
 

Országos kompetenciamérés 2018-as eredményeinek elemzése 

 

A Budapest I. Kerületi Kosztolányi Dezső Gimnázium a 2018. évi országos 
kompetenciamérésen mindkét mérési területen szignifikánsan az országos átlag fölött 
teljesített mind a nyolc évfolyamos, mind a négy évfolyamos képzésben. 

 

Ha a megfelelő referenciaadatokhoz viszonyítunk, a nyolc évfolyamos eredményeink 
elmaradnak a nyolc évfolyamos gimnáziumok átlagától. (Ezen az sem változtat, ha az 
eredményeket az SNI-s és a BTM-es tanulók kihagyásával tekintjük.) 

A különbség mértéke matematikából a 6. évfolyamon 76, a 8. évfolyamon 114, a 10. 
évfolyamon 69, szövegértésből a 6. évfolyamon 69, 8. évfolyamon 108, a 10. évfolyamon 
pedig 48 képességpont. Ebből következik, hogy a 2018-ban nyolcadikos évfolyam 
eredménye a leginkább fejlesztésre szoruló, főként matematikából, ahol 39 ponttal 
haladtuk csak meg az országos átlagot, míg a többi területen ennél magasabban az átlag 
fölött teljesítettek diákjaink. Ez különösen fontos, hiszen a következő tanévben 
tizedikesként az ő teljesítményük ismét megmérettetik. 

Négy évfolyamos gimnazistáink a négy évfolyamos gimnáziumok átlagának megfelelően 
teljesítenek. 

A minimumszintet el nem érő tanulók aránya a nyolc évfolyamos képzésben ennek 
megfelelően a nyolcadikos matematika területén a legmagasabb (4,6%), valamint 
elhanyagolhat mértékű (1,8%) a 6.os szövegértés területén. Jó hír, hogy a 10. évfolyamon 



 

egyik mérési területen sincs a minimumszintet el nem érő tanulónk. Az alapszintet el nem 
érő tanulók aránya jóval kisebb, mint az országos átlag, bár itt is elmaradunk a nyolc 
évfolyamosok átlagától. Kiemelkedően jó viszont a 10.-es szövegértés eredménye – hiszen 
itt minden tanulónk alapszint (4.-es szint) felett teljesített. 

Meglepő és fejlesztésre szoruló terület, hogy a négy évfolyamos matematika esetében a 
legmagasabb a minimumszintet (5,1%) és alapszintet (22, 4%) el nem érő tanulók aránya. 

A következő tanévben ezeknek a tanulóinknak a fejlesztésére odafigyelünk. 

A családi háttérhez képest elmaradásunk van. Egyedül a hatodik évfolyam eredménye 
felel meg az elvárásnak az országos minta alapján. Ez az előző három évben nem volt így. 
A nyolcévfolyamos gimnáziumban a tizedik évfolyamon nem hozták vissza elegen a 
háttérkérdőívet. 

 

 

 

Ha a tanulók eredményét a korábbi eredményük tükrében vizsgáljuk: a két év alatt az 
érintett évfolyamokon mindkét mérési területen a megfelelő képzési formára jellemző 
növekedés történt. 



 

 

 

A mérést megelőző négy év eredményeivel való egybevetés egyenletes teljesítményt 
mutat. (A táblázatban a 2015. évben a nyolcadik évfolyam kiugróan jó adatait láthatjuk.) 
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