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- Hogyan viszonyul a gimnázium/szakgimnázium mérési teljesítménye az országos 

átlaghoz és a hozzá hasonló iskolák átlagához (kompetenciatípusonként és mért 

évfolyamonként)? 

 

Átlageredmények: 

 

A 2019-es eredmények alapján diákjaink továbbra is az országos átlag felett teljesítettek. 

Viszont lemaradás figyelhető meg az 1. viszonyítási csoporttól és szövegértésből a 2. 

csoporttól. 

 

 

 

 

 



- Kimutatható-e változás vagy tendencia e téren az utolsó 5 évben? 

 

 

 

Mivel ez a táblázat nem az egymást követő eredményeket hasonlítja össze egymással, hanem a 

legutóbbi évek eredményét egyenként a többi év eredményével, így összevetve az egymást 

követő évek átlagértékeit és megbízhatósági tartományait megállapítható, hogy a telephely 

eredményei nem különböznek szignifikánsan a korábbi évek eredményeitől.  

 

- Megjelenik-e a gimnázium/szakgimnázium CSH-indexe a telephelyi jelentésben? (mért 

évfolyamonként) 

 

A telephely létszámadatainak táblázatából leolvasható, hogy a 10. évfolyam diákjainak döntő 

többsége rendelkeznek CSH-indexszel, vagyis olyan mutatóval, amelyet a szülők iskolai 

végzettsége, a család anyagi helyzetét jellemző tárgyak és a tanulást segítő eszközök alapján 

alakítottak ki. 

 

 



- Kimutatható-e változás vagy tendencia e téren az utolsó 5 évben (mért 

évfolyamonként)? 

 

2015-2019 között a CSH-indexszel rendelkezők aránya növekedett (kb. 75% - 92%). Ez a nagy 

változás azzal magyarázható, hogy a Gimnázium és a Szakképző Iskola szétvált. De továbbra 

is arra törekedünk, hogy diákjaink így, vagy ennél nagyobb számban töltsék ki a kérdőívet a 

szüleikkel együtt. 

 

- Megállapítható-e a gimnázium/szakgimnázium szociokulturális hátránykompenzáló 

hatása (kompetenciatípusonként és mért évfolyamonként), és ha igen, akkor az milyen 

(az átlagnál jobb, átlagos, az átlagnál rosszabb)?  

 

 

A 2019-es adatokból az látszik, hogy az adott kompetenciaterületen az intézmény eredménye 

nem tér el szignifikánsan a várhatótól, vagyis nincs nagy eltérés az országos, valamint a 

megfelelő képzési formatelepüléstípus eredményei között. 

 

 

 

 

 



- Milyen a gimnáziumban/szakgimnáziumban a többiektől kifejezetten leszakadó 

tanulók aránya? 

 

Az alapszintet el nem érő tanulók aránya az országos átlagnál kisebb százalékot mutat, vagyis 

az országos átlaghoz képest a diákok elérik a tanulmányok további eredményes folytatásához 

szükséges képességszintet. Ugyanakkor a megfelelő képzési típussal/településtípussal 

összevetve az tapasztalható, hogy ezek az értékek kis mértékben meghaladják az alapszintet 

teljesítők arányát. 

A minimumszintet el nem érő tanulók arányánál viszont azt lehet leolvasni, hogy a tanulók az 

országos illetve a megfelelő képzési típusnál/településtípusnál alacsonyabb arányban vannak.  

 

 

 

 

 

 

 



- Milyen a gimnáziumban/szakgimnáziumban a többiekhez képest kifejezetten jobb 

eredményt elérő tanulók aránya? 

Matematika 

 

2019-ben matematikából ismét nem volt kimagasló eredményt elérő diák, de vidéki, kisvárosi 

iskolához képest jónak mondható a középmagas 5-ös szint teljesítése. De ugyanakkor nem volt 

leszakadó, alulteljesítő diákunk sem. 

 

Szövegértés 

 

Szövegértésből mindig vannak kimagasló eredményeink. A diákok 3-4%-a stabilan tudja 

teljesíteni ezeket az eredményeket. 



ÉRETTSÉGI 

 

Az érettségi eredmények elérik, illetve magasabbak 1-1 esetben a tantárgyi átlagok az 

országoshoz képest. Ez azt mutatja, hogy nagy a pedagógiai hozzátett értéke a gimnáziumnak, 

amit az intézményi tanfelügyelet ki is emelt. A képességszintekből várt eredményeknél kisebb 

a tanulók lemorzsolódása, az iskola elhagyása a Hamvas Béla Gimnázium esetén. 

 

 



 

 

letöltés: www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/prezentaciok_tanulmanyok ( 2023.02.15.) 

A Hamvas Béla Gimnázium érettségi eredményei 2018-ban: 

 

Eredmények tantárgyanként középszint emelt szint 

  osztályzat százalék osztályzat százalék 

 magyar nyelv és irodalom 3,8 62,5 3 37,5 

 matematika 3,0 49,2     

 történelem 3,8 60,8 4,5 57,8 

 angol nyelv 3,6 59,1 4,6 68,9 

 német nyelv 4,2 71,5 4,5 59,3 

 fizika 4,0 65,5     

 biológia 3,3 56,3 2,5 49,0 

 földrajz 3,3 49,8     

http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/prezentaciok_tanulmanyok


 vizuális kultúra 4,8 80,6     

 informatika 3,8 65,3     

 testnevelés 4,8 80,2 3,8 50,5 

 belügyi alapismeretek 3,0 47,4     

      

 átlag: 3,78  3,98  

 

Az érettségi eredmények 2018-ben is meghaladják az országos átlagot. Középszinten a 

tantárgyak eredménye megközelíti az országos átlagot. 

 


