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Összefoglalás

A telephely létszámadatai

Évfolyam Képzési forma

Tanulók száma

Összesen A jelentésben
szereplők

CSH-indexszel
rendelkezdők

A 2010-es
eredménnyel is

rendelkezők

6. Általános iskola 30 27 25 -

8. Általános iskola 20 19 19 19

Piros szín jelzi, ha valamely évfolyamon és képzési formában a telephely CSH-indexe vagy a 2010-es
eredmények alapján a várható eredmény nem becsülhető megbízhatóan.

Átlageredmények

Mérési terület Évfolyam
Képzési
forma

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)

A
telephelyen

Országos
Az első viszonyítási

csoport
A második viszonyítási

csoport

Neve Eredménye Neve Eredménye

Matematika

6. ált. isk.
1426

(1352;1521)
1489

(1489;1490)
Községi
ált. isk

1435
(1432;1437)

Nagy
községek

ált. isk.

1442
(1438;1447)

8. ált. isk.
1645

(1570;1719)
1612

(1611;1613)
Községi
ált. isk

1549
(1547;1551)

Nagy
községek

ált. isk.

1557
(1552;1561)

Szövegértés

6. ált. isk.
1479

(1400;1557)
1472

(1470;1473)
Községi
ált. isk

1412
(1409;1414)

Nagy
községek

ált. isk.

1424
(1419;1428)

8. ált. isk.
1593

(1520;1676)
1567

(1566;1568)
Községi
ált. isk

1494
(1492;1496)

Nagy
községek

ált. isk.

1510
(1506;1515)

A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték

A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől

A telephely eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték

A telephely eredménye a tanulók CSH-indexének tükrében

Mérési terület Évfolyam Képzési forma

A tényleges eredmény a várhatóhoz képest

Országos regresszió
alapján

A megfelelő képzési
forma/településtípus

telephelyeire illesztett
regresszió alapján

Matematika
6. ált. isk.

8. ált. isk.

Szövegértés
6. ált. isk.

8. ált. isk.

A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál

A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól

A telephely eredménye szignifikánsan gyengébb a várhatónál
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A telephely eredménye a tanulók korábbi eredményének tükrében

Mérési terület Évfolyam Képzési forma

A tényleges eredmény a várhatóhoz képest

Országos regresszió
alapján

A megfelelő képzési
forma/településtípus

telephelyeire illesztett
regresszió alapján

Matematika
6. ált. isk. - -

8. ált. isk.

Szövegértés
6. ált. isk. - -

8. ált. isk.

A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál

A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól

A telephely eredménye szignifikánsan gyengébb a várhatónál

A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben*

Mérési terület Évf.
Képzési
forma

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)

2012 2011 2010 2009 2008

Matematika

6. ált. isk.
1426

(1352;1521)
1508

(1419;1605)
1529

(1456;1648)
1458

(1413;1494)
1557

(1521;1604)

8. ált. isk.
1645

(1570;1719)
1618

(1539;1675)
1675

(1642;1719)
1565

(1490;1619)
1602

(1547;1642)

Szövegértés

6. ált. isk.
1479

(1400;1557)
1446

(1388;1519)
1531

(1451;1617)
1492

(1420;1546)
1509

(1455;1561)

8. ált. isk.
1593

(1520;1676)
1595

(1548;1641)
1587

(1534;1635)
1538

(1465;1611)
1571

(1516;1621)

A 2012. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan magasabb

A telephely 2012. évi eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott év eredményétől

A 2012. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan gyengébb

* A FIT- jelentésben ez évtől kezdődően a 95%-os megbízhatósági tartományokat tüntetjük fel, ezért a 2008-2011 évi
átlageredmények esetében a táblázatban látható megbízhatósági tartomány szélesebb a korábbi jelentésekben szereplő 90%-os
megbízhatósági tartománynál.

Az alapszintet el nem érő tanulók aránya

Mérési terület Évfolyam Képzési forma Alapszint

Az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya (%)

A telephelyen Országosan

A megfelelő
képzési

típusban/település-
típusban

Matematika
6. ált. isk. 3. képességszint 62,9 39,0 50,4

8. ált. isk. 4. képességszint 42,2 41,6 53,8

Szövegértés
6. ált. isk. 3. képességszint 29,6 27,7 39,0

8. ált. isk. 4. képességszint 26,3 34,7 49,2
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