
WYNIKI EGZAMINOWANIA 
ZEWNĘTRZNEGO

W ROKU SZK. 2010/2011



 Do egzaminów zewnętrznych  w minionym roku szkolnym 
przystąpiło :
13 uczniów kończących klasę 6 szkoły podstawowej
17 absolwentów gimnazjum
9 absolwentów  zasadniczej szkoły zawodowej- 4 w 

zawodzie kucharz małej gastronomii, 5 – malarz-tapeciarz.

 1 uczeń  gimnazjum został zwolniony z obowiązku 1 uczeń  gimnazjum został zwolniony z obowiązku 
przystąpienia do egzaminu.przystąpienia do egzaminu.

 Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  nie Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  nie 
przystąpiły dwie absolwentki.przystąpiły dwie absolwentki.

 5 absolwentów ZSZ ubiegających się o potwierdzenie 5 absolwentów ZSZ ubiegających się o potwierdzenie 
kwalifikacji w zawodzie kwalifikacji w zawodzie malarzmalarz-- tapeciarz  tapeciarz  jest w trakcie jest w trakcie 
składania egzaminu  czeladniczego.składania egzaminu  czeladniczego.



JAK ANALIZUJEMY WYNIKI?

• Do porównań i ocen stosuje się tzw. „skalę łatwości”, to jest  
wynik dzielenia  uzyskanych punktów przez możliwe do 

uzyskania.

1w skali łatwości oznacza, że wszyscy zdający poprawnie wykonali dane zadanie.

Uzyskane przez uczniów szkoły wyniki porównujemy z wynikami 
przeciętnymi w grupach odniesienia: w województwie śląskim 
i w powiecie pszczyńskim.

Wartość 
wskaźnika

0- 0,19 0,20-0,49 0,50-0,69 0,7-0,89 0,9-1

Interpretacja bardzo trudne trudne umiarkowanie 
trudne

łatwe bardzo łatwe



SPRAWDZIAN NA KONIEC KLASY 6



 Sprawdzian był dla naszych uczniów umiarkowanie 
trudny (0,58).

 Przeciętny wynik był o ok. 1 punkt wyższy od  średniej 
w województwie śląskim, ale mieścił się w tym samym 
przedziale łatwości.

 Uzyskany wynik jest identyczny jak wynik środkowy
grupy 624 uczniów z całego województwa. 

 W porównaniu z tą grupą odniesienia  poziom w naszej 
szkole był  bardziej wyrównany : znacznie mniejszy 
rozstęp wyniku ( 17 w szkole, 39 w województwie).



SPRAWDZIAN 

CZYTANIE
 Wynik sprawdzianu w zakresie  umiejętności czytania ze 

zrozumieniem mieści się w przedziale  umiarkowanie trudny 
(0,69),jest  nieznacznie wyższy od przeciętnego rezultatu w 
województwie . 

 Dwa zadania z tego zakresu były dla uczniów  naszej szkoły 
trudniejsze niż dla innych zdających, za to zadanie 
wieloczynnościowe – wykonali oni na poziomie wyższym niż 
przeciętny w województwie, ale nieco niższym niż w powiecie. 

 Trudnymi okazały się zadania wymagające  opanowania 
umiejętności:   wyszukania w przeczytanym tekście roku  urodzenia  
i   innych informacji nt. bohatera  czytanki.

 Łatwe dla zdających było zadanie wieloczynnościowe, związana z 
odczytaniem nazw planet Układu Słonecznego.



SPRAWDZIAN 

CZYTANIE  
porównanie wyników szkoły z przeciętnymi w województwie
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SPRAWDZIAN 

PISANIE
 Zadania z tego zakresu były dla Zadania z tego zakresu były dla 

uczniów uczniów łatwełatwe, uzyskany , uzyskany 
wynik mieści się w przedziale wynik mieści się w przedziale 
wyższym niż przeciętny w wyższym niż przeciętny w 
województwie  i tym samym województwie  i tym samym 
co wynik w powiecie.co wynik w powiecie.

 Bardzo łatwymi były zadania 
badające umiejętność pisania 
na dany temat , zachowania 
poprawności ortograficznej  
przy zapisie nazw własnych. 

 Na niskim poziomie uczniowie 
spełnili kryterium  napisania 
tekstu poprawnego pod 
względem językowym-
uzyskany wynik mieścił się w 
tym samym przedziale co 
przeciętny w powiecie i w 
województwie, ale był niższy. 

 Zadanie wieloczynnościowe 
było dla uczniów 
umiarkowanie trudne; 
uzyskany wynik był na tym 
samym poziomie co przeciętny 
w województwie śląskim i w 
powiecie pszczyńskim.



Porównanie wyników szkoły z przeciętnymi w województwie
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SPRAWDZIAN 
ROZUMOWANIE

 Zadania z tego zakresu były dla Zadania z tego zakresu były dla 
uczniów uczniów trudne,trudne, absolwenci naszej absolwenci naszej 
szkoły uzyskali wynik zbliżony do szkoły uzyskali wynik zbliżony do 
przeciętnego rezultatu w przeciętnego rezultatu w 
województwie   i  w powiecie.województwie   i  w powiecie.

 Na i niższym  poziomie niż przeciętny 
w województwie nasi zdający 
wykonali zadania badające 
umiejętności:
- przyporządkowania daty do 
określonego wieku ( 0,0 – w 
województwie 0,31, w powiecie 0,1),
-obliczenia upływu czasu pomiędzy 
wydarzeniami (wyniki: w szkole0,31, 
w województwie 0,52, 
w powiecie -0,29). 

 W przedziałach bardzo trudne lub 
trudne znalazły się wyniki wykonania 
czterech zadań: oprócz w/w
dotyczyły one umiejętności  ustalenia 
roku wydarzenia.

 Na wyższym niż przeciętny w 
województwie  i w powiecie 
poziomie uczniowie wykonali zadanie 
wieloczynnościowe badające 
umiejętności rozpoznawania zjawisk 
atmosferycznych oraz  zadanie  
wymagające  umiejętności ustalania 
sposobu  pomiaru temperatury. 
Zadania te były dla naszych Zadania te były dla naszych 
szóstoklasistów łatwe, przeciętnie w szóstoklasistów łatwe, przeciętnie w 
województwie województwie –– trudne.trudne.



Porównanie wyników szkoły z przeciętnymi w 
województwie
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SPRAWDZIAN 

KORZYSTANIE Z INFORMACJI
W tym zakresie egzamin był tW tym zakresie egzamin był trudny rudny dla ogółu dla ogółu 

zdających, wynik szkoły mieści się w tym samym zdających, wynik szkoły mieści się w tym samym 
przedziale co przeciętne rezultaty w przedziale co przeciętne rezultaty w 
województwie i w powiecie, ale jest od nich województwie i w powiecie, ale jest od nich 
niższy.niższy.

Obydwa zadania z tego działu uczniowie wykonali 
na niższym poziomie niż grupy odniesienia. 
Bardzo trudne było wskazanie odpowiedniego 
tomu encyklopedii, trudne-skojarzenie tytułu 
artykułu  z treścią pytania.



Porównanie wyników szkoły z przeciętnymi w 
województwie
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SPRAWDZIAN 

WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE

 Zadania z tego działu były dla wszystkich zdających Zadania z tego działu były dla wszystkich zdających 
umiarkowanie trudneumiarkowanie trudne,  uzyskany w szkole rezultat  ,  uzyskany w szkole rezultat  
nieznacznie przewyższał przeciętny wynik w nieznacznie przewyższał przeciętny wynik w 
województwie, a jednocześnie  był nieznacznie województwie, a jednocześnie  był nieznacznie 
niższy od średniego w powiecieniższy od średniego w powiecie..

 Niższy od przeciętnego województwie śląskim był 
poziom wykonania  zadań badających opanowanie 
umiejętności:
- wykonania obliczeń dotyczących czasu,
- wskazania sposobu ochrony środowiska.
Zadania te były dla naszych uczniów trudne.

Na niskim poziomie uczniowie wykonali  również 
zadania z zakresu:
- wskazania przyboru do obserwacji,
- wyjaśnienia na podstawie instrukcji jak wykorzystać 
urządzenie techniczne,
- ustalenia metody obliczenia kosztu.
Wynik w tym zakresie nie odbiegał od przeciętnego w 
grupach odniesienia.

 Na wyższym poziomie niż  przeciętny  w województwie
zdający w naszej szkole wykonali zadania związane z:

 - posługiwaniem się  poznanymi terminami do 
opisywania zjawisk spotykanych w środowisku 
(rozpoznaniem pory roku na podstawie opisu),

- objaśniania zasady użytkowania domowych urządzeń 
elektrycznych,

- wykonywania obliczeń dotyczących temperatury,

- wykonywania obliczeń dotyczących pieniędzy,

- rozumienia potrzeby przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa.

 Na wyższym niż przeciętny w województwie
i w powiecie nasi szóstoklasiści wykonali  również 
zadania wieloczynnościowe  sprawdzające umiejętności 
z  tego zakresu .



Porównanie wyników szkoły z przeciętnymi w 
województwie
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CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Część humanistyczna była dla uczniów umiarkowanie trudna, uzyskali oni przeciętny wynik 30 
punktów.  Wynik najwyższy to 42 punkty, najniższy- 15. Wynik najwyższy uzyskało 2 osoby .
Uzyskany rezultat jest niemal identyczny, co przeciętny w województwie (tam średnia  830 
uczniów to 30,45).



Część humanistyczna egzaminu
CZYTANIE I ODBIÓR TEKSTÓW KULTURY

 Zadania z tego zakresu były Zadania z tego zakresu były 
umiarkowanie trudne,umiarkowanie trudne, wynik szkoły wynik szkoły 
jest taki sam jak przeciętna w jest taki sam jak przeciętna w 
województwie.województwie.

 Zadania bardzo łatwe i łatwe w tym dziale  
to te, które badały poziom opanowania 
następujących umiejętności:

 -interpretacja tekstu,
 -odczytanie przenośne znaczenia tekstu,
 - odczytanie dosłowne znaczenia tekstu,
 -wyszukanie w tekście potrzebnych 

informacji,
 -odróżnienie faktu od opinii,
 - rozpoznanie funkcji tekstu ( tu funkcji 

reklamowej plakatu).

 Na poziomie niskim uczniowie wykonali 
zadania , wymagające:

 - wyjaśnienia wskazanego wyrażenia,
 -określenia tematu podanego tekstu,
 - określenia funkcji elementu plakatu.
 Bardzo trudnym zadaniem było rozpoznanie 

plakatu filmowego.
 Zadania wykonane poniżej przeciętnej w 

województwie to:
 - określenie rodzaju planu filmowego ( w 

szkole 0,65 przeciętna w województwie 
0,82),

 -określenie tematu podanego tekstu ( w 
szkole 0,41 , przeciętna 0,60),

 -rozpoznanie plakatu filmowego ( w szkole 
0,06 – przeciętna 0,21).



Porównanie wyników szkoły z przeciętnymi w 
województwie
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Część humanistyczna egzaminu
TWORZENIE WŁASNEGO TEKSTU

 Zadania bardzo trudne w tej części to 
te, które sprawdzały  przestrzeganie 
poprawności językowej i 
interpunkcyjnej . Uzyskane w tym 
zakresie wyniki  były niższe od 
przeciętnych. Uczniowie uzyskali 
znikomą liczbę pozytywnych ocen. 
Ponadto niższy niż przeciętny w 
grupie odniesienia wynik uczniowie 
uzyskali w kryterium  stosowanie 
środków wyrazu o charakterze  
perswazji.

 Nie było zadań  z wynikiem w 
przedziale trudne.

W przedziale łatwe znalazły się
zadania sprawdzające umiejętność  
tworzenie tekstu spójnego i logicznie 
uporządkowanego. 

 W wyższym  niż  wyniki  grupy 
odniesienia przedziale skali łatwości 
znalazły się rezultaty spełnienia 
kryteriów: opis wyglądu i 
usposobienia charakteryzowanej 
osoby i logiczne uporządkowanie 
wypowiedzi.

W tym zakresie egzamin również był W tym zakresie egzamin również był umiarkowanie trudnyumiarkowanie trudny , a , a 
uzyskany wynik nieco niższy od przeciętnego w województwie. uzyskany wynik nieco niższy od przeciętnego w województwie. 
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Porównanie wyników szkoły z przeciętnymi w 
województwie



CZĘŚĆ MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA
EGZAMIN GIMNAZJALNY

W tej części egzamin był umiarkowanie trudny ( 0,56 ), jest to wynik taki sam jak przeciętny w 
województwie.  
Średni wynik  to 27,88 punktu; przeciętny w województwie to 27,3.
Rezultaty w ramach wszystkich standardów mieściły się w tym samym przedziale  co przeciętne 
wyniki w województwie i w powiecie, przy drobnych różnicach wskaźników.



Część matematyczno- przyrodnicza
 I. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym 
kształceniu.
Zadania z tego zakresu były dla uczniów trudne, podobnie jak i dla wszystkich zdających.  
Wynik szkoły jest nieznacznie wyższy od przeciętnego.

 II. Wyszukiwanie i stosowanie informacji
Zadania z tego zakresu okazały się łatwe, wynik nieznacznie niższy od przeciętnego.

 III. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności 
przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych

 Zadania z tego zakresu były łatwe, uzyskany wynik nieznacznie niższy od przeciętnego w 
województwie .

 IV. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów
W tym dziale zadania były dla absolwentów gimnazjum umiarkowanie trudne, wynik 
był nieznacznie niższy niż przeciętny w województwie i w powiecie, ale w tym samym 
przedziale skali łatwości.



Część matematyczno- przyrodnicza
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Część matematyczno- przyrodnicza
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Część matematyczno- przyrodnicza
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Część matematyczno- przyrodnicza
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Część matematyczno- przyrodnicza
 Bardzo trudne :
 - zadanie wieloczynnościowe związane z obliczaniem temperatury ( wynik niższy 

od przeciętnego, ale w tym samym przedziale), 
 -zadanie wieloczynnościowe związane z obliczeniem średniej prędkości, ani jeden 

uczeń nie obliczył ilorazu,
 -poprawne narysowanie punktów symetrycznych ( wynik  w niższym przedziale niż 

przeciętny),
 - obliczenie różnicy ( wynik nico niższy od przeciętnego, ale w tym samym 

przedziale).
 Trudne:
 - obliczenie sumy na podstawie danych z tabeli,
 -przetworzenia danych z tabeli,
 -zadanie wieloczynnościowe związane z porównywaniem różnicowym,
 -zadanie wieloczynnościowe związane z obliczeniami procentowymi – uczniowie 

naszej szkoły uzyskali  wynik mieszczący się w wyższym przedziale niż  przeciętne 
wyniki w województwie i w powiecie,

 - zadanie wieloczynnościowe związane z  rysowaniem figury symetrycznej.



CZĘŚĆ JĘZYKOWA

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Egzamin w tym zakresie okazał się dla uczniów umiarkowanie trudny ( 0,61), średni wynik  to 
30,41 pkt. Rezultat ten jest wyższy niż  przeciętny w województwie , ale w tym samym 
przedziale łatwości.
Wynik  przeciętny w województwie  27,67, w skali łatwości 0,55. 



Część językowa

I. Odbiór tekstu słuchanego

Zadania z tego zakresu były łatwe dla absolwentów naszej szkoły, wynik był  
wyraźnie wyższy od przeciętnego w województwie, ale  w tym samym 
przedziale  łatwości. Wynik w powiecie był identyczny jak w szkole.

II. Odbiór tekstu czytanego

Zadania  z tego zakresu były ogólnie  umiarkowanie trudne, wynik identyczny 
jak  przeciętny w województwie i w powiecie. 

III. Reagowanie językowe

Uzyskany wynik mieści się w przedziale umiarkowanie trudne i jest zbliżony 
do przeciętnego w województwie.



Część językowa

0,66
0,72 0,710,71

0,81 0,81

2009 2010 2011

I. Odbiór tekstu słuchanego 
województwo szkoła

ŁATWE



Część językowa

0,52 0,52 0,53

0,46

0,59

0,53

2009 2010 2011

II.Odbiór tekstu czytanego
województwo szkoła

UMIARKOWANIE 
TRUDNE



Część językowa

0,53

0,45

0,50,5
0,52

0,59

2009 2010 2011

III. Reagowanie językowe
województwo szkoła

UMIARKOWANIE 
TRUDNE



EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY 
KWALIFIKACJE ZAWODOWE



EGZAMIN OKRĘGOWEJ KOMISJI 
EGZAMINACYJNEJ

Kucharz małej gastronomii
 Do egzaminu przystąpiło  4 z 6 zgłoszonych osób. Jedna 

osoba  nie zgłosiła się z przyczyn rodzinno-zdrowotnych, 
druga  bez podania przyczyny. 

 Nikt nie zaliczył egzaminu teoretycznego. 

W części poświęconej technologii przedmiotu przeciętny 
wynik to 37,5% poprawnych odpowiedzi; najwyższy wynik to 
44%, najniższy -32%. (Wymagane minimum to 50%).
W części związanej z ekonomiką przeciętny wynik to 23,75%. 
Jedna osoba uzyskała niezbędne do zaliczenia minimum 30 % 
punktów. Najniższy wynik to 15% poprawnych odpowiedzi.( 
Wymagane minimum -30%)

 Część praktyczną zaliczyli wszyscy zdający, uzyskując 
przeciętny wynik 81,75%.



EGZAMIN CZELADNICZY
IZBY RZEMIEŚLNICZEJ

Malarz –tapeciarz
 Do egzaminu czeladniczego Izby Rzemieślniczej zgłoszono Do egzaminu czeladniczego Izby Rzemieślniczej zgłoszono 

5 absolwentów. Wszyscy zaliczyli część praktyczną i 5 absolwentów. Wszyscy zaliczyli część praktyczną i 
obecnie oczekują na egzamin teoretycznyobecnie oczekują na egzamin teoretyczny. 

 Zgodnie z przepisami cechowymi uczeń ma obowiązek 
złożyć egzamin w ciągu 3 miesięcy od czasu wygaśnięcia 
obowiązującej go umowy o pracę w celu praktycznej 
nauki zawodu; termin ten upływa z końcem października.

 Izba Rzemieślnicza nie przekazała szczegółowych 
informacji nt. przebiegu egzaminu.


