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Létszámadatok: 

 

A hatodik évfolyamból kettő tanuló hiányzott a mérési napon.  

 

Az országos átlaghoz képest szignifikánsan jobb eredményt értek el tanulóink mindkét 

évfolyamon és mindkét tantárgyból.  

MATEMATIKA ---6.évfolyam 

 

A református iskolák eredményei: 

Református országos:       1521 (1517;1524) 
A Dunamelléki református iskolákban      1514 (1507;1521) 

A Dunamelléki egyházközségi iskolákban    1511 (1503;1518) 

A Dunamelléki egyházkerületi/egyházmegyei iskolákban  1527 (1507;1547) 

 

Iskolánk tanulói szignifikánsan jobban teljesítettek 



- az országos átlagnál 

- az általános iskolák átlagánál 

- a községi iskolák átlagánál 

- a városi iskolák átlagánál. 

Szignifinkánsan nincs eltérés:  

- a megyeszékhelyi iskolák átlagához képest 

- a budapesti általános iskolák átlagához képest. 

- a református országos átlaghoz képest 

- a  vizsgált református iskolák átlagához képest 

Szignifikánsan gyengébb a teljesítményünk: 

- a nyolc évfolyamos gimnáziumokhoz képest.  

 

 

Az országos átlag esetében az iskolák több, mint 40%-a mögöttünk van. Az 50%-kal vagyunk 

kb. egy szinten, és nem egész 10% van felettünk. Ezt jó eredménynek könyvelhetjük el.  

A budapesti általános iskolák esetében 20% van alattunk, kb. a 60%-ukkal vagyunk egy 

szinten, és alig 20% van előttünk. Itt már van némi erősödés az előttünk levők számában, 

illetve a százalékban.  



 

Az országos átlag haranggörbéjéhez képest jobbra tolódtak az eredményeink. Ez mutatja az 

eltérés mértékét is, vagyis van szinifikáns eltérés a az átlagtól felfelé.  

 

A tanulók képességszinteknek megfelelő eloszlásán látható, hogy a 3. (alapszint) alatt 12 

tanuló áll. sajnos egy tanuló van az 1.szint alatt is, leszakadva még az első szinten tartózkodó 

két tanulóhoz képest is.  A jó hír az, hogy az alapszint felett viszont 19 tanuló van, bár csak a 

4. és az 5. szinten tömörülnek, nincsen a 6. és a 7. szinten sem diákunk.  

 



 

 

Az előző létszámadatok százalékban kifejezve, és összehasonlítva a az országos és a 

budapesti értékekkel.  

Az országos értékeken látszik, hogy kb. a diákok harmada van az alapszint alatt, harmada az 

alapszinten, és harmada az alapszint felett. kb.harmada az alapszinten, és kb. 40% van 

felette.  

A budapesti iskolák esetében már csak a tanulók negyede van az alapszint alatt, kb.harmada 

az alapszinten, a többi: kb.40%  van az alapszint felett.  

A mi iskolánkban kb. a gyerekek ötöde van az alapszint alatt, harmada az alapszinten, a 

többiek felette.  

A református iskolák eredményeivel való összehasonlítás: 

Az alapszintet el nem érők aránya: 

Nálunk: 23,6% 

Református iskolák országosan: 31,6% 

Dunamellékiek: 33,6% 

A mi eredményünk bíztatóbb a másik két viszonyítási alaphoz képest.  



Az alapszinten levő tanulóink százaléka közelítőleg megegyezik a másik két viszonyítási 

alappal.  

Az alapszint feletti 4. és 5. szinten nagyobb a mi iskolánk százalékos aránya, mint a másik 

két viszonyítási alapé. A 6. és 7. képességszinten nálunk nincs tanuló.  

 

 

A két osztály közti különbség abban látszik, hogy az „A”-ban többen vannak az alapszinten, 

és az alatt, mint a „B” osztályban. A „B”-ben csak 3 fő áll az alapszint alatt, kettő határeset, 

belelóg mindkét szintbe. A többiek az alapszinten, vagy magasabb szinten áll.  

Egyik osztályban sincs tanuló a 6. illetve a 7.szinten matematikából.  

 

 



SZÖVEGÉRTÉS-----6. évfolyam 

 

A református fenntartású iskolákban országosan:   1535 (1531;1539) 

A Dunamelléki református iskolákban    1536 (1527;1543) 

A Dunamelléki egyházközségi iskolákban    1533 (1524;1541) 

A Dunamelléki egyházkerületi/egyházmegyei iskolákban  1551 (1528;1579) 

 

A szövegértés esetében pont ugyanaz a helyzet, mint a matematika esetében:  

Iskolánk tanulói szignifikánsan jobban teljesítettek 

- az országos átlagnál 

- az általános iskolák átlagánál 

- a községi iskolák átlagánál 

- a városi iskolák átlagánál. 

Szignifinkánsan nincs eltérés:  

- a megyeszékhelyi iskolák átlagához képest 

- a budapesti általános iskolák átlagához képest. 

- a református országos átlaghoz képest 

- a vizsgált református iskolák átlagához képest. 

Szignifikánsan gyengébb a teljesítményünk: 

- a nyolc évfolyamos gimnáziumokhoz képest.  

 



 

Az országos átlagot tekintve :  46% van mögöttünk, kb. ugyanennyivel vagyunk egy szinten, 

és kb.5% van előttünk.  

A budapesti általános iskolákat tekintve már más a helyzet:  20% van mögöttünk, 65%-ukkal 

vagyunk egy szinten, és kb.15% van felettünk.  

Itt h

 

Itt is hasonló a helyzet, mint a matematika esetében. Az országos átlag haranggörbéhez kicsit 

jobbra tolódtunk, vagyis az eredményeink jobbak az átlagnál.  



 

Tanulóink személyes elhelyezkedése a különböző szinteken. Az alapszint alatt 9 tanuló van. 

Az alapszint felett pedig örömünkre sokan vannak: 34 fő. Közülük egy kiemelkedő volt a 7. 

szinten.  

 

 

Ugyanez százalékos eloszlásban és összehasonlítva:  

- Az alapszint alatt országosan kb.20% van.  

- Nálunk kb.16%,  a budapesti iskolákban pedig 15%.  

- A jó hír az, hogy az alapszinten a mi iskolánkban a legkevesebb a leolvasható százalék. 

(20%) 

- A másik jó hír, hogy az alapszint felett is jóval több tanulónk van százalékosan, mint a 

többi két referenciaszinten.  



 

A két osztály közti különbség szövegértésből is látszik. A alapszint alatt csak 2 tanuló van a 

„B”-ben, míg az „A”-ban többen vannak itt. A „B” osztály tanulói eloszlanak a szinteken, az 

„A”-sok pedig jobban tömörülnek a 6.szintet épp elérik, míg a „B” osztályban többen vannak 

stabilan a 6. és a 7.szinten is.  

 

 

 

 

 

 



8. ÉVFOLYAM 

 

MATEMATIKA ---8.évfolyam 

  

A református fenntartású iskolákban országosan    1653 (1648;1657) 

A Dunamelléki református iskolákban     1682 (1675;1689) 

A Dunamelléki egyházközségi iskolákban     1678 (1669;1686) 

A Dunamelléki egyházkerületi/egyházmegyei iskolákban   1701 (1683;1721) 

Iskolánk tanulói szignifikánsan jobban teljesítettek 

- az országos átlagnál 

- az általános iskolák átlagánál 

- a községi iskolák átlagánál 

- a városi iskolák átlagánál. 

Szignifinkánsan nincs eltérés:  

- a megyeszékhelyi iskolák átlagához képest 

- a budapesti általános iskolák átlagához képest. 

- a református országos átlaghoz képest. 

- A fent vizsgált református iskolák eredményeihez képest.  

Szignifikánsan gyengébb a teljesítményünk: 

- a nyolc évfolyamos gimnáziumokhoz képest.  

- a hat évfolyamos gimnáziumokhoz képest.  

 



 

 

Itt is az látható az országos átlag esetén, hogy a diákok közel fele van mögöttünk, a hasonlóak 

szintén ennyien vannak, és csak kis %-uk van felettünk. A budapesti iskolák esetén sokkal 

kevesebben vannak mögöttünk. Az iskolák 2/3-a van hasonló szinten, és kicsit több, mint 10% 

van felettünk.  

 

Itt az látszik, hogy az alapszint alatti tanulóink levesebben vannak. Az eredményeink itt is 

jobbra tolódtak, és a haranggörbéhez képest el is vagyunk csúszva. Az alapszintig a görbe 

alatt vagyunk, de felette- 5. és6. szinten kilógunk az átlagból picikét.  

 



 

A szintenkénti elhelyezkedés látszik tanulónként. A negyedik az alapszint, 8 tanuló van 

teljesen alatta, 2. és 3.szinten. 16 tanuló van felette.  

 

 

A százalékos eloszlásban látszik, hogy alapszint alatt van a tanulóink harmada csakúgy, mint 

az országos értéken, csak a szintenkénti eloszlás más. Nálunk csak 2. és 3. szinten vannak 

tanulók. Ami viszont jó, hogy a nálunk vannak a legkevesebben az alapszinten, viszont felette 



az 5. szinten nálunk vannak a legtöbben %-os kifejezésben. A budapesti iskolákban viszont 

sokkal többen, majdnem duplája a6.szinten, mint nálunk. Itt is van még teendő.  

A vizsgált református viszonylatokban elmondható, hogy sajnos a 36,3%-os eredményünk 

rosszabb, mint a református iskolák és a dunamelléki általános iskolák átlageredménye. A 

4. (alapszinten) levő eredményünk alacsonyabb, mint a másik két vizsgált viszonylat. Az 

ötödik szinten viszont láthatóan magasabb %-ot értünk el. A 6. szinten alacsonyabb értékek 

születtek nálunk, a 7. szinten viszont magasabb értéket produkáltak a tanulóink.  

 

Az „A” osztályban csak az alapszint alatt vannak gyerekek, a „B”-nél a másokdik szinten is 

vannak tanulók. Az „A”-ban tömörülés látszik a a 4. és az 5. szinten, míg a „B”-ben jobban 

eloszlanak a tanulók. a 2- és az 5.szint között. A „B”-ben ugyan vannak többen alapszint alatt, 

viszont az „A”-ban többen vannak az alapszinten, mint a „B”-ben. 



 

SZÖVEGÉRTÉS ---8.évfolyam 

 

A református fenntartású iskolákban országosan    1642 (1637;1649) 
A Dunamelléki református iskolákban     1679 (1669;1688) 
A Dunamelléki egyházközségi iskolákban     1671 (1659;1684) 
A Dunamelléki egyházkerületi/egyházmegyei iskolákban   1716 (1691;1740) 
 

Itt most még jobb az eredményünk:  

Iskolánk tanulói szignifikánsan jobban teljesítettek 

- az országos átlagnál 

- az általános iskolák átlagánál 

- a községi iskolák átlagánál 

- a városi iskolák átlagánál. 

- a megyeszékhelyi iskolák átlagához képest 

 

Szignifinkánsan nincs eltérés:  

- a budapesti általános iskolák átlagához képest. 

- a nyolc évfolyamos gimnáziumokhoz képest.  

- a hat évfolyamos gimnáziumokhoz képest.  

- a református országos átlaghoz képest. 

- a vizsgált református intézmények átlagához képest. 

 

 



 

Ez a grafikon nagyon érdekes, mert alig van jobban teljesítő iskola. Országosan bő 60%-uk 

van mögöttünk, Budapesten pedig 4%. Azt gondolom, hogy szövegértésből nem állunk 

rosszul.  

 

 

 

 

Az országos haranggörbétől némileg eltérünk. Kicsit jobbra csúsztunk, ami jó. A másik jó, 

hogy az országosnál jóval kevesebb a az alapszinten, illetve az alatta levő értékünk. A 6. 

7.szinten lévők esetében jobb az eredményünk, mint az országos átlag.  



 

A megfelelő képességszinteken levő tanulóinkról szól kép szerint csak eggyel az alapszint 

alatt vannak gyerekeink, lejjebb nincsenek. Három kivételével mindenki az alapszinten, vagy 

feljebb áll. A hetedik szinten is van 6 tanulónk.  

 

 

Ezen a százalékos megoszláson is ez látszik. Sokkal kevesebb az alapszinten levő gyerekünk, 

mint másutt, és összességében sokkal jobbak vagyunk az országos és a budapesti iskoláknál.  

 



 

Az „A” osztálynál látszik egy jobbra tolódás a „B”-hez képest. Az „A”-ban nincs senki alapszint 

alatt, míg a „B”-ben vannak hárman is. A legmagasabb szinten is több tanuló van az „A”-ban, 

mint a „B”-ben. 

 

További feladataink:  

- Az eredményeink megtartása, illetve fejlesztése. 

- A református iskolákkal való összehasonlításban jobb eredmények elérése 

- Az alapszint alatt levő diákok arányának csökkentése. 

 

 


