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Figyelem!

A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a matematika területén új, 
évfolyamfüggetlen skálát vezettünk be, amelyen összehasonlítható módon ábrázolható a 6., a 8. és a 10. 
évfolyamos  tanulók  szövegértés,  illetve  matematika  eredménye.  Ebben a jelentésben már ezek az új 
skálák szerepelnek.  Az  új skálákon - 2008-ig  visszamenőleg - a korábbi mérések eredményeit  is 
megjelenítettük.
A mérési azonosító 2008-as bevezetése lehetővé teszi, hogy a 2010. évi méréstől kezdődően a tanulók 
fejlődése egyénileg követhető legyen. Ezért a 2010. évi jelentések már a tanulók fejlődését bemutató 
ábrákat is tartalmaznak.

A jelentés régi és új ábráinak részletes ismertetése megtalálható a http://ohkir.gov.hu/okmfit/     oldal   Segítség 
menüpontja alatt, Útmutatók a 2010. évi jelentések ábráinak értelmezéséhez címszóval. Kérjük, annak 
érdekében, hogy az ábrázolt adatokból helyes következtetéseket tudjon levonni, figyelmesen olvassa el az 
útmutatók vonatkozó részeit.

http://ohkir.gov.hu/okmfit/
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Intézményi jelentés

A telephely eredménye a tanulók korábbi eredményének tükrében

Mérési terület Évfolyam Képzési forma

A tényleges eredmény a várhatóhoz képest

Országos regresszió 

alapján

A megfelelő képzési 

forma/településtípus 

telephelyeire illesztett 

regresszió alapján

Matematika

6. ált. isk. - -

8. ált. isk.

Szövegértés

6. ált. isk. - -

8. ált. isk.

      A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál

      A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól

      A telephely eredménye szignifikánsan gyengébb a várhatónál

A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben

Mérési terület Évfolyam Képzési forma
Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)

2010 2009 2008

Matematika

6. ált. isk.
1490 

(1450;1526)      1532
(1484;1581)

     1486
(1450;1526)

8. ált. isk.
1592 

(1533;1635)      1639
(1604;1670)

     1548
(1504;1591)

Szövegértés

6. ált. isk.
1567 

(1525;1612)      1576
(1529;1623)

     1588
(1546;1629)

8. ált. isk.
1607 

(1565;1656)     1644
(1606;1681)

     1590
(1553;1636)

                         A 2010. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan magasabb

A telephely 2010. évi eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott év 

eredményétől

                         A 2010. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan gyengébb

Az alapszintet el nem érő tanulók aránya

Mérési terület Évfolyam Képzési forma Alapszint

Az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya (%)

A telephelyen Országosan

A megfelelő 

képzési 

típusban/település- 

típusban

Matematika
6. ált. isk. 3. képességszint 34,6 38,9 30,5

8. ált. isk. 4. képességszint 60,5 40,5 35,4

Szövegértés
6. ált. isk. 3. képességszint 11,5 25,6 17,3

8. ált. isk. 4. képességszint 21,1 30,8 25,2




