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A 2015-2016 tanév mérési eredményei  
 
2017 februárjában megjelent:  
 
A telephely létszámadatai 
 
8. oszt: (6 évf)  58 fő 
10. oszt: (6 évf)  24 fő       
10. oszt: (4 évf)  90 fő     
 
matematika:  
8. oszt: (6 évf)  1565      Az eredménye nem különbözik szignifikánsan az országos átlagtól 
10. oszt: (6 évf)  1677      Az eredménye nem különbözik szignifikánsan az országos átlagtól 
10. oszt: (4 évf)  1650     Az eredménye nem különbözik szignifikánsan az országos átlagtól 
 
szövegértés 
8. oszt: (6 évf)  1608       Az eredménye nem különbözik szignifikánsan az országos átlagtól 
10. oszt: (6 évf)  1724     Az eredménye szignifikánsan magasabb az országos átlagnál 
10. oszt: (4 évf)  1674     Az eredménye szignifikánsan magasabb az országos átlagnál 
 
Valamennyi mérési eredmény gyengébb a megfelelő viszonyítási csoportnál, az a hat évfo-
lyamos illetve a négy évfolyamos gimnáziumi képzésűeknél. 
 
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 4 esetet, amelyeknél gyengébb 
 
Az alapszintet el nem érő tanulók aránya általában az országos szint alatt van, de a megfelelő 
képzési típusnak 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. 
 
 
 
Tevékenységek a javítás érdekében: 

tantestületi szakmai nap témája a kompetencia fejlesztése 
eddigi jó gyakorlat – minden osztály 6 próbamérést csinál 
próbamérési nap beiktatása 

 



 
 
 
Idegen nyelvi mérés 8. osztály:  
 
angol: 60 % feletti eredmény: a diákok 80 %-a,  
német: 60 % feletti eredmény: a diákok 25 %-a, 
 
További tevékenység a javítás érdekében: 
minden évfolyamban az idegen nyelv óraszámának felemelése heti 4 órára, a 4. órán kompetencia 
jellegű feladatok gyakorlása. 
 
 
Érettségire felkészítés, eredmények 
 
Érettségi átlag 4,03 
Minden év munkatervében kiemelt feladat az érettségi tárgyakból az eredmény javítása, próba 
érettségik beiktatása belső és külső forrásból is.  
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