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Összefoglalás

Az intézmény létszámadatai

Évfolyam Képzési forma
Tanulók száma

Összesen A jelentésben szereplők

6. Általános iskola 159 138

8. Általános iskola 114 97

Átlageredmények

Mérési terület Évfolyam
Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)

Az intézményben Országosan

Matematika
6. 1449 (1428;1476) 1489 (1489;1490)

8. 1476 (1448;1509) 1612 (1611;1613)

Szövegértés
6. 1408 (1384;1432) 1472 (1470;1473)

8. 1464 (1441;1495) 1567 (1566;1568)

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

Országos kompetenciamérés 1

Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Német Nemz...
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200454 - 002 - Esze Tamás Tagintézmény
3980 Sátoraljaújhely, Esze T. út 14.

A telephely létszámadatai

Évfolyam Képzési forma

Tanulók száma

Összesen A jelentésben
szereplők

CSH-indexszel
rendelkezdők

A 2010-es
eredménnyel is

rendelkezők

6. Általános iskola 50 48 38 -

8. Általános iskola 21 18 16 15

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.
1417

(1362;1469)
1489

(1489;1490)
Városi ált.

isk
1471

(1469;1473)

Közepes
városok
ált. isk.

1481
(1478;1483)

8. ált. isk.
1480

(1417;1552)
1612

(1611;1613)
Városi ált.

isk
1589

(1587;1591)

Közepes
városok
ált. isk.

1595
(1593;1598)

Szövegértés

6. ált. isk.
1407

(1359;1470)
1472

(1470;1473)
Városi ált.

isk
1453

(1451;1454)

Közepes
városok
ált. isk.

1465
(1462;1467)

8. ált. isk.
1391

(1327;1489)
1567

(1566;1568)
Városi ált.

isk
1542

(1540;1544)

Közepes
városok
ált. isk.

1555
(1553;1558)

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

Országos kompetenciamérés 2

Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Német Nemz...
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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.
1417

(1362;1469)
1582

(1527;1626)
1419

(1363;1483)
1612

(1568;1666)
1534

(1495;1578)

8. ált. isk.
1480

(1417;1552)
1635

(1604;1669)
1603

(1534;1667)
1640

(1549;1718)
1605

(1561;1655)

Szövegértés

6. ált. isk.
1407

(1359;1470)
1494

(1461;1526)
1427

(1355;1490)
1489

(1436;1543)
1504

(1456;1563)

8. ált. isk.
1391

(1327;1489)
1641

(1608;1680)
1536

(1488;1591)
1604

(1545;1665)
1575

(1526;1625)

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 48,0 39,0 42,6

8. ált. isk. 4. képességszint 66,7 41,6 46,3

Szövegértés
6. ált. isk. 3. képességszint 43,8 27,7 30,0

8. ált. isk. 4. képességszint 77,8 34,7 38,7

Országos kompetenciamérés 3

Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Német Nemz...
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200454 - 003 - Jókai Mór Tagintézmény
3980 Sátoraljaújhely, Jókai M. út 13.

A telephely létszámadatai

Évfolyam Képzési forma

Tanulók száma

Összesen A jelentésben
szereplők

CSH-indexszel
rendelkezdők

A 2010-es
eredménnyel is

rendelkezők

6. Általános iskola 44 34 18 -

8. Általános iskola 42 35 17 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.
1485

(1447;1521)
1489

(1489;1490)
Városi ált.

isk
1471

(1469;1473)

Közepes
városok
ált. isk.

1481
(1478;1483)

8. ált. isk.
1393

(1356;1442)
1612

(1611;1613)
Városi ált.

isk
1589

(1587;1591)

Közepes
városok
ált. isk.

1595
(1593;1598)

Szövegértés

6. ált. isk.
1364

(1325;1413)
1472

(1470;1473)
Városi ált.

isk
1453

(1451;1454)

Közepes
városok
ált. isk.

1465
(1462;1467)

8. ált. isk.
1450

(1413;1492)
1567

(1566;1568)
Városi ált.

isk
1542

(1540;1544)

Közepes
városok
ált. isk.

1555
(1553;1558)

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

Országos kompetenciamérés 4

Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Német Nemz...
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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.
1485

(1447;1521)
1453

(1419;1492)
1564

(1530;1594)
1578

(1536;1612)
1614

(1579;1644)

8. ált. isk.
1393

(1356;1442)
1612

(1575;1647)
1741

(1715;1774)
1651

(1612;1692)
1709

(1641;1758)

Szövegértés

6. ált. isk.
1364

(1325;1413)
1437

(1402;1470)
1511

(1454;1556)
1516

(1472;1549)
1562

(1502;1626)

8. ált. isk.
1450

(1413;1492)
1553

(1512;1595)
1624

(1568;1680)
1570

(1510;1627)
1603

(1556;1662)

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 29,4 39,0 42,6

8. ált. isk. 4. képességszint 85,7 41,6 46,3

Szövegértés
6. ált. isk. 3. képességszint 47,0 27,7 30,0

8. ált. isk. 4. képességszint 60,0 34,7 38,7

Országos kompetenciamérés 5

Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Német Nemz...
OM azonosító: 200454

Intézményi jelentés

Ö
ss

ze
fo

gl
al

ás

________________________________________________________________

________________________________________________________________



200454 - 001 - Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
3980 Sátoraljaújhely, Deák Ferenc út 14.

A telephely létszámadatai

Évfolyam Képzési forma

Tanulók száma

Összesen A jelentésben
szereplők

CSH-indexszel
rendelkezdők

A 2010-es
eredménnyel is

rendelkezők

6. Általános iskola 31 29 28 -

8. Általános iskola 28 27 26 26

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.
1482

(1427;1550)
1489

(1489;1490)
Városi ált.

isk
1471

(1469;1473)

Közepes
városok
ált. isk.

1481
(1478;1483)

8. ált. isk.
1604

(1540;1677)
1612

(1611;1613)
Városi ált.

isk
1589

(1587;1591)

Közepes
városok
ált. isk.

1595
(1593;1598)

Szövegértés

6. ált. isk.
1512

(1458;1585)
1472

(1470;1473)
Városi ált.

isk
1453

(1451;1454)

Közepes
városok
ált. isk.

1465
(1462;1467)

8. ált. isk.
1565

(1526;1621)
1567

(1566;1568)
Városi ált.

isk
1542

(1540;1544)

Közepes
városok
ált. isk.

1555
(1553;1558)

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

Országos kompetenciamérés 6

Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Német Nemz...
OM azonosító: 200454
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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.
1482

(1427;1550)
1528

(1489;1570)
1623

(1568;1689)
1601

(1560;1632)
1602

(1563;1653)

8. ált. isk.
1604

(1540;1677)
1704

(1669;1740)
1821

(1752;1888)
1754

(1697;1806)
1649

(1596;1695)

Szövegértés

6. ált. isk.
1512

(1458;1585)
1390

(1338;1434)
1564

(1517;1618)
1559

(1517;1596)
1476

(1441;1515)

8. ált. isk.
1565

(1526;1621)
1674

(1635;1719)
1580

(1530;1622)
1589

(1528;1657)
1589

(1553;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 41,4 39,0 42,6

8. ált. isk. 4. képességszint 44,4 41,6 46,3

Szövegértés
6. ált. isk. 3. képességszint 17,2 27,7 30,0

8. ált. isk. 4. képességszint 37,0 34,7 38,7

Országos kompetenciamérés 7

Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Német Nemz...
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200454 - 008 - Mikóházi Lőrincze Lajos Általános iskola
3989 Mikóháza, Szabadság u. 11.

A telephely létszámadatai

Évfolyam Képzési forma

Tanulók száma

Összesen A jelentésben
szereplők

CSH-indexszel
rendelkezdők

A 2010-es
eredménnyel is

rendelkezők

6. Általános iskola 16 10 8 -

8. Általános iskola 9 5 4 5

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.
1360

(1274;1481)
1489

(1489;1490)
Községi
ált. isk

1435
(1432;1437)

Kis
községek

ált. isk.

1426
(1421;1430)

8. ált. isk.
1348

(1285;1420)
1612

(1611;1613)
Községi
ált. isk

1549
(1547;1551)

Kis
községek

ált. isk.

1542
(1536;1546)

Szövegértés

6. ált. isk.
1349

(1229;1507)
1472

(1470;1473)
Községi
ált. isk

1412
(1409;1414)

Kis
községek

ált. isk.

1388
(1382;1393)

8. ált. isk.
1294

(1185;1412)
1567

(1566;1568)
Községi
ált. isk

1494
(1492;1496)

Kis
községek

ált. isk.

1468
(1461;1473)

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.
1360

(1274;1481)
1375

(1299;1456)
1150

(1073;1268)
1331

(1256;1418)
1309

(1218;1434)

8. ált. isk.
1348

(1285;1420)
1494

(1382;1632)
1416

(1335;1504)
1348

(1263;1473)
1440

(1338;1593)

Szövegértés

6. ált. isk.
1349

(1229;1507)
1291

(1230;1362)
1206

(1134;1297)
1351

(1269;1436)
1323

(1213;1451)

8. ált. isk.
1294

(1185;1412)
1478

(1366;1594)
1407

(1296;1515)
1345

(1243;1469)
1453

(1364;1581)

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 70,0 39,0 50,4

8. ált. isk. 4. képességszint 100,0 41,6 53,8

Szövegértés
6. ált. isk. 3. képességszint 60,0 27,7 39,0

8. ált. isk. 4. képességszint 100,0 34,7 49,2
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200454 - 017 - PETŐFI SÁNDOR NYELVOKTATÓ NÉMET NEMZETISÉGI
INTÉZMÉNYEGYSÉG
3980 Sátoraljaújhely, DEÁK UTCA 14.

A telephely létszámadatai

Évfolyam Képzési forma

Tanulók száma

Összesen A jelentésben
szereplők

CSH-indexszel
rendelkezdők

A 2010-es
eredménnyel is

rendelkezők

6. Általános iskola 18 17 16 -

8. Általános iskola 14 12 10 11

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.
1475

(1412;1542)
1489

(1489;1490)
Városi ált.

isk
1471

(1469;1473)

Közepes
városok
ált. isk.

1481
(1478;1483)

8. ált. isk.
1558

(1507;1623)
1612

(1611;1613)
Városi ált.

isk
1589

(1587;1591)

Közepes
városok
ált. isk.

1595
(1593;1598)

Szövegértés

6. ált. isk.
1383

(1340;1433)
1472

(1470;1473)
Városi ált.

isk
1453

(1451;1454)

Közepes
városok
ált. isk.

1465
(1462;1467)

8. ált. isk.
1532

(1511;1561)
1567

(1566;1568)
Városi ált.

isk
1542

(1540;1544)

Közepes
városok
ált. isk.

1555
(1553;1558)

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

Matematika
6. ált. isk. 1475 (1412;1542)

8. ált. isk. 1558 (1507;1623)

Szövegértés
6. ált. isk. 1383 (1340;1433)

8. ált. isk. 1532 (1511;1561)

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 41,2 39,0 42,6

8. ált. isk. 4. képességszint 41,7 41,6 46,3

Szövegértés
6. ált. isk. 3. képességszint 47,1 27,7 30,0

8. ált. isk. 4. képességszint 25,0 34,7 38,7
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