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Közzétételi lista
6. Országos kompetencia mérés eredményei 2017.
Az intézmény létszámadatai
Tanulók száma
Évfolyam

Képzési forma

6.
8.

Összesen

A jelentésben szereplők

Általános iskola

70

64

Általános iskola

61

55

Átlageredmények
Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)
Mérési terület

Évfolyam

Az intézményben

Országosan

6.

1414 (1368;1450)

1497 (1496;1498)

8.

1619 (1581;1657)

1612 (1611;1613)

6.

1411 (1359;1451)

1503 (1502;1505)

8.

1536 (1504;1576)

Matematika

Szövegértés
1571 (1570;1572)

Az intézmény eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték
Az intézmény eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől
Az intézmény eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték

A telephely eredménye a tanulók CSH-indexének tükrében
A tényleges eredmény a várhatóhoz képest
A megfelelő képzési
Mérési terület

Évfolyam

Képzési forma

6.

ált. isk.

8.

ált. isk.

6.

ált. isk.

8.

ált. isk.

Országos regresszió
alapján

Matematika

Szövegértés

A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól
A telephely eredménye szignifikánsan gyengébb a várhatónál

forma/településtípus
telephelyeire illesztett
regresszió alapján

A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben
Mérési terület Évf.

Képzési
forma

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)
2017

ált. isk.

1414
(1368;1450)

8.

ált. isk.

1619
(1581;1657)

6.

ált. isk.

1411
(1359;1451)

8.

ált. isk.

1536
(1504;1576)

6.
Matematika

Szövegértés

2016

2015

2014

2013

1432

1441

1557

1529

(1396;1473)

(1389;1491)

(1523;1602)

(1495;1567)

1470

1666

1656

1684

(1428;1516)

(1620;1705)

(1609;1705)

(1634;1727)

1404

1421

1513

1482

(1358;1442)

(1371;1468)

(1463;1550)

(1449;1515)

1441

1533

1586

1480

(1396;1490)

(1484;1588)

(1543;1628)

(1434;1518)

A 2017. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan magasabb
A telephely 2017. évi eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott év eredményétől
A 2017. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan gyengébb

A telephely eredménye a tanulók korábbi eredményének tükrében
A tényleges eredmény a várhatóhoz képest
A megfelelő képzési
Mérési terület

Évfolyam

Képzési forma

6.

ált. isk.

Országos regresszió
alapján

forma/településtípus
telephelyeire illesztett
regresszió alapján

-

-

-

-

Matematika
8.

ált. isk.

6.

ált. isk.

Szövegértés
8.

ált. isk.

A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól
A telephely eredménye szignifikánsan gyengébb a várhatón

