
A dunakiliti Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola 2018/2019. évi országos 

kompetenciamérésben elért eredményei és tapasztalatai 

 

6., 8. évfolyam 

 

A kompetenciaméréseken elért eredmények bemutatására a szükséges táblázatokat mellékelem: 



 



 



A 2018. évi országos kompetenciamérést 2018. május 23-án, a tanév rendjének megfelelően szerveztük 

meg.  

A fenti táblázatokból kitűnik, hogy iskolánk jó eredményt ért el a 2017/2018. tanév országos 

kompetenciamérésen.  

A 6. évfolyamos matematika és szövegértés eredménye az országos átlagtól kis mértékben elmarad, de 

nem különbözik attól szignifikánsan. A matematika eredményei a községek és közepes községek 

általános iskoláinak átlagán van. 

A 8. évfolyam a matematika és a szövegértés terén is kiválóan teljesített. Az országos átlagnál magasabb 

eredményt értek el matematikából, szövegértésből nagyon minimális az éltérés az országos  átlagtól, de 

különösen a községi és közepes községi iskolák viszonylatában szépek az eredmények. A szövegértés 

terén ez szignifikánsan jobb, mint más intézményekben. Mindez az iskola sikeres munkáját jelzi.  

Tapasztalatok: 

Az eredményeket természetesen befolyásolja az adott diákcsoport összetétele, képességszintje, de azon 

tevékenységek, módszerek, intézkedések, melyeket évek óta következetesen alkalmazunk, eredményhez 

vezettek. Különösen a 8. évfolyamon tűnik ez ki. 

 Gondolok itt az alábbiakra: 

- Próbamérések az országos kompetenciamérés napján az 5. és a 7. évfolyamon. 

- A mérési eredmények komplex elemzése. 

- Felzárkóztató foglalkozások szervezése a gyengén teljesítők, az alapszintet el nem ért tanulók 

számára. 

- Szaktanárok egyeztető munkája a feladattípusokról. 

- Tájékoztató levél az országos kompetenciamérésben résztvevő tanulók szüleinek, melyben 

felhívjuk figyelmüket a mérés fontosságára. Kérjük továbbá együttműködésüket abban, hogy 

mindez a diákokban is tudatosuljon. 

 

Megállapíthatjuk továbbá, hogy jó az iskola kapcsolata a szülői házzal, hiszen a szülők pontosan, reálisan 

töltötték ki a kérdőívet, melyet szintén figyelembe vesznek országos szinten a tanulók teljesítményének 

értékelésekor.  

 

Biztos, hogy a szövegértés sarkalatos pontja az eredményeknek. A matematika feladatok megoldásához 

is elengedhetetlen a feladat elolvasása után a megértése is. Annál is inkább fontos ez, mivel a 

matematika szakos kollégák szerint a matematikamérés egyik legnagyobb hibája, hogy a rengeteg feladat 

miatt csupán átlag 90 másodperc marad egy-egy feladat elolvasására, megértésére, megoldására és 

ellenőrzésére. Ez még egy jól olvasó, jó képességű, gyorsan és hatékonyan dolgozó tanuló esetén is 

kemény feladat, dicséretes teljesítmény.  



A pedagógusok is nagy gondot fordítanak a mérésekre és a felkészülésre, de a tanulók is megértik és 

átérzik ennek a fontosságát. A matematikatanítás területén tovább kell keresnünk azokat a 

megoldásokat, amik megteremtik a kompetenciafejlesztés további lehetőségeit, még jobb formáit. A 

szövegértés folyamatos gyakoroltatása, fejlesztése terén jól bevált a több éves gyakorlat, ami a gyerekek 

ilyen irányú kompetenciájának egész évben történő, folyamatos fejlesztését hivatott szolgálni. Az erre a 

célra szolgáló fejlesztő, gyakorló feladatlapok, füzetek feladatainak folyamatos megoldása meghozza a 

várt eredményt, és megerősíti ennek a gyakorlatnak a célravezetőségét, ezáltal továbbvitelét. 

 

Összegzés:  

 

- Elsődleges feladatunk tehát a jó eredmény megőrzése, továbbvitele, a korábban alkalmazott 

módszerek, tevékenységek folytatása.  

- Természetesen állandó megújulás is szükséges ahhoz, hogy a korábbi eredmények 

maradjanak.  

 


