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Az Országos Kompetenciamérés intézményi eredményeinek értékelése 

és a tanulói teljesítmények növelésének lehetőségei 

1. Az Országos Kompetenciamérés eredményeinek értékelése (2015-2018) 

 

Iskolánk tanulói évről-évre jól teljesítenek a kompetenciaméréseken. Eredményeink magasan 

az országos átlag felett vannak. Az „élmezőnyben” vagyunk az iskolatípusok szerinti 

összehasonlításban, mind a hatosztályos, mind a négyosztályos gimnáziumok között. A 

következőkben a 2015-2018 közötti négy mérés eredményeit vizsgáljuk.  

 

 

Eredmények  ̶  évfolyamok és mérési területek szerint 

 

Az elmúlt négy év kompetenciaméréseinek átlageredményeit az 1. és a 2. táblázatban foglaltuk 

össze. 

1. táblázat: Évenkénti átlageredmények (intézményi és országos) 

mérési 

terület 
évf. 

2015 2016 2017 2018 

intézm. orsz. intézm. orsz. intézm. orsz. intézm. orsz. 

matematika  
8. 1786 1618 1791 1597 1794 1612 1812 1614 

10. 1864 1645 1864 1641 1866 1647 1848 1647 

szövegértés 
8. 1776 1567 1764 1568 1753 1571 1789 1602 

10. 1803 1601 1797 1610 1824 1613 1816 1636 

 

2. táblázat: Az intézményi átlag eltérése az országos átlagtól  

mérési terület évf. 2015 2016 2017 2018 

matematika  
8. 168 194 182 198 

10. 219 223 219 201 

szövegértés 
8. 209 196 182 187 

10. 202 187 211 180 
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Minden mérés során – a 8. és a 10. évfolyamon is - mintegy 200 ponttal az országos átlag 

felett teljesítettünk, mindkét kompetenciaterületen. A 2018-ban és az azt megelőző években a 10. 

évfolyamon elért eredményeink a matematika és a szövegértés terén is jobbak voltak, mint a 8. 

évfolyamunk eredményei, ami arra utalhat, hogy gimnáziumunkban számottevő a hozzáadott érték. 

Az intézmények rangsorában előkelő helyet foglalunk el, akár a képzési típus, akár az 

évfolyam szerint végzünk összehasonlítást.  

1. ábra:  FIT-jelentés, 2018: 10. évfolyam, matematika: 

 

2. ábra:  FIT-jelentés, 2018: 10. évfolyam, szövegértés:  

 

  



Kecskeméti Katona József Gimnázium 

 

3 
 

3. ábra:  FIT-jelentés, 2018: 8. évfolyam, matematika:  

 

4. ábra:  FIT-jelentés, 2018: 8. évfolyam, szövegértés:  
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Az 5. ábra jól mutatja, hogy 2017-hez viszonyítva a 10. évfolyamos szövegértésben és 

matematikában is visszaesés következett be, a 8. évfolyamban pedig javultak az eredmények. A 

két változás más-más bázisról indult, 2018-ban a teljesítmények közeledtek egymáshoz.   

 

5. ábra: Az intézményi eredmények évenkénti alakulása  

 

 

 

 

A 8. évfolyamban a szövegértés terén az országos átlageredmények  ̶  ha kismértékben is   ̶  de 

folyamatosan javuló eredményeket mutatnak. Iskolánkban ugyanakkor éppen ezen a területen éveken 

át megfigyelhető visszaesés következett be, amely trend 2018-ban határozottan megfordult (6. ábra).  

 

6. ábra: A 8. évfolyam intézményi eredménye és az országos átlag szövegértésben  
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Az Arany János Tehetséggondozó Programban a 2018. évi mérés idején újra voltak 10. 

évfolyamos tanulóink. Az osztály tanulmányi eredményei lényegesen gyengébbek, mint a korábbi 

évek AJTP-s osztályainak eredményei, a 10. évfolyam kismértékű visszaesése talán ezzel is 

magyarázható.  

 

Összefoglalva: az elmúlt négy év kompetenciamérésein iskolánk tanulói egyenletesen, magas 

színvonalon teljesítettek. Erősségünknek tűnik a 10. és a 8. évfolyamon is a matematika.  

Szeretnénk javítani eredményeinket minden területen, de legfőképpen a 8. évfolyam szövegértési 

kompetenciái terén. 

 

 

Képzési formák szerinti eredmények 

 

A matematika eredményeket a képzési formák szerint is összehasonlíthatjuk.  

 

7. ábra: A matematika eredmények képzési formák és évfolyamok szerint  

 

 

Szembetűnő, hogy a 8. évfolyam eredményei minden vizsgált tanévben gyengébbek a 10 

évfolyam eredményeinél, de az „olló” záródni látszik. A 10. évfolyamon a hatosztályos és a 

négyosztályos képzés pontszámai évek óta együtt mozogtak, de 2018-ban a hatosztályosok javultak, 

a négyosztályosok pedig rosszabbul teljesítettek. A hatosztályosok között a gyengébb diákok is a 4. 

és az 5. képességszint határán teljesítettek, a négyosztályosoknál viszont akadt két olyan tanuló is, aki 
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alig érte el a 3. szintet. Joggal feltételezhetjük, hogy az eredmény összefügg azzal, hogy az akkori 

10.B osztályban sok kiváló, a tanulmányi versenyeken is jól teljesítő, motivált diák volt. 

 A négyosztályos képzés eredményeit vizsgálva hozzá kell tennünk, hogy a tanulóink – a 

megfigyelt visszaesés ellenére is szignifikánsan jobban teljesítettek, mint amit a CSH-index alapján 

várni lehetett volna, azaz esetükben jelentős az iskola által hozzáadott érték.  A hatosztályos képzésben 

a kiemelkedően jó eredmények megfelelnek a CSH-index alapján várt eredményeknek.  

A 8. évfolyamosok esetében a matematika terén fokozatos, évről-évre megfigyelhető javulást 

figyelhetünk meg, és habár a javuló eredmények együtt „mozognak” az országos átlaggal, a javulás 

mértéke meghaladja az országos átlag változásának mértékét (ld.: 1. és 2. táblázat). 

 

A szövegértést tekintve (8. ábra) a 8. évfolyam eredményei 2017-ig kissé gyengébbek voltak a 

korábbi évekhez képest. A 2018-as mérés viszont nagyon jelentős javulást mutat. A figyelmeztető 

jelek, a korábbi visszaesés ellenére is az eredményeink kiválóak voltak, a 2018-s kompetenciamérés 

alapján mindössze 26 iskola jár előttünk az egész országban a 2279 iskola közül.  

 

8.  ábra: A szövegértés eredmények képzési formák és évfolyamok szerint 

 

 

A hatosztályos és a négyosztályos képzés 10. évfolyama minden évben közel azonos eredményt 

ért el. Az eredmények kissé ugyan ingadoznak, de trend nem olvasható ki asz adatokból. A gyengén 

teljesítő tanulók aránya, a CSH-index teljesen hasonló képet ad, mint amit a matematika terén 

megállapítottunk. 
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Az alapszint alatt teljesítők 

 

A kompetenciamérések fontos eleme az alapszint (4. képességszint) alatt teljesítő tanulók 

aránya. Ez a mi iskolánkban általában nagyon alacsony szám, képzési típusonként vizsgálva általában 

0-5 %, 2018-ban 0 - 5,6 % volt. Ez az arány az országos adatokban 30-40%. Az 5,6 %-ot a 

négyosztályos képzésben találhatjuk. A minimumszintet minden tanulónk elérte 2018-ban (2017-ben 

egyetlen ilyen akadt). Az alapszintet vagy a minimumszintet el nem érők száma tehát nagyon csekély, 

de az érintett tanulók felkutatására, egyéni fejlesztésére feltétlenül szükség van. Fontos kideríteni, 

hogy a szövegértési és a matematikai kompetenciák alacsony szintje együttesen jelenik-e meg egy-

egy tanuló esetében. Örömteli, hogy tanulóink 8,5-21,5 %-a a legmagasabb, vagyis a 7. 

képességszintet teljesítette. Ez az arány minden iskolatípus szerinti összevetésben az országos átlag 

fölé emel minket. 

 

 

2. Intézkedési terv a kompetenciamérés eredményeinek javítására  

 

a) Iskolánkban továbbra is a gyermekközpontú tehetséggondozásra, a gyermekek 

személyiségének és képességeinek fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. A tanítási órákon az 

eddigieknél is jobban törekszünk arra, hogy a tanulók matematikai eszköztudása és 

szövegértési képességei javuljanak, hogy a hétköznapi életben alkalmazható tudásuk fejlődjön.  

b) A tanulói azonosítók alapján megkeressük azokat a tanulókat, illetve azokat a 

tanulócsoportokat, akik a kompetenciamérés során gyengébben teljesítettek, valamint azokat, 

akiknek a teljesítménye visszaesett. A lemaradóknak, az átlag alatt teljesítő 8. 

évfolyamosoknak felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk. A 10. évfolyam gyengén teljesítő 

tanulói számára érettségire felkészítő felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk 

matematikából.   

c) A 7. évfolyamtól továbbra is kiemelkedően fontosnak tekintjük a szövegértési képességek 

javítását. Mivel a szövegértésnek, a magyar nyelvi készségek fejlettségének jelentős szerepe 

van a matematika feladatok értelmezésében, megoldásában is, ezért a 7. és a 8. évfolyamban 

csoportbontásban tanítjuk a magyar nyelvtant. 

d) Az eddigieknél is fokozottabban törekszünk arra, hogy a tanulók és szüleik is megértsék a 

kompetenciamérés fontosságát, jelentőségét az oktatási folyamatban. Osztályfőnöki, 

szaktárgyi órákon és szülői értekezleteken is az nagyobb teret szentelünk a mérés 
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eredményeinek értelmezésére, fontosságára. A helyi tantervbe, a tanmenetbe, az óratervekbe 

is több olyan elemet építünk be, amelyek elősegítik, hogy a kompetenciaméréseken továbbra 

is eredményesek, sőt, ha lehet, még eredményesebbek lehessünk. 

 

Kecskemét, 2019. június 10. 


