
A 2018-as országos kompetenciamérések eredményei  

 

2017/2018-as tanév: 
 

A kompetenciamérés matematika munkatesztje a mindennapi életben előforduló matematikai 

problémákra visszavezethető feladatokból áll. 

A felmérés nem az egyes tantervek, ill. évfolyamok követelményeit kéri számon. A matematika 

tesztek feladatait a szerint különböztetjük meg, hogy mely tartalmi elemek jelennek meg a 

feladatokban, milyen típusú gondolkodási műveletek, kompetenciák segítségével oldhatók meg 

a feladatok. 

Minden tartalmi területhez különböző matematikai képességeket, készségeket, műveleteket 

igénylő alkalmazások tartoznak. 

 

2018. SZAKGIMNÁZIUM-MATEMATIKA 

Országos átlag: 1647 

Országos szakgimnáziumi átlag: 1620 

Iskolai szakgimnáziumi átlag: 1577 

 

Osztály Átlag 

10.A 1575 

10.B 1621 

 

A kereskedelmi iskola szakgimnáziumi átlaga: 1577, amely az országos szakgimnáziumi 

átlagtól (1620) nem különbözik jelentősen. 

A különbség hibahatáron belül van. 

Osztályonkénti lebontásban szakgimnáziumi osztályaink az országos átlagnak megfelelően 

teljesítettek matematikából. 

A várható CSH-index értéke iskolánkra vonatkozóan: 1611. A tényleges eredményünk: 1577. 

Szignifikánsan jobban, gyengébben és hasonlóan  teljesítő telephelyek száma a 

szakgimnáziumok között: 

 

Jobb teljesítményű szakgimnáziumi intézmények:   127 iskola 

Hasonló teljesítményű szakgimnáziumi intézmények:  309 iskola 

Gyengébb teljesítményű szakgimnáziumi intézmények:  81 iskola 

A fenti eredmények tükrében, a szakgimnáziumi vonatkozásban matematikábó l 

eredményeinkért nem kell szégyenkeznünk. 

Átlageredmények a szakgimnáziumban a tanulók korábbi, 2016-os (8. osztályos) 

eredményeinek tükrében: 

iskolánk tízedikes tanulóinak 2016-os átlageredménye: 1525 (8. osztályban) , és a 2018-as 

eredményünk 1577. Így ez az eltérés azt jelenti, hogy szinten tartottuk, és fejlesztettük a 

matematikai kompetenciájukat, ami nem tekinthető rossz eredmények a szakgimnáziumi 

tanagyag tükrében. 

 

Átlageredmények az előző évekhez viszonyítva: 

ÉV 2014  2015 2016 2017 2018 

ÁTLAG 1603  1613 1621 1577 1577 

 

2018. SZAKKÖZÉPISKOLA-MATEMATIKA 

Országos átlag:    1647 

Országos szakközépiskolai átlag: 1445 



Iskolai szakközépiskolai átlag:  1492 

 

osztály 10.a 10.b 10.c 10.d  

átlag 1484 1500 1465 1538  

 

Iskolánk szakközépiskolai átlaga 1492 pont. A szakközépiskolák tekintetében kiemelkedik, 47 

ponttal magasabb. A CSH-index alapján várható eredmény: 1470 pont. 

Iskolánk tényleges eredménye: 1492 

A tényleges eredmény ettől nem különbözik szignifikánsan. 

Átlageredmények a szakközépiskolában a tanulók korábbi, 2016-os (8. osztályos) 

eredményeinek tükrében: 

Iskolánk tízedikes tanulóinak 2016-os átlageredménye: 1445 (8. osztályban), és a 2018-as 

eredményünk 1492, amelyek között nincs jelentős eltérés, illetve a különbség hibahatáron elül 

van. 

Szignifikánsan jobban, gyengébben és hasonlóan teljesítő telephelyek száma a 

szakközépiskolák között: 

 

Jobb teljesítményű szakközépiskolai intézmények:   27 iskola 

Hasonló teljesítményű szakközépiskolai intézmények:  221 iskola 

Gyengébb teljesítményű szakközépiskolai intézmények:  132 iskola 

 

A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Matematika       

 szakközépiskola 1483 1517 1484 1449 1492 

A 2018. év eredményei javuló tendenciát mutatnak az előző évek teljesítményéhez képest. 

Sajnos ezek a 10. évfolyamos tanulók a további tanulmányaik során a matematika tantárgyat 

már nem tanulják. Ebből következően az eredmények korrigálására nincs sok lehetőség. A 

matematikával, mint tantárggyal, csak a szakmai számítások kapcsán találkoznak. 

 

2018. SZAKGIMNÁZIUM-SZÖVEGÉRTÉS 

Országos átlag:   1636 

Országos szakgimnáziumi átlag:  1607 

Iskolai szakközépiskolai átlag: 1617 

 

Osztály Átlag 

10.A 1588 

10.B 1647 

 

A szövegértés területén a 2018. évi kompetenciamérés azt mutatja, hogy a szakgimnáziumi 

eredményeink jók. 

Az iskolánkra vonatkozó értékek alapján az olvasás-szövegértés szakgimnáziumi eredményei 

évről évre jobbak. 

 A CSH-index alapján kiszámolt 1604-es pontszámnál a tényleges  1617-es pontszám nem 

különbözik szignifikánsan. 

 

Év 2014 2015 2016 2017 2018 

Átlag 1583 1584 1598 1580 1617 

 



Szignifikánsan jobban, gyengébben és hasonlóan teljesítő telephelyek száma a 

szakgimnáziumok között: 

Jobb teljesítményű szakgimnáziumi intézmények:  67 iskola 

Hasonló teljesítményű szakgimnáziumi intézmények: 298 iskola 

Gyengébb teljesítményű szakgimnáziumi intézmények: 152 iskola 

 

A fenti eredmények tükrében, a szakgimnáziumok vonatkozásában a szövegértés területén elért 

eredményeinkre büszkék lehetünk. 

 

2018. SZAKKÖZÉPISKOLA-SZÖVEGÉRTÉS 

 

Országos átlag:    1636 

Országos szakközépiskolai átlag: 1418 

Iskolai szakközépiskolai átlag:  1512 

 

OSZTÁLY 10.a 10.b 10.c 10.d  

ÁTLAG 1365 1516 1545 1572  

 

Iskolánk szövegértési szakközépiskolai átlaga 94 ponttal jobb, mint az országos 

szakközépiskolai átlag 

A CSH-index alapján kiszámolt 1445-ös pontszámnál a tényleges 1512-es pontszám valamivel 

magasabb. 

Átlageredmények a szakközépiskolában a tanulók korábbi, 2016-os (8. osztályos) 

eredményeinek tükrében: 

Iskolánk tízedikes tanulóinak 2016-os átlageredménye: 1445 (8. osztályban), és a 2018-as 

eredményünk 1512, amely azt mutatja, hogy a nyolcadikos eredményekhez képest iskolai 

szinten 67 pontos hozzáadott értékünk van. 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Szövegértés       

 szakközépiskola 1482 1477 1481 1434 1512 

 

Az egyik legjelentősebb pontszámnövekedés itt tapasztalható az előző  évek eredményeihez 

képest. 

Szignifikánsan jobban, gyengébben és hasonlóan teljesítő telephelyek száma a 

szakközépiskolák között: 

 

Jobb teljesítményű szakközépiskolai intézmények:   5 iskola 

Hasonló teljesítményű szakközépiskolai intézmények:  144 iskola 

Gyengébb teljesítményű szakközépiskolai intézmények: 231 iskola 

 

A fenti eredmények tükrében, iskolánk a szakközépiskolák vonatkozásában a szövegértés 

területén a legjobbak közé tartozik. 

 

 

 

 


