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A 2011-2012 tanév mérési eredményei  
 

2013 februárjában megjelent:  

 

A telephely létszámadatai 
 
8. oszt: (6 évf)  36 fő 
10. oszt: (6 évf)  55 fő       
10. oszt: (4 évf)  61 fő     
 

 

 

matematika:  
8. oszt: (6 évf)  1680         Az eredménye szignifikánsan magasabb az országos átlagnál 
10. oszt: (6 évf)  1703       Az eredménye szignifikánsan magasabb az országos átlagnál 
10. oszt: (4 évf)  1717       Az eredménye szignifikánsan magasabb az országos átlagnál 
 
szövegértés 
8. oszt: (6 évf)  1667        Az eredménye szignifikánsan magasabb az országos átlagnál 
10. oszt: (6 évf)  1665      Az eredménye szignifikánsan magasabb az országos átlagnál 
10. oszt: (4 évf)  1672      Az eredménye szignifikánsan magasabb az országos átlagnál 
 
 
Szinte valamennyi mérési eredmény gyengébb a megfelelő viszonyítási csoportnál, az a hat 
évfolyamos illetve a négy évfolyamos gimnáziumi képzésűeknél, kivétel a négy évfolyamos képzé-
sűek eredményét. 
 
Valamennyi telephelyi eredmény szignifikánsan gyengébb a CSH index alapján várhatónál. 
 
A telephely eredménye a tanulók korábbi eredményének tükrében 
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a korábbi eredmények alapján várhatótól. 
 
A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekhez viszonyítva: 
A telephely 2016. évi eredménye nem különbözik szignifikánsan az előző 5 év eredményeitől, 
kivéve a 30-ból 3 esetet, amelyeknél jobb, és egy esetnél pedig gyengébb 
 
Az alapszintet el nem érő tanulók aránya általában az országos szint alatt van, a fele és nyolcada 
között ingadozik, de a megfelelő képzési típusnak átlagban kb. a kétszerese 
 
A minimum szintet el nem érő tanulók aránya az országos szintnek általában a fele, de a megfele-
lő képzéstípusnak kb. a kétszerese-háromszorosa. Kivétel a 6 évfolyamos képzésben 10. osz-
tályban nincs ilyen diák. 
 
 
 



Az érettségire felkészítés 
Minden tanévben kiemelt feladat az érettségire felkészítés a munkaközösségek munkaterveiben 
és az éves munkatervben is. 
Nyelvi csoportbontások évfolyam szinten, így a nyelvi érettségikre jobban fel tudnak készülni a ha-
sonló tudásszintű diákok csoportjában. 
A magyar, az idegen nyelv és a matematika óraszámát növeltük a 11. és 12. osztályokban. 
 
 

 

Érettségi átlag 4,01 
 

 

 

 

Endrédi Józsefné 

 

 

 

 


