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Az Országos Kompetenciamérés intézményi eredményeinek értékelése 

és a tanulói teljesítmények növelésének lehetőségei 

1. Az Országos Kompetenciamérés eredményeinek értékelése (2016-2019) 

 

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 2016-2019 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. 

2016 2017 2018 2019 

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

matematika  
8. 1791 1597 1794 1612 1812 1614 1819 1624 

10. 1864 1641 1866 1647 1848 1647 1857 1670 

szövegértés 
8. 1764 1568 1753 1571 1789 1602 1800 1608 

10. 1797 1610 1824 1613 1816 1636 1836 1661 

 

2. táblázat: Az intézményi átlag eltérése az országos átlagtól  

mérési terület évf. 2016 2017 2018 2019 

matematika  
8. 194 182 198 195 

10. 223 219 201 187 

szövegértés 
8. 196 182 187 192 

10. 187 211 180 175 
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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 legkisebb eltérés 175, a legnagyobb 223 pont 

volt. A 2019-ben 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 a gimnáziumunk jelentős 

hozzáadott értékét bizonyítja (a mérés sztenderdizált, ezért az évfolyamok közötti összehasonlítás 

lehetséges).  

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

évfolyam szerint végzünk összehasonlítást.  

 

1. ábra: FIT-jelentés, 2019: 10. évfolyam, matematika: 

 

2. ábra: FIT-jelentés, 2019: 10. évfolyam, szövegértés:  
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3. ábra: FIT-jelentés, 2019: 8. évfolyam, matematika:  

 

4. ábra: FIT-jelentés, 2019: 8. évfolyam, szövegértés:  

 

 

Az 5. ábra jól mutatja, hogy 2018-hoz viszonyítva minden területen javultak a mérési 

eredményeink. A 10. évfolyamon tapasztalható 2018-as visszaesés után különösen a szövegértésben 

látszik pozitív változás: eredményünk itt jobb, mint a kiemelkedőnek számító 2017-es évben volt. 

Ezek az eredmények egyértelműen bizonyítják az iskolában folyó munka hatékonyságát és azt is, hogy 

a tanulók döntő többsége komolyan veszi a mérést, igyekszik jól teljesíteni.   
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5. ábra: Az intézményi eredmények évenkénti alakulása  

 

 

 

A 8. évfolyamon a korábban viszonylag gyengébbnek mutatkozó szövegértés terén 2017. óta 

folyamatosan javuló eredményeket érünk el (6. ábra). Igaz, hogy nőtt az országos átlag is, de a mi 

nyolcadikosaink az országos átlagnál nagyobb mértékben fejlődtek ezen a területen. 

 

6. ábra: A 8. évfolyam intézményi eredménye és az országos átlag szövegértésben  
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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 szeretnénk tovább zárkózni a többi mérési terület eredményéhez. 

 

 

Képzési formák szerinti eredmények 

 

A matematika eredményeket a képzési formák szerint is összehasonlíthatjuk (7. ábra).  

 

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” három éve tartó záródása folytatódott. A 10. évfolyamon a 

hatosztályos és a négyosztályos képzés pontszámai évek óta együtt mozogtak, 2018-ban a 

hatosztályosok javultak, a négyosztályosok pedig rosszabbul teljesítettek. 2019-ben újra kisebb lett a 

különbség a két képzési forma között.  

Volt egy olyan tanuló is a 2019-es mérésben, aki mind matematikában, mind szövegértésben az 

elfogadhatatlan 1. szinten teljesített. Meg kell keresni ezt a tanulót, fel kell tárni a kirívóan gyenge 

eredmény okait, hiszen ha valóban ilyen alacsony szintű kompetenciákkal rendelkezik egy tanuló, 

elképzelhetetlen, hogy az iskolai tanulmányi elvárásokat teljesítse. 
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 A 10. évfolyamon mindkét mérési területen CSH-index alapján vártnál lényegesen jobb 

eredményeket értünk el, ami a jelentős hozzáadott értékre utal. Meg kell jegyeznünk, hogy tanulóink 

viszonylag fegyelmezetten, kb. 80 %-os arányban hozzák vissza a kitöltött tanulói kérdőíveket, így 

van lehetőség a CSH-indexek meghatározására. 

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

figyelhetünk meg. 

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 mutatott, és a javulás 2019-

ben is folytatódott. 2019-ben már majdnem beérték a 10. évfolyam négyosztályosait, országosan 

mindössze 13 iskola, ezek között 6 hatosztályos gimnázium előz meg minket. 

 

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 ugyan kissé ugyan ingadoznak, trend nem olvasható ki asz adatokból, de 2019-

ben a hatosztályos tizedikesek kiugróan jól teljesítettek, mindössze 5 hatosztályos gimnázium 

teljesített jobban nálunk ezen a területen. 
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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%. 2019-ben a 8. évfolyamon 

a szövegértés és a matematika terén is előfordult 1 tanuló, aki felülről „súrolta” a 3. szintet, a 10 

évfolyamon mindenki elérte a 4. szintet a korábban említett tanuló kivételével (aki 1. szinten 

teljesített). 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 6,3-37,1%-a a legmagasabb, vagyis a 7. képességszintet teljesítette 

(37,1% a 10. évfolyamon, a hatosztályos szövegértésben). Ezek az arányok minden iskolatípus szerinti 

összevetésben az országos átlag fölé emelnek 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.  

Az új, kompetenciafejlesztő matematika valamint szövegértés feladatgyűjtemények online 

elérhetők, letölthetők, így fel tudjuk őket használni a 7-10. évfolyamon. 

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. Feltárjuk a gyenge teljesítmények okát. 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. 
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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 

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, 2020. április 20. 


