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A telephely létszámadatai 

Évfolyam Képzési forma Tanulók száma 

Összesen A jelentésben 
szereplők 

CSH-indexszel 
rendelkezők 

Két évvel korábbi eredménnyel is 
rendelkezők 

6 általános iskola 15 11 10 0 

8 általános iskola 12 5 2 5 

* Piros szín jelzi, ha valamely évfolyamon és képzési formában a telephely CSH-index vagy a két évvel korábbi tanulói eredmények alapján a várható 
eredmény nem becsülhető megbízhatóan. 

 

  

https://www.kir.hu/


Átlageredmények 

Mérési terület Évfolyam Képzési forma Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

A telephelyen Országos Az elso viszonyítási csoport A második viszonyítási csoport 

Neve Eredménye Neve Eredménye 

Matematika 6 általános iskola 1474 
(1407;1528) 

 1497 
(1496;1498) 

Községi ált. isk 

 1442 
(1439;1444) 

Közepes községek ált. isk. 

 1439 
(1436;1441) 

Matematika 8 általános iskola 1466 
(1370;1545) 

 1612 
(1611;1613) 

Községi ált. isk 

 1543 
(1540;1545) 

Közepes községek ált. isk. 

 1537 
(1534;1540) 

Szövegértés 6 általános iskola 1458 
(1406;1510) 

 1503 
(1502;1505) 

Községi ált. isk 

 1434 
(1432;1437) 

Közepes községek ált. isk. 

 1432 
(1429;1435) 

Szövegértés 8 általános iskola 1526 
(1417;1646) 

 1571 
(1570;1572) 

Községi ált. isk 

 1503 
(1500;1505) 

Közepes községek ált. isk. 

 1498 
(1496;1501) 

A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték 

A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől 

A telephely eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték 

  



A telephely eredménye a tanulók CSH-indexének tükrében 

Mérési 
terület 

Évfolyam Képzési 
forma 

A tényleges eredmény a várhatóhoz képest 

Országos regresszió 
alapján 

A megfelelő képzési forma/településtípus telephelyeire illesztett 
regresszió alapán 

Matematika 6 általános 
iskola 

  

Matematika 8 általános 
iskola 

  

Szövegértés 6 általános 
iskola 

  

Szövegértés 8 általános 
iskola 

  

A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál 

A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól 

A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb a várhatónál 

 

  



A telephely eredménye a tanulók korábbi eredményének tükrében 

Mérési 
terület 

Évfolyam Képzési 
forma 

A tényleges eredmény a várhatóhoz képest 

Országos regresszió 
alapján 

A megfelelő képzési forma/településtípus telephelyeire illesztett 
regresszió alapán 

Matematika 6 általános 
iskola 

  

Matematika 8 általános 
iskola 

  

Szövegértés 6 általános 
iskola 

  

Szövegértés 8 általános 
iskola 

  

A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál 

A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól 

A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb a várhatónál 

 


