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6. évfolyam 
Matematika 
 
A jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő iskolák száma és aránya: 

  

 

 Országos átlag     1468 

 Marianum Általános Iskola átlaga   1561 

 Megyeszékhelyi általános isk. átlaga  1491 

 Budapesti általános iskolák átlaga  1510 

 8 évfolyamos gimnáziumok átlaga  1609

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása: 

 

Adott eredményt elért tanulók száma (1 kör 1 tanulót jelent): 

 
 
 



6. évfolyam 
Szövegértés: 
 
 
A jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő iskolák száma és aránya: 

 

 
 Országos átlag     1478 

 Marianum Általános Iskola átlaga   1551  

 Megyeszékhelyi általános isk. átlaga  1507 

 Budapesti általános iskolák átlaga  1527 

 8 évfolyamos gimnáziumok átlaga  1639

A tanulók képességszint szerinti megoszlása 

 

Adott eredményt elért tanulók száma (1 kör 1 tanulót jelent): 

 



8. évfolyam 
Matematika 
 
A jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő iskolák száma és aránya: 

 
 

 
 Országos átlag     1609 

 Marianum Általános Iskola átlaga  1705 

 Megyeszékhelyi általános isk. átlaga  1628 

 Budapesti általános iskolák átlaga  1651 

 8 évfolyamos gimnáziumokban   1764 

 6 évfolyamos gimnáziumokban   1765

A tanulók képességszint szerinti eloszlása: 

 

Adott eredményt elért tanulók száma (1 kör 1 tanulót jelent): 

 
 
 
 



8. évfolyam 
Szövegértés: 
 
A jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő iskolák száma és aránya:  

 
 

 
 Országos átlag     1590 

 Marianum Általános Iskola átlaga  1663 

 Megyeszékhelyi általános isk. átlaga  1610 

 Budapesti általános iskolák átlaga  1629 

 8 évfolyamos gimnáziumokban   1749 

 6 évfolyamos gimnáziumokban   1760

A tanulók képességszint szerinti eloszlása: 

 

Adott eredményt elért tanulók száma (1 kör 1 tanulót jelent): 

 
 
 
 



10. évfolyam 
Matematika 
 
A jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő iskolák száma és aránya: 

 
 
  

 

 Országos átlag     1653 

 Marianum Gimnázium átlaga   1746 

 4 évfolyamos gimnáziumokban   1733 

 6 évfolyamos gimnáziumokban   1827 

 8 évfolyamos gimnáziumokban   1832 

 Technikumokban     1619

A tanulók képességszint szerinti eloszlása: 

 

Adott eredményt elért tanulók száma (1 kör 1 tanulót jelent): 

 



10. évfolyam 
Szövegértés: 
 
A jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő iskolák száma és aránya:  

 
 
  

 

 Országos átlag     1651 

 Marianum Gimnázium átlaga   1738 

 4 évfolyamos gimnáziumokban   1738 

 6 évfolyamos gimnáziumokban   1814 

 8 évfolyamos gimnáziumokban   1818 

 Technikumokban     1616

A tanulók képességszint szerinti eloszlása: 

 

Adott eredményt elért tanulók száma (1 kör 1 tanulót jelent): 

 


