
Országos kompetenciamérések eredményei 

a Budapest XVIII. Kerületi Bókay Árpád általános 

Iskolában 
 

Az alábbi elemzés az Oktatási Hivataltól kapott intézményi jelentések alapján készült. 

Az összefoglaló táblázatok csak az országos eredményekkel való összehasonlítást mutatják, 

mert ezek a legszemléletesebbek és mindenki számára befogadhatók. 

 

Szöveges elemzésünkben kitérünk még két fontos jellemzőre: a budapesti iskolák 

eredményeivel való összehasonlításra és az alapszintet el nem érők arányának alakulására. 

 

A budapesti iskolák átlaga általában minden évben jóval meghaladja az országos átlagot. 

 

Alapszintnek nevezzük azt a képességszintet, amelynek birtokában a tanuló önállóan 

elboldogul, matematikai vagy szövegértési képességének színvonala nem akadályozza más 

tantárgyak tanulásában sem. A 7 szintre osztott képességskálán 6. évfolyamon a 3. szint, 8. 

évfolyamon a 4. szint elérése jelenti az alapfokú eszköztudást. 

 

2018 
 

A táblázat adataiból látható, hogy a 6. évfolyam matematikából és szövegértésből is az 

országos átlag felett, a budapesti iskolák átlagának megfelelően teljesítettek. 

 

A nyolcadikosok mindkét területen túlszárnyalták a budapesti átlagot. Matematikából a 

fővárosi iskolák 11%-a, szövegértésből pedig 14%-uk teljesített jobban a mi iskolánknál. 

 

Az alapszintet el nem érők aránya is 6. évfolyamon alakult gyengébben. Az országos aránynál 

8 és 6 %-kal kevesebb volt nálunk az alapszinten teljesítő tanuló, de a budapesti aránytól 4 és 

3%-kal elmaradtak. (A számpárokban mindig a matematika adat áll elöl és másodikként a 

szövegértés.)  

 

 



 

 

 

2019 
 

Tanulóink közül a 6. évfolyam ismét az országos és a budapesti átlag felett teljesített. Olyan 

kiemelkedő eredményt nyújtottak, hogy matematikából ország összes iskolájának 18%-ában, 

szövegértésből pedig 12%-ában voltak jobbak a mi hatodikosainknál.  

Az alapszinten teljesítők aránya jóval kevesebb volt az országos és a budapesti aránynál. 

(Matematikából 22 és 13%-kal, szövegértésből 13 és 6%-kal volt nálunk kevesebb az 

alapszintű tudással rendelkező tanuló) 

 

A 8. évfolyam tanuló matematikából mind az országos, mind pedig a budapesti átlagot 

meghaladták. Szövegértésből az átlagon teljesítettek. Érdekes megjegyezni, hogy ebben az 

évben a budapesti átlag nem haladta meg az országost. 

Örömmel konstatáltuk azonban, hogy az alapszinten teljesítők aránya náluk is kevesebb volt 

az országos és a budapesti aránynál. (Matematikából 16 és 6%-kal, szövegértésből 9 és 1%-

kal.) 

 

 

 

2020 
 

A pandémia miatt elmaradt az országos mérés. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2021 
 

Ebben a tanévben a 6. évfolyam matematikából az országos átlagon és kevéssel a budapesti 

átlag alatt szövegértésből azonban mindkét átlagot meghaladták. teljesített. Az alapszintű 

tudással rendelkezők aránya mindkét képességterületen  az országos aránynak megfelelt 

ugyan, de a budapesti aránynál 6%-kal több volt. Ez azt jelenti, hogy bőven lesz tennivalónk 

az elkövetkező két évben a tanulók alapvető képességeinek fejlesztése terén. 

 

A 8. évfolyam eredményei azonban kimagaslóan jók voltak. Matematikából az iskolák 3%-

ában míg szövegértésből az iskolák 1%-ában értek el magasabb eredményt a nyolcadikos 

diákok a mieinknél. Ezzel fejlesztő hatás tekintetében másodszor is felkerültünk a legjobban 

teljesítő iskolák országos listájára. Utoljára 2017-ben volt hasonló eredményünk. 

 

 

2022 

 
Ebben az évben már digitális formában zajlottak az országos mérések. A matematika és 

szövegértés kiegészült a természettudományos kompetenciaterületen nyújtott teljesítmény 

mérésével. Az adatok országos szintű feldolgozása, az iskolai jelentés megérkezése 2023 

februárjára várható. 

 

 

 


