
Wyniki egzaminów zewnętrznych  składanych przed OKE na koniec  

roku szk. 2016/2017. 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 

 

Do egzaminów gimnazjalnych  przystąpiło 11 uczniów. Wszyscy zdali  

w pierwszym terminie, bez trudu zastosowali się do obowiązującej procedury 

egzaminu.  Ogólny wynik zdających z naszej szkoły był bardzo zbliżony  

do  przeciętnego  w województwie śląskim. 

 

 

Część humanistyczna - arkusz A8 

Lokalizacja 

Historia i WOS J.polski 

Liczba 
zdających 

Rozstęp 
Średni 
wynik 

Liczba 
zdających 

Rozstęp 
Średni 
wynik 

Województwo 614 28% - 97% 61.3% 615 16% - 97% 60.9% 

Powiat 22 44% - 75% 62.6% 22 47% - 94% 69.6% 

Gmina 14 44% - 75% 59.6% 14 47% - 94% 69.3% 

Szkoła 11 44% - 75% 60.0% 11 53% - 88% 68.3% 

 

Przeciętny wynik z historii z WOS-em  był nieznacznie niższy od analogicznych 

wskaźników w powiecie i województwie.  6 z 11 uczniów uzyskało wynik wyższy 

niż połowa zdających w województwie śląskim, w tym jeden  - wynik 

mieszczący się w 78 centylu.  

Wynik czworga mieścił się w 49 centylu, a jednego   w 29. 

( Wynik w centylach mówi, jaki odsetek zdających miało wynik taki sam lub 

niższy. Jeżeli ktoś ma wynik w 78 centylu, to znaczy, że uzyskał  wynik wysoki, 

zostawiając „za sobą”  78 % zdających) 

 

Wynik z języka polskiego był wyższy niż przeciętny w  województwie, choć 

nieznacznie niższy niż w powiecie. Czworo ze zdających uzyskało wynik 

mieszczący się powyżej 70 centyla, w tym jedna osoba –  w  86 centylu. 



 

Część matematyczno-przyrodnicza - arkusz A8 

Lokalizacja 

Przyroda Matematyka 

Liczba 
zdających 

Rozstęp 
Średni 
wynik 

Liczba 
zdających 

Rozstęp 
Średni 
wynik 

Województwo 616 21% - 86% 52.2% 616 7% - 97% 38.5% 

Powiat 22 32% - 75% 52.7% 22 21% - 69% 43.0% 

Gmina 14 32% - 68% 50.6% 14 21% - 69% 37.7% 

Szkoła 11 36% - 68% 52.2% 11 21% - 52% 35.7% 

Uzyskany wynik z zakresu  „przyroda” był dokładnie taki, jak  przeciętny w  

województwie śląskim i w powiecie, z matematyki – nieznacznie niższy, ale w 

tym samym przedziale. 

Z przedmiotów przyrodniczych  troje uczniów uzyskało wynik mieszczący  się  

powyżej 70 centyla ( 2  w 82, 1 w 72), łącznie połowa klasy  miała wynik wyższy 

niż połowa zdających w województwie (powyżej 50 centyla).Najniższy wynik  

odpowiadał 24 centylowi. 

 

 

Część językowa - j.angielski - arkusz A8 

Lokalizacja 

J.angielski  poziom podstawowy 

Liczba 
zdających 

Rozstęp Średni wynik 

Województwo 546 10% - 100% 65.6% 

Powiat 21 55% - 88% 73.0% 

Gmina 14 55% - 88% 70.7% 

Szkoła 11 55% - 88% 70.0% 

 

Uzyskany rezultat  zdających z naszej szkoły mieścił się w wyższym przedziale 

skali łatwości niż przeciętny w województwie, był nieco niższy od przeciętnego 

w powiecie. 

Wyniki były bardzo wyrównane :  połowa uzyskała rezultat mieszczący się w 

przedziale 55-68 centyla,  druga połowa -  w   przedziale od 40 do 44 centyla.  

 


