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Item nehézsége

meredekség



Szórás: 200
Átlag: 1500



• Konfidencia intervallum

Az az intervallum, amelyben a minta 
átlaga 95% valószínűséggel benne 
van.

• Szignifikánsan

• Különbözik:
A két konfidenciaintervallumnak 
nincs közös pontja, ekkor biztos

• Nem külkönbözik
A két mintaátlag bent van a 
másik 
konfidenciaintervallumában



1200                                   1350                                   1500

1075                                  1200                                   1350                                   1500

Az aktuális tanév rendjéről szóló rendeletben rögzítik miindig az egyes 
képességszintekhez tartozó értékeket.



A telephely tanulói összetétele alapján képzett index eloszlásának 
néhány jellemzője

Dusnok

Fajsz



A tanulási nehézségekkel küzdők aránya alapján képzett index eloszlásának 
néhány jellemzője

Dusnok Fajsz



A: Dusnok; B: Fajsz



Intézményi jelentés



Átlageredmények

B



CSH index 



Tanulók korábbi eredménye alapján



Korábbi mérések alapján
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Dusnok



Fajsz



Alapszintnek (4) azt a képességszintet nevezzük, amelynek elérése – a mérés

tartalmi kerete szerint – a tanulmányok további eredményes folytatásához szükséges.

Minimumszintnek (3) azt a képességszintet nevezzük, amelyet a 20/2012. (VIII. 31.)

EMMI rendelet 80.§-ának alkalmazásakor figyelembe kell venni.

80. § (2) A hivatal felhívja az iskola fenntartójának figyelmét, hogy az általa

fenntartott iskolában intézkedési terv elkészítését kell kezdeményeznie, ha az adott

évben elvégzett mérések központilag feldolgozott eredményei alapján a felmért

évfolyamok vonatkozásában az iskola bármely feladatellátási helyére és bármely

képzési típusára vonatkozóan

c) a 10. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele

matematikából nem érte el a 3. képességszintet.
(3) Az iskola a felhívástól számított három hónapon belül megküldi az intézkedési

tervét a fenntartónak.



6. évfolyam

matematika



Telephelyek eredménye különböző viszonyítási csoportokkal összevetve
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Fajsz

Dusnoki telephelyre nem készült, 
mert kevés diáknak van CSH indexe



6. évfolyam

szövegértés
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8. évfolyam
matematika
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Dusnok Fajsz



Dusnok
Fajsz

Változás 
2015-2017 közt





8. évfolyam
szövegértés
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Dusnok

Fajszon nem volt CSH index és 
elegendő 2015-ös eredmény



Fejlődés
Dusnok

Fajsz
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Köszönöm a figyelmet


