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Összefoglalás
Összefoglalás

Az intézmény létszámadatai
Tanulók száma
Évfolyam

Képzési forma
Összesen

A jelentésben szereplők

6.

Általános iskola

82

81

8.

Általános iskola

65

63

Átlageredmények
Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)
Mérési terület

Évfolyam
Az intézményben

Országosan

6.

1594 (1563;1631)

1489 (1489;1490)

8.

1664 (1624;1703)

1612 (1611;1613)

6.

1580 (1544;1621)

1472 (1470;1473)

8.

1658 (1625;1689)

1567 (1566;1568)

Matematika

Szövegértés

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
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Összefoglalás

A telephely létszámadatai
Tanulók száma
Évfolyam

Képzési forma

Összesen

A jelentésben
szereplők

CSH-indexszel
rendelkezdők

A 2010-es
eredménnyel is
rendelkezők

6.

Általános iskola

82

81

69

-

8.

Általános iskola

65

63

51

60

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
Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)
Mérési terület

Évfolyam

Képzési
forma

A
telephelyen

Az első viszonyítási
csoport

Országos

Neve

Eredménye

A második viszonyítási
csoport
Neve

Eredménye

6.

ált. isk.

1594
(1563;1631)

Megye1489
székhelyi
(1489;1490)
ált. isk

1532
(1530;1535)

M.székh.
nagy ált.
isk.

1542
(1539;1545)

8.

ált. isk.

1664
(1624;1703)

Megye1612
székhelyi
(1611;1613)
ált. isk

1643
(1640;1646)

M.székh.
nagy ált.
isk.

1659
(1656;1662)

6.

ált. isk.

1580
(1544;1621)

Megye1472
székhelyi
(1470;1473)
ált. isk

1515
(1512;1518)

M.székh.
nagy ált.
isk.

1524
(1521;1527)

8.

ált. isk.

1658
(1625;1689)

Megye1567
székhelyi
(1566;1568)
ált. isk

1601
(1598;1604)

M.székh.
nagy ált.
isk.

1614
(1610;1617)

Matematika

Szövegértés

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
A tényleges eredmény a várhatóhoz képest
Mérési terület

Évfolyam

Képzési forma

6.

ált. isk.

8.

ált. isk.

6.

ált. isk.

8.

ált. isk.

Országos regresszió
alapján

A megfelelő képzési
forma/településtípus
telephelyeire illesztett
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
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A telephely eredménye a tanulók korábbi eredményének tükrében

Mérési terület

Évfolyam

Képzési forma

Országos regresszió
alapján

A megfelelő képzési
forma/településtípus
telephelyeire illesztett
regresszió alapján

6.

ált. isk.

-

-

8.

ált. isk.

6.

ált. isk.

-

-

8.

ált. isk.

Összefoglalás

A tényleges eredmény a várhatóhoz képest

Matematika

Szövegértés

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

6.

ált. isk.

1594
(1563;1631)

1539
(1493;1591)

1585
(1546;1621)

1592
(1549;1646)

1578
(1537;1628)

8.

ált. isk.

1664
(1624;1703)

1686
(1650;1716)

1664
(1628;1696)

1676
(1641;1724)

1636
(1590;1674)

6.

ált. isk.

1580
(1544;1621)

1587
(1542;1631)

1605
(1545;1649)

1638
(1600;1680)

1594
(1556;1633)

8.

ált. isk.

1658
(1625;1689)

1721
(1677;1755)

1622
(1589;1663)

1679
(1647;1715)

1661
(1620;1708)

Matematika

Szövegértés

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
Az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya (%)
Mérési terület

Évfolyam

Képzési forma

A telephelyen

Országosan

A megfelelő
képzési
típusban/településtípusban

Alapszint

6.

ált. isk.

3. képességszint

16,0

39,0

29,8

8.

ált. isk.

4. képességszint

28,6

41,6

34,6

6.

ált. isk.

3. képességszint

7,4

27,7

19,5

8.

ált. isk.

4. képességszint

15,9

34,7

27,0

Matematika

Szövegértés
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