
 
                           
 

1 

 

 

 

 

A  

Szenczi Molnár Albert Református 

Általános Iskola 

 

 

 

Országos Kompetenciamérési adatainak, 

eredményeinek elemzése  

2017-2019 

 

 

 

 

 

Készítette: Görög Tímea (Református Pedagógiai Intézet) 

Dátum: 2022. február 



 
                           
 

2 

 

 

Tartalom 

Összefoglaló áttekintés a 2017-2019-es OKM mérési eredményekről ...................................... 3 

Az intézményi CSH-index értéke ............................................................................................... 4 

Szociális hátránykompenzáló hatás (CSH-indexhez mért eredmények) .................................... 5 

Osztályonkénti teljesítmények: .................................................................................................. 6 

Az iskola fejlesztő hatása (Előző mérési eredményekhez viszonyítás) ..................................... 7 

A 2019-es mérési eredmények hasonlítása az intézmény előző évi eredményeihez ................. 8 

Az Alapszintet el nem érő tanulók aránya ................................................................................. 9 

A Minimumszintet el nem érő tanulók aránya ......................................................................... 10 

Javasolt intézményi feladatok .................................................................................................. 11 

Összegzés ................................................................................................................................. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elemzés során felhasznált adatok fellelhetősége: 

- Az Országos Kompetenciamérés (OKM) adatait a nyilvános  

https://www.kir.hu/okmfit/kereso.aspx?t=i és https://www.kir.hu/okmfit/kereso.aspx?t=t 
oldalakról, a nyilvános adatok alapján elemeztük. (Utolsó letöltés dátuma: 2022.02.28.) 

 

https://www.kir.hu/okmfit/kereso.aspx?t=i
https://www.kir.hu/okmfit/kereso.aspx?t=t


 
                           
 

3 

 

Összefoglaló áttekintés a 2017-2021-es OKM mérési eredményekről 
 

Átlageredmények: 

Átlageredmények 

  Matematika Szövegértés 

Mérési 
év 

Év-
folyam 

A telephely 
eredménye 

Országos 
adatokho

z 

Bpi 
ált. isk. 

A telephely 
eredménye 

Országos 
adatokhoz 

Bpi 
ált. isk. 

2021  nincs 
közzétéve 

adat 
     

        

2020 6.  elmaradt      

 8.  elmaradt      

2019 6.  
1540 

(1502;1579)   
1556 

(1508;1607)   

 8.  
1683 

(1644;1739)   
1717 

(1641;1784)   

2018 6.  
1569 

(1515;1612)   
1556 

(1492;1609)   

 8.  
1748 

(1675;1838)   
1632 

(1575;1721)   

2017 6.  
1611 

(1572;1658)   
1657 

(1601;1713)   

 8.  
1628 

(1579;1689)   
 1639 

(1596;1695)   

 

 A telephely eredmény szignifikánsan magasabb érték 

 A telephely eredmény szignifikánsan alacsonyabb érték 

 A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől 

A telephelyen az átlageredmények az elmúlt években az országos és a viszonyítási csoport 

(budapesti általános iskolák) eredményeivel összevetve, azzal megegyezőek, vagy attól 

szignifikánsan jobbak voltak. 

Kiemelkedő a 2017-es mérés 6. évfolyamos eredménye, amely során az iskola tanulói mindkét 

mérési terület  esetében szignifikánsan is jobb eredményt értek el mind az országos, mind a 

budapesti általános iskolák tanulóinak átlageredményénél. 

A 2018-as mérés során az intézmény 6. és 8. évfolyamos tanulói a matematika mérési terület 

esetében az országos eredményeknél szignifikánsan jobb eredményeket értek el, a 8. 

évfolyamos tanulók iskolai eredményei a budapesti általános iskolák eredményeinél 

szignifikánsan is jobbak voltak. 

A 2019-es mérés eredményei azt mutatják, hogy mind a 6., mind a 8. évfolyamos tanulók 

mindkét mérési területen szignifikánsan is jobban teljesítettek az országos átlagnál. Jellemző 

azonban, hogy a budapesti általános iskolák átlageredményeinél egyre kevésbé sikerül jobb 

eredményeket elérni, 2019-ben már nem is volt erre példa. 

 

A telephely eredményeit a református eredményekkel összevetve azt tapasztaljuk, hogy a 

2017-es mérés során az iskola 6. és 8. évfolyamos tanulóinak eredményei a szövegértés 

esetében szignifikánsan is jobb volt az országos református átlagnál, de az egyházkerület 

átlagától nem különbözött jelentősen.  
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A 2018-as mérés iskolai eredményei szövegértés esetében megfeleltek az országos 

református és a Dunamelléki egyházközségi iskolákban tapasztalt átlageredményeknek, ám a 

8. évfolyamos matematika esetében azoknál lényegesen, szignifikánsan is jobbak voltak a 

telephelyi eredmények. A 2019-es mérés során mindkét évfolyam és mért terület esetében az 

iskolai eredmények hasonlóak voltak az országos református, illetve a Dunamelléki 

egyházközség iskoláinak az átlagaihoz. 

Az intézményi CSH-index értéke 

 CSH-index 6. évfolyam* 

 Telephelyen Országos átlag Református átlag DM átlag 

2021 nincs adat    

2020 elmaradt    

2019 
0,524 

(0,280;0,705) 
0,009 0,245 0,374 

2018 
0,685 

(0,449;0,852) 
0,013 0,219 0,452 

2017 
0,698 

(0,499;0,897) 
0,001 0,193 0,367 

*(Az ország iskoláiban számított CSH-index általában -2,75 és +1,5 közötti értékű és az országos átlag 

0,00 érték körüli.) 

2019-ben az általános iskola 6. évfolyamának két osztályában tanuló 57 gyerekből (a 

jelentésre jogosultak száma 57 fő volt) 55 fő vett részt a kompetenciamérésben (a tanulók 

96%-a*). 48 fő adta vissza a kitöltött Tanulói kérdőívet, s 48 tanulónak volt számítható CSH-

indexe. Ezek eredményeként a kiszámított telephelyi CSH-index értéke 0,524 (0,280;0,705) 

volt, amely sokkal kedvezőbb volt az országos értéknél, de jelentősen meghaladta az országos 

református és a Dunamelléki egyházközségi iskolák index értékét is. 

*A jelentésre jogosultak létszámához viszonyítva. 

 

A 2018-as mérés során is a 48 fős évfolyam 2 osztálya esetében 45 (94%) vett részt a 

mérésben, de csak 43 tanulónak volt számítható CSH-indexe, amely alapján a telephely CSH-

index értéke 0,685 (0,449;0,852) volt. Ez minden viszonyítási csoport átlagához képest 

azoknál jelentősen kedvezőbb érték.  

A 2017-es mérésben részt vevő 6. évfolyamos 38 tanulóból 38-an (100%) részt vettek a 

mérésben és 35 tanulónak volt CSH-indexe. Az ezekből kinyert adatok alapján a CSH-index 

értéke 0,698 (0,499;0,897) volt, ami minden viszonyítási csoport CSH-indexénél jelentősen 

magasabb volt. 

A telephelyi CSH-index értéke a 6. évfolyamos tanulók esetében a 2017 és 2019 közötti 

mérések során kifejezetten magas volt, de minimálisan csökkenő tendenciát mutat.  

 CSH-index 8. évfolyam 

 Telephelyen Országos átlag Református átlag DM átlag 

2021 nincs adat    

2020 elmaradt    

2019 
0,598 

(0,354;0,854)  
-0,030 0,199 0,380 

2018 
0,598 

(0,233;0,941) 
-0,041 0,200 0,427 
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2017 
0,357 

(0,182;0,551) 
-0,031 0,195 0,373 

 

2019-ben az általános iskola 8. évfolyamának két osztályában tanuló 35 gyerekből (a 

jelentésre jogosultak száma 35 fő volt) 33 fő vett részt a kompetenciamérésben (a tanulók 

94%-a*). 33 fő adta vissza a kitöltött Tanulói kérdőívet, de csak 24 tanulónak volt számítható 

CSH-indexe.  

*A jelentésre jogosultak létszámához viszonyítva. 

 

A 2018-as mérés során 29 tanulóból 26 (90%) vett részt a mérésben, 26 tanulónak volt 

számítható CSH-indexe, amely alapján a számított CSH-index értéke 0,598 (0,233;0,941) volt. 

Ez mind az országos, mind a református viszonyítási csoportok CSH-indexénél jelentősen 

kedvezőbb érték volt. 

A 2017-es mérésben az évfolyam 43 tanulójából 43 (100%) részt is vett a mérésben. Közülük 

csak 39 tanulónak volt számítható CSH-indexe. Az ezekből kinyert adatok alapján a CSH-

index értéke 0,357 (0,182;0,551) volt, ami majdnem minden viszonyítási csoport CSH-

indexénél jelentősen magasabb volt (kivéve a Dunamelléki Egyházkerületet, ahol ezzel közel 

azonos volt a CSH-index értéke). 

A telephelyi CSH-index értéke a 8. évfolyamos tanulók esetében a 2019-es és a 2018-as 

mérések során 0,5 feletti értéket mutatott, ami jelentősen kedvezőbb minden viszonyítási 

csoport CSH-indexénél. 

Szociális hátránykompenzáló hatás (CSH-indexhez mért eredmények) 
Szociokulturális hátránykompenzáló hatás 

 Matematika Szövegértés 

Országos 
adatokhoz 
viszonyítva 

A megfelelő képzési 
forma/településtípus 
adataihoz viszonyítva 

Országos 
adatokhoz 
viszonyítva 

A megfelelő képzési 
forma/településtípus 
adataihoz viszonyítva 

2021 6. évf. nincs    

 8. évf. adat    

2020  elmaradt    

2019 6. évf. 
    

 8. évf. 
    

2018 6. évf. 
    

 8. évf. 
    

2017 6. évf. 
    

 8. évf. 
    

 

2017-ben a 6. évfolyamosok esetében a kifejezetten magas CSH-indexekhez képest és 

mindkét viszonyítási csoportra vonatkoztatva szignifikánsan is magasabb volt az iskola 

szociális hátránykompenzáló hatása a szövegértés esetében.  
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A 2018-as és a 2019-es mérések alapján mindkét évfolyam esetében az iskola által a tanulókra 

gyakorolt fejlesztő hatás az országos fejlesztés mértékével és budapesti iskolákra jellemző, 

azzal megegyező volt.  

 

Osztályonkénti teljesítmények: 
 

6. évfolyam: 

2017-ben a 6. évfolyam esetében két osztály működött. Az „a” jelű osztályban volt ugyan a 2. 

és a 7. képességszinten teljesítő tanuló is, de az osztály legnagyobb része matematikából a 

4. és az 5. szinten teljesített. A „b” jelű osztály esetében a 2-5. szinten teljesítettek a tanulók, 

de a tanulók eredményei leginkább a 4. szintűek voltak, így az mondható el, hogy az mindkét 

osztály tanulóinak egyenletes a képességeloszlása a 2-5. szinteken, az „a” jelű osztályban a 

7., a „b” jelű osztály esetében a 2. szinten teljesítő egy-egy tanulóval. A szövegértés 

tekintetében egyértelműen az „a” osztály ért el jobb eredményt, hisz a tanulók nagy része a 5-

6. szinten (a „b” osztály esetében a 4-5. szinten) teljesített, és amíg az „a” osztályban volt 2 

tanuló, aki a 7. szinten teljesített és nem volt a 3. szint alatt teljesítő tanuló, addig a „b” osztály 

esetében volt a 2. szinten teljesítő tanuló is, a 7. szinten pedig csak 1 tanuló teljesített. 

 

A 2018-as mérés során matematikából szinte teljesen egyformán teljesített a két osztály, hisz 

mindkét esetben a 2-5. képességszinten voltak a tanulói képességpontok. A különbség csak 

annyi volt, hogy az „a” osztályban volt 2 fő tanuló, aki a 6. képességszinten teljesített. A 

szövegértés esetében azonban már mutatkoztak különbségek is. A „b” osztály tanulóinak 

jelentős része a 2. és az 5. képességszintre jellemző képességpontot ért el, az „a” osztály 

esetében azonban szinte minden képességszinten voltak tanulói teljesítések (kivéve az 1. 

szint alatt), az 1. és a 7. képességszint esetében is volt ott teljesítő tanuló. 

2019-ben a 6. évfolyam esetében ismét két osztály működött. Az „a” osztály tanulóinak zöme 

matematikából a 2. és a 3., a „b” osztály tanulói főként a 4. és az 5. képességszinten teljesített. 

Míg az „a” osztályban a legalacsonyabb képességpont érték az 1. szinten lévő, addig a „b 

osztály esetében az 1. szint alatti érték volt. Szövegértés esetében nemcsak egyenletesebbek, 

de kedvezőbbek is a „b” osztály képességpontjai, mivel a tanulók zöme a 4. és az 5. 

képességszinten teljesített és volt a 7. szintet elérő tanuló is, szemben az „a” osztály tanulóinak 

főként 3-4. szintre koncentrálódó eredményeivel és azzal, hogy a legjobb eredményt az 5. és 

a 6. képességszint határán teljesítő 3 tanuló érte el. 

Így mindezeket összevetve ebben a mérési évben a „b” osztály eredményei voltak 

kedvezőbbek. 

 

A három mérési év eredménye alapján az körvonalazódik, hogy a 6. évfolyam esetében nem 

mondható egyértelműen, hogy lenne különbség az „a” és a ”b” jelű osztályok eredményei 

között, volt olyan mérési év, amikor az egyik, egy másik során azonban a másik jelű osztály 

eredményei voltak kedvezőbbek.  

 



 
                           
 

7 

 

8. évfolyam: 

2017-ben a 6. évfolyam esetében két osztály működött. A „b” osztály tanulói egységesebben 

teljesítettek a 3-5. szinteken, de volt 1 fő a 6. és 2 fő az 1. szinten teljesítő tanuló is. Az „a” jelű 

osztály esetében nem egyenletes lefedésben ugyan, de volt a 2-7. szinten teljesítő tanuló is 

és nem volt a 2. szint alatt teljesítő, így az „a” osztály eredménye kedvezőbb a matematika 

esetében. A szövegértés területén nem volt lényeges eltérés a két osztály eredményeiben, bár 

a 7. szinten csak „b” osztálybeli tanuló teljesített. 

A 2018-as mérés során csak egy osztály volt az évfolyamon.  

A 2019-es év matematika mérési eredményei alapján elég nehéz összehasonlítani a két 

osztály teljesítményét, mert a „b” osztály tanulóinak eredménye nagyon megoszlik (2-7. 

képességszint), az „a” osztály tanulói viszont viszonylag egyformán teljesítettek (3-5. szint), az 

átlagukat tekintve valószínűleg nagyon hasonló eredményt kapnánk. A szövegértésbeli 

eredmények alapján azonban egyértelműen az „a” osztály eredményei a kedvezőbbek, hisz 

az ő esetükben a 4-7. képességszintek között oszlanak meg a tanulók eredményei, amelyek 

között az 5. és a 7. képességszintű eredmény a leggyakoribb. A „b” osztály tanulói között 

többen voltak a 3. szinten teljesítők, mint a 7. szintet elérők. 

  

A három mérési év eredménye alapján az körvonalazódik, hogy a 8. évfolyam esetében a 

legutóbbi három mérés alapján nincs egyértelmű különbség az osztályok eredményei között. 

Az iskola fejlesztő hatása (Előző mérési eredményekhez viszonyítás) 

 

 A fejlesztő hatás 

8. évfolyam 

  Matematika Szövegértés 

2021 8. évf. nincs adat  

2020 8. évf. elmaradt  

2019 8. évf.   

2018 8. évf.   

2017 8. évf.   
 

A 8. évfolyamos tanulók mérési eredményét összevetve az előző mérési eredményükkel (6. 

évfolyamos) az mondható el, hogy a matematika és a szövegértés képességterületen a 2018-

as és a 2019-es mérés során úgy teljesítettek a tanulók, ahogyan az a korábbi eredményeikből 

várható volt. A matematika esetében 2017-ben azonban attól szignifikánsan is gyengébb 

eredményt értek el.  

 

A 8. évfolyamosok eredményei a „Komplex fejlődési modell” szerint 

A komplex fejlődési modell szerint a 8. évfolyamon minden vizsgált évben és mindkét mérési 

területen voltak tanulók, akik az előző OKM mérési eredménye alapján elvártnál jobban, 

gyengébben, szignifikánsan jobban vagy szignifikánsan gyengébben teljesített.  
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2017-ben ezek az eltérések azt mutatják, hogy matematikából az „a” osztályban többen voltak, 

akik szignifikánsan is jobban teljesítettek annál, ami a komplex fejlődési modell alapján várható 

volt. Jelentős volt azonban azok aránya is, akik szignifikánsan gyengébben teljesítettek a 

várhatónál. Míg az „a” osztályban többen teljesítettek a vártnál jobban, addig a „b” osztályban 

több mint 2,5-szer annyian teljesítettek a komplex modell alapján várhatónál gyengébben, mint 

jobban. A szövegértés esetében a „b” osztályban többen voltak olyanok mint az „a” osztályban, 

akik szignifikánsan is jobban teljesítettek annál, ami a komplex fejlődési modell alapján várható 

volt.  

A 2018-as mérés során csak egy osztály volt az évfolyamon. A matematika képességterület 

esetében több olyan tanuló volt, aki a komplex modell alapján a korábbi eredményeihez képest 

a vártnál gyengébben vagy szignifikánsan gyengébben teljesített, mint aki jobban vagy 

szignifikánsan jobban. Kétszer akkora volt a szignifikánsan gyengébben teljesítők száma a 

szignifikánsan jobban teljesítőékénél a korábbi eredményeikhez viszonyított, az az alapján várt 

képességpontok esetében. Még szembetűnőbb ez a szövegértés képességterület esetében, 

ahol a 26 főből csak 6-an teljesítettek a vártnál jobban (szignifikánsan jobban senki sem), azaz 

20 fő a várthoz képest gyengébben, közülük 7 fő szignifikánsan gyengébben teljesített. 

 

2019-ben a matematika mérés során csak a „b” osztály esetében állt fenn egyensúly közeli 

állapot abból a szempontból, hogy a jobban és gyengébben, illetve a szignifikánsan jobban és 

gyengébben teljesítő tanulók száma és aránya egymáshoz közeli volt. Az „a” osztály 

tanulóinak nagy része (63%-a) gyengébben, közel 40%-a szignifikánsan is gyengébben 

teljesített a vártnál.  A 2019-es eredmények arról tanúskodnak, hogy a szövegértés esetében 

az „a” osztály tanulóinak zöme jobban teljesített a modell alapján várhatónál. Igaz ugyan, hogy 

csak a „b” osztályban volt olyan tanuló, aki szignifikánsan is jobban teljesített a várhatónál, de 

az osztály tanulóinak közel 2/3-a gyengébben, ¼-e szignifikánsan is gyengébben teljesített, 

mint ahogyan azt a modell alapján várták. 

 

A 2017-2019 közötti mérések esetében az volt a jellemző a 8. évfolyamosok eredményeire, 

hogy azok nagyobb százalékban voltak gyengébbek vagy szignifikánsan gyengébbek a 6. 

évfolyamos eredményeik alapján a komplex modell szerint várhatónál. 

A 2019-es mérési eredmények hasonlítása az intézmény előző évi 

eredményeihez 

 Előző évi eredményekhez viszonyítás 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Matematika 6. évf. nincs - 
   

 8. évf. adat - 
   

Szövegértés 6. évf. nincs  - 
   

 8. évf. adat - 
   

 

2019-ben mindkét évfolyamon és mérési területen hasonlóan teljesítettek a telephely tanulói 

a 2018-as mérés eredményeihez képest. 
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 A 2017-es eredményekhez képest azonban szignifikánsan is gyengébb eredmények születtek 

a 6. évfolyamosok körében. Pozitívum azonban, hogy a 8. évfolyamosok szövegértési 

eredményei 2019-ben szignifikánsan is kedvezőbben alakultak a 2017-es mérés 

eredményeinél. A 2016-os mérés eredményeihez képest csak a 6. évfolyam matematikai 

eredményei gyengültek. Trendként az látható, hogy kevés a javulás, inkább jellemző a 

eredmények változatlansága vagy kedvezőtlenebbé válása. 

Az Alapszintet el nem érő tanulók aránya 

Az Alapszintet el nem érő tanulók aránya* 2017-2019 

Mérési 

terület 

Évf

. 
Arányok 

Az országos átlaghoz mért 

arány 

A megfelelő képzési típus 

átlagához mért arány 

   2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Mate- 
matika 

6. 

Telephelyi arány 23,6% 20,0% 10,5% - - - 

Országos 
arányhoz 
viszonyítva 63% 53% 28% 87% 77% 42% 

8. 

Telephelyi arány 36,3% 15,3% 39,6% - - - 

Országos 
arányhoz 
viszonyítva 95% 32% 95% 130% 44% 132% 

Szöveg
- 
értés 

6. 

Telephelyi arány 16,3% 13,3% 2,6% - - - 

Országos 
arányhoz 
viszonyítva 72% 57% 11% 109% 91% 20% 

8. 

Telephelyi arány 9,1% 23,1% 20,9% - - - 

Országos 
arányhoz 
viszonyítva 33% 80% 62% 46% 116% 88% 

Az Alapszintet mindkét mérési területen 6. évfolyamon a 3., a 8. évfolyamon a 4. képességszint jelenti. 

(Az Alapszintet el nem érő tanulók aránya a 6. évfolyamon az 1. képességszint alatt, az 1. és a 2. 

képességszinten teljesítők, a 8. évfolyamon az 1. képességszint alatt, az 1., a 2.  és a 3. 

képességszinten teljesítők arányának az összegét jelenti.) 

* A táblázatok az IntezmenyiOsszefoglalo_200313_OKM2017(2018)(2019).pdf jelentés utolsó két 

táblázatának adatai alapján készültek. 

A 2017-es mérés eredményei azt tükrözik, hogy az alapszintet el nem érő tanulók aránya 

mindkét évfolyam és mérési terület esetében az országos átlag alattiak (azok 11%-95%-a 

közötti arányban) voltak, ám a budapesti általános iskolákhoz viszonyítva az intézményben 

nagyobb arányban fordultak elő az alapszintet el nem érő tanulók a 8. évfolyamos matematika 

kompetenciamérés eredményei lapján. 

A telephely saját adatait vizsgálva látható, hogy a 2018-as mérés során az alapszintet el nem 

érők aránya az országos átlag alatti (annak 32-80%-a között) volt mindkét mért évfolyam és 

terület esetében. A szövegértés területén mért eredmények alapján azonban a budapesti 

általános iskolák átlagához nagyon közeli arányban voltak a 6. évfolyam tanulói és meg is 

haladták azt a 8. évfolyam tanulói esetében az alapszintet el nem érők. 

A 2019-es mérés eredményei is arról tanúskodnak, hogy az országos átlag alatti arányban 

(annak 33-95%-a között) volt ugyan az alapszintet el nem érők aránya mindkét évfolyam és 

mért terület esetében, de a budapesti általános iskolák arányait meghaladó mértékű volt a 6. 
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évfolyam esetében a szövegértés, a 8. évfolyam esetében a matematika területén az 

alapszintet el nem érők aránya. 

 

 

 

 

A Minimumszintet el nem érő tanulók aránya 

 

Minimumszintet el nem érő tanulók aránya* 2017-2019** 

Mérési terület 
Évf

. 
Arányok 

Az országos átlaghoz 

mért arány 

A megfelelő képzési típus 

átlagához mért arány 

   2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Matematika 

6. 

Telephelyi arány 5,4% 0% 0% - - - 

Országos 
arányhoz 
viszonyítva 42% 0% 0% 70% 0% 0% 

8. 

Telephelyi arány 3% 3,8% 14% - - - 

Országos 
arányhoz 
viszonyítva 18% 20% 72% 29% 35% 128% 

Szövegértés 

6. 

Telephelyi arány 3,6% 2,2% 0% - - - 

Országos 
arányhoz 
viszonyítva 57% 30% 0% 97% 65% 0% 

8. 

Telephelyi arány 0% 0% 0% - - - 

Országos 
arányhoz 
viszonyítva 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

*A Minimumszintet el nem érők aránya központilag a jelentésre jogosult és nem a jelentésben szereplők 

arányában van számolva, ezért előfordul, hogy egy adott sorban az alapszintet el nem érők arányánál 

nagyobb arány adódik. A Minimumszintet mindkét mérési területen 6. évfolyamon a 2., 8. évfolyamon a 

3. képességszintet jelenti. (A Minimumszintet el nem érő tanulók aránya a 6. évfolyamon az 1. 

képességszint alatt és az 1. képességszinten teljesítők, a 8. évfolyamon az 1. képességszint alatt, az 

1., a 2.  képességszinten teljesítők arányának az összegét jelenti.). 

** A táblázatok az IntezmenyiOsszefoglalo_200313_OKM2017(2018) (2019).pdf jelentés utolsó két 

táblázatának adatai alapján készült 

A 2017-es mérés eredményei azt tükrözik, hogy a szövegértési képességterület esetében 

mindkét évfolyamon minden tanuló elérte a minimumszintet. Az adatok alapján azonban az is 

látszik, a 8. évfolyamosok matematika mérési eredményei azt is tükrözik, hogy közöttük az 

országos aránynál kisebb mértékű volt a minimumszintet elérni nem tudó tanulók aránya, de 

meghaladta a budapesti általános iskolák körében lévő, hasonlóan alulteljesítő diákok arányát. 

 

A 2018-a mérési adatok arról tanúskodnak, hogy egyik évfolyam és mért terület esetében sem 

múlta felül az iskola tanulói között a minimumszintet elérni nem tanuló diákok a viszonyítási 
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csoportokban jellemző értéket, sőt a 6. évfolyamon matematika, a 8. évfolyam esetében pedig 

a szövegértés esetében minden tanuló megfelelt a minimumszint követelményeinek. 

 

2019-ben csak a 8. évfolyamos szövegértés esetében volt jellemző, hogy mindenki tudta 

teljesíteni a minimumszint elvárásait. A többi esetben voltak tanulók, akik nem tudtak annak 

eleget tenni. 

Ha a 3 mérési év alapján egy trendet kívánunk felállítani, azt látjuk, hogy a 6. évfolyamosok 

körében – végig 10% alatt marad ugyan, de – nőtt az alapszintet elérni nem tudó tanulók 

aránya mind a matematika, mind a szövegértés esetében. 

 

A legutóbbi három mérés során a legtöbbször az volt a jellemző, hogy évfolyamonként 1-2 

tanuló nem tudta teljesíteni a Minimumszintet, s ők 10% alatti arányt jelentettek. A 12 mérési 

eredmény közül hatszor fordult elő, hogy nem volt olyan tanuló, aki meg ne felelt volna a 

minimum kívánalmaknak. 

Javasolt intézményi feladatok 

• Az átlageredmények megtartása, további javítása 

• A tanulók arra buzdítása, hogy a Tanulói kérdőívet (a valóságnak megfelelően) töltsék 

ki és adják vissza 

• A CSH-indexhez mért szociokulturális hátránykompenzáló és fejlesztő hatás növelése 

• Az iskola fejlesztő hatásának növelése 

• Az Alap- és Minimumszintet el nem érő tanulók alacsony arányának megőrzése 

Összegzés 
 

A telephelyen az átlageredmények az elmúlt években az országos és a viszonyítási csoport 

(budapesti általános iskolák) eredményeivel összevetve, azzal megegyezőek, vagy attól 

szignifikánsan jobbak voltak. 

Kiemelkedő a 2017-es mérés 6. évfolyamos eredménye, amely során az iskola tanulói mindkét 

mérési terület esetében szignifikánsan is jobb eredményt értek el mind az országos, mind a 

budapesti általános iskolák tanulóinak átlageredményénél. 

 

A telephely eredményeit a református eredményekkel összevetve azt tapasztaljuk, hogy a 

2017-es mérés során az iskola 6. és 8. évfolyamos tanulóinak eredményei a szövegértés 

esetében szignifikánsan is jobb volt az országos református átlagnál, de az egyházkerület 

átlagától nem különbözött jelentősen.  

A 2018-as mérés iskolai eredményei szövegértés esetében megfeleltek az országos 

református és a Dunamelléki egyházközségi iskolákban tapasztalt átlageredményeknek, ám a 

8. évfolyamos matematika esetében azoknál lényegesen, szignifikánsan is jobbak voltak a 

telephelyi eredmények. A 2019-es mérés során mindkét évfolyam és mért terület esetében az 

iskolai eredmények hasonlóak voltak az országos református, illetve a Dunamelléki 

egyházközség iskoláinak az átlagaihoz. 
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A telephelyi CSH-index értéke a 6. évfolyamos tanulók esetében a 2017 és 2019 közötti 

mérések során kifejezetten magas volt, de minimálisan csökkenő tendenciát mutat.  

A telephelyi CSH-index értéke a 8. évfolyamos tanulók esetében a 2019-es és a 2018-as 

mérések során 0,5 feletti értéket mutatott, ami jelentősen kedvezőbb minden viszonyítási 

csoport CSH-indexénél. 

 

2017-ben a 6. évfolyamosok esetében a kifejezetten magas CSH-indexekhez képest és 

mindkét viszonyítási csoportra vonatkoztatva szignifikánsan is magasabb volt az iskola 

szociális hátránykompenzáló hatása a szövegértés esetében.  

A 2018-as és a 2019-es mérések alapján mindkét évfolyam esetében az iskola által a tanulókra 

gyakorolt fejlesztő hatás megegyező volt az országos fejlesztés mértékével és a budapesti 

iskolákra jellemző mértékkel.  

 

A 8. évfolyamos tanulók mérési eredményét összevetve az előző mérési eredményükkel (6. 

évfolyamos) az mondható el, hogy a matematika és a szövegértés képességterületen a 2018-

as és a 2019-es mérés során úgy teljesítettek a tanulók, ahogyan az a korábbi eredményeikből 

várható volt. A matematika esetében 2017-ben azonban attól szignifikánsan is gyengébb 

eredményt értek el.  

 

A komplex fejlődési modell szerint a 8. évfolyamon minden vizsgált évben és mindkét mérési 

területen voltak tanulók, akik az előző OKM mérési eredményük alapján elvártnál jobban, 

gyengébben, szignifikánsan jobban vagy szignifikánsan gyengébben teljesített.  

A 2017-2019 közötti mérések esetében az volt a jellemző a 8. évfolyamosok eredményeire, 

hogy azok nagyobb százalékban voltak gyengébbek vagy szignifikánsan gyengébbek a 6. 

évfolyamos eredményeik alapján a komplex modell szerint várhatónál. 

 

A három mérési év eredménye alapján az körvonalazódik, hogy a 6. évfolyam esetében nem 

mondható egyértelműen, hogy lenne különbség az „a” és a ”b” jelű osztályok eredményei 

között, volt olyan mérési év, amikor az egyik, egy másik során azonban a másik jelű osztály 

eredményei voltak kedvezőbbek.  

A három mérési év eredménye alapján a 8. évfolyam esetében nincs egyértelmű különbség 

az osztályok eredményei között. 

 

Az Alapszintet el nem érő tanulók aránya jellemzően az országosan mért arány alatt volt a 

legutóbbi mérések során, ám a budapesti általános iskolák arányaihoz viszonyítva minden 

mérési évben volt olyan terület, ahol az iskola tanulói körében magasabb volt az Alapszintet 

elérni nem tudó tanulók aránya. 

A legutóbbi három mérés során legtöbbször az volt a jellemző, hogy évfolyamonként 1-2 tanuló 

nem tudta teljesíteni a Minimumszintet, s ők 10% alatti arányt jelentettek. A 12 mérési 
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eredmény közül hatszor azonban az is előfordult, hogy nem volt olyan tanuló, aki meg ne felelt 

volna a minimum követelményeknek. 

  

 

 


