
Az országos kompetenciamérés adatainak elemzése, értékelése 

 

A Kalász Suli Általános Iskola 6. és 8. évfolyamos kompetenciaméréseinek számadataiból 

kiegyensúlyozott, az általános iskola vállalt feladatainak és környezetének megfelelő 

teljesítmény olvasható ki. A 2014 és 2018 közötti évek eredményei mindkét vizsgált területen 

(matematikából és szövegértésből) az országos átlag környékén vannak. 

 

Véleményünk szerint az adott évfolyam tanulmányi képességei nagyban befolyásolják a 

kapott eredményeket. 

A teljes és átfogó kép kialakításához természetesen azt is le kell szögeznünk, hogy 

intézményünk integráló intézmény, évről évre növekszik azon tanulók száma, akik szakértői 

véleménnyel érkeznek hozzánk, melyben jelzik azt, hogy súlyos tanulási nehézséggel 

küzdenek. A BTMN és SNI tanulók aránya mára majdnem eléri az összlétszámunk negyedét. 

Ráadásul iskolánkból 4. osztály végén, de különösen 6. után elmennek középiskolába azok a 

diákjaink, akik mind matematikából, mind pedig anyanyelvi képességeik terén elérik a 

központi felvételi által támasztott szintet. Ez tovább nehezíti az itt maradók felkészítését és a 

jó eredmények elérését pedagógusaink számára. Iskolánkban a kompetenciamérések 

alkalmával a 6. és 8. évfolyamon tanulók majdnem teljes létszámban megírják a felméréseket, 

tehát a mért eredményekben tükröződik az előbbiekben jelzett tendencia is. A 2018-as 

mérésen 8. évfolyamon 10 fő, 6. évfolyamon 14 fő BTMN/SNI tanuló oldotta meg a 

feladatsorokat. 

Nehézséget okoz a 8. osztályosok motiválása is annak érdekében, hogy a képességeik 

maximumát nyújtsák, hiszen már tudják a középiskolai felvételi eredményeket, úgy 

gondolják, a kompetenciamérés már nem befolyásolhatja a jövőjüket. Így a központi 

felvételin jól teljesítő tanulóink sem mindig érik el a tőlük elvárható szintet. 

Az intézményünk telephelyi jelentésében megjelenik a CSH-index. Minden évben kiosztjuk 

azokat a kérdőíveket, melyek segítenek megismerni az iskola tanulóinak szociokulturális 

hátterét. Ezen kérdőívek többsége vissza szokott érkezni, bár itt is viszonylag nagyobb 

számban azok a tanulóink hozzák vissza, akik családi háttere megfelelő. Ettől a ténytől ez az 

index is torzul. Az elvárható eredmények magasabbak, mint a megvalósultak. 



Elmondhatjuk, hogy pedagógusaink nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy az 

intézményünk eredményei ezen a téren is fejlődjenek, de az iskolában évek óta tapasztalható 

tendenciák nem könnyítik meg a munkájukat. 

A 2018-as kompetenciamérés eredményei: 

6. évfolyam 

 

 ISKOLAI 

ÁTLAG 

ORSZÁGOS 

ÁTLAG 

VÁROSI ÁLT. 

ISK. 

KÖZEPES 

VÁROSOK 

ÁLT. ISK. 

Matematika 1536 1499  1480  1495  

Medián (középső érték) 

Az előző évekhez képest szignifikáns változás nincs. 

A telephely eredményétől szignifikánsan alacsonyabb az országos, a városi és a közepes 

városi érték is. 

Szövegértés 1525 1492 1474  1491 

Medián (középső érték) 

Az előző évekhez képest szignifikáns változás nincs. 

A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az országos és a közepes városok 

általános iskoláinak értékétől, de a városi általános iskolák eredményeinél magasabb. 

 

ÉV 

MATEMATIKA SZÖVEGÉRTÉS 

1. szint 3. szint alatt 
5. szint 

feletti 
1. szint 

3. szint 

alatt 

5. szint 

feletti 

2014 4 10 1 3 6 1 

2015 3 10 1 0 8 8 

2016 9 18 1 5 17 8 

2017 1 12 0 2 7 5 

2018 3 21 3 2 7 5 

 

 

8. évfolyam 

 

 ISKOLAI 

ÁTLAG 

ORSZÁGOS 

ÁTLAG 

VÁROSI ÁLT. 

ISK. 

KÖZEPES 

VÁROSOK 

ÁLT. ISK. 

Matematika 1623 1614 1586 1599 

Medián (középső érték) 

Az előző évekhez képest szignifikáns változás nincs. 

A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az országos, a városi és a közepes 

városok általános iskolák eredményeitől. 

Szövegértés 1612 1602 1574 1587 

Medián (középső érték) 



Az előző évekhez képest szignifikáns változás nincs. 

A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az országos, a városi és a közepes 

városok általános iskolák eredményeitől. 

 

ÉV 

MATEMATIKA SZÖVEGÉRTÉS 

1. szint 4. szint alatt 
5. szint 

feletti 
1. szint 

4. szint 

alatt 

5. szint 

feletti 

2014 0 16 0 2 20 1 

2015 4 13 4 2 17 4 

2016 4 17 1 3 1 2 

2017 1 10 2 0 9 8 

2018 1 18 6 0 9 7 

 

 

Nyelvi mérés angol nyelvből az idei tanévben lebonyolított és rögzített eredmények átlaga a 

következő volt. 

 

 

 
 

6. évfolyam 85 % 

8. évfolyam 73 % 


