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Törvényi háttér 

Az NETFIT mérés jogszabályi hátterét a 2011. évi CXC. törvény (Ntk) 80. § (9) pontja, a 
20/2012-es (VIII.31.) EMMI rendelet 81. §-a adja, valamint a tartalmi keretét ezen rendelet 4. 
melléklete írja le. 

 

I. Tanulói létszámadatok 

A telephelyen a NETFIT mérésben ebben a tanévben 182 fő tanuló (99 fiú és 83 lány) vett 
részt a 11-16 évesek korcsoportjában. 

 

II. Eredmények elemzése 

Az elemzés során alkalmazott kategóriák: 

 

  



 

A tanulók túlnyomó többsége az egészségzónába tartozik. A fiúk és a lányok között eltérés 

mutatkozik. A fiúknál nagyobb a szórás. A 13 éves korcsoportban a fiúk eredménye a leggyengébb, 

43%-uk van a fejlesztendő zónában.  

A fiúknak 57-93%-ig volt az egészségzónában. A lányoknál pedig 76%-100%-ig. 

 

A többség az egészségzónában van, a fiúknál többen vannak a fejlesztendő zónában, mint a 

lányoknál. Főleg a 13 éves fiúk 43%-a van fejlesztendő zónában. A fiúk esetében 57-93%-ig vannak az 

egészségzónában. A lányoknál ez 67-100%-ig. 

 

A 13 éves fiúknál van a legnagyobb probléma, mert náluk 52%-uk van a fejlesztendő zónában, ami 

összefügg a túlsúllyal és a testzsírszázalékkal. A lányok 1/3-a szorul fejlesztésre a 13-14 éves 

korosztályban. A fiatalabb korosztályban ennél jobb az eredmény.  

A fiúknál a többi korcsoportban a gyerekek 1/3-a van a fejlesztendő zónában. 

 



 

A fiúk és a lányok esetében nagyszerű eredmények születtek. Szinte minden gyerek az 

egészségzónában található. 

 

 

Ezen a területen összességében el lehet mondani, hogy a hátizom fejlesztésre szorul. Mind a fiúknál 

mind pedig a lányoknál magas a fejlesztendő zónába eső gyerekek százalékos aránya. A fiúknál 27-

68% van az egészségzónában, a lányoknál pedig 65-100%. Itt a leggyengébben a 11 éves fiúk 

teljesítettek 73%-kal. ugyanezen korosztály lányai pedig a legjobban teljesítettek, mert mindössze 

22%-uk fejlesztendő.  

 

 

Ezzel az eredménnyel elégedettek vagyunk, mert a fiúk 79-100%-ig, a lányok pedig 96-100%-ig 

kerültek az egészségzónába.  



 

Ez a terület kiemelt fejlesztést igényel a következő tanévben, mindkét nem esetén. A fiúk 29-60%-ig, 

a lányok 23-67%-ig voltak csak az egészségzónában. Ezen belül is kiemelten fejlesztendő a 11-12 éves 

lányok csoportja, illetve a 11 - 13 éves fiúk csoportja.  

 

 

Ebben a tesztben szintén jól teljesítettek diákjaink. Fiú 68-83%-ig, a lányok pedig 67-92%-ig az 

egészségzónába kerültek. A 13 éves fiúknál, illetve a 12 éves lányoknál lehetne kicsit több fejlesztő 

feladatokat összeállítani, mert harmaduk fejlesztésre szorul.  

 

Elmondható, hogy a fiúk közel fele, a lányok harmada fejlesztésre szorul. A fiúk 46-64%-ig, a lányok 

pedig 65-76%-ig tartoznak az egészségzónába.  

Összegzés:  

A korábbi években a covid-járvány miatt elmaradtak a mérések, ezért nincs módunk összehasonlítást 

végezni az előző évek eredményeivel.  



A mostani eredmények alapján: 

 

A 2021/2022-es mérési adatok változatos képet mutatnak. Mind a fiúk, mind a lányok esetében 

előfordulnak kiemelkedő, és gyengébb eredmények is. A lányok több területen is jobban 

teljesítettek, mint a fiúk. 

Kiemelten fejlesztendő terület: 

- a kézi szorítóerő 

- az állóképességi ingafutás.  

- Az egészséges táplálkozásra minden korosztálynak jobban figyelnie kellene, de erre 

nincs komoly ráhatásunk. Az osztályfőnökök a szülők felé jelzik ennek fontosságát.  
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Az elemzéshez tartozik, hogy a tanulók 2020. március közepétől a tanév végéig, és 2021-ban 

is a koronavírus járvány miatt a tanulók nagyon hosszú ideig tanultak online-képzési formában. 

2021-ben is csak május elején jöhettek vissza az iskolába. 

 

Átlageredmények: 

 

Az eredményből látható, hogy A 8. osztályosaink az országos átlagnál szignifikánsan jobban 

teljesítettek matematikából, és a hatodikosaink pedig szövegértésből. A többinél nincs 

jelentős eltérés. 

 

Legtöbben, 43% a hatodikosok vannak alapszint alatt matematikából 43% Ez már majdnem a 

tanulók fele. Ugyan az országos átlag felett vagyunk mindig egy picikével, de ez nem vigasztaló 

ránk nézve. 

A hatodikos matematika és a nyolcadikos szövegértés esetén rosszabb az eredményünk még 

a hasonló képzéstípusba tartozó iskolák esetén is. 



 

Az eddigi méréseknél sajnos gyengében teljesítettünk 6. évfolyamban 2017-2018-ban, 

matematikából, és a nyolcadik évfolyam esetén 2019-hez képest volt gyengébb.  

 

 

A Családi háttér index eredménye láthatóan nem különbözik szignifikánsan a várható 

értéktől sem az országos számítás, sem pedig a hasonló képzési formában oktató iskolák 

esetében.  

 

 

 

 

 



MATEMATIKA --- 6.évfolyam 

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya 

 

 

A felsorolásból látható, hogy tanulóink szignifikánsan jobbak 

-  a községi és 

-  a városi iskoláknál. 

 A többinél nincs látható, jelentős eltérés.   

Szignifikánsan gyengébben teljesítettünk 

-  a 8 évfolyamos általános iskoláknál.  

 

 
A táblázatból látható, hogy matematikából: 

- a hatodikosok esetén a legutolsóhoz képest nincs jelentős eltérés, a két korábbi 

tanévhez képest pedig rosszabb lett a teljesítményük. 2017-hez képest 126 ponttal 

értek el kevesebbet a hatodikosaink tavaly. Ez nagyon nagy eltérés!  

 

 

 

 

 



 
Az országos átlagot nézve fele annyian vannak mögöttünk, mint ahányan a velünk hasonló 

eredményű iskolák száma. Ez 30%. Felettünk is csak alig több, mint 10% van.  

A budapesti általános iskolákat nézve az iskolák 15% van alattunk/mögöttünk, és kb.25%, 

vagyis a budapesti iskolák negyede van előttünk.  

 

 
 

Az iskolánk eredménye szinte leképezi az országos eredményeket.  



 
Nagyon sokan vannak az alapszint alatt a tanulóink közül.  

 
A két táblázat természetesen összefügg egymással, csak a felsőben tanulókra bontva látszik, 

az alsóban pedig százalékosan mutatják be a különböző szinteken való elhelyezkedést.  

Ami elszomorító ebben a táblázatban, hogy a hatodikosaink 43%-a van az alapszint alatt! Ez 

nagyon sok, majdnem a tanulóink fele! Az sem lehet vigasztaló számunkra, hogy az országos 

átlag is magas: 44,4%. a budapesti iskolákban viszont „csak” a tanulók harmada van alapszint 

alatt!   

Ebből sajnos egyenes ágon következik, kevesebben vannak az alapszint felett: 27%. Ez 

kevesebb, mint a tanulóink harmada!  

 



 
Nagyon sok tanuló áll az alapszint alatt mindkét osztályban. A „B” osztályban a tanulók fele 

van az alapszint alatt, a többi felette.  

Az „A”- ban  a tanulók 37%-a van alapszint alatt.  

Fontos lenne ezen változtatni!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZÖVEGÉRTÉS --6.évfolyam 

A tanulók átlageredménye és a megbízhatósági tartomány: 

 
Az országos átlag felett teljesítettünk, jelentős különbséggel.  

Látható, hogy itt már sokkal barátságosabb a kép. 

Szignifikánsan jobb teljesítményt nyújtottak diákjaink: 

- Az országos átlaghoz,   

- az általános iskolákhoz,  

- a községi-, 

- a városi általános iskolákhoz képest. 

Szignifikánsan nincs jelentős eltérés: 

- A megyeszékhelyi 

- a budapesti általános iskolákhoz képest.  

Szignifikánsan jobban teljesítő iskolák: 

- A 8 évfolyamos gimnáziumok.  

Az utolsó esetben nem csodálkozunk, hiszen a nyolc osztályos gimnázium az iskolákból elszívja 

a legjobb tanulókat már negyedik osztály után. Nem tudunk versenyezni ezekkel az iskolákkal, 

ahol csupa motivált, jó képességű tanuló tanul. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az országos átlagot tekintve néhány százalék van előttünk, és majdnem a iskolák fele (Kb.45%). 

A budapesti iskolákat nézve láthatjuk, hogy alig az iskolák negyede van mögöttünk, és kicsit 

több, mint 10%-uk van előttünk.  

 
A táblázat szövegértési részét megfigyelve látható, hogy a hatodikos tanulóink mondhatni 

egyenletes teljesítményt mutattak ezen a mérésen is az előzőkhöz képest. 2017-ben voltak 

sokkal jobbak az akkori hatodikosok, pontosan 125 ponttal!  

Most 64 ponttal lett jobb az eredményünk, mint az országos átlag, ami nem jelentős különbség 

a konfidencia intervallumot is figyelembe véve.  

 

 
Az országos eloszlást teljesen követi a tanulóink eredménye. Kicsit magasabbak az értékek, 

mint az országos görbe.  

 



Tanulónkénti képességeloszlás

 
Kevés- 8- tanuló van az alapszint alatt, ami a 6. évfolyamon a 3. szint. Ami viszont örvendetes, 

hogy a többi tanuló az alapszinten, vagy  felette áll.  

 

 
Ezen az eloszláson egyértelműen látszik, hogy az alapszint alatt nálunk van a legkevesebb 

tanuló. Az alapszinten is, csak a gyerekek ötöde van, a többi mind felette látható. A 7. szinten 

is nálunk nagyobb százalékban fordulnak elő tanulók, mint az országos átlag, vagy a hozzánk 

hasonló budapesti iskolák átlaga.  

 



 
Szövegértésben már jobb a helyzet. Csak 5, illetve 3 tanuló áll alapszint alatt a két osztályban. 

Sokan vannak az alapszinten, és felette.  

 

MATEMATIKA --8.évfolyam 

 

 
A fent látható listából kiolvasható, hogy 

-  az országos átlagnál is szignifikánsan jobbak voltunk, valamint  

- magunk mögé utasítottuk az általános iskolákat,  

- a községi- valamint  

- a városi általános iskolákat is.  

Nincs szignifikáns eltérés  



- a megyeszékhelyi, és 

-  a budapesti általános iskolák átlageredményével.  

Csak a 8, és 6 évfolyamos gimnáziumok vannak előttünk.  

 

 

 
Az országos átlagot nézve azt tapasztaljuk, hogy körülbelül ugyannyi iskola van velünk egy 

szinten, mint mögöttünk. 8.61%-uk van magasabb szinten. A budapesti általános iskolák 

esetében pedig 29%-uk van mögöttünk, több, mint fele, 57%-ukkal vagyunk egy szinten, és 

15% van előttünk.  

 
 

A táblázat kékkel jelölt sora azt mutatja számunkra, hogy egyik év teljesítménye sem volt 

kiemelkedő matematikából. A teljesítményük kb. egy szinten mozog.  

 



 
Az országos eloszlás haranggörbéjéhez képest iskolánk eredménye icipicit jobbra tolódott, 

„kilógunk” a haranggörbéből. Ez azt jelenti, hogy az országos átlagnál jobb eredményt értünk 

el.  

 

A tanulók különböző képességszinteken elfoglalt helye 

 
A 8. évfolyam esetében a 4. szint az alapszint. Ezt lenne szükséges minél több tanulónak elérni, 

illetve túlszárnyalni.  



 
Itt azt látható, hogy az alapszinten nálunk vannak a legtöbben, de az ötödik szinten, ami már 

az alapszint feletti rész, ott is nálunk vannak a legtöbben, viszont 6 szinten van csak diákunk, 

felette nincsen.  

Ami az alapszint alatti értékeket illeti, az összehasonlításból látható, hogy jó a helyzetünk. Első 

szint alatt nincs tanuló. Összességében elmondható, hogy az alapszint alatti értékünk is sokkal 

jobb, mint a budapesti, vagy az országos átlagnál. Ez persze nem jelenti azt, hogy hátra 

dőlhetünk. Folytatni kell a munkát!  

 
AZ „A”-ban többen vannak alapszint alatt, mint a „B”-ben. (7 és 5) 



-a „B”-ben egyenletesebb az eloszlás a szinteken, mint a másik osztályban.  

 

 

SZÖVEGÉRTÉS --8.évfolyam 

 
 

Itt már vegyesebb a kép, mint a matematika esetében. A konfidencia intervallumokat is 

tekintve szignifikánsan jobban teljesítettünk, mint  

          - a községi  

          - a városi általános iskolák.  

Nincs szignifikáns eltérés: 

- országos átlag 

- általános iskolák 

- megyeszékhelyi 

- budapesti általános iskolák esetében.  

Szignifikánsan megelőztek bennünket: 

- 8 évf. gimnáziumok  

- 6 évfolyamos gimnáziumok.  

 

 



Erről a grafikonról azt olvashatjuk le, hogy a budapesti általános iskolákat nézve kb. 

ugyannyian vannak mögöttünk, mint akik szignifikánsan jobbak nálunk, illetve a hasonlóan 

teljesítő intézmények esetében. 

 

 
Az országos képességeloszlás grafikonján látszik,hogy az országos eloszlás haranggörbéjéhez 

képest kisség jobbra tolódott a tanulóink eredménye. Ez azt jelenti, hogy jobbak vagyunk, de 

mivel ez az érték nem nagy, nem jelentős az eltérés.  

 
Az előző grafikont pontosítja ez az eloszlás, ahol már tanulókra bontja az eloszlást.  

A negyedik szint az alapszint. Látható, hogy az alapszint alatt 15 tanuló van. Az alapszinten 11 

fő, felette pedig 24 fő. A tanulók kb. 1/3-a van az alapszint alatt.  



 
Az előző eloszlások százalékos formában kifejezve összehasonlíthatóvá teszik a gyerekek 

teljesítményét. Sajnos sokan vannak, akik a szövegértésben a 4. szint, vagyis az alapszint alatt 

vannak. A 30% az sok! Az a gyerekek kb. harmada!  

A pozitívum az, hogy az összehasonlításban a legkevesebb tanuló van az alapszinten. A 

gyerekek 54%-a áll az alapszint felett. Ez az értéket kellene feljebb tornázni.  

 
Az „A” osztályban sokkal többen vannak az alapszint alatt, mint a „B”-ben.  

„A” osztály:40%     „B”osztály: 20%. Itt is van még teendő. 

 

Feladataink: 



 

- A jó eredményeink megtartása. 

- 6. évfolyamon matematikából nagyon sok az alapszint alatt levő gyerekek százalékos 

aránya: 42%- Ez már majdnem a gyerekek fele. Ezért itt erőteljesebb fejlesztésre lesz 

szükség a jövő tanévben, hogy ezt egy kicsit lefaragjuk.  

- A többi évfolyamon és a szövegértésben 30% körüli ez az érték. Ez is jó lenne, ha lejjebb 

tudna menni, hiszen ez a tanulóink harmada.  

 
 

 


