megfigyelhető, hogy országosan az intézmények 6,5 %-a, községi szinten az intézmények 0,8
%-a teljesített szignifikánsan jobban, ami nagyon jó eredménynek számít.
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A tanulók képességeloszlása intézményünkben és azokban a részpopulációkban,
amelyekbe iskolánk tartozik.

Tanulóink képességszintje az országos átlag felett van, és diákjaink képességeloszlása
nagyságrendileg megegyezik az országoséval. Kisebbek az eltérések, mint a matematika
kompetencia területen.
A tanulók képességszint szerinti eloszlása intézményünkben

Figyelemreméltó, hogy a leggyengébb diákjaink is a 2. szinten teljesítettek, ugyanakkor a 4-5.
szint a legnépesebb ezen a kompetenciaterületen.
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A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása.

Az intézményünkben a diákok szövegértési képessége kiegyenlítettebb képet mutat, mint
országosan. Elmondható, hogy minden diákunk szövegértése eléri a megfelelő szintet
(hiányoznak a leszakadók), ugyanakkor az előkelő 5. szinten sokkal többen teljesítettek, mint
országosan. A községi iskolákkal szembeni előnyünk igen jelentős!

A 6.a és 6.b osztályok képességeloszlása szövegértésből

Szövegértésből egy árnyalatnyival kisebb eltérés olvasható le a két osztály között.
Megnyugtató, hogy mindkét osztályban az átlagos kompetenciaszinttel rendelkezők száma
van túlsúlyban, mely feltételezi az osztályon belüli éles különbségek kisimulását.

10

A 6. évfolyam képességeloszlása szövegértésből osztályonként

A 6.a osztályban a diákok zöme a 2-3-4. képességszinteken tömörül, míg a 6.b osztály tanulói
jellemzően a 4-5-6. szinten jelennek meg a legtöbben. Mindkét osztály sikeresen elérte a minimum
képességszintet (2. szint)
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Matematika eredmények a 8. évfolyamon
Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása

Intézményünk matematikából 8. évfolyamon is a községi általános iskolák között a legjobb 20
%-ban benne van, valamint az összes intézmény tekintetében is az első harmadban található.
A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és
aránya (%)

Megfigyelhető, hogy országosan az intézmények 6,1 %-a, községi szinten az intézmények 0,7
%-a teljesített szignifikánsan jobban, ami kiemelkedően jó eredménynek számít.
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A tanulók képességeloszlása intézményünkben és azokban a részpopulációkban,
amelyekbe iskolánk tartozik.

A 8. osztályosok képességszintje magasan az országos átlag felett van, és diákjaink
képességeloszlása is különbözik az országostól, ugyanis az ebesi diákok képességeloszlásában
a 75-ös percentilis feletti érték (azaz a felső 25 %) kiugróan magas!
A tanulók képességszint szerinti eloszlása intézményünkben

Kiugróan jó eredménynek számít, hogy egyetlen tanulónk sem teljesített a 3. szint alatt és
diákjaink zöme a 4-5. képességszinten van.
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A tanulók képességszint szerinti eloszlása százalékos formában
összehasonlítva az országos és községi eredményekkel

Rendkívül örvendetes, hogy intézményünk tanulóinak képességszintje magasan a községi és
országos átlag felett van, valamint szembetűnő, hogy Ebesen az 1. képességszint alatt,
valamint az 1-2. szinten nem található diák! Jócskán túlszárnyaljuk az országos átlagot is
minden képességszinten!

A 8.a és 8.b osztályok képességeloszlása matematikából

A 8.a osztály képességszintje kiugróan magasabb a másik osztályénál, amit az egyetlen
kiemelkedő képességű diák teljesítménye magyaráz. A 8.b osztályban kiegyenlítetten a medián
körül csoportosulnak a teljesítmények. Az átlagos teljesítmény a 8.b osztályban magasabb.
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A 8. évfolyam képességeloszlása matematikából osztályonként

A 8.a osztályban két kiugró teljesítményű tanuló a 6. és a 7. szinten található, a többiek, az
átlagosnak mondható 3-4. képességszinten mozognak. A 8.b osztálytanulói egyenletesen
oszlanak el a 4-5. szinten. Három jobban teljesítő 6. szintű tanulójuk van és egyetlen 3. szintű.
Megjegyzendő, hogy minden tanuló az elfogadható 2. szint felett teljesített!
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A képességeloszlás az előző év végi matematikajegy
függvényében

Az előző évi matematikajegy tekintetében nem egyértelmű az, hogy aki jobb jegyet kapott
matematikából, az jobban teljesít a kompetenciamérésen!
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Szövegértés eredmények a 8. évfolyamon
Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása

Intézményünk szövegértésből a községi általános iskolák között a felső régióban (75
percentilis), valamint országosan is az első harmadban található az összes intézményt
figyelembe véve.
A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és
aránya (%)

Megfigyelhető, hogy országosan az intézmények 8,4 %-a, községi szinten az intézmények 0,5
%-a teljesített szignifikánsan jobban, ami jó eredménynek számít.
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A tanulók képességeloszlása intézményünkben és azokban a részpopulációkban,
amelyekbe iskolánk tartozik.

Tanulóink képességszintje az országos átlag felett van, és diákjaink képességeloszlása
nagyságrendileg megegyezik az országoséval. Kisebbek az eltérések, mint a matematika
kompetencia területen.
A tanulók képességszint szerinti eloszlása intézményünkben

Figyelemreméltó, hogy a leggyengébb diákunk is a 2. szinten teljesített, ugyanakkor a 3-4-5.
szint a legnépesebb ezen a kompetenciaterületen, viszont nem kevés tanulónk helyezkedik el a
6. szinten és egy diákunk a kiemelkedő 7. szinten teljesített.
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A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása.

Az intézményünkben a diákok szövegértési képessége és az országos átlag szinte teljesen
megegyezik. Viszont az alsóbb régiókban (1. szint alatt és 1. szint) nem tartózkodik egyetlen
tanulónk sem. Ennek ellenére nincs szignifikáns különbség intézményünk és az országos átlag
között.

A 8.a és 8.b osztályok képességeloszlása szövegértésből

Megnyugtató, hogy mindkét osztályban az átlagos kompetenciaszinttel rendelkezők száma
van túlsúlyban, mely feltételezi az osztályon belüli éles különbségek hiányát. A 8.a osztály
egyenletesebb teljesítményt nyújtott a 8.b-hez képest.
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A 8. évfolyam képességeloszlása szövegértésből osztályonként

A 8.a osztályban a diákok teljesítménye a 3-4-5. képességszinteken egyenletes eloszlású, míg a 8.b
osztály tanulói „szakadozottabban” jelennek meg az ábrán, mely a képességszintjükben megmutatkozó
különbséget reprezentálja. Mindkét osztály sikeresen elérte a minimum képességszintet (2. szint)
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Összegezés:
A fentiekben elemzett 2017. évi mérés adatait, valamint azokat összehasonlítva a 2016. évi
mérés azonos szempontok szerint elvégzett elemzésével mind a 6., mind a 8. évfolyam
matematikai és szövegértési megoldásai egyértelműen pozitív irányú változásokat mutatnak.
A 6. és 8. évfolyam adatainak vizsgálata során mindkét kompetencia területen
egyértelműen kijelenthető, ha összességében nézzük a teljesítést, hogy iskolánk minden
település viszonylatban pozitív irányú szignifikáns eltérést mutat.
A jelen eredmény jelentős sikernek könyvelhető el, hiszen az előző években inkább nem
szignifikáns eltérések mutatkoztak, olykor negatív irányban is.
Visszatekintve az elmúlt öt évre a 2017. évi eredmények abszolút magasabb értékek az
összes év és az összes évfolyam tekintetében is. Kiemelendő a nyolcadikos matematika
mérés eredménye, mely szignifikánsan magasabb értékeket mutat a 2014. és a 2016. évi
méréshez képest is!
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