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Összefoglalás

A telephely létszámadatai

Évfolyam Képzési forma

Tanulók száma

Összesen A jelentésben
szereplők

CSH-indexszel
rendelkezők

A 2013-as
eredménnyel is

rendelkezők

6. Általános iskola 53 46 36 -

8. Általános iskola 48 45 38 42

Piros szín jelzi, ha valamely évfolyamon és képzési formában a telephely CSH-indexe vagy a 2013-as
eredmények alapján a várható eredmény nem becsülhető megbízhatóan.

Átlageredmények

Mérési terület Évfolyam
Képzési
forma

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)

A
telephelyen

Országos
Az első viszonyítási

csoport
A második viszonyítási

csoport

Neve Eredménye Neve Eredménye

Matematika

6. ált. isk.
1509

(1474;1555)
1497

(1496;1498)
Budapesti

ált. isk
1546

(1542;1548)

Budapesti
nagy ált.

isk.

1555
(1551;1558)

8. ált. isk.
1658

(1620;1692)
1618

(1617;1619)
Budapesti

ált. isk
1662

(1658;1664)

Budapesti
nagy ált.

isk.

1674
(1671;1678)

Szövegértés

6. ált. isk.
1485

(1447;1519)
1488

(1487;1489)
Budapesti

ált. isk
1547

(1543;1550)

Budapesti
nagy ált.

isk.

1556
(1553;1560)

8. ált. isk.
1572

(1526;1619)
1567

(1565;1568)
Budapesti

ált. isk
1611

(1608;1614)

Budapesti
nagy ált.

isk.

1624
(1621;1628)

A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték

A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől

A telephely eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték

A telephely eredménye a tanulók CSH-indexének 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
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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 Évf.
Képzési
forma

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)

2015 2014 2013 2012 2011

Matematika

6. ált. isk.
1509

(1474;1555)
1470

(1437;1497)
1545

(1511;1572)
1564

(1530;1598)
1735

(1716;1755)

8. ált. isk.
1658

(1620;1692)
1681

(1647;1712)
1746

(1720;1788)
1637

(1601;1662)
1787

(1746;1821)

Szövegértés

6. ált. isk.
1485

(1447;1519)
1424

(1381;1459)
1561

(1515;1602)
1469

(1417;1523)
1626

(1600;1655)

8. ált. isk.
1572

(1526;1619)
1558

(1517;1606)
1593

(1538;1641)
1575

(1536;1600)
1641

(1593;1683)

A 2015. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan magasabb

A telephely 2015. évi eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott év eredményétől

A 2015. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan gyengébb

* A FIT – jelentésben 2012-től kezdődően a 95%-os megbízhatósági tartományokat tüntetjük fel, ezért a 2011. évi vagy annál
régebbi átlageredmények esetében a táblázatban látható megbízhatósági tartomány szélesebb a 2012. évnél korábbi
jelentésekben szereplő 90%-os megbízhatósági tartománynál.

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 36,9 36,8 26,3

8. ált. isk. 4. képességszint 26,7 40,4 30,3

Szövegértés
6. ált. isk. 3. képességszint 26,1 25,9 16,3

8. ált. isk. 4. képességszint 40,0 34,7 25,3

A minimum szintet el nem érő tanulók aránya*

Mérési terület Évfolyam Képzési forma Minimum szint

A minimum szint alatt teljesítő tanulók aránya (%)

A telephelyen Országosan

A megfelelő
képzési

típusban/település-
típusban

Matematika
6. ált. isk. 2. képességszint 6,7 14,9 8,0

8. ált. isk. 3. képességszint 9,0 18,0 11,1

Szövegértés
6. ált. isk. 2. képességszint 2,3 9,5 4,5

8. ált. isk. 3. képességszint 4,4 14,6 8,4

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