
A 2019. évi kompetenciamérés kiértékelése.  

Néhány konkrét adat az eredményekről 

(2018. év adata / 2019. év adata) 

 

6. osztály matematika 

 

A tanulók átlageredménye: 1364 / 1489pont 

 

Várható eredmény a városi általános iskolai telephelyekre illesztett regressziós egyenes alapján 

-/ 1451 pont 

Országosan községi ált. iskolában: 1446 / 1450pont 

Országosan kisvárosi ált. iskolában: 1443 / 1449pont 

Országos szinten: 1670 / 347 jobb, 854 / 1453 hasonló, 87 / 409 gyengébb iskola van 

Városi ált. isk. szinten: 137 /59 jobb, 110 / 484 hasonló, 12 / 127 gyengébb iskola van 

 

Képességeloszlás néhány jellemzője: 

A Széchenyi eredménye az összes telephelyre és városi általános iskolai telephelyekre illesztett 

regressziós egyenes alapján szignifikánsan nem különbözik. 

 

Képességeloszlás: 

1.sz a: 3/1;  1.sz: 6/0; 2.sz: 11/10; 3.sz: 3/8; 4.sz: 3/8; 5.sz: 0/1; 6.sz: 0/0; 7.sz: 0/0 

 

Képességeloszlás osztályonként: 

6.a minimum: 1252 / 984  medián: 1383 / 1347  maximum: 1665 / 1778 

6.b minimum: 1131 / 1404 medián: 1286 / 1525  maximum: 1630 / 1682 

 

Az elért eredmények a 2015. és a 2016. évi szinthez képest nincs szignifikáns eltérés, a 2018. 

és a 2017-es méréshez eredményéhez képest szignifikánsabb magasabb értéket mutatnak.   



6. osztály szövegértés 

 

A tanulók átlageredménye: 1371 / 1389pont 

 

Várható eredmény a városi általános iskolai telephelyekre illesztett regressziós egyenes alapján 

1436 pont / 1451  

Országosan községi ált. iskolában: 1429 / 1439 pont 

Országosan kisvárosi ált. iskolában: 1434 / 1449 pont 

Országos szinten: 1450 / 1163 jobb, 1014 / 1312 hasonló, 147 / 137 gyengébb iskola van 

Kisvárosi szinten: 117 / 81 jobb, 126 / 169 hasonló, 16 / 15 gyengébb iskola van 

 

Képességeloszlás néhány jellemzője: 

Az eredmény az összes és a városi általános iskolai telephelyekre illesztett regressziós egyenes 

alapján a tényleges eredmény nem különbözik szignifikánsan. 

 

Képességeloszlás: 

1.sz a: 0/2; 1.sz: 5/4; 2.sz: 7/7; 3.sz: 13/5; 4.sz: 1/8; 5.sz: 2/1; 6.sz: 0/0; 7.sz: 0/1 

 

Képességeloszlás osztályonként: 

6.a minimum: 1085 / 1049 medián: 1437 / 1397      maximum: 1668 / 2047 

6.b minimum: 1141 / 1042 medián: 1345 / 1345    maximum: 1683 / 1578 

 

Az elért eredmények a 2015. évi eredményhez képest szignifikánsan alacsonyabb értéket 

mutatnak a 2016, 2017, 2018 – as eredményhez képest nincs szignifikáns változás. 

 

  



8. osztály matematika 

 

A tanulók átlageredménye: 1570 / 1494 pont 

 

Országosan községi ált. isk-ban: 1548 / 1563 pont 

Országosan kisvárosi ált. isk-ban: 1558 / 1571 pont 

Országos szinten: 726 / 1603 jobb, 1559 / 930 hasonló, 438 / 169 gyengébb iskola van 

Kisvárosi szinten: 34 / 127 jobb, 157 / 112 hasonló, 73 / 20 gyengébb iskola van 

 

Képességeloszlás néhány jellemzője: 

Sajnos nem volt CSH-index, ezért nincs várható eredményünk az regressziós egyenes alapján 

A tanulók két évvel korábbi mérésben elért átlageredményük alapján várható és tényleges 

teljesítménye: mind az összes telephelyre, mind a városi általános iskolai telephelyekre 

illesztett regressziós egyenes alapján az iskola tanulóinak eredménye nem tér el 

szignifikánsan. 

 

Képességeloszlás: 

1.sz a: 0/0; 1.sz: 0/0; 2.sz: 8/11; 3.sz: 14/13; 4.sz: 7/4; 5.sz: 5/2; 6.sz: 0/0; 7.sz: 1/0 

 

Képességeloszlás osztályonként: 

8.a minimum: 1368 / 1307 medián: 1559 / 1457 maximum: 2113 / 1768 

8.b minimum: 1310 / 1303 medián: 1549 / 1507 maximum: 1761 / 1625 

 

Az elért eredmények a 2015., 2018., évi szinthez képest szignifikánsan alacsonyabbak, 2016., 

2017. évi szinthez képest stagnálást mutatnak. 

  



8. osztály szövegértés 

 

A tanulók átlageredménye: 1511 / 1499pont 

 

Országosan községi ált. isk-ban: 1530 / 1542 pont 

Országosan kisvárosi ált. isk-ban: 1545 / 1554 pont 

Országos szinten: 1082 / 1305 jobb, 1395/ 1186 hasonló, 246 / 211 gyengébb iskola van 

Kisvárosi szinten: 65 / 89 jobb, 161 / 147 hasonló, 47 / 23 gyengébb iskola van 

 

Képességeloszlás néhány jellemzője: 

Sajnos nem volt CSH-index, ezért nincs várható eredményünk az regressziós egyenes alapján 

A tanulók két évvel korábbi mérésben elért átlageredményük alapján várható és tényleges 

teljesítménye: mind az összes telephelyre, mind a városi általános iskolai telephelyekre 

illesztett regressziós egyenes alapján az iskola tanulóinak eredménye nem tér el 

szignifikánsan. 

 

Képességeloszlás: 

1.sz a: 0/0; 1.sz: 3/0; 2.sz: 3/5; 3.sz: 14/9; 4.sz: 7/12; 5.sz:3/3; 6.sz: 3/1; 7.sz: 2/0 

Képességeloszlás osztályonként: 

8.a minimum: 1169 / 1253 medián: 1578 / 1541 maximum: 2032 / 1779 

8.b minimum: 1159 / 1277 medián: 1436 / 1475 maximum: 1981 / 1695 

 

Az elért eredmények a 2015., 2016., 2017., 2018. évi szinthez képest stagnálást mutatnak. 

 


