
A 2017. évi országos 
kompetenciamérés 

eredményei, intézkedési terv



Intézményi összefoglaló

Jelenlegi 11. évfolyam : 10GA, 11GA gimis része, 11KA, 11KB















MATEMATIKA



Gimn.

Szakgimn.













Összehasonlítás a környező iskolákkal
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Összegezve:

• Matematikából és szövegértésből is mindkét ágazat az országos átlagnak megfelelően

teljesített. Matematikából kicsivel az átlag alatt marad a teljesítmény.

• A 2016-os eredményhez képest kismértékben romlott az átlag, de nem 

szignifikáns a különbség.

• A környező települések iskoláinak eredményét vizsgálva szakgimnáziumban 

mindkét területen a legjobb eredményt értük el, gimnáziumban matematikából 4,

szövegértésből 1 intézmény teljesített nálunk jobban, de csak egy esetben van

szignifikáns különbség.

• Az alapszintet el nem érők aránya matematikából megfelel az utóbbi öt év 

eredményeinek,  szövegértésből szignifikánsan kevesebb az országos átlagnál, 

matematikából viszont  növekedett az arány.



• A hozzáadott pedagógiai érték pozitív.

• A szociokulturális hátránykompenzáló hatás jobb az átlagosnál.

• Az intézmény fejlesztő hatása a várhatótól nem különbözik szignifikánsan egyik

kompetencia területen sem

• A leszakadók aránya az utolsó két évben matematikából csökkent, szövegértésből a 

2016-os magas értékhez képest kicsit csökkent.

• A jobb eredményt elérők aránya matematikából az utolsó években lassan növekvő 

tendenciát mutatott, most csökkent,  szövegértésből is csökkent.



Intézkedési tervben foglaltak teljesülése, felülvizsgálata, elfogadása

Megvalósult elemek:

• A mérés-értékelési csoport elvégezte a leszakadó és tehetséges tanulók beazonosítását a 2017-

es eredmények alapján a jelenlegi 11. évfolyamosoknál, és a 2016-os eredmények alapján a 

jelenlegi 10. évfolyamosoknál

• Eredményeket megkapták a munkaközösségek, szaktanárok és az érintett osztályfőnökök

• Felzárkóztató foglalkozások, egyéni fejlesztések fogadóórákon

• Adatszolgáltatás, eredmények elemzése, publikálása

• Az Intézkedési terv éves felülvizsgálata, módosítása megtörtént

Vannak még tartalékok:

• Kooperatív tanulásszervezés, differenciált oktatás

• Szövegértési és matematikai kompetenciák fokozott fejlesztése más tanórákon 

(B típusú programcsomag)

• Tantárgyi fejlesztő feladatok, előző évi feladatok megoldása



NETFIT mérési 

rendszer

Az eddigi tanévek eredményei – változás - fejlődés

Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt



Mit mér  ?

• kardiovaszkuláris fittség (aerob kapacitás)

• vázizom funkcionális fittsége (izomerő, 

erő állóképesség, hajlékonyság)

• testösszetétel (testzsír százalék, testtömeg 

index)



Mérések:
Testösszetétel és tápláltsági profil:
- Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI)
- Testmagasság mérése
- Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék

Aerob fittségi (állóképességi) profil:
- Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás

Vázizomzat fittségi profil:
- Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége
- Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága
- Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje
- Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje
- Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje

Hajlékonysági profil:
- Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi     
mozgásterjedelem



Milyen fittségi zónákba kerülhetnek a tanulóink?

A NETFIT® fittségi teljesítményértékek mellett -
teszttől függően az alábbi zónákba sorol

Egészségzóna (zöld szín) 

Fejlesztés szükséges zóna (sárga szín)

Fokozott fejlesztés szükséges zóna (piros szín).



Eredményeink a fejlődés és a megyei eredmények tükrében:















Ami megállapítható:
A testtömeg-index és a testzsír százalék a fejlesztés szükséges kategóriában romlott,   

de jobb mint a megyei átlag. 

Az aerob fittség (keringési rendszer teljesítőképessége, kardiovaszkuláris kapacitás) 

javul és sokkal jobb a megyei átlagnál

A vázizomzati profilban folyamatos a javulás a hasizom jobb a megyei átlagnál, de a 

törzsemelésben a javulás ellenére a megyei átlag alatt teljesítettek diákjaink.

Az ütemezett fekvőtámaszban és a kézi szorító erőben jobban teljesítettünk a megyei 

átlagnál.

A helyből távolugrásban is sokkal jobbak az eredményeink a megyei átlagnál.

A hajlékonyság mérése is azt mutatta meg, hogy a lányok sokkal, d a fiúk is 

hajlékonyabbak mint a megyei átlag.



A tennivalók:

Minden tanulónak a személyes teljesítményéről közvetlen értékelést és 

tájékoztatást szükséges nyújtani

A méréshez megfelelő motiváció nyújtása (nem osztályozható!!!)

A törzsizomzat fejlesztését továbbra is kiemelten kell kezelni.

Fokozottabban szükséges a fekvőtámaszhoz szükséges izomzat fejlesztése.


