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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 16 15 13 0 

8 általános iskola 17 12 9 11 

* 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 

1526 
(1454;1596)  1499 

(1498;1499) 

Községi ált. 
isk  1446 

(1444;1449) 

Közepes községek ált. 
isk.  1440 

(1438;1442) 

Matematika 8 általános 
iskola 

1628 
(1580;1696)  1614 

(1613;1616) 

Községi ált. 
isk  1548 

(1546;1550) 

Közepes községek ált. 
isk.  1544 

(1542;1546) 

Szövegértés 6 általános 
iskola 

1463 
(1383;1564)  1492 

(1491;1493) 

Községi ált. 
isk  1429 

(1427;1431) 

Közepes községek ált. 
isk.  1421 

(1418;1424) 

Szövegértés 8 általános 
iskola 

1509 
(1416;1606)  1602 

(1601;1603) 

Községi ált. 
isk  1530 

(1527;1533) 

Közepes községek ált. 
isk.  1526 

(1523;1529) 

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 

 


