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A 2014-2015 tanév mérési eredményei  
 
2016 februárjában megjelent:  
 
 
A telephely létszámadatai 
 
8. oszt: (6 évf)  52 fő 
10. oszt: (6 évf)  23 fő       
10. oszt: (4 évf)  80 fő     
 
matematika:  
8. oszt: (6 évf)  1652             Az eredménye nem különbözik szignifikánsan az országos átlagtól 
10. oszt: (6 évf)  1778           Az eredménye szignifikánsan magasabb az országos átlagnál 
10. oszt: (4 évf)  1716           Az eredménye szignifikánsan magasabb az országos átlagnál 
 
szövegértés 
8. oszt: (6 évf)  1665             Az eredménye szignifikánsan magasabb az országos átlagnál 
10. oszt: (6 évf)  1766           Az eredménye szignifikánsan magasabb az országos átlagnál 
10. oszt: (4 évf)  1673           Az eredménye szignifikánsan magasabb az országos átlagnál 
 
 
A nagy gimnáziumokhoz képest gyengébb, a kis gimnáziumok eredményétől általában nem kü-
lönbözik szignifikánsan.  
 
A telephelyi eredmények vagy nem különböznek szignifikánsan, vagy szignifikánsan gyengéb-
bek 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 5 esetet, amelyeknél jobb. 
 
Az alapszintet el nem érő tanulók aránya általában az országos szint alatt van, annak fele, esetleg 
harmada, de a megfelelő képzési típusnak kb. a kétszerese 
 
A minimum szintet el nem érő tanulók aránya az országos szintnek általában a fele, vagy még ki-
sebb töredéke, de a megfelelő képzéstípusnak kb. a másfél-kétszerese-. Kivétel a 6 évfolya-
mos képzésben 10. osztályban matematikából a 8 szorosa, viszont szövegértésből ugyanott nincs 
ilyen diák. 
 
 
 
 



A kompetencia mérési eredmények javítása érdekében minden osztály a tanév során folyamato-
san kap minden tárgyból kompetenciafejlesztő feladatokat,  
6 próbamérést végzünk minden osztályban az év vége felé,  
 
 
Idegen nyelvi mérés 8. osztály:  
 
angol: 60 % feletti eredmény: a diákok 42 %-a,  
német: 60 % feletti eredmény: a diákok 33 %-a, 
 
Mivel az eredmény nagyon leromlott az előzőévhez képest, a 8. osztályban megemeltük az óra-
számot heti 4 órára és a 4. órán kompetencia jellegű feladatokkal foglalkoznak a diákok. 
 
 
Az érettségi eredmények 
 
Minden tanév elején a kiemelt feladatok között szerepel az érettségi eredmények javítása 
Felkészülés fakultációkon, történelemből is bontottunk emelt vizsgára felkészítő csoportot. 
Korrepetálások, felzárkóztató „fakultáció” a gyengébb diákoknak matematikából és magyarból. 
 
Érettségi átlag 3.97 
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