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Az eredmények elemzése, célok, javaslatok az eredmények 
javítására 

 

 

Az iskolai és az országos átlag 2012-ben 

 

 2012 

Iskolai 

átlag 

Országos 

átlag 

6. évfolyam Szövegértés 1643 1472 

Matematika 1496 1489 

8. évfolyam Szövegértés 1571 1567 

Matematika 1652 1612 

 

 

2012-ben mind a 6. osztály, mind a 8. osztály eredménye szövegértésből és matematikából is az országos 

átlagot meghaladta.  Szép javulás látható.  

A 6 osztályban szövegértésből a tanulók átlageredménye 171 ponttal jobb az országos átlagtól, és 

matematikából is 7 ponttal jobb tanulóink eredménye.  

A 8. osztály tanulóinak átlageredménye szövegértésből 1571 pont, ami szintén meghaladja az országos 

értéket 5 ponttal, míg matematikából 40 ponttal jobb az eredményünk az országos átlagtól. 

 

 

 

 

  



Egyéni képességeloszlás 2012. 

Matematika 

6. évfolyam 

 

 

 

 

Ebben az évben tanulóink 7,7%-a csak az 1. szint alatt teljesített, 15,4%-a pedig az első szintet érte 

el. A tanulók 46,2%-a a 4. szintig jutott, és 7,7%-uk az 5. szinten teljesített. A két utolsó számadatot 

összeadva a 4. és 5. szintre tanulóink 53,9%-a kapaszkodott fel. Javulás látható tehát az előző évhez 

képest. 

 

 

 

  



Szövegértés: 

6. évfolyam 

 

 

 

 

 Örömmel láthatjuk ebben az évben, hogy a 6.évfolyamon szövegértésből tanulóink 

„legrosszabb eredménye” a 2.szint, de itt is csak tanulóink 15,4%-a található, míg diákjaink 53,9%-a az 

5. és a 6. szinten áll, s 7,7 %-uk a 7. képességszintig jutott. Ezt a szép eredményt várjuk tőlük az idei 

megmérettetésen is. 

 

  



Matematika:  

8. évfolyam 

 

 

 

 

A számok azt mutatják, hogy tanulóink 25%-a a 3. szinten teljesített, ez a leggyengébb szint. 58,3% 

a 4. szintig jutott, 16,6%-uk a 6. és 7. szinten teljesített. Erre az eredményre nagyon büszkék voltunk. 

Nézve a megelőző éveket, egyértelmű emelkedő tendencia látható. 

 

 

 

 

  



Szövegértés: 

 

8. évfolyam 

 

 

 

 

 

A 8. osztályos tanulók 25%-a 3. szintű eredményt ért el, 41,7% teljesített a 4. szinten, a 7. szintig  

8,3 % jutott. 

Ezek az eredmények jónak mondhatók az országos átlagot is figyelem véve, hiszen a községi 

általános iskolák esetében a tanulók 8,4%-a az 1., ill. az 1. szint alatti eredményt ért el. Tanulóink 

esetében a 3. képességi szint a leggyengébb. 

 

 



 

Alkalmazott tevékenységek a jobb eredmények elérésére 

 

Matematika 

 

Alkalmazott feladataink a matematikai kompetencia fejlesztése érdekében: 

– több szöveges feladat, problémamegoldás az egyes témakörökön belül; 

– differenciált feladatok a tanulók képességei szerint; 

– játékos eszközök, feladatok alkalmazása a tanítási órákon; 

– életszerű problémák megtervezése, kidolgozása; 

– a logikus gondolkodás erősítése más természettudományos tantárgyak oktatásával; 

– feladatok kiválogatása, másolása tankönyvekből, segédanyagokból; 

– minél több – országos mérés feladataihoz igazodó – gyakorlóteszt feladatainak megoldása, 

elemzése; 

– tanulói igények figyelembe vétele az óra összeállításában (tantervi keretek között); 

– a matematikai kompetenciák fejlesztése számítógéppel (az informatika segítségül hívása). 

 

 

Szövegértés 

 

Alkalmazott feladataink a szövegértés kompetencia fejlesztése érdekében: 

– Játékos feladatok alkalmazása a tanórákon, kompetencia alapú oktatást segítő tankönyvek 

alkalmazása, egyéni képességfejlesztés és differenciálás megvalósulása mind a tanórákon mind 

az IPR program keretében;  

– A tanmenetben érdemes lenne olyan plusz órákat beiktatni, melyeken a kompetenciamérésre 

készíthetjük fel a diákokat;  

– Szövegértés fejlesztése: alapja minden tantárgynak és az önálló tanulásnak; 

– Állandó szókincsfejlesztés a mindennapi élet fogalmainak megismerésére és használatára; 

– Olvasási készség és ütem fejlesztése; 

– Táblázatok, grafikonok értelmezése és készítése; 

– Szövegalkotás a mindennapi élet területéről: pl. csekk, menetrend, receptek; 

– Koncentráló képesség fejlesztése, a terhelés fokozatos emelése;    

– Lényegkiemelés, vázlatírás, ok-okozati összefüggések gyakoroltatása, hasonlóságok, 

különbségek felismerése; 

– Minél több – országos mérés feladataihoz igazodó – gyakorlóteszt feladatainak megoldása, 

elemzése. 

 

 

 

 

 

Ádánd, 2013. március 

 

 

 

Bertáné Szakálas Andrea 


