
Megjelent a 2016-ban végzett Országos Kompetenciamérés eredménye matematikából és 
szövegértésből. A mérés teljes körű, az ország minden általános és középiskolájának 6, 8. és 10. 
osztályára vonatkozott. Célja megismerni, hogy a tanulók mennyire képesek alkalmazni az 
elsajátított ismereteket a minden napi feladatokban. 

A jelentés részletes ismertetése megtalálható a http://kir.hu/ oldalon. 

Az Enesei Általános Iskola eredményei 

6. osztály  MATEMATIKA 

 2016. évi eredmények 
(jelenlegi 7. osztályosok) 

2015. évi eredmények 
(jelenlegi 8. osztályosok) 

ISKOLÁNK ÁTLAGA 1553 1581 

Országos átlag 1486 1497 

Községi iskolák átlaga 1432 1448 

Községi iskolák teljesítménye 

iskolánkhoz viszonyítva 

jobb                   3 % jobb                      2% 

 hasonló             46%          hasonló               41% 

 gyengébb          51% gyengébb           57% 

családi háttér index 
a becslésen alapuló összes 
telephelyre illesztett 
regressziós egyenes alapján 
várható érték 

1477 - 

 

6. osztály  SZÖVEGÉRTÉS 

 2016. évi eredmények 
(jelenlegi 7. osztályosok) 

2015. évi eredmények 
(jelenlegi 8. osztályosok) 

ISKOLÁNK ÁTLAGA 1528 1548 

Országos átlag 1494 1488 

Községi iskolák átlaga 1425 1424 

Községi iskolák teljesítménye 

iskolánkhoz viszonyítva 

jobb                  0,5 % 
jobb                     1% 

 hasonló           61 % hasonló               50% 

 gyengébb        39% gyengébb            49% 

családi háttér index 
a becslésen alapuló összes 
telephelyre illesztett 
regressziós egyenes alapján 
várható érték 

1485 - 

http://kir.hu/


 

 

8. osztály  MATEMATIKA 

 2016. évi eredmények 
(jelenlegi 9. osztályosok) 

2015. évi eredmények 
(jelenlegi 10. osztályosok) 

ISKOLÁNK ÁTLAGA 1582 1624 

Országos átlag 1597 1618 

Községi iskolák átlaga 1537 1555 

Községi iskolák teljesítménye 

iskolánkhoz viszonyítva 

jobb                    5% 
jobb                     5% 

 hasonló            71% hasonló               65% 

 gyengébb         24% gyengébb            30% 

családi háttér index 
a becslésen alapuló összes 
telephelyre illesztett 
regressziós egyenes alapján 
várható érték 

1607 1589 

 

8. osztály  SZÖVEGÉRTÉS 

 2016. évi eredmények 
(jelenlegi 9. osztályosok) 

2015. évi eredmények 
(jelenlegi 10. osztályosok) 

ISKOLÁNK ÁTLAGA 1638 1583 

Országos átlag 1568 1567 

Községi iskolák átlaga 1499 1494 

Községi iskolák teljesítménye 

iskolánkhoz viszonyítva 

jobb                     1% 
jobb                     1%            

 hasonló              45% hasonló               71%            

 gyengébb          54% gyengébb            29%        

családi háttér index 
a becslésen alapuló összes 
telephelyre illesztett 
regressziós egyenes alapján 
várható érték 

1578 1536 
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