
1 
 

       

 

 

Százhalombattai Arany János Általános Iskola 

és Gimnázium 

 

A 2019. évi kompetenciamérés eredményei és 

intézkedési terve 
 

 

 

      

 

Készítette: a Százhalombattai Arany 

János Általános Iskola és Gimnázium 

intézményvezetésének javaslatai 

alapján 

              2020. június 30. 

                

 

dr.Horváthné dr. Hidegh Anikó  

intézményvezető 



2 
 

Tartalomjegyzék 

1. Intézményi eredmények 2019. 
 

A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium 2019. évi országos 

kompetencia mérési eredményei alapján, valamint a nevelési- oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 80.§ alapján általános iskolai szinten szükséges intézkedési terv elkészítése. 

A további feladatok célként történő kitűzését a tanulói teljesítmények növelése érdekében az 

általános iskolai és gimnáziumi oktatás területén is szükségesnek tartjuk.  

 

Hatályos: 2020.09.01-től 

Felülvizsgálat: a 2021. évi kompetenciamérések eredményeiről szóló jelentés megjelenésekor 

A 2020. kompetencia mérések a koronavírus által okozott járványhelyzet miatt elmaradtak. 

 

1.1. A 2019. évi kompetenciamérés számokban 

 

A 2019. évi Országos kompetenciamérésen az Százhalombattai Arany János Általános Iskola 

és Gimnázium tanulói közül 225 tanulóból 194 fő vett részt a mérésben. Évfolyam szintű 

megoszlásukat az 1.számú táblázat mutatja. 

1.számú táblázat: A mérésben résztvevők száma és aránya évfolyamonként 

 

 

Családi háttér index ismét nem volt számítható a kis számú visszaérkezett szociális 

hátteret elemző kérdőívek alapján az általános iskola és a gimnázium 8. osztályaiban. Az 
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általános iskola 6. évfolyamában matematika területen, mutatható ki az elvárt eredményekhez 

képest elmaradás a családi háttérindex alapján (pedagógiai hozzáadott érték). Szövegértés terén 

pedig az általános iskolai 6. évfolyam és a 4 osztályos gimnázium értékei magasabba, mint a 

várható érték. (2.számú táblázat) 

2.számú táblázat: Családi háttérindex értékei az országos eredményekhez viszonyítva 

 

1.2. Eltérések az országos átlagoktól 

Az intézmény 2019. évi kompetenciamérés eredményeinek az országos átlagtól való 

pozitív illetve negatív eltérései a következő táblázatban olvashatók (3.számú táblázat) 

3.számú táblázat 
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1.3. A 6. évfolyam eredményeinek elemzése 

1.3.1. Általános Iskola 

A mérőlapokat két osztályunk, azaz 47 tanuló írta meg, akik közül 7 HHH és  12 BTMN 

tanuló.  

Matematika 

Az általános iskola hatodik évfolyamának matematika eredményei az országos átlag alá esnek. 

Az eltérés szignifikáns. A mérésben szereplő 2612 általános iskola közül 1255-ben 

szignifikánsan hasonlóak az eredmények a miénkhez, szignifikánsan jobban teljesít 1042 

iskola. A városi (bármely szintű) eredményekhez hasonlítva általános iskolánk eredményeit, 

szintén alacsonyabbak az eredményeink. (1.számú ábra) 

1.számú ábra 

 

 

Hatodik évfolyamon az alap képességszint csupán a 2-3. szint, ide tartozik az évfolyam 

tanulóinak 74%-a. Az intézményben 13%-a a mérésben részt vevő tanulóinknak nem éri el 

ezt a szintet. Ez összesen 87% gyenge képességű tanuló az évfolyamból! A 13% gyenge tanuló 

(1 szint vagy az alatti) az országos és a városi aránnyal megegyező. A probléma a jó képességű 

tanulók hiányában rejlik, hiszen iskolánkban a legmagasabb képességszint a 4. szint 

(tanulóink 13%-a), míg országosan a 6.évfolyamos tanulóknak az 4-7. képességszintbe 

31,5%-a tartozik matematikából. Így érthető a matematika eredmény szignifikáns elmaradása 

az országos, de a városi átlagtól is.(2.számú ábra) 
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Képességeloszlás tekintetében az „a” osztályunk gyengébb, mert még a 4. szintet is alig éri 

el 3 tanuló. 

Szövegértés 

Az általános iskola hatodik évfolyamának szövegértés eredményei az országos általános 

iskolai átlaggal megegyeznek. A mérésben szereplő 2612 általános iskola közül 1579-ben 

szignifikánsan hasonlóak az eredmények a miénkhez. A városi és a kisvárosi eredményekhez 

hasonlítva az eredményeinket, szintén hasonlóak.  

3.számú ábra 

 

Hatodik évfolyamon az alap képességszint szövegértés terén szintén a 3-4. szint, tanulóink 

60%-a tartozik ebbe a kategóriába. Az intézményben 17%-a a mérésben részt vevő 

tanulóinknak nem éri el a 3. szintet. Ez az országos átlag feletti szám, tehát képességüket 
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tekintve tanulóink gyengébbek az országosnál, de a városok és a kisvárosok között is. Az 

országos átlaggal szinte azonos 6. osztályos tanulóink aránya a képességszintekben történő 

elhelyezkedés alapján.. Iskolánkban a legmagasabb képességszint az 6. szint (tanulóink 4%-

a), míg országosan átlag 8% -a a 6.évfolyamos tanulóknak az 6-7. képességszintbe tartozik 

szövegértés terén (4.számú ábra). 

4.számú ábra 

 

Osztályaink közül az „c” osztály jobban teljesített, mint az „a” osztály, mindkét osztály 

tanulóinak képességeloszlása nagyon szórt.  Az „c” osztályban több az 5-6. képességszintet 

elérő tanuló. 

Az „a” osztály matemetika képessége rendkívül alacsony, míg ugyanezen tanulók szövegértés 

területen jobb képességszinteken helyezkednek el és értékeik közelebb állnak egymáshoz 

(kisebb a szórás). 

Az előző évi matematika jegyek arányai hasonló képet mutatnak a táblázat adatai alapján. 

 

A tanulók átlagos CSH-indexe alapján a várható eredmény értéke alatt marad a kapott 

eredmény, mindkét mért területen,azaz a hozzáadott érték negatív. 

 

1.3.2. Nyolc évfolyamos Gimnázium 

 

A gimnáziumi 6. osztályban 32 tanulóból 32 tanuló írta meg a kompetenciamérés feladatlapjait. 

SNI, BTMN, HHH tanuló nincs az osztályban. 
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Matematika eredményeik jobbak az országos átlagnál, de az ország nyolc évfolyamos 

gimnáziumai átlagától  jelentősen elmaradnak. (5.számú ábra) 

5.számú ábra 

 

Az ország 83 nyolc évfolyamos gimnáziuma között az alsó felében helyezkedünk el ezekkel 

az eredményekkel. 41 gimnázium jobban teljesít, 37 pedig hasonlóan, mint a mi tanulóink. 

A korosztály alap képességszintje országos átlagban a 3-4. szint a nyolcosztályos 

gimnáziumok tanulóinak 60%- van ezen a szinten, hasonlóan a mi osztályunkhoz.  Azonban 

tanulóink 19%-a 2-es szinten van, ami országosan 7% és nincs tanulónk a 6-7. szinten , ahol 

országosan a nyolcévfolyamos 6. osztályos tanulók 6% foglal helyet. 6.számú ábra 

 



8 
 

A családi háttérindex a visszahozott kérdőívek alapján megnyugtató eredményeket mutat: a 

szociális háttér alapján a feltételezett, várható eredményhez képest azonos eredményeket 

nyújtottak a tanulók. A gimnáziumok viszonylatában azonban értékeink elmaradnak az 

országos átlagtól, tehát a hozzáadott érték növelhető a gimnázium 6. évfolyamán. 

Az eredmények az előző évi matematika jegyekkel korrelálnak. 

Szövegértés területén elért eredmények a 6. gimnáziumi osztályban szignifikánsan az 

országos átlag felettiek. A nyolc évfolyamos gimnáziumok országos átlageredményeitől nem 

különbözik. 18 jobb és 42 hasonló teljesítményű gimnázium van a 6. évfolyamok tanulóinak 

szövegértése alapján. (7.számú ábra) 

 

Szövegértési képességeik szerint 6. osztályunk tanulói hasonló eloszlást mutatnak, mint az 

ország többi hasonló gimnáziuma.  Azonban amíg országosan a 6-7 szinten 26%-a áll a 

tanulóknak, a mi gimnáziumunkban a tanulók 16%-a áll a 7. szinten, ami nálunk a 

legmagasabb szint. Kiemelkedő tehetségek tehát nincsenek. 

8.számú ábra 
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A családi háttérindexek alapján számított hozzáadott érték a szövegértés területén pozitív 

értéket mutat a nyolc évfolyamos gimnáziumi 6. osztályunkban. 

 

1.4. A 8. évfolyam eredményeinek elemzése 

1.4.1. Általános Iskola 

A matematika és szövegértés méréseket 39 tanuló írta meg a 8. évfolyamból. Közülük 6 fő 

rendelkezik BTMN szakvéleménnyel, és 3 fő HHH, ami a létszám 23%-a. Ezen tanulók a teszt 

megírása alól nem mentesültek. 

Matematika 

Eredményeink az általános iskolai 8. évfolyam osztályaiban az országos általános iskolai átlag 

feletti szintet mutatják, az eltérés jelentős. A városi iskolák eredményeinél és a 

Százhalombattához hasonló kisvárosok eredményeinél is jelentősen magasabb átlagokkal 

teljesítettek tanulóink (9.számú ábra). 

 

A 753 városi általános iskola közül az országban az 422 hasonló matematika teljesítményű 

iskolával együtt a 38-92%-os teljesítményű iskolák között szerepel iskolánk a 8. osztályosok 

mezőnyében. 

Tanulóink képességeloszlása az országoshoz hasonló képet mutat 8-os osztályainkban. Az 

országban az alap képességszint  a 4.szint, két osztályunkban erős a 4-5.szint, ahová tanulóink 

72%-a tartozik. Azonban nem található 1 alatti, 1 és 6-7. szint az általános iskolánk 8. 

évfolyamában. Tehát a matematika képesség alapján kisebb a szórás a tanulók között. 10.számú 

ábra 
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A „c” osztályunkban erősebb a matematikai képességek szóródása, mint az „a” osztályban. 

Tanulóink tényleges eredménye a két évvel korábbi eredmények alapján magasabb értékeket 

mutatnak a várható értékekhez képest. Családi háttér indexet nem tudtunk produkálni a 

visszahozott kérdőívek alacsony száma miatt. Így a pedagógiai hozzáadott érték nem jeleníthető 

meg. 

Szövegértés 

Eredményeink az általános iskolai 8. évfolyam osztályaiban az országos átlag szint alatt 

található, de az eltérés nem szignifikáns. Az általános iskolák osrszágos átlagát meghaladja 

iskolánk mutatója, de az eltérés nem jelentős. A városi iskolák eredményeinél eredményeink 

magasabbak, a Százhalombattához hasonló kisvárosok eredményeinél jóval magasabb 

átlagokkal teljesítettek tanulóink. A kisvárosi eredményekhez való hasonlítás kivételével az 

eltérések nem szignifikánsak, ezért mondhatjuk azt, hogy az országos és városi átlagok szintjén 

állnak. (11.számú ábra) 
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A 753 városi általános iskola közül az országban az 491 hasonló szövegértési teljesítményű 

iskolával együtt a középmezőnyben szerepel iskolánk a 8. osztályosok mezőnyében. 

Tanulóink képességeloszlása az országoshoz hasonló képet mutat 8-os osztályainkban. Míg az 

országban az alap képességszint a 4-5.szint (a tanulók 50%-a),  két osztályunkban az alapszint 

szintén a 4-5. képességszint (tanulóink 64%-a). A tanulók képességei egységesebbek, mint az 

országos szórás, hasonlóan a matematika képességekhez.  A legmagasabb (7.) képességszintet 

egyetlen tanulóink sincs. 13.számú ábra 

 

Az „a” osztályunkban a tanulók gyengébb eredményt értek el, a „c” osztályban több tanuló áll 

magasabb szinten, képességeik, eredményeik jobbak. 

Családi háttérindex nem volt kimutatható a visszahozott kérdőívek alacsony száma miatt. Így a 

pedagógiai hozzáadott érték nem jeleníthető meg. 

Nyolc évfolyamos gimnázium 

A gimnáziumi 8. osztályban 25 tanuló írta meg a kompetenciamérés feladatlapjait. BTMN és  

HHH tanuló nincs az osztályban. 

Matematika eredményeink szignifikánsak jobbak az országos és az ország nyolc évfolyamos 

gimnáziumainak átlagnál is. 

Az ország 85 nyolc évfolyamos gimnáziuma közül csupán 9 eredménye jobb, mint a mi 

csoportunké.  

14.számú ábra  
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A korosztály alap képességszintje országos átlagban a 4-5. szint (tanulók 51%-a). Iskolánkban 

a 8.évfolyamos gimnáziumi osztályunkban a tanulók zöme az 5-6. képességszinten van (59,%). 

Húzóerőként a 7. szinten országosan 1,8%, a mi gimnáziumunkban 4%  áll a tanulók közül. 

15.számú ábra 

 

Sajnos nem hoztak vissza megfelelő számú kérdőívet a tanulók, így a hozzáadott érték nem 

mutatható ki. 

Az eredmények az előző évi matematika jegyekkel korrelálnak. Az értékelés a gimnáziumi 

osztályban reális. 

A 2 évvel korábban történt mérések alapján előre jelzett eredményekhez képest tanulóink 

magasabb eredményeket értek el. 

Szövegértés területén elért eredmények a 8. gimnáziumi osztályban szintén erősen 

szignifikánsan magasabbak az országos és az ország nyolcévfolyamos gimnáziumi átlagához 

képest is. Az 50 hasonló gimnáziumot tartalmazó csoportunknál csupán 3 nyolcévfolyamos 

gimnázium ért el jobb eredményt. (16.számú ábra) 
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Az osztályban szövegértés terén az alap, azaz 6. képességszint, amelyet gimnáziumi tanulóink 

44%-a éri el, és a 7. képességszinten pedig tanulóink 20%-a áll, ami jóval magasabb, arány, 

mint a nyolc évfolyamos gimnáziumok jellemzője az országban (6-7. képességszint:21,6%). 

Képességek szerint az osztály alacsony szórást mutat, tanulóink zömmel jó képességűek (5-

6-7. szinten található 92%-a az osztálynak). (17.számú ábra)  

 

A családi háttérindexek nem számítható a kis számban visszaérkezett kérdőívek alapján. 

Két évvel korábbi mérésen elért átlageredményük alapján predesztinált elvárt eredményüknél 

jobban teljesítettek diákjaink szövegértés terén. 

 

1.4. A 10. évfolyam eredményeinek elemzése 

 

1.5.1. Nyolc évfolyamos gimnázium 
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A nyolc évfolyamos gimnáziumi 10. osztályos tanulóink közül 25 fő írta meg a kompetencia 

feladatlapokat. Közöttük 1fő HHH tanuló írt. 

Matematika eredményeink szignifikánsan jobbak az országos átlagnál, az ország nyolc 

évfolyamos gimnáziumainál viszont kicsivel alacsonyabbak a mi eredményeink, de az eltérés 

nem szignifikáns. (18.számú ábra) 

 

Az ország 81 nyolc évfolyamos gimnáziuma között 10. osztályos eredményeinkkel hasonló 

eredményekkel rendelkező 48 iskolát képviselő csoportunkat 18 matematikából jobban 

teljesítő, hasonló iskola előzi meg az országban. 

A korosztály alap képességszintje országos átlagban a 4-5. szint (tanulók 50%-a). 

Nyolcévfolyamos gimnáziumok esetében ezt az 5-6. szint képezi, ahol a tanulók 66%-a 

található. A mi 8.évfolyamos gimnáziumi 10. osztályunkban a tanulók 91%-a az 5-6. 

képességszinten van. Az ország 8 évfolyamos gimnáziumi tanulóinak 15%-a kiemelkedő 

tehetségként a 7. képességszintet éri el. Ilyen kiváló képességű tanuló a mi 10. osztályunkban 

nincsen. 19.számú ábra 

 

A családi háttérindex a visszahozott kérdőívek alapján azt mutatja, hogy a szociális háttér 

alapján a feltételezett, várható eredményhez hasonló tényleges eredményeket nyújtottak a 



15 
 

tanulók, ami az országos átlagnak megfelelő pozitív hozzáadott pedagógiai értéket jelent az 

intézmény részéről.  

Szövegértés területén elért eredmények a nyolcévfolyamos gimnáziumi 10. osztályban 

szintén szignifikánsan az országos átlag felettiek. A nyolc évfolyamos gimnáziumok 

eredményeivel azonos szinten vannak iskolánk 10. osztályos tanulói. (20.számú ábra)  

 

A 10. osztályban a tanulói képességszintek hasonlóak, mint matematikából. Egy tanuló 

helyezkedik el a 3. képességszinten, a többiek az 5-6-7. szinten (96%), tehát szövegértés terén 

vannak diákjaink, akik a 7., azaz a legmagasabb szinten állnak, tehát kiemelkedő tehetségek 

(6 fő, azaz 22%). Ezek az arányok összehasonlítva az ország 81 8évfolyamos gimnázium 

tanulóinak képességmegoszlásával azt mutatják, hogy a 7. képességszinten iskolánkban még 

így is kevesebb a tanuló (országosan 27%), míg a 6., 5. szinteken nagyobb az arányuk, mint 

az országos eloszlásban. (21.számú ábra) 

 

A telephely tényleges eredménye a CSH-indexe alapján kiszámolt várható eredményhez képest 

hasonló, nem különbözik szignifikánsan. A hozzáadott érték iskolánkban pozitív értékű. 
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1.5.2. Nyelvi előkészítővel induló négy évfolyamos gimnázium 

A négy évfolyamos NYEK-kel induló gimnáziumi 10. osztályban 31 tanuló írta meg a 

kompetenciamérés feladatlapjait. 1 fő  HHH és 5 BTMN tanuló van az osztályban, akiknek az 

eredményei szerepelnek a mérésben. 

Matematika eredmények tekintetében a 10. évfolyam eredményei magasabbak, mint az 

országos átlag, az eltérés szignifikáns. A négy évfolyamos gimnáziumok mezőnyében az 

országos átlaggal szinte azonos eredményt értek el tanulóink.  Eredményeink alapján a 495 

négy évfolyamos gimnázium országos középmezőnyében helyezkedünk el.  

 (22.számú ábra) 

 

A 10. évfolyam alap képességszintje matematikából országos átlagban a 4-5. szint (25-25%). 

A mi 4.évfolyamos gimnáziumi osztályunkban a tanulók zöme szintén a 4-5. képességszinten 

van (35-25%). 2. és 3. szinten 1-1 fő tanulónk van, míg a 6. szinten tanulóink 25%-a és a 7. 

szintet 1 fő kiváló képességű tanuló éri el. Kiváló tehetségű tanulóink arányaiban az országos 

átlag felét érik el, viszont a 6. szinten magasabb tanulóink aránya, mint az ország 

négyévfolyamos gimnáziumainak aránya. (23.számú ábra ) 
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A családi háttérindex - a visszahozott kérdőívek alapján – alapján a feltételezett, várható 

eredményhez képest magasabb eredmény produkált az osztály. A hozzáadott pedagógiai érték 

pozitív. A négyévfolyamos gimnáziumok országos átlagánál azonban alacsonyabb osztályunk 

átlaga. 

 

Szövegértés területén elért eredmények a NYEK-kel induló 4 évfolyamos. gimnáziumi 

osztályban szintén szignifikánsan az országos átlag felettiek. A négy évfolyamos gimnáziumok 

országos átlageredményeinél is magasabb szintű eredményt produkálták tanulóink, az eltérés 

nem jelentős. Szövegértés terén teljesített pontok alapján a négy évfolyamos gimnáziumok 

között a középmezőnyben helyezkednek el tanulóink.  

 (24.számú ábra) 

 

Az osztályban a tanulói képesség szintek szövegértés területén kevésbé szóródnak, mint 

matematikából, azaz nincs tanuló a 2., 3., és 7. képességszinten. Az alap képességszint az ország 
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négy évfolyamos gimnáziumaiban a 6. szint (33%), a mi iskolánkban szintén ez a szint, de a 

tanulóink 39% éri el ezt a szintet. A 7. szinten közel azonos, valamivel kisebb tanulóink aránya, 

mint országosan a 4 évfolyamos gimnáziumok 10. osztályaiban. (25.számú ábra)  

 

A családi háttérindex - a visszahozott kérdőívek alapján - a feltételezett, várható 

eredményekhez képest magasabb értéket mutat, de az eltérés nem jelentős.  

 

1.5. A 2018. évi eredmények a korábbi mérési eredmények tükrében 

 

Az alábbi összehasonlító táblázat jelzi az országos átlagtól való eltérés mértékét. Látható, hogy 

a 2019. évi mérések alapján ezek az eltérések nem túl nagyok az országos adatokhoz képest. 

Számunkra fontosabbak és jelzéssel rendelkeznek a negatív eltérések, amelyekre rendkívüli 

módon kell figyelnünk. 

Az látható, hogy a negatív eltérések értékben csökkentek. Azonban ez nem jelenti azt, hogy 

nem kell a számok mögé néznünk és alaposan elemezni évfolyamonként és képzési típusonként 

az adatokat. Mindezek után intézkedési terveinket megalkotva próbálunk javítani 

eredményeinken.
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  2015 2016 2017 2018 2019 

Országos 

kompetencia 

mérés 

eredménye 

Iskola 

átlag 

Országos 

átlag 
Eltérés 

Iskola 

átlag 

Országos 

átlag 
Eltérés 

Iskola 

átlag 

Országos 

átlag 
Eltérés 

Iskola 

átlag 

Országos 

átlag 
Eltérés 

Iskola 

átlag 

Országos 

átlag 
Eltérés 

6. évfolyam 

szövegértés 1492 1488 4 1545 1494 51 1528 1503 25 1501 1492 9 1561 1499 62 

8. évfolyam 

szövegértés 1626 1567 59 1518 1568 -50 1621 1570 51 1624 1602 22 1678 1608 70 

10. évfolyam 

szövegértés 1765 1601 164 1757 1610 147 1737 1613 124 1751 1636 115 1789 1661 128 

6. évfolyam 

matematika 1474 1497 -23 1535 1486 49 1521 1497 24 1492 1499 -7 1485 1495 -10 

8. évfolyam 

matematika 1699 1618 81 1555 1597 -42 1632 1612 20 1663 1614 49 1703 1624 79 

10. évfolyam 

matematika 1812 1645 167 1737 1641 96 1781 1647 134 1731 1647 84 1777 1670 107 
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2. Feladatok a tanulói teljesítmények növelése érdekében 

 

2.1. A mérési eredmények összegzése, következtetések 

A 2019-es országos kompetenciamérések fentiekben részletezett eredményei alapján megállapítható, hogy az 

általános iskolai 6. évfolyamán mind matematika, mind szövegértés területén az eredmények elmaradnak az 

országos átlagtól szignifikáns vagy kevésbé jelentős mértékben. Ezért ezeken a területeken a korábbi 

intézkedési terv átgondolására és módosítására van szükség. Az intézkedési terv teljesítése kapcsán célunk a 

tanulói teljesítmények országos szintre, következő lépcsőben pedig az országos átlagok fölé emelése. 

Az általános iskolai 8. osztályaink matematika eredményei az országos átlagnál magasabbak, szövegértési 

eredményei alacsonyabbak vagy szinte egyenlők, az eltérések egyik terület esetében sem jelentősek. 

A gimnáziumi tagozat nyolcosztályos gimnázium 6. osztályában az ország hasonló képzésű 

gimnáziumaihoz képest matematikából jelentős mértékben elmaradnak eredményeink, szövegértés területen 

pedig azonosak az ország 8osztályos gimnáziumi eredményeivel. 

8. osztályában matematikából és szövegértésből is az országos nyolc évfolyamos gimnáziumok átlagos 

szintjénél szignifikánsan jobban teljesítettek diákjaink. Sajnos hozzáadott értéket a kevés visszahozott kérdőív 

alapján nem tudunk prezentálni. Az előző évekhez hasonló intézkedési terv elkészítésére, annak teljesítésére 

szükség lesz az eredmények megtartása és a magasabb pontszámú átlageredmények elérése érdekében.  

A 10. évfolyam diákjai matematikából az országos átlagot meghaladták, de a 8osztályos gimnáziumok 

országos átlageredményei alatt teljesítettek. Az eltérés nem jelentős. Szövegértés területen a 8osztályos 

gimnáziumok átlagát minimálisan meghaladó eredményt produkáltak 10 osztályos diákjaink. 

A családi háttérindex mindkét tantárgy esetében pozitív hozzáadott értéket mutat iskolánkban. 

A NYEK-el kezdődő négy évfolyamos gimnáziumi 10. osztályának átlaga matematikából az az országos 

középiskolai értékhez képest szignifikánsan magasabb, azonban az országos 4 évfolyamos gimnáziumi 

átlagtól való eltérése negatív, de nem szignifikáns. A pedagógiai hozzáadott érték az országos átlagnak 

megfelelő, azzal szinte azonos pozitív érték. Intézkedési tervre szükség van a tanulói átlagok növelése 

érdekében. 

Szövegértés területen az országos átlagértéket szignifikánsan meghaladják értékeink, a 4 osztályos 

gimnáziumok átlagait is, ez esetben az eltérés nem jelentős. Iskolánk pedagógiai hozzáadott értéke pozitív. 

Intézkedési tervet a tavalyihoz hasonló követelményekkel szükséges elkészíteni és törekedni a teljesítésre. 

2.2. Intézkedési tervek a tanulói eredmények növelése érdekében 



2 
 

A 6. és 10. évfolyam adott osztályaiban tanító szaktanároknak (matematika, magyar) javasolt az osztályfőnök 

közreműködésével a tanulói képességszintek alapján átgondolni a következő tanév differenciálási elveit, az 

egyéni vagy kiscsoportos fejlesztések, felzárkóztatás formáit. Ezekre az utóbbi tevékenységekre az 

intézményvezetés igény szerint, indoklás alapján plusz óraszámot  és erre a célra kialakított programot is 

biztosít. 

  

2.2.1. Matematika (munkaközösségi vélemény alapján) 

 

A 2019-es évi kompetenciamérések matematikai készségekre vonatkozó részének kiértékelése alapján 

megállapíthatjuk, hogy a tanulók felkészültsége az előző évekhez hasonló, semmilyen irányban változást nem 

mutat. A hatodik évfolyam esetében az általános iskolai képzésben minden tekintetben elmarad az iskola 

eredménye az országos átlagtól. A gimnáziumi osztály eredménye az ugyanilyen képzésben részvevőkhöz 

képest marad csak le. A felsőbb évfolyamok esetében az országos átlag körüli értékeket kaptunk.  

Ugyanakkor a minimális szint alatt teljesítő diákok száma lényegesen kevesebb, mint az országos átlag, ez azt 

mutatja, hogy a hátránykezelésünk a nagyon gyenge diákoknál jól működik.  

A jobb eredmények elérése érdekében javasoljuk a következőket:  

- Továbbra is hasznos és fontos a 6.-7.-8. általános iskolai osztályokban a csoportbontás (szükség lenne 

erre a gimnáziumi osztályok esetében is) 

- Nagyobb gondot kell fordítani a kifejezetten matematikai szövegek értelmezésére, szükség esetén 

rövid szövegértési feladatok rendszeres gyakorlásával. (sajnos sok tanuló esetében komoly olvasási 

problémák vannak, ami az órán nem is annyira gátolja a munkát, hiszen gyakran a tanár részletesen 

elmondja a feladatot, de amikor neki kell megérteni a méréskor, hiába tudná megoldani a matematikai 

problémát, ha nem érti meg a feladat szövegét) 

- Ha a személyi feltételek adottak, akkor a tanulószobai segítség a házi feladatok megoldásánál nagyon 

sok gyereknél hasznos lehet, persze csak abban az esetben, ha szaktanár végzi a fejlesztést, és szem 

előtt tartja, hogy a megértés a legfontosabb, nem az, hogy le legyen írva a házi feladat. 

- Korrepetálások évfolyamonként, a gyengén teljesítő gyerekeknek akár kötelező jelleggel. 

 

 

 

2.2.2. Szövegértés 

 Az eddigi gyakorlatban a csoportbontás és a feladattípusok gyakoroltatása volt az elsődleges célterület. 

Igyekeztünk mindenkit képességeihez mérten fejleszteni egyéni ütemben, de ez tanórai keretek között nem 

mindig valósítható meg. Ráadásul a különböző tanulási nehézségek is akadályozzák a munkát, mert a sok 

kudarc elveszi a tanulók motivációját.  
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Miközben változatlan módon mérünk egy kompetencia-területet, figyelmen kívül hagyjuk azokat a 

változásokat, amelyek végbementek a társadalomban és a mindennapokban: felgyorsult információk, 

túlterheltség, a család háttérszerepének átalakulása (sok esetben eltűnése), az információk megszerzésének 

módja, az önmegvalósítás más lehetőségei és közöny a világgal szemben. Ezekre egyetlen tanóra sem fog 

megoldást találni, mert a gyermek személyiségének formálása nem kizárólagosan egy (köz)nevelési 

intézmény dolga. Ahol soha nem volt érték az olvasás, a tudás, ott a legkisebb valószínűséggel tudja ezt a 

szemléletet megváltoztatni az iskola. A szövegértési kompetencia erőssége vagy gyengesége is csak 

következménye, leképeződése annak a mozgástérnek, amelyben a kisebb és nagyobb  kamasz személyiségét 

hatások érik. Így a változásokhoz is minden terület „intézkedési terve” kellene.  

 

Fejlesztési lehetőségek 

- Mindenképpen szükséges 6. évfolyamtól az általános iskolai szakaszban a csoportbontás, ami 

iskolánkban működik is. Illetve emellett- az eddigi gyakorlatban szintén jellemzően működött- a 

szövegértési feladattípusok gyakoroltatása. Ami tehető, még, több olyan típusfeladat beépítése a 

tanórákba, amelyek a kompetenciaméréseken előfordulnak. A probléma viszont az, hogy tanórai 

keretek között nem mindig van lehetőség, idő az alaposabb, hosszasabb gyakoroltatásra, leginkább a 

tanulási nehézségekkel küzdők esetében. Ők lassabban olvasnak el egy adott szöveget például, 

önállóan nehezen tudják értelmezni a feladatokat is. Mindez kudarcélményeket szül. Ezért nagyon 

fontos lenne valamennyi nehézségekkel küzdő diák egyéni fejlesztése a megfelelő szakember 

segítségével. 

- Szükséges lenne nemcsak a magyarórákon, hanem minden tanórán fejleszteni a szövegértési 

képességet, akár órák elején, végén az adott tantárgyhoz kapcsolódóan rövidebb, érdekes, 

figyelemfelkeltő szövegeket beiktatni, ezekhez feladatokat adni. Minderről történt már megbeszélés, 

szó volt egy feladatbank elkészítéséről is, mely megkönnyítené a nem magyar szakos szaktanárok 

munkáját. 

- Nagyban befolyásolja a szövegértési eredményeket egyes részképességek hiánya vagy gyengesége is. 

A koncentráció hiánya az egyik fő gond a mai fiatal generációnál. Legtöbben rövid ideig képesek 

csupán az adott feladatukra fókuszálni. A tesztlapok megírása viszont hosszas figyelmet igényelne, 

egymás után több szöveget kellene elolvasniuk, értelmezniük, tehát mondhatjuk, ugyanazt a monoton 

tevékenységet kell hosszasan végezniük. A gyengébb eredmények mögött ez is jelen van. A tanulók 

motiváltsága a tőlük egyre inkább távol álló tevékenységsorozat miatt-hiszen sajnos egyre kevesebben 

is olvasnak-az idő elteltével a feladatlap írása közben fokozatosan csökken. Mindezek következtében 

vannak, akik úgymond „túl akarnak lenni” a mérésen, és nem feltétlenül oldják meg képességeikhez 

mérten a feladatokat. A 8.évfolyamosoknál gondot jelent az is, hogy túl a központi írásbelin, felvételin  

a tanév végi mérés őket még kevésbé motiválja. 

- Megoldás lehet a motiváció, koncentráció növelésére, ha rugalmasabbak vagyunk mi, pedagógusok  a 

tananyag feldolgozásában, számonkérésében is, leginkább az általános iskolai képzés keretén belül.” 

A kevesebb, több” elvének szem előtt tartásával jobb eredményeket érhetnénk el-bár ebben nem 

feltétlenül képviselünk azonos álláspontot-,hiszen a mostani generáció a hagyományos módon nem 

igazán tanítható. 

- A sok lexikális tudnivaló, adathalmaz helyett több kreativitást igénylő, játékosabb, mozgásos, 

produktumot előállító feladat megoldására kellene lehetőséget adni az órákon. A valamikor 

meghatározott, a mai fiataloktól távol álló kánontól elszakadva-gondolok itt a kötelező 

olvasmányokra-,vagy azokra kevesebb hangsúlyt fektetve alternatív, akár közösen kiválasztott, általuk 

kedvelt műveket együtt olvasva, hangoskönyv formájában hallgatva, filmfeldolgozásokat megtekintve 

lehetne a gyerekek olvasási kedvét visszahozni. 
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- Lehetőséget kell adnunk az általános iskolai szakaszban is több szóbeli megnyilvánulásra, beszámoló, 

kiselőadás, ppt készítésére, közös mese, történet megalkotására , írásban is minél több kreativitást 

igénylő és nem lexikális tudásra épülő feladat megoldására. 

- Mindezek a módszerek-melyeket természetesen részben alkalmazunk is-hozzásegíthetik a tanulókat, 

hogy bővüljön a szókincsük, koncentráltabb legyen a figyelmük,  megmaradjon a motiváltságuk. 

Mindezek fontosak a szövegértési és a szövegalkotási képességük fejlődéséhez is. 

 

Természetesen nem gondolkodunk egyformán arról, mi a célravezetőbb. Jobb-e, ha a megszokott 

módszerekkel tanítjuk ezt a generációt, vagy egészen új utakat keressünk. Az azonban biztos, hogy nem érünk 

el semmit, ha nem találunk utat hozzájuk. Még mindig az látszik a visszajelzésekből, hogy a tanár 

személyisége lehet formáló erő, és hogy azokban az osztályokban tudnak fejlődni a diákok, ahol az ő 

személyiségük is tükröződik a választott módszerekben. Ezért egy intézkedési terv legnagyobb ereje a 

rugalmasságban kell, legyen. Nincsenek kőbe vésett eszközök és módszerek, csak próbálkozások, amikre 

építhetünk. Az azonban már most látszik, hogy (családi, társadalmi, szakmai) háttér és mozgástér nélkül nem 

lesz változás az eredményekben (sem). Van olyan probléma, amit nem tudunk megoldani pedagógusként. Ez 

pont az a terület. Ugyanis a legkisebb változásra is igaz: nem csak tőlünk függ.  

 

Összegzés: A 2019-es intézményi eredmények halvány javulást mutatnak (néhány terület kivételével, ahol 

nincs javulás) az országos eredményekhez képest. Az eredményeket az iskolavezetés és a tantestületünk 

részletesen elemezte munkaközösségi és tagozati szinten. Kimutattuk az eredményeket részletesen, kutattuk 

az okokat, majd kitűztük a célokat a további javítás érdekében munkaközösségek szintjén, majd szintézisként 

ismételten intézkedési tervet készítettünk. Amit még megpróbálunk: az intézményvezető a nevelőtestület 

támogatásával kutatási tervet készít a probléma megoldása céljából.  

 

Százhalombatta, 2020. 06.30. 

 

        dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó 

                    intézményvezető 
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NETFIT ORSZÁGOS 

EREDMÉNYEINEK AZ 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA  

AZ ISKOLAI EREDMÉNYEKKEL 

 

A tesztek felmérésének ideje:  

2019. március-április 
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Készítette: 

 A Testnevelés Munkaközösség 
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5. évfolyam: 

Az 5. évfolyam fittségi tesztjének felméréseiben összesen 76 tanuló vett részt. 

 A Netfit fittség mérési rendszer szerint négy különböző fittségi profilt különböztettünk meg, 

amely profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoztak. 

Testösszetétel és tápláltsági profil esetében megmértük a BMI (testtömeg-indexet) és a 

testzsírszázalékot. A mért eredmények azt mutatják, hogy tanulóink, mind a fiúk és mind a 

lányok esetében jobb eredményt értek el az országos átlagnál. Az országos eredmény azt 

mutatja, hogy a gyerekek 21 %-ka fejlesztés szükséges zónába esik. 

 Az Aerob fittségi (állóképességi) profilt 20 méteres ingafutással mértük. Iskolánk átlaga az 

országos átlaghoz képest jobb, a fiúk és a lányok esetébeni is. 

A vázizomzat fittségi profilt több teszttel mértük, ezek a következők: 

 

Ütemezett hasizom teszt, ami a hasizomzat erejét és erő-állóképességét mutatja. A hasizom 

tesztet szinte kivétel nélkül mindenki nagyon jól végezte. 

Törzsemelés teszt, amely a törzsfeszítő izmok erejét és nyújthatóságát mutatja. 

Az ötödikeseknél ez az eredmény lett a leggyengébb. Az országos eredmény is azt mutatta, 

hogy a gyerekek 60%-ka a fejlesztés szükséges zónába esik. 

Ütemezett fekvőtámasz teszt, mely a felsőtest izomerejét tükrözi. Nagyon jó eredményeket 

értünk el az országos átlaghoz képest, mind a fiúk és lányok esetében. 

Kézi szorítóerő mérése, mely a kéz maximális szorító erejét mutatja meg. Az országos átlagnál 

magasan jobb eredményt a kézilabdások, kajakosok és a küzdősportosok értek el. A többi 

tanuló az átlag felett van. 

A helyből távolugrás teszt eredménye, mely az alsó végtag robbanékony erejét mutatja, 

szintén átlag feletti. 

 

A hajlékonysági profilt, hajlékonysági teszttel mértünk, mely a térdhajlítóizmok 

nyújthatóságát, csípőízületi mozgásterjedelemét mutatja meg. A lányok esetében az 

országos eredményekhez képest nagyon jól szerepeltünk, míg a fiúk esetében az eredmények 

egy picivel maradnak el az országos átlaghoz képest. Ebben az évfolyamban sok a táncos, 

akrobatikus rock and roll-os, néptáncos, társastáncos kislány. 

INTÉZKEDÉSI TERV: 

Cél: törzsizmok erősítése a testnevelés órán a következő gyakorlatokkal. 



8 
 

Híd gyakorlatok. Lábfej csúsztatása térdelőtámaszban. Egylábas híd gyakorlatok. 

Hasprések, lábemelések hanyattfekvésben.  

Lábizomzat erősítő gyakorlatok: kitörések, guggolások, szökdelések padon, zsámolyon és 

koordináció létra segítségével. 

Jógagyakorlatok beiktatása, különböző légzéstechnikákkal. 

 

6. évfolyam: 

A mérésben 84 tanuló vett részt. 

A BMI (resttömeg-index) átlagos: fiúknál és lányoknál is egyes esetekben magasabb értéket 

mutatott az előírtnál.  

A testzsír százalék egyes esetekben a serdülőkori testi és lelki változások beindulásával / 

elhízás, helytelen táplálkozási szokások/ az elmúlt évekhez képest visszaesett. 

A hajlékonysági teszt mindkét nemnél az országos átlagnál jobb, de a hatodikosoknál ez az 

eredmény lett a leggyengébb. Országos eredmények alapján a gyerekek 43%-ka a fejlesztés 

szükséges zónába esik. 

Az állóképességi ingafutásnál az országos átlagnál jobb.  

Az ütemezett hasizom gyakorlatnál az országos átlagnál lényegesen jobb.  

A törzsemelés teszt, az ütemezett fekvőtámasz eredményei jóval az átlag felettiek, ennek 

oka, hogy az eredmények közt nagy volt a szórás, így az átlag jobb lett! A kézi szorítóerő 

eredményei is jobbak az átlagnál. A felmérések közül iskolai szinten a hatodikosoknál picit 

gyengébb lett. Országos szinten a gyerekek 29%-ka a fejlesztési zónába esik. 

A helyből távolugrás egyezik az országos átlaggal. 

 

 

 INTÉZKEDÉSI TERV: 

Cél: az eredmények az országos átlaggal általában megegyeznek. Törekedni kell arra, hogy 

egy kicsivel haladjuk meg az átlagos szinteket a következő évben is, különösen azért, mert a 

városi sportolási lehetőségek adottak. 

Ugróképesség fejlesztése. A törzs, kar és kéz izmainak fejlesztése. Az állóképesség fejlesztése 

futással. Minden testnevelés órán nagy hangsúlyt kell fektetni a nyújtásra. 

 

7. évfolyam:  
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A felmérést 90 tanuló végezte el. 

 A BMI (testtömeg-index) és a testzsír százalék eredménye hasonló, mint a 6. évfolyamban a 

serdülőkor következtében. 

A hajlékonysági teszt lett iskolai szinten mindkét nemnél a leggyengébb. Itt országos szinten 

a gyerekek 28 %–ka esik a fejlesztés szükséges zónába. 

Az állóképességi ingafutásnál az országos átlagnál jobb eredményeket értek el mindkét nem 

tanulói. 

Az ütemezett hasizom gyakorlatnál az országos átlagnál lényegesen jobb eredmények 

születtek.  

A törzsemelés teszt, az ütemezett fekvőtámasz és a kézi szorítóerő eredményei jóval az 

egészségzónán belül vannak. A három teszt közül a törzsemelés teszt lett iskolai szinten a 

leggyengébb. Itt országos szinten a gyerekek 28%-ka esik a fejlesztés szükséges zónába. 

A helyből távolugrásnál a lányok átlaga megegyezik az országos átlaggal, míg a fiúknál 

lényegesen jobb eredmények születtek. Hetedikben ez a tesz sikerült a legjobban a 

gyerekeknek! 

 

INTÉZKEDÉSI TERV: 

 Cél: az eredmények szinten tartása. Törekedni kell, hogy egy kicsivel haladjuk meg az átlagos 

szinteket a következő évben is, különösen azért, mert a városi sportolási lehetőségek adottak. 

Állóképesség fejlesztése. Hosszabb távú futások beiktatása testnevelés órákon. 

Törzs izmainak erősítése. Ugróképesség fejlesztése ugrálókötelezéssel, szökdelő 

gyakorlatokkal padon, zsámolyon.  

8. évfolyam: 

A BMI (testömeg-index) megegyezik az országos átlaggal. 

A testzsír százalék mérésénél az eredmények azt bizonyítják, hogy iskolánk átlaga jobb, mint 

az országos átlag. Az állóképességi ingafutásnál az országos átlagnál sokkal jobb 

eredményeket értünk el a fiúknál is és a lányoknál is. Ennél a tesztnél nagyon jól látszódik az, 

hogy sok a jó sportoló, kellőképpen motiváltak. 

 

Az ütemezett hasizomtesztnél ugyanezt tapasztaltuk, sokkal jobb eredményeket értünk el, 

fiúknál és lányoknál egyaránt. Az évfolyamban ennek a tesztnek lett a legjobb az eredménye. 

A törzsemelés teszt esetében pici lemaradást tapasztaltunk, fiúk és lányok esetében is. 

Évfolyam szinten ezek lettek a leggyengébb eredmények! Itt az országos eredmények azt 

mutatják, hogy a gyerekek 49%-ka esik a fejlesztés szüksége zónába. 

Az ütemezett fekvőtámasznál lényegesen jobbak lettek az eredmények, mint az országos 

átlag, nemcsak a fiúk, a lányok esetében is. 
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A kézi szorítóerő vizsgálat eredményei évfolyam szinten gyengébbek lettek. Itt az országos 

eredmények azt mutatják, hogy a gyerekek 26%-ka esik a fejlesztés szükséges zónába. 

A helyből távolugrás tesztnél tanulóink az országos átlaggal megegyező eredményeket 

produkáltak a tanulóink. 

A hajlékonysági tesztnél a lányok esetében jobb, míg a fiúk esetében az országos átlaggal 

megegyező eredmények születtek. 

Ebben az évfolyamban, mint látjuk megugrottak az eredmények. Ez köszönhető annak, hogy 

többségük versenysportoló. Az eredmények a biológiai érettség függvényében is javultak, 

illetve a 4 vagy 8 év munkája a testnevelőnek itt jön ki igazán. 

INTÉZKEDÉSI TERV: 

Cél: a jövőben törekednünk kell az elért eredmények szinten tartására illetve még jobbá 

tételére. 

 A törzs izmainak nyújtása, lazítása streching gyakorlatokkal. 

Az állóképesség fejlesztése Cooper-futással, úszással. 

 

9- 10. évfolyam: 

A felmérésben 159 fő vett részt. 

Az egészség szempontjából a legfontosabb 2 fittségi összetevő BMI és az aerob fittségi 

állóképességi ingafutás. A testzsír százalékának eredményei is picit gyengébbek lette 

évfolyam szinten a többi eredményhez képest. Itt az országos eredmények alapján a 

gyerekek 25%-ka esik a fejlesztés szükséges zónába. 

Mindegyik tesztnél az egészségzónába benne vannak a tanulók. 

A fiúk esetében kézi szorítóerőnél és a hajlékonysági profilnál az országos átlaghoz képest 

jobb eredmények születtek. A hajlékonysági profil lett a leggyengébb. Itt az országos 

eredmények azt mutatják, hogy a tanulók 30%-ka esik a fejlesztés szükséges zónába. 

A lányok esetében kézi szorítóerőnél születtek gyengébb eredmények az országos átlaghoz 

képest. A többi paraméternél az országos átlaghoz közeli vagy az átlag feletti értékek jöttek 

ki. 

A lányoknál a törzsemelésnél, a hajlékonysági profilnál és az ingafutásnál nagy volt a szórás, 

ennek az oka az lehet, hogy a kilencedik évfolyamba a becsatlakozás miatt különböző 

képességű tanulók érkeznek. Itt több idő kellhet a fejlesztéshez a testnevelés órákon. 

INTÉZKEDÉSI TERV: 

Lányoknál a célok a mérési eredmények alapján: 

 Az állóképesség fejlesztése fokozott figyelmet kell, hogy kapjon a testnevelés órákon. 

A gerinc és törzs stabilitását biztosító izmok rendszeres és célzott erősítése és nyújtása a cél, 

a gerincvédelmi szempontok figyelembe vételével! 
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Fiúknál a célok: 

Szintén a gerinc és törzs izmainak erősítése és nyújtása fokozatosság elvét betartva. 

Túlsúlyos, illetve sovány tanulók esetében táplálkozási tanácsadás igénybevétele. 

Mozgásos tevékenységek lehetőségeinek feltárása a happy testnevelés órákon. 

Testnevelés órákon ízületkímélő mozgásformák beiktatása. 
 

 

 

 

11.-12. évfolyam: 

A felmérésben 60 fő vett részt. 

A BMI (testtömeg-index) átlagos. 

A testzsír százalék iskolánk tanulói/országos átlag fiúknál, lányoknál is jobb iskolánk átlaga az 

országos átlaghoz mérve  

A hajlékonysági tesztnél mindkét nemnél az országos átlagnál jobb eredményeket értek el 

tanulóink. Jelentősen hajlékonyabbak tanulóink. Gimnasztikára nagy hangsúlyt fektetünk, 

illetve itt is sok tanuló jár táncra. 

Az állóképességi ingafutásnál az országos átlagnál jobb eredményeket értek, de évfolyam 

szinten a többi teszthez képest gyengébb lett mindkét nem tanulóinak eredménye. Itt az 

országos eredmény azt mutatja, hogy a gyerekek 49%-ka esik a fejlesztés szükséges zónába. 

Sok a sportoló, jó a hozzáállásuk. 

Az ütemezett hasizom gyakorlatnál az országos átlagnál lényegesen jobb eredmények 

születtek. Évfolyam szinten ennek a tesztnek lettek a legjobbak az eredményei. 

A törzsemelésnél mindkét nemnél jelentősen jobbak lettek az eredmények országos átlaghoz 

képest. Ez a teszteredmény lett a leggyengébb! Országos szinten a gyerekek 49%-ka esik a 

fejlesztés szükséges zónába. 

Az ütemezett fekvőtámasznál a fiúk átlaga jobb, mint az országos, míg a lányoknál óriási a 

különbség iskolánk lányai javára.  

A kézi szorítóerő eredményei teljesen megegyeznek az országos átlaggal. 

A helyből távolugrásnál a fiúk és a lányok átlaga is jelentősen jobb lett.  

 

INTÉZKEDÉSI TERV: 

Törekedni kell, hogy ez a pozitív hozzáállás, a jó teljesítményre való törekvés továbbra is 

megmaradjon. Törekedni kell, hogy megtartsuk a már jól bevált gyakorlatot, miszerint az 

adott testnevelő végig, 12. évfolyamig tanítsa a tanulókat. A személyes jó tanár-diák közti 

kapcsolatdöntő a fizikai feladatok teljesítésében illetve a végrehajtásában. 
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Százhalombatta,2020. 06.08.    Peszlegné Horváth Éva 

                 Munkaközösség- vezető 
 

 

 

Idegen nyelvi mérés  

2019/20 

 

A feladatlap 

Évfolyam Feladatszám Itemszám Összes megszerezhető pont 

6. Olvasott szövegértés: 3 

Hallott szövegértés: 3 

5+5+5 

5+5+5 

15 

15 

8. Olvasott szövegértés: 3 

Hallott szövegértés: 3 

7+6+7 

6+7+7 

20 

20 

Ebben az évben nem országos feladatlapot, hanem az országos méréssel megegyező szintű, típusú és számú 

feladatból összeálltott feladatlapot töltöttek ki a tanulók online. Személyazonosságukat és a segédeszköz használatot 

nem ellenőriztük. 

Osztályok és eredmények 

Összefoglaló táblázat 

Évfolyam Kitöltők száma Átlagos pontszám / % Évfolyam átlag % 

6. 6.a 26 fő 

6.b 16 fő 

6.c 22 fő 

6.a 23 pont / 77% 

6.b 29 pont / 95% 

6.c 24 pont / 79% 

Olvasott szövegértés 80% 

Hallott szövegértés 88% 

Összesen átlag 84% 

8. 8.a 26 fő 

8.b 15 fő 

8.c 11 fő 

8.a 28 pont / 67% 

8.b 36 pont / 89% 

8.c 23 pont / 80% 

Olvasott szövegértés 76% 

Hallott szövegértés 69% 

Összesen átlag 73% 
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6. évfolyam 

Bevezetés 

Az idei mérés eredményei szinte azonosak a tavalyi év eredményeivel. Mivel a vizsga körülményeket semmilyen 

módon nem tudtuk ellenőrizni, ugyanakkor a feladatok nem online kitöltésre készültek, ami nehezítette a feladat 

helyes megoldását, az eredményekből semmilyen következtetést nem lehet levonni. Az minden esetre örvendetes, 

hogy az egyébként jó tavalyi teljesítményt idén is hozták a tanulók. 

A bé osztályok kisebb mértékű fejlődése azért van, mert eleve magasabb szintről indultak. A cé osztály valamivel 

meredekebb fejlődéssel utolérték az á osztály kezdeti előnyét, és ezt tartják is. Mindezt abban a négy évben, amikor 

a cé osztály óraszáma valamivel (0,5 óra) magasabb volt az 5-6. évfolyamon mint az á osztályé. 

 

1. ábra 
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Osztályok és feladatrészek összehasonlítása 

A hallott szövegértés ebben az évben is jobb eredménnyel zárult mint az olvasott szövegértés. A 2. feladatnál a 

rontások alapján meglehetősen jó eséllyel gondolhatjuk azt, hogy a tanulók csak az első néhány szót, esetleg csak a 

kiemelt részt olvassák el, illetve addig olvasnak, míg a kérdéssel kapcsolatos valami információt nem találnak. 

 

2. ábra 

 

  



15 
 

8. évfolyam 

Bevezetés 

Két osztályból is kevesen töltötték ki a feladatlapot. Az országos méréshez képest eltérő körülményeken felül ez is 

hozzájárul ahhoz, hogy az eredményekből különösebb következtetést ne vonjunk le. Az á osztály, amely legnagyobb 

létszámban töltötte ki a tesztet tartotta, sőt még javította is korábbi eredményét. Elképzelhető, hogy teljes osztályok 

esetén ugyanezt a teljesítményt tudnánk megfigyelni a másik két osztálynál is. 

 

3. ábra 
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Osztályok és feladatrészek összehasonlítása 

A készségenkénti teljesítményeknél látható, hogy a korábbi tendenciákkal ellentétben az olvasott 

szövegértés eredménye valamivel jobb lett mint a hallott szövegértés, bár az á osztályt kivéve a 

különbség nagyon kicsi. 

 

A 8.a osztály szépen fejlődött a hatodik évfolyamhoz képest. A bé és cé osztályoknál is látható az 

összehasonlítás, de a kevés kitöltött teszt miatt az eredmények nem igazán összehasonlíthatók. 

 

4. ábra 
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5. ábra 

 

Az elemzést készítette: Tokaji Ildikó 

 


