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Összefoglalás

A telephely létszámadatai

Évfolyam Képzési forma

Tanulók száma

Összesen A jelentésben
szereplők

CSH-indexszel
rendelkezdők

A 2009-es
eredménnyel is

rendelkezők

6. Általános iskola 14 13 9 -

8. Általános iskola 22 20 12 19

Piros szín jelzi, ha valamely évfolyamon és képzési formában a telephely CSH-indexe vagy a 2009-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.
1558

(1444;1653)
1486

(1485;1487)
Budapesti

ált. isk
1541

(1539;1544)

Budapesti
kis ált.

isk.

1487
(1476;1500)

8. ált. isk.
1750

(1708;1795)
1601

(1600;1602)
Budapesti

ált. isk
1636

(1633;1639)

Budapesti
kis ált.

isk.

1521
(1508;1533)

Szövegértés

6. ált. isk.
1664

(1592;1725)
1465

(1464;1466)
Budapesti

ált. isk
1525

(1523;1528)

Budapesti
kis ált.

isk.

1478
(1466;1490)

8. ált. isk.
1772

(1718;1817)
1577

(1576;1578)
Budapesti

ált. isk
1628

(1626;1631)

Budapesti
kis ált.

isk.

1516
(1501;1526)

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 Évfolyam
Képzési
forma

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)

2011 2010 2009 2008

Matematika

6. ált. isk.
1558

(1444;1653)
1544

(1475;1612)
1730

(1679;1774)
1642

(1571;1705)

8. ált. isk.
1750

(1708;1795)
1738

(1655;1817)
1708

(1646;1756)
1712

(1653;1775)

Szövegértés

6. ált. isk.
1664

(1592;1725)
1587

(1530;1645)
1729

(1675;1776)
1628

(1571;1682)

8. ált. isk.
1772

(1718;1817)
1758

(1727;1798)
1687

(1642;1732)
1757

(1690;1815)

A 2011. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan magasabb

A telephely 2011. évi eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott év eredményétől

A 2011. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan gyengébb

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 23,1 41,7 31,1

8. ált. isk. 4. képességszint 20,0 43,6 35,8

Szövegértés
6. ált. isk. 3. képességszint 0 27,8 17,0

8. ált. isk. 4. képességszint 0 31,6 21,1
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