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  „Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy 

  szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra.”  

         (Öveges József) 

 
 

2014. május 29-én a város valamennyi állami fenntartású általános iskolájának 

valamennyi telephelyén ugyanabban az időben és azonos körülmények között negyedik 

alkalommal került sor a 2. és 4. évfolyamos tanulók részvételével matematika, nyelvtan-

helyesírás és olvasás-szövegértés városi szintű tantárgyi mérésre.  

 

A mérőlapok olyan matematikai eszköztudást, szövegértést valamint nyelvtani 

ismereteket mérő feladatokból álltak, amelyek elsősorban az iskolai tanterv konkrét 

megvalósulását mérték. E mellett mérte a tanulóknak azt a képességét is, ahogyan a 

tanultakat valódi problémák, megoldandó helyzetek kapcsán alkalmazni tudják.  

 

A mérés célja 

- Továbbépítkezéshez szükséges, tantárgyi ismeretek szintjének mérése a 2. és 4. 

évfolyamon. 

- Alapkészség vizsgálat valamennyi feladat-ellátási helyre kiterjedően, matematikai 

eszköztudás, írás-helyesírás, szövegértési képesség felmérésével.  

- Pedagógiai mérés-értékelés módszereinek terjesztése.  

- Iskolák, működtető és a fenntartó számára a helyi szintű értékeléshez szükséges 

adatok biztosítása. 

 

A mérésben résztvevők 

- Állami fenntartású általános iskolák 2. és 4. évfolyamos tanulói függetlenül a 

feladat-ellátási helytől. 

- Az idei mérésbe bekapcsolódott a Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola 

egy-egy 2., illetve 4. osztálya.  

 

A mérés tárgya 

- matematika-logika 

- nyelvtan-helyesírás-írás 

- olvasás- szövegértés 

 

A mérés keretfeltételei 

 

• Mérés egy napon történt 

• Egy-egy mérési területre összeállított ismeretanyag megoldására szánt időtartalma 

30 perc 

• Egy mérőlap készült, amely mindhárom mérési területet tartalmazta 

• Mérőlapok nyomdai úton kerültek előállításra 
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Helyzetelemzés 

 

A mérésben résztvevő tanulók száma és összetétele 

 

Évfolyam Mérési terület Jelentésben szereplő 

tanulók száma (fő) 

BTM-es, SNI-s 

tanulók száma  

2. 

Matematika 

23 5  Nyelvtan-helyesírás 

Olvasás-szövegértés 

4. 

Matematika 

25 
7  

1  
Nyelvtan-helyesírás 

Olvasás-szövegértés 

 

 

Iskolánkban az érintett osztályokban három tanuló kivételével (ők betegség miatt 

igazoltan hiányoztak) a felmérésben valamennyi tanulónk részt vett.  

Az Iskolai jelentésben a második osztály 25 tanulójából 23 tanulónk, a negyedik osztály 

26 tanulójából mind a 25 tanuló eredménye benne van az iskola összesített teljesítményét 

illetően. 

 

 

Az iskola összesített eredménye 

 

A városi tantárgyi mérések bevezetése óta nagyobb hangsúlyt helyeztünk a magyar és a 

matematika tantárgyak oktatására, a matematikai logika és a szövegértés 

kompetenciaterületek fejlesztésére. Esélyteremtéssel, felzárkóztatással, 

tehetséggondozással igyekeztünk segíteni diákjaink képességeinek kibontakoztatását. 

 

A 2014-es városi mérésen az iskola összesített eredménye a tantárgyi átlageredmények 

átlaga alapján 82,16% volt. 

Általánosan megállapítható, hogy az elmúlt négy év során a gyerekek teljesítménye 

fokozatosan emelkedő tendenciát mutat. 

A 2010/2011. tanév májusában elvégzett városi mérés során nyújtott teljesítményhez 

viszonyítva a 2011/2012-es tanévben 1, 6%-kal, a 2012/2013-as tanévben 2,6 %-kal, a 

2012/2013-as tanévben 4,2 %-kal, a 2013/2014-es tanévben már 6, 56 %-kal lett 

magasabb az iskolai összesített átlageredmény. 
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A 2010/2011-es tanévtől a városi mérés eredményeinek javulásával párhuzamosan az 

iskola tanulóinak tanév végi tanulmányi eredményeiről készített összesített statisztika is 

folyamatosan jobb teljesítményt, magasabb átlageredményeket mutat. 

 

 

Évfolyamok/osztályok átlageredményei  
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Az eredmények/teljesítmények összegzése 

 

2. osztály 

 
Matematika feladatlap 

 

Összegzés 

A tanulók számfogalma biztosan kialakult 100-as számkörben. Figyelmetlenségből adódó 

hibázások fordultak csak elő, néha nem pontos a feladatértelmezésük. Értik a szöveges 

feladat megoldási menetét, látszik, hogy sokat gyakorolták, azonban a kérdés 

értelmezésük nem pontos. Jó a munkatempójuk, tudásukra építeni lehet, képesek a 

logikus gondolkodásra. 

Az osztály teljesítménye nagyon egyenletes, nincs nagy szóródás a teljesítmények között. 

Egy tanuló kivételével mindenki 80% fölött teljesített, egy tanuló teljesítménye hibátlan. 

Az osztály teljesítménye: 88,9%~ 89% 

 

 

Szövegértés feladatlap 

 

Összegzés 

Az osztály kiválóan oldotta meg a szövegértési feladatlapot. Minden feladatra jutott 

idejük, tempójuk gyors, munkájuk alapos, figyelmes. Szinte minden tanulónak volt elég 

ideje a rajz kiszínezésére is. Észrevehető a szövegértés folyamatos, sokszínű gyakorlása. 

A szövegben az osztály nagyobb része jól tájékozódik, néma értő olvasásuk jó alap a 

nehezebb szövegek megértéséhez. Szókincsük általában gazdag, választékos. Az osztály 

tanulói egyenletesen jól teljesítettek, egy kisgyereknek van szövegértési problémája. A 

kicsit gyengébb teljesítmények okát abban látom, hogy néhányan a szövegből való 

információkeresésre nem fordítanak elég időt, figyelmetlenségből kihagynak feladatokat. 

A legjobb teljesítmények és a leggyengébb között nagy a szórás. 

Az osztály teljesítménye: 84,9 % 

 

 

Anyanyelvi feladatlap 

 

Összegzés 

A feladatlap megoldását minden tanuló sikeresen befejezte. Az osztály munkatempója 

megfelelő. A feladatok értelmezésében, a pontos feladatmegoldásban még néhány 

tanulónak fejlődnie kell. A tanulók a továbbhaladáshoz szükséges tudásszinttel 

rendelkeznek (négyen az alsó határ közelében teljesítettek), ismereteikre építeni lehet. 

A másodikos nyelvtani anyagot a tanulók nagyobb része megfelelően alkalmazni tudja. 

Hiányosság a magán- és mássalhangzók felismerésében, a betűrendbe sorolásnál 

mutatkozik. 

A mondat tagolása, mondat helyesírása megfelelő, a pontos másolásra kell nagyobb 

figyelmet fordítani. A j-ly-os szavak helyesírása az 1-2. osztályos szókészletből jó. A 

szótagolási és helyesírási ismereteik az alapozó szakasz végén elvártaknak megfelelő, 

megszilárdításuk folyamatos feladat. 

A kiejtéstől eltérő helyesírású szavak ismerete még nem követelmény, ennek ellenére sok 

jó megoldás született a betűkapcsolatok pótlásakor. 

Az osztály teljesítménye: 81,6% 
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4. osztály 
Matematika feladatlap 

 

Összegzés 

A mérés alapján a tanulók munkához való hozzáállása, feladatmegoldása dicséretes. 

Megfigyelőképességük, az összefüggések felismerése, logikai, problémamegoldó 

gondolkodásuk, lényegkiemelésük jó alap a továbblépéshez. Az önállósághoz, az egyéni 

tempóhoz hozzászoktak, a rendelkezésre álló idővel jól gazdálkodtak. 

A számfogalmuk kialakult, a bontott alakú számok leírása, az alapműveletek, a szóbeli 

számolás az osztást kivéve, nem jelent problémát. Biztos tudással rendelkeznek a 

minimum teljesítésében. Kiemelkedő a kiválóan teljesítő hét tanuló. Két tanuló 

teljesítménye nagyon-nagyon gyenge. 

Az osztály teljesítménye: 74,3% 

 

Szövegértés feladatlap 

 

Összegzés 

Az olvasás- szövegértés feladatsort minden tanuló megoldotta. Az osztály teljesítménye a 

minimum követelményeket (egy tanuló kivételével) meghaladja, kitartóan, jó tempóban 

dolgoztak, jó eredménnyel. A hibák általában a pontatlan olvasásból, 

feladatértelmezésből adódtak. A szövegben való tájékozódás, visszakeresés néhány 

tanulónál problémát okoz. 

A szókincs ill. az utasítások értelmezésének hiánya is kapcsolatban állhat a gyengébb 

szövegértéssel. Az új típusú feladatok megoldása nem jelentett problémát egyetlen 

tanulónak sem. Az egy leggyengébb eredményt mutató diák teljesítménye nem éri el a 

minimum szintet. Ez a szöveg ill. feldolgozásának módja, feladatai segítséget adhatnak az 

önálló tanuláshoz. 

Az osztály teljesítménye: 85,5% 

 

 

 

Nyelvtan feladatlap 

 

Összegzés 

Az osztály egyenletes jó teljesítményt nyújtott, a feladatokat (egy tanuló kivételével) 

mindenki befejezte. A feladattudatuk kialakult, képesek a minőségi egyéni munkára. 

A lassúbb tempóban haladó tanulók is próbáltak jól teljesíteni, hol több, hol kevesebb 

sikerrel. Mindenképpen értékelendő a munkájuk, kitartásuk, hullámzó teljesítményük 

mellett is. 

A hiányzó alapok erősítése, hiányosságaik pótlása megalapozná későbbi munkájukat. 

Sokan biztos tudással indulnak a felső tagozatba. 

Az osztály teljesítménye: 77,8% 
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Összesített eredmények osztályonként 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az osztályok összesített eredménye a tanulói összetételt és a háttértényezőket figyelembe 

véve jónak mondható. 

 

100%-os teljesítmények 
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Az alapszintet el nem érő tanulók aránya  

 

A mérőlapok összeállítói 60%-ban határozták meg az „alapszintet”, ezt az értéket el nem 

érő tanulók esetében a felső tagozaton, illetve a követő iskolai évfolyamon nehézségek 

adódhatnak a növekvő tantárgyi követelmények elsajátításában. 

 

Mérési 

terület 
Évfolyam 

Alapszint 

(%) 

Az alapszintet el 

nem érő tanulók 

száma 

Az alapszintet el nem 

érő tanulók aránya 

(%) 

Matematika 
2. 

60 
0 0 

4. 5 20,0 

Nyelvtan-

helyesírás 

2. 
60 

2 8,6 

4. 5 20,0 

Olvasás-

szövegértés 

2. 
60 

1 4,3 

4. 1 4,0 

 

 

 

Évfolyamok átlageredményeinek összevetése (2011-2012-2013-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mérési 

terület 
Évfolyam 

Átlageredmények 

(%) 

2011 2012 2013 2014 

Matematika 2. 81 79 67% 89 

4. 80 59 74% 74 

Nyelvtan-

helyesírás 

2. 80 87 79% 82 

4. 63 79 87% 78 

Olvasás-

szövegértés 

2. 76 78 85% 85 

4. 74 82 87% 86 

Iskolai összesített 

eredmény 

75,6 77,2 79,8 82,16 
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Tantárgyi eredmények alakulása adott tanulócsoportnál 

 

 
 

 

 

 

2014-ben azok a diákok negyedikesek, akik 2012-ben második évfolyamosként vettek 

részt a városi mérésben. 

Az idei eredmények ismerete így már lehetőséget ad trendvizsgálatra is. 

 

o Matematikából és nyelvtan-helyesírásból az eredmények további javulása, vagy 

szinten tartása helyett teljesítménycsökkenés volt tapasztalható. 

A változások különböző okokra történő visszavezetése során fontos információnak 

tekinthető, hogy mindkét tantárgy tanításának folyamatában személyi változás 

következett be a 3. évfolyam elején a korábban bevezetett és még kifutóban lévő 

kisfelmenő rendszer miatt. 

Ezek az eredmények arra is felhívják a figyelmet, hogy a nagyfelmenő rendszer 

jobban segíti a folyamatban való gondolkodást. 

 

o Az olvasás-szövegértés mérés iskolai átlageredményei emelkedést mutatnak az 

adott tanulócsoportunknál. 
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Összegzés 

 

   A tanulót ott kell kézen fogni, onnan kell együtt továbbhaladni, 

   onnan kell önálló továbblépést inspirálni, ahol éppen tart.” 

         (M. Nádasi Mária) 

 

A mérés iskolai összesített eredményét jelentősen befolyásolja a tanulói összetétel, a 

családi háttér, de a diákok teljesítményét — kutatások igazolják —a pedagógus 

munkájának a minősége befolyásolja leginkább. 

 

Ha a tanuló nem tud megfelelni az iskola által támasztott tanulmányi (vagy 

magatartásbeli) követelményeknek, alulteljesít, akkor az a saját pedagógiai kudarcunkat 

is jelenti. Az alulteljesítés az iskola és a gyermek közös munkájának az eredménye, 

éppúgy, mint a siker.  

Az alulteljesítés általában több tényező együttes hatására alakul ki. 

 

Célunk: 

 
 Tanulóink iskolai teljesítményét olyan szintre hozni, hogy esélyük legyen az 

iskoláztatás további fokozatain helytállni. 

 Az alulteljesítő, tantárgyi követelményeknek megfelelő minimumszintet el nem 

érő tanulóink felzárkóztatása annak érdekében, hogy a követő iskolai 

évfolyamon, illetve a felső tagozaton a növekvő tantárgyi követelmények 

elsajátítása ne okozzon számukra nehézséget. 

 Az érintett osztályoknál az osztályszinten alulteljesített feladattípusok 

eredményesebb megoldásához szükséges a tantervi követelményekben rögzített 

tantárgyi ismeretek megfelelő közvetítése, illetve készségek, képességek 

sokoldalú fejlesztése. 

Feladat: 

 
A nevelés és oktatás folyamatjellegéből adódik az a tény, hogy az intézkedési tervben 

megjelölt célokat csak a fokozatos és visszatérő fejlesztés módszerével érhetjük el. Ebből 

következik, hogy az előző tanév intézkedési tervében megfogalmazott célok az idei 

tanévben is érvényesek, tehát feladatunk az előző tanévben megkezdett munka 

folytatása az ez évi intézkedési tervben rögzített feladatokkal kiegészülve a fejlődés 

biztosítása érdekében. 

 

 A tanulók fejlesztéséhez tudnunk kell, hogy az iskola tanulói milyen 

problémákkal, hiányosságokkal küzdenek, mely feladattípus, művelettípus 

megoldása okozza az iskola tanulóinak a legtöbb gondot, és melyek azok a 

területek, ahol a diákok többsége jól teljesít, valamint ennek tudatában milyen 

fejlesztési feladatokat kell a továbbiakban megvalósítanunk 

 

 Kiemelten kell kezelnie azokat a témaköröket, fejlesztési területeket, amelyeket a 

városi mérés eredményeinek elemzésekor feltártunk és megismertünk. 
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 A mérési eredmények figyelembe vételével az osztálytanítóból, a szaktanárból, a 

napközis nevelőből, fejlesztő pedagógusból megalakuló „fejlesztő team” közös 

munkájával elkészített egyéni és osztály szintű fejlesztési terveket az osztályban 

tanító minden pedagógussal meg kell ismertetni.  

 A fejlesztő tevékenységben való részvétel számukra is kötelező.  

 

 A tanulói képességek maximális kibontakoztatása érdekében minden pedagógus 

feladata:  

Az iskolai élet gerincét jelentő tanórákon zajló folyamatok középpontjában a 

gyereknek kell állnia. A pedagógus tanulói tevékenység hangsúlyozásával a 

gyerek aktív tevékenységéhez, a tanuláshoz megtervezze, megteremtse és 

megszervezze a lehető legoptimálisabb feltételeket.  

A gyerekek eltérő fejlődési fokához és tempójához alkalmazkodjon.  
Minden gyereket a saját képességeihez mérten fejlesszen, valamennyi tanuló 

képességfejlesztését optimálisan valósítsa meg. 

A legnagyobb esélyt az egyéni fejlesztésre a személyre szabott tanulásirányítás 

 biztosítja, amely legmegbízhatóbban a differenciált tanulásszervezéssel és 

párhuzamos fejlesztéssel oldható meg.  

A tanulók motiválása és a motiváció fenntartása, korszerű óravezetési technikák 

alkalmazásával. 
Fejlesztő értékelés, érzelmileg támogató bánásmód, pozitív megerősítés 

alkalmazása.  

 

 

Határidő: 2014. november 3-tól folyamatosan  

 

 

Felelősök: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők, tanítók, szaktanárok, 

napközis nevelők 

 

 

 

Paks, 2014. november 3. 

 

            

        Puskásné Ömböli Mária 

             intézményvezető
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