
AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYE 2016 

1. Általános tudnivalók 

Az évente megrendezésre kerülő Országos kompetenciamérésben minden intézmény minden 

– kevés kivételtől eltekintve - 6., 8. és 10. évfolyamos diákja részt vesz. Az ő eredményeik 

alapján készülnek a Fenntartói, Intézményi és Telephelyi jelentések (röviden FIT-jelentések) a 

mérést követő év február végéig. 

Azok a fenntartók, intézmények és telephelyek, amelyek esetében kevesebb, mint öt kitöltött 

tesztfüzet áll a hivatal rendelkezésére, vagy amelyek esetében több mint a tanulók fele 

hiányzik, nem készül jelentés. 

A jelentések az intézmény önértékelésében; fejlesztési tervek, feladatok összeállításában 

nyújthatnak segítséget. A feladatok felhasználása a tanórákon kizárólag mérési céllal ajánlott; 

nem alkalmasak kompetenciafejlesztésre; nem elegendő ezek „gyakoroltatása”. 

Osztályozásuk nem javasolt. 

A pedagógusok értékelésére sem alkalmas; az eredmények a tanítási tevékenységek igen kis 

szeletéről adnak képet; illetve a matematikai és szövegértési képességek fejlesztése nem csak 

a magyar és matematika tanárok feladata. 

A mérés megírása előtt vagy azt követően a tanulók kézhez kapnak egy-egy ún. Tanulói 

kérdőívet. A kérdőívben – mely a mérési rendszer egyik fontos eleme – a tanulók 

szociokulturális hátteréről szerepelnek kérdések. A válaszokat a tanulók szüleikkel együtt 

adják meg. A kérdőívek kitöltése a mérési eredmények értékelésének szempontjából 

rendkívül fontos, ám a tanulók és szüleik számára önkéntes. 

A pedagógiában többszörösen bizonyított tudományos tény, hogy a tanulók teljesítményére 

nagy hatással van családjuk szociális, kulturális és gazdasági helyzete. Éppen ezért a 

különböző tanulói összetételű iskolák pedagógiai teljesítményét pusztán a mért 

teljesítményátlagok nem tükrözik megfelelően. A Tanulói kérdőív célja, hogy országosan és 

iskolai szinten egyaránt elemezni lehessen a tanulók szociokulturális hátterének és mért 

teljesítményének összefüggését. 

A tanulói kérdőívek adataiból képzett, a tanulóközösség szociokulturális hátterét megjelenítő 

családiháttér-index segítségével összehasonlíthatóvá válik az azonos vagy hasonló 

körülmények között élő diákokat oktató iskolák teljesítménye. Így pl. azon iskolák rendkívül 

értékes pedagógiai munkája is megmutatkozhat, amelyek nem a legjobb körülmények között 

élő, legtehetségesebb tanulókkal foglalkoznak. 

A mérésben részt vevő azon tanulók egyéni elemzését, amely tanulók tesztfüzetének 

kijavítása és feldolgozása központilag történt, a https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx linken 

lehet megtekinteni. A tanulói jelentések megtekintéséhez a tanulónak a mérés napján kiosztott 

egyedi Mérési azonosítójára van szükség. A 6., a 8. és a 10. évfolyamos mérés központi 

javítása teljes körű volt, az összes tanuló eredménye megtekinthető a Mérési azonosító 

megadásával. A Mérési azonosító egy 8 karakterből álló betű-szám kombináció, melynek első 

https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx


karaktere betű, amit három szám követ, majd a kötőjel után ismét egy betű és három szám 

következik (pl.:A123-A123). 

2. Intézményi adatok 2016 

 

2.1. Matematika 6. osztály 

A 6. osztályban a tanulók létszáma:12 fő 

Jelentésre jogosultak létszáma: 12 fő 

A jelentésben szereplő tanulók létszáma:11 fő 

Ebből  SNI: 0 fő 

 BTM: 1 fő 

 HHH: 0 fő 

A mérésben részt vevő intézmények 2,74%-a gyengébben; 62%-a hasonlóan; 34,35%-a 

jobban teljesített, mint intézményünk. 

A községi iskolák, mint egyik viszonyítási csoport közül, 4,64% gyengébb; 75,07% 

hasonló; 20,28% jobb eredményt ért el, mint intézményünk tanulócsoportja. 

 

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-

intervalluma): 

Szigligeti Általános Iskola  1370 (1231; 1490) 

Országosan  1486 (1485; 1487) 

Általános iskolákban  1479 (1478; 1480) 

Községi általános iskolákban  1432 (1430; 1434) 

Városi általános iskolákban  1466 (1464; 1468) 

Megyeszékhelyi általános iskolákban  1521 (1518; 1524) 

Budapesti általános iskolákban  1544 (1541; 1547) 

8 évfolyamos gimnáziumokban  1645 (1640; 1650) 

 

A képességeloszlás néhány jellemzője (7 képességszint) 

 

1. szint alatt teljesített:  1 fő 

1. szinten:  5 fő 

2. szinten:  0 fő 

3. szinten:  3 fő 

4. szinten teljesített tanuló:   2 fő 

 

Az intézményben legjobb eredményt elért tanuló gyengébben teljesített valamennyi 

viszonyítási csoport (Országos, Általános iskolák, Községi általános iskolák, Közép-Dunántúl 

régió, Tapolcai járás) legjobban teljesítő tanulójánál. 

 

A leggyengébb eredménnyel rendelkező tanuló a Községi általános iskolák eredményével 

azonos, míg a többi viszonyítási csoporténál alacsonyabb szintet ért el. 

  



A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása  

 

 
 

2.2. Szövegértés 6. osztály 

 

A 6. osztályban a tanulók létszáma:12 fő 

Jelentésre jogosultak létszáma: 12 fő 

A jelentésben szereplő tanulók létszáma:11 fő 

Ebből  SNI: 0 fő 

 BTM: 1 fő 

 HHH: 0 fő 

A mérésben részt vevő intézmények 6,32%-a gyengébben; 84,7%-a hasonlóan; 8,97%-a 

jobban teljesített, mint intézményünk. 

A községi iskolák, mint egyik viszonyítási csoport közül, 10,19% gyengébb; 88,49% 

hasonló; 1,31% jobb eredményt ért el, mint intézményünk tanulócsoportja. 

 

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-

intervalluma) 

Szigligeti Általános Iskola  1448 (1311; 1596) 

Országosan   1494 (1493; 1496) 

Általános iskolákban  1487 (1486; 1488) 

Községi általános iskolákban  1425 (1423; 1427) 

Városi általános iskolákban  1475 (1473; 1477) 

Megyeszékhelyi általános iskolákban  1536 (1533; 1539) 

Budapesti általános iskolákban  1565 (1562; 1568) 

8 évfolyamos gimnáziumokban   1673 (1669; 1677) 

  



A képességeloszlás néhány jellemzője (7 képességszint) 

 

1. szint alatt teljesített:  1 fő 

1. szinten:  0 fő 

2. szinten:  5 fő 

3. szinten:  1 fő 

4. szinten:  1 fő 

5. szinten:  1 fő 

6. szinten teljesített tanuló:   2 fő 

 

Az intézményben legjobban teljesített tanuló azonos eredményt ért el az Országos és a 

Közép-Dunántúl régió viszonyítási csoport legjobban teljesítő tanulójával. 

 

A leggyengébb eredménnyel rendelkező tanuló az Országos, az Általános iskolák, valamint a 

Községi általános iskolák viszonyítási csoporténál magasabb szintet ért el. 

 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása  

 
 

3. Az alapszintet el nem érő tanulók aránya 2016 

 

 
  

Szigligeti 

Általános Iskola
Országosan

A megfelelő 

képzési/települési típusban

Matematika 6. 3. képességszint 54,6 40,7 52,2

Szövegértés 6. 3. képességszint 54,6 25,1 36,4

Mérési 

terület
Évfolyam Alapszint

Az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya (%)



4. A minimum szintet el nem érő tanulók aránya* 

 

 
 

5. Tanulási környezet jelentés a Telephelyi kérdőív válaszait összesítve  

 

5.1. A telephely épületének állapota 

A Telephelyi kérdőív kérdéseire adott válasz alapján a telephely épülete közepes állagú. 

A Telephelyen nem folytak felújítási munkálatok az elmúlt tíz évben. 

 

 
 

5.2.A telephely speciális tantermei 

A Telephelyi kérdőív kérdéseire adott válasz alapján a telephelyen az alábbi speciális 

tantermek találhatók meg: 

- egyéb szaktanterem, 

- számítógépterem. 

  

Szigligeti 

Általános Iskola
Országosan

A megfelelő 

képzési/települési típusban

Matematika 6. 2. képességszint 54,5 17,3 25,7

Szövegértés 6. 2. képességszint 9,1 9,2 15,1

* Ez az arányszám a jelentésre jogosult és nem a jelentésben szereplő tanulók létszámaira vonatkozik.

Mérési 

terület
Évfolyam Minimum szint

A minimum szint alatt teljesítő tanulók aránya (%)



 

5.3. A különböző képzési formákban tanulók továbbtanulási aránya 

 

Az előző tanévben végzett tanulók továbbtanulására vonatkozó válaszok összesítéséből 

kiderül a lehetséges továbbtanulási utakat választó diákok aránya a telephelyen. 

 

  



6. A telephely eredménye az eddigi kompetenciaméréseken (2012-2016) 

 

 

A 

telephelyen
Országosan

Községi ált. 

isk.
A telephelyen Országosan

Községi ált. 

isk.

A 

telephelyen
Országosan

Községi ált. 

isk.

A 

telephelyen
Országosan

Községi ált. 

isk.

A 

telephelyen
Országosan

Községi ált. 

isk.

6.
1370

(1231;1490)

1486

(1485;1487)

1432

(1430;1434)

1469

(1377;1542)

1497

(1496;1498)

1448

(1447;1551)
- - -

1391

(1278;1497)

1489

(1488;1490)

1436

(1434;1438)

1389

(1295;1480)

1489 

(1489;1490)

1435 

(1432;1437)

8. - - -
1448

(1308;1560)

1618

(1617;1619)

1555

(1553;1557)

1568

(1492;1696)

1617

(1616;1618)

1570

(1568;1572)

1623

(1477,1770)

1620

(1620;1622)

1558

(1556;1560)

1750

(1544;1847)

1612

(1611;1613)

1549 

(1547;1551)

6.
1448

(1311;1596)

1496

(1493;1496)

1425

(1423;1427)

1548

(1428;1667)

1488

(1487;1489)

1424

(1421;1427)
- - -

1402

(1343;1482)

1497

(1496;1498)

1428

(1426;1430)

1358

(1254;1464)

1472 

(1470;1473)

1412

(1409;1414)

8. - - -
1437

(1327;1526)

1567

(1565;1568)

1494

(1492;1496)

1484

(1347;1629)

1557

(1556;1558)

1497

(1494;1499)

1578

(1450;1705)

1555

(1554;1557)

1493

(1490;1495)

1641

(1504;1704)

1567 

(1566;1568)

1494 

(1492;1496)

Évfolyam
2016 2015 2014 2013 2012

ÁTLAGEREDMÉNY (MEGBÍZHATÓSÁGI TARTOMÁNY)

Matematika

Szövegértés

Mérési 

terület


