
 
 

Összefoglaló 
a 2015-ös Országos kompetenciamérés eredményeiről 

 
 
 

2015.május 27-én tizenharmadik alkalommal került sor az Országos 

kompetenciamérés lebonyolítására.  

 
 

Eredmények: 
 
6.osztály: 
 
Matematika: 

   
          Országos átlag:    1497          
          Városok átlaga:   1480 
          Kisvárosok átlaga:   1457      A mi iskolánk átlaga: 1513         

Közép-Dunántúli régió átlaga:   1500 
B. almádi kistérség átlaga:      1563   

 
Az 6. osztály eredménye a matematika kompetenciaterületen jobb, mint az országos, 
a városi, a kisvárosi, illetve a Közép-Dunántúli régió átlaga; azonban gyengébb, mint 
a B. almádi kistérség átlaga.    
Településünk kisváros, ezért eredményünk ezek átlagával hasonlítható össze. 
Eredményünk 4%-kal jobb, mint a kisvárosi átlag. 
 
 
Szövegértés: 
   
          Országos átlag:    1488         
          Városok átlaga:   1471 
          Kisvárosok átlaga:   1437      A mi iskolánk átlaga: 1489  
          Közép-Dunántúli régió átlaga:    1495 
          B. almádi kistérség átlaga:          1529 
 
Az 6. osztály eredménye a szövegértés kompetenciaterületen jobb, mint az 
országos, a városi, a kisvárosi átlag; azonban gyengébb, mint a Közép-Dunántúli 
régió, illetve a B. almádi kistérség átlaga. 
Településünk kisváros, ezért eredményünk ezek átlagával hasonlítható össze. 
Eredményünk 4%-kal jobb, mint a kisvárosi átlag. 
 
 
 
 

   



 
 
 8.osztály: 
 
 
   Matematika: 
   
          Országos átlag:    1618 
          Városok átlaga:   1593 
          Kisvárosok átlaga:   1564      A mi iskolánk átlaga: 1640     
          Közép-Dunántúli régió átlaga:   1615 
          B. almádi kistérség átlaga:       1684 
 
A 8. osztály eredménye a matematika kompetenciaterületen jobb, mint az országos, 
a városi, a kisvárosi, illetve a Közép-Dunántúli régió átlaga; azonban gyengébb, mint 
a B. almádi kistérség átlaga.    
Településünk kisváros, ezért eredményünk ezek átlagával hasonlítható össze. 
Eredményünk 5%-kal jobb, mint a kisvárosi átlag.  
 
          
  Szövegértés: 
   
          Országos átlag:    1567         
          Városok átlaga:   1542 
          Kisvárosok átlaga:   1513       A mi iskolánk átlaga: 1567       
          Közép-Dunántúli régió átlaga:  1570 
          B. almádi kistérség átlaga:         1620 
 
Az 8. osztály eredménye a szövegértés kompetenciaterületen megegyezik az 
országos átlaggal; a Közép-Dunántúli régió, illetve a B. almádi kistérség átlagához 
képest gyengébb, azonban a városok és a  kisvárosok átlagához képest jobb. 
Településünk kisváros, ezért eredményünk a kisvárosok átlagával hasonlítható 
össze. Eredményünk 4 %-kal jobb, mint a kisvárosi átlag. 
 
A kapott adatok alapján megállapítható, hogy a 2015-ös eredményeink más 
viszonyítási csoportokhoz képest szignifikánsan nem különböznek. 
 
A 2011-től vizsgált kompetenciamérések eredményeihez képest általában 
szignifikánsan nem különböznek eredményeink; azonban több esetben 
szignifikánsan magasabb, tehát jelentősen jobb az eredményünk. 
 
Balatonfűzfő, 2016.március 25. 
 
              
                 Dénesné Barat Marianna 
                    mérés- értékelés felelős 
  


