
 

Eredményeink a 2007/2008-as tanévben 

 

Közismereti versenyek 

Bolyai csapatverseny 

Matematika 

4. osztály csapata: Sajó Veronika, Somorjai Kinga, Horányi Ágoston, Valent Bence 

Eredményük: körzeti fordulón 4. helyezés, országos fordulón 10. helyezés 

7. osztály csapata: Markovich Anna, Mihálffy Zsófia, Szlávik Máté, Tóth Ágoston 

Eredményük: körzeti fordulón 1. helyezés, országos fordulón 11. helyezés 

Magyar 

7. osztály csapata: Markovich Anna, Mihálffy Zsófia, Szlávik Máté, Tóth Ágoston 

Eredményük: körzeti fordulón 1. helyezés, országos fordulón 6. helyezés 

Történelem 

A reneszánsz Magyarországon – Mátyás király udvara c. komplex mőveltségi csapatverseny 
fıvárosi döntıjében Bodola Dóra, Kwaysser Richárd, Paulik Áron és Zaránd Péter III. 
helyezést ért el.  

 

A Szilágyi Erzsébet Gimnázium reneszánsz pályázatára öt tanuló készített dolgozatot, 
eredményhirdetés ısszel lesz.   

 

Zeneiskolai 

Bécs Nemzetközi Gyermekfesztivál, 

Leskó J. Zoltán (12. oszt.) I. díj 

Németh Zsófia (6. oszt.)II. díj 

Tóth Kinga (4. oszt.) III. díj 

Nagy Viktória (12. oszt.) III.díj 



  

Kecskeméti Országos Népdaléneklési Verseny 

Nemcsics Kinga (12. oszt.) I. díj 

Sásdi Moldvai Csángó Népdalverseny 

Nemcsics Kinga (12. oszt.) I. díj 

Mesekincs – népdalkincs verseny 

Nemcsics Kinga (12. oszt.) I. díj 

  

Budapesti Nemzetközi Tehetségkutató Verseny – klasszikus zene kategória 

Weeber Dorottya (11. oszt.) I. díj 

Ladányi Orsolya (12. oszt.) II. díj 

Szombathelyi Eszter (6. oszt.) III. díj 

Kalvach Bertold (12. oszt.) és Leopold (10. oszt.) duó III. díj 

Klarinét Sextett III. díj 

  

Budapesti Fernczy György Országos Zongoraverseny 

Csányi Márton I. díj és Ferenczy György nagydíj 

  

Budapesti Zeneiskolai Gordonkaverseny 

Renczés Balázs I. díj 

  

Liezeni Nemzetközi Gordonkaverseny 

Renczés Balázs II.díj 

Balázs felvételt nyert a Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem kivételes tehetségő gyermekek 
képzıjébe. 

  



Országos Népzenei Verseny 

Huszár Fanni I. díj 

Schrıdl Ákos III. díj 

  

Országos Szolfézs és Népdaléneklési Verseny – Debrecen 

I. korcsoport  Somorjai Kinga I. helyezés 

II. korcsoport Szokolay Ádám I. helyezés 

  

Banda Ede Csellóverseny 

I. korcsoport Fazekas Dorka I díj, Schunk Mátyás II. díj 

  

Mozart klub hangszeres versenye 

Dénes Mónika, Dénes Márk és Szokolay Ádám arany díjat kapott. 

  

II. Chopin + Nemzetközi Zongoraverseny 

Szokolay Ádám  I díj, Különdíj Schubert mővének és a Chopin Polonaise legszebb 
elıadásáért  

  

Szokolay Ádám Zsolt elnyerte Michel Sogny francia zongoramővész SOS Talent 
Alapítványának ösztöndíját, és december 13-án Párizsban az alapítványnak a  Mezzo 
televíziós csatorna által 37 országban közvetített gálakoncertjén.    

 

Jutalmazás 

Fıvárosi Diákösztöndíjban részesültek 

Harmat Zita 11. osztályos tanuló 

Harmat Gergely 12. osztályos tanuló 

Paulik Áron 12. osztályos tanuló 



Tóth Klára 12. osztályos tanuló 

  

A 2007. évben a beérkezett javaslatok alapján oklevélben és 5000 forint pénzjutalomban 
részesült tanulók: 

Deák Julianna 11. osztályos diákunk példaértékő tanulmányi munkájáért  

Tóth Klára 12. osztályos diákunk példaértékő magatartásáért. 

Több versenyen való eredményes helytállásukért, példamutató együttmőködésükért, az iskola 
hírnevének öregbítéséért Puccini Bohémélet c. operáját tekinthették meg a következı 7. 
osztályos tanulók: 

Böhm Mónika, Csáky Zsuzsa, Markovich Luca, Mihálffy Zsófia, Szlávik Máté, Tóth 
Ágoston. 

Év végén kitőnı tanulóinkat könyvjutalomban részesítettük. 

Mindannyiuknak szívbıl gratulálunk! 

  

 
 

 Mérések a 2007/2008-as tanévben 

 1.   A 9. osztályosok kompetencia alapú mérése anyanyelvbıl és matematikából 2007. 
október 3-án történt meg. A mérésen minden tanuló jelen volt. Tanulóink átlageredménye  az 
összes fıvárosi tanuló átlagát (anyanyelv: 45%, matematika: 37%) egyaránt meghaladta: 
anyanyelvbıl 63%-os, matematikából 53%-os eredményt értek el.  Ezek az értékek 
megfelelnek a fıvárosi gimnáziumi átlagnak.  

2.   A 9. osztályosok idegen nyelvi mérésére is sor került az elmúlt tanévben.  Angol nyelvbıl 
a fıvárosi átlag 46%, a normál gimnáziumi átlag 59 % volt, iskolánk tanulói 65%-os 
eredményt értek el.  Német nyelvbıl a fıvárosi átlag 50%, a normál gimnáziumi átlag 64% 
volt, iskolánk tanulói 69 %-os eredményt értek el.  A legjobb eredményt mindkét nyelv esetén 
olyan tanuló érte el, aki 8. osztályos korában is iskolánk növendéke volt.  Az újak egy 
kivétellel gyengébben teljesítettek, mint a felsı tagozaton is ide járók.  

Összességében örülhetünk az eredményeknek, mert igazolják az igényes tanári munkát, 
ugyanakkor látható, hogy tanulóink komolyan vették a feladatlapok kitöltését.  A gyengébb 
tanulók igyekezete is meghozta gyümölcsét, hiszen nem volt kirívóan gyenge teljesítmény. 

  

3.    A 2007. évi országos kompetenciamérés elemzése 



A mérésrıl készült táblázatok segítségével részletes elemzésre került sor a március 19-i 
nevelési értekezleten.  Az eredményekrıl a szülıket is tájékoztattuk a 208. április 3-i szülıi 
tanács ülésén.  A 2007. évi mérés eredményeirıl általában elmondható, hogy mind a négy 
osztály teljesítménye meghaladta az országos és a budapesti átlagot is mind matematikából, 
mind szövegértésbıl.  A tanulók komolyan vették a feladatlapok kitöltését, mindössze 1 fı 
hiányzott az érintett osztályok tanulói közül.  Szép számmal voltak 4., illetve 3. szintet 
teljesítı növendékek, 1. szint alatti teljesítményt  mindössze 2 fı ért el matematikából.  A 
családi háttérindex alapján még jobb eredményeket várhatunk el tanulóinktól a jövıben.  A 
matematikai készségek területén nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a mértékegység átváltásra 
és a kombinatív készséget fejlesztı feladatokra.  A másik az íráskészség fejlesztése 
(olvashatóbban, gyorsabban, kevesebb hibával). Ezeknek szignifikáns javulása az elkövetkezı 
évek egyik célkitőzése, melyet a nem szakrendszerő oktatás bevezetésével és a 
könyvtárhasználat fejlesztésével kívánunk elérni.  Most lássuk az egyes osztályok 
eredményeit.  

        1. osztály 

 Az  országos eredményekkel való összehasonlítás nem reális, mert ugyanazt a feladatlapot 
írták a negyedik osztályosok, mint 2006-ban, így begyakorolható volt a feladatlap.  Mi nem a 
2006-os feladatsort használtuk gyakorlásra, így tanulóink számára minden feladat teljesen új 
volt.  A gyerekek a rendeletben meghatározott 35%-os határértéket messze túlszárnyalták 
68,94%-os átlageredményükkel.  Az olvasás, az alapmőveletek elsajátítása megnyugtató.  Az 
olvasás kiépültségét vizsgálva az eredmények kiegyenlítettek: 74 és 93 pont között 
mozognak.  Az alapmőveletek esetén kiemelkedı eredmények is születtek.  Összeadásból a 
18 kitöltı közül 13 fı, kivonásból 10 fı, szorzásból 11 fı osztásból 11 fı maximális 100 
pontot teljesített.   A mértékegység-átváltás és gondolkodáson belül a rendszerezés, az íráson 
belül a begyakorlottság eredményein van javítanivaló, mert ezek átlaga elmarad az 
országostól. (mértékegység-átváltás: országos 61, iskolai 46; rendszerezés: országos 45, 
iskolai 29; írás begyakorolottság: országos 49, iskolai 43) 

          6. osztály             

Szintek Szövegértés  Matematika 

4. 81% 13 % 

3. 0 % 38% 

2. 13% 31% 

1.  6 %  18% 

1. alatt - - 

Összességében 4. szint 2. szint 

 A szövegértés eredménye kimagasló, és csupán 1 fı helyezkedik el az 1. szinten.  Az ı 
esetében ennek is örülnünk kell, hiszen több szempontból is részképesség-zavaros tanuló.  
Annak is örülhetünk, hogy 1. szint alá senki sem került.  Még jobb eredmények születhettek 



volna, ha a gyerekek figyelmesebben olvassák el a feladatokat.  Erre a 2008-as mérés elıtt 
felhívtuk a szülık és a növendékek figyelmét is, meglátjuk, milyen eredménnyel.  

            8. osztály 

Szintek Szövegértés Matematika 
4. 28,6% 25% 
3. 52,4% 38% 
2. 9,5%   
1. 9,5%   
1. szint alatt - 9,5% 
Összességében 3. szint 2-3. szint határán 

 Szövegértés átlageredménye:  583. Mindössze 5 kisgimnázium ért el nálunk 
szignifikánsabban jobb eredményt.  Itt közelít legjobban a családi háttérindex alapján 
elvárható eredményhez a tényleges eredmény (608  a CSHI alapján várható).  2006-ban 563 
volt az átlageredményünk, ez nem jelent szignifikáns változást. 

Matematika átlageredménye: 552.  A kisgimnáziumok közül 13 ért el jobb eredményt.  2006-
ban 516 volt az átlageredményünk, ez nem jelent szignifikáns változást.   

Örömteli, hogy szövegértésbıl a tanulók 81%-a, matematikából 63%-a a 3-4. szinten 
helyezkedik el.  Sajnálatos, hogy 2 fı matematikából az 1. szint alá került, ık mindketten 
tanulási nehézségekkel küzdenek, középiskolai tanulmányaikat már máshol folytatják.  
Matematikából 552 képességpontot értünk el, a 3. szint pedig 553 ponttól kezdıdik.   

 10. osztály 

Szintek Szövegértés Matematika 
4. 23,8% 14,3% 
3 47,6% 33,4% 
2 23,8% 33,3% 
1 4,6% (1 fı) 14,3% 
1 alatt - - 
Összességében 3. szint 2. szint 

Szövegértés átlageredménye: 574.  Mindössze 4 kisgimnázium ért el ennél jobb eredményt. 

Országosan  83 gimnázium ért el  jobb eredményt, míg 1127 ennél rosszabbul teljesített.  
2006-ban 573 volt az átlageredményünk, tehát nem történt szignifikáns változás. 

Matematika átlageredménye: 532. A kisgimnáziumok közül 14 ért el jobb eredményt.  
Országosan 195 gimnázium jobban, 909 rosszabbul teljesített.  2006-ban 557 volt az 
átlageredményünk, ez sem jelent szignifikáns változást. 

Annak örülhetünk, hogy a tanulók 70%-a áll a 3. és a 4. szinten szövegértésbıl, a matematika 
eredménye pedig nagyon kiegyenlített.  Mivel iskolánk nem csak jó képességő tanulókat vesz 
fel, ezért ez az eredmény megnyugtató.    



A 2008. évi OK eredményei azért lesznek érdekesek, mert a 6., 8., és 10. évfolyamosok esetén 
összehasonlíthatjuk majd a 2006-os eredményekkel, így felmérhetjük, hogy az akkor is 
iskolánkba járó tanulók mennyit fejlıdtek az eltelt két év alatt. 

 4.  Érettségi vizsgák 

2007/2008-as tanévben nem volt rendes érettségi vizsga iskolánkban, mert a 12. osztály az 
elsı nyelvi elıkészítıs évfolyam.  A 11-12. évfolyamokon 23 tanuló tett elırehozott érettségi 
vizsgát ének-zenébıl és idegen nyelvbıl szép eredménnyel. Idegen nyelvbıl csak középszintő 
vizsgák voltak, minden vizsgázó jelest kapott.  Ének-zenébıl két jó érdemjegy és kilenc jeles 
született középszinten, az emelt szinten vizsgázó négy növendék mindegyike jelest kapott 
kiemelkedı százalékos eredménnyel (91%, háromszor 94%).  Évek óta tapasztaljuk, hogy 
növendékeink számára az ének-zene emelt szintő érettségi követelmények könnyedén 
teljesíthetık.  Idén elsı alkalommal érettségiztek idegen nyelvbıl nyelvi elıkészítı 
évfolyamot végzı tanulók, s az írásbeli és a szóbeli produkciókon egyaránt érezhetı volt az 
intenzív nyelvtanulás jótékony hatása.  A tanulók megjelenése, magatartása egyaránt méltó 
volt a vizsga szelleméhez.      

5.  A Hungarofit mérés elemzése 

Ebben a tanévben is elvégeztük a testnevelés tanítás hatékonyságát mutató hungarofit 
felmérést az iskola tanulóinak edzettségi és izomerı állapotának szintjérıl szeptemberben és 
májusban.   

Az alsó tagozat 2007-hez képest 6,5 pontot javított, minısítése még éppen elfogadható (59,7 
pont).  Az egyes korosztályokban egyenletesen emelkedik a terhelhetıség önmagukhoz képest 
és a korosztályi átlaghoz képest. 

A felsı tagozat tanulói 0,55 ponttal kevesebbet értek el 2007-hez képest, minısítésük így is 
közepes (76,45 pont).   

A gimnazisták 3,4 pontos javulást produkáltak 2007-hez képest, de továbbra is közepes 
minısítésőek (75,9 pont). 

2006 májusában az egész iskola tanulóinak minısítése 66,8 pont volt, ez 2007-ben 69,1-re, 
2008-ban 70,7-re növekedett, ami közepes minısítésnek felel meg.  Ez azt jelenti, hogy a 
tanulók elérték azt a szintet, amely elegendı ahhoz, hogy az egészséges létezésük stabil 
maradjon, azaz tartósan kiegyensúlyozottan, jó közérzettel élhessenek. 

Összességében elmondható, hogy az egész iskolára tekintve a tanulók erınléte fokozatosan 
javult az elmúlt években.  Év végén oklevéllel jutalmaztuk az önmagukhoz képest legtöbbet 
javító és a legjobb eredményt elérı tanulókat. 

  


