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Wyniki egzaminów w województwie opolskim* 

Sprawdzian szóstoklasisty – średni wynik w punktach 

 

Rok Średni wynik 

2012 22,2 

2013 23,4 

2014 25,2 

Łącznie 23,6 
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Wyniki egzaminów w województwie opolskim* 

Egzamin gimnazjalny – średni wynik procentowy 

 

2012 
j. polski 63,5 

historia i WOS 59,6 

matematyka 46,7 

przedmioty przyrodnicze 49,1 

j. angielski – poziom 
podstawowy 

64,0 

j. niemiecki – poziom 
podstawowy  

69,3 

j. rosyjski – poziom 
podstawowy 

43,3 

j. francuski – poziom 
podstawowy 

51,2 

 

55,8 

 

 

2013 
j. polski 59,5 

historia i WOS 56,3 

matematyka 47,3 

przedmioty przyrodnicze 58,1 

j. angielski - poziom 
podstawowy 

64,1 

j. niemiecki – poziom 
podstawowy 

69,4 

j. rosyjski – poziom 
podstawowy 

60,2 

j. francuski – poziom 
podstawowy 

58,7 

 

59,2 
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2014 
j. polski 65,8 

historia i WOS 57,8 

matematyka 45,8 

przedmioty przyrodnicze 51,1 

j. angielski - poziom 
podstawowy 

68,1 

j. niemiecki – poziom 
podstawowy 

65,5 

j. rosyjski – poziom 
podstawowy 

45,8 

j. francuski – poziom 
podstawowy 

67,6 

 

58,4 
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Wyniki egzaminów w województwie opolskim* 

Egzamin maturalny – średni wynik procentowy 

 

2012 
j. polski 54,2 

matematyka 57,9 

j. angielski – poziom 
podstawowy 

69,9 

j. niemiecki – poziom 
podstawowy 

68,9 

j. francuski – poziom 
podstawowy 

67 

j. rosyjski – poziom 
podstawowy  

53 

j. hiszpański – poziom 
podstawowy 

82 

j. włoski – poziom 
podstawowy 

- 

 

64,7 

 

 

2013 
j. polski 54,8 

matematyka 56,4 

j. angielski – poziom 
podstawowy 

70,1 

j. niemiecki – poziom 
podstawowy 

66,5 

j. francuski – poziom 
podstawowy 

72,6 

j. rosyjski – poziom 
podstawowy 

62,6 

j. hiszpański – poziom 
podstawowy  

93 

j. włoski – poziom 
podstawowy 

70,5 

 

68,3 
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2014 
j. polski 52,2 

matematyka 47,7 

j. angielski – poziom 
podstawowy 

70,4 

j. niemiecki – poziom 
podstawowy 

73,9 

j. francuski – poziom 
podstawowy 

61,9 

j. rosyjski – poziom 
podstawowy 

44,6 

j. hiszpański – poziom 
podstawowy 

72 

j. włoski– poziom 
podstawowy 

89,5 

 

64 
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Wyniki egzaminów w województwie opolskim* 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – średnia zdawalność w % 

 

rok Średnia zdawalność w % 

lato 2012 72,3 

lato 2013 71,0 

lato 2014 49,7 

Łącznie 64,3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu 
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DEFINICJA – "Najsłabsze wyniki w regionie" 

 

Jako szkoły lub placówki systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne  

w skali regionu, należy rozumieć te szkoły lub placówki, których średnia z egzaminów 

zewnętrznych jest na poziomie niższym niż średnia województwa. Ocenie podlega średnia  

z wyników szkół lub placówek z ostatnich trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku  

o dofinansowanie projektu. Powyższe dotyczy wyników z egzaminów zewnętrznych 

publikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu.  
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Szkoły podstawowe – sprawdzian szóstoklasisty 

 

Metodologia pomiaru – w celu ustalenia czy dana szkoła podstawowa objęta wsparciem  

w ramach projektu stanowi szkołę lub placówkę, która osiąga najsłabsze wyniki edukacyjne  

w skali regionu, należy zestawić średni procentowy wynik danej szkoły ze średnim 

procentowym wynikiem w skali województwa, biorąc pod uwagę wyniki z lat 2012, 2013  

i 2014.    

 

Przykład: 

Wyniki województwa opolskiego ze sprawdzianu szóstoklasisty: 

Rok Średni % wynik 
2012 22,2 

2013 23,4 

2014 25,2 

Łącznie 23,6 
 

Wyniki Szkoły Podstawowej X ze sprawdzianu szóstoklasisty: 

Rok Średni % wynik 
2012 21,6 

2013 22,5 

2014 25,0 

Łącznie 23 
 

Szkoła Podstawowa X na przestrzeni ostatnich trzech lat osiągała z egzaminu zewnętrznego 

wyniki na poziomie niższym niż średnia województwa, dlatego Szkołę Podstawową X należy 

uznać za uzyskującą najsłabsze wyniki w skali regionu. 
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Gimnazjum – egzamin gimnazjalny 

Metodologia pomiaru – w celu ustalenia czy dane Gimnazjum objęte wsparciem w ramach 

projektu stanowi szkołę lub placówkę, która osiąga najsłabsze wyniki edukacyjne w skali 

regionu, należy zestawić średni procentowy wynik danej szkoły ze średnim procentowym 

wynikiem w skali województwa, biorąc pod uwagę wyniki z lat 2012, 2013 i 2014. Należy 

wziąć pod uwagę wyniki z egzaminów obligatoryjnie zdawanych dla wszystkich uczniów na 

poziomie podstawowym tj. język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, 

przedmioty przyrodnicze oraz języki nowożytne. 

 

Przykład: 

Wyniki województwa opolskiego z egzaminu gimnazjalnego: 

 

2012 
j. polski 63,5 

historia i WOS 59,6 

matematyka 46,7 

przedmioty przyrodnicze 49,1 

j. angielski – poziom 
podstawowy 

64,0 

j. niemiecki – poziom 
podstawowy  

69,3 

j. rosyjski – poziom 
podstawowy 

43,3 

j. francuski – poziom 
podstawowy 

51,2 

 

55,8 

 

2013 
j. polski 59,5 

historia i WOS 56,3 

matematyka 47,3 

przedmioty przyrodnicze 58,1 

j. angielski - poziom 
podstawowy 

64,1 

j. niemiecki – poziom 
podstawowy 

69,4 

j. rosyjski – poziom 
podstawowy 

60,2 

j. francuski – poziom 
podstawowy 

58,7 

 

59,2 
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2014 
j. polski 65,8 

historia i WOS 57,8 

matematyka 45,8 

przedmioty przyrodnicze 51,1 

j. angielski - poziom 
podstawowy 

68,1 

j. niemiecki – poziom 
podstawowy 

65,5 

j. rosyjski – poziom 
podstawowy 

45,8 

j. francuski – poziom 
podstawowy 

67,6 

 

58,4 

 

 

Wyniki Gimnazjum X z egzaminu gimnazjalnego (zakładamy, że w przypadku Gimnazjum X 

uczniowie zdawali następujące języki obce: język angielski, język niemiecki): 

 

2012 
j. polski 62,5 

historia i WOS 59,2 

matematyka 45,7 

przedmioty przyrodnicze 50,1 

j. angielski – poziom 
podstawowy 

53 

j. niemiecki – poziom 
podstawowy 

67,3 

 

56,3 

 

2013 
j. polski 63,5 

historia i WOS 58,2 

matematyka 44,7 

przedmioty przyrodnicze 47,1 

j. angielski – poziom 
podstawowy 

55 

j. niemiecki – poziom 
podstawowy 

66,3 

 

55,8 
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2014 
j. polski 62,5 

historia i WOS 57,3 

matematyka 44,2 

przedmioty przyrodnicze 46,3 

j. angielski – poziom 
podstawowy 

54,3 

j. niemiecki – poziom 
podstawowy 

66,2 

 

55,1 

 

Następnie wyliczamy średnią województwa z lat 2012, 2013 i 2014 biorąc pod uwagę 

wyłącznie języki nowożytne zdawane w Gimnazjum X w latach 2012, 2013 i 2014. 

 

2012 
j. polski 63,5 

historia i WOS 59,6 

matematyka 46,7 

przedmioty przyrodnicze 49,1 

j. angielski – poziom 
podstawowy 

64,0 

j. niemiecki – poziom 
podstawowy  

69,3 

 

58,7 

 

2013 
j. polski 59,5 

historia i WOS 56,3 

matematyka 47,3 

przedmioty przyrodnicze 58,1 

j. angielski - poziom 
podstawowy 

64,1 

j. niemiecki – poziom 
podstawowy 

69,4 

 

59,1 
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2014 
j. polski 65,8 

historia i WOS 57,8 

matematyka 45,8 

przedmioty przyrodnicze 51,1 

j. angielski - poziom 
podstawowy 

68,1 

j. niemiecki – poziom 
podstawowy 

65,5 

 

59 

 

 

Średnia województwa opolskiego z lat 2012, 2013 i 2014: 

2012 58,7 

2013 59,1 

2014 59 

Łącznie: 58,9 
 

Średnia Gimnazjum X z lat 2012, 2013 i 2014: 

2012 56,3 

2013 55,8 

2014 55,1 

Łącznie: 55,7 
 

Gimnazjum X na przestrzeni ostatnich trzech lat osiąga z egzaminu zewnętrznego wyniki na 

poziomie niższym niż średnia województwa, dlatego Gimnazjum X należy uznać za szkołę 

uzyskującą najsłabsze wyniki w skali regionu. 



Załącznik nr 9 do REGULAMINU KONKURSU dotyczącego projektów złożonych  

w ramach: Osi IX Wysoka jakość edukacji 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego  

w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór I Wersja 1, październik 2015 r. 

Egzamin maturalny 

Metodologia pomiaru – w celu ustalenia czy dana szkoła lub placówka objęta wsparciem  
w ramach projektu stanowi szkołę lub placówkę, która osiąga najsłabsze wyniki edukacyjne  
w skali regionu, należy zestawić średni procentowy wynik danej szkoły z średnim 
procentowym wynikiem w skali województwa, biorąc pod uwagę wyniki z lat 2012, 2013  
i 2014. Należy wziąć pod uwagę wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych obligatoryjnie 
zdawanych dla wszystkich uczniów na poziomie podstawowym tj. język polski, matematyka 
oraz język nowożytny (w przypadku języka nowożytnego należy wybrać wyłącznie te języki, 
które były zdawane w danej szkole na poziomie podstawowym).   

 

Przykład: 

Wyniki województwa opolskiego z egzaminu maturalnego: 

2012 
j. polski 54,2 

matematyka 57,9 

j. angielski - poziom 
podstawowy 

69,9 

j. niemiecki - poziom 
podstawowy  

68,9 

j. francuski - poziom 
podstawowy 

67 

j. rosyjski - poziom 
podstawowy 

53 

j. hiszpański - poziom 
podstawowy 

82 

j. włoski - poziom 
podstawowy 

- 

 

64,7 

 

2013 
j. polski 54,8 

matematyka 56,4 

j. angielski - poziom 
podstawowy 

70,1 

j. niemiecki - poziom 
podstawowy 

66,5 

j. francuski - poziom 
podstawowy 

72,6 

j. rosyjski - poziom 
podstawowy 

62,6 

j. hiszpański - poziom 
podstawowy 

93 

j. włoski- poziom 
podstawowy 

70,5 

 

68,3 
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2014 
j. polski 52,2 

matematyka 47,7 

j. angielski - poziom 
podstawowy 

70,4 

j. niemiecki - poziom 
podstawowy 

73,9 

j. francuski - poziom 
podstawowy 

61,9 

j. rosyjski - poziom 
podstawowy 

44,6 

j. hiszpański - poziom 
podstawowy 

72 

j. włoski- poziom 
podstawowy 

89,5 

 

64 

 

Wyniki Liceum Ogólnokształcącego X z egzaminu maturalnego (zakładamy, że w przypadku 

Liceum Ogólnokształcącego X uczniowie zdawali następujące języki obce: język angielski, 

język niemiecki, język francuski oraz język włoski). 

 

2012 
j. polski 54 

matematyka 53 

j. angielski - poziom 
podstawowy 

67 

j. niemiecki - poziom 
podstawowy 

65 

j. francuski - poziom 
podstawowy 

66 

j. włoski - poziom 
podstawowy 

80 

 

64,2 
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2013 
j. polski 55,4 

matematyka 52 

j. angielski - poziom 
podstawowy 

70,6 

j. niemiecki - poziom 
podstawowy  

55,3 

j. francuski - poziom 
podstawowy 

72 

j. włoski - poziom 
podstawowy 

81,6 

 

64,5 

 

 

2014 
j. polski 52,4 

matematyka 45 

j. angielski - poziom 
podstawowy 

69,6 

j. niemiecki - poziom 
podstawowy 

70 

j. francuski - poziom 
podstawowy 

64,6 

j. włoski - poziom 
podstawowy 

70,5 

 

62 

 

Następnie wyliczamy średnią województwa z lat 2012, 2013 i 2014 biorąc pod uwagę 

wyłącznie języki nowożytne zdawane w Liceum Ogólnokształcącym X w latach 2012, 2013 i 

2014. 

2012 
j. polski 54,2 

matematyka 57,9 

j. angielski - poziom 
podstawowy 

69,9 

j. niemiecki - poziom 
podstawowy 

68,8 

j. francuski - poziom 
podstawowy 

67 

j. włoski - poziom 
podstawowy 

- 

 

63,6 
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2013 
j. polski 54,8 

matematyka 56,4 

j. angielski - poziom 
podstawowy 

70,1 

j. niemiecki - poziom 
podstawowy 

66,5 

j. francuski - poziom 
podstawowy 

72,6 

j. włoski- poziom 
podstawowy 

70,5 

 

65,1 

 

 

2014 
j. polski 52,2 

matematyka 47,7 

j. angielski - poziom 
podstawowy 

70,4 

j. niemiecki - poziom 
podstawowy 

73,9 

j. francuski - poziom 
podstawowy 

61,9 

j. włoski - poziom 
podstawowy 

89,5 

 

66 

 

Średnia województwa opolskiego z lat 2012, 2013 i 2014: 

2012 63,6 

2013 65,1 

2014 66 

Łącznie: 64,9 

 

Średnia Liceum Ogólnokształcącego X z lat 2012, 2013 i 2014: 

2012 64,2 

2013 64,5 

2014 62 

Łącznie: 63,6 
 

Liceum Ogólnokształcące X na przestrzeni ostatnich trzech lat osiąga z egzaminu 

zewnętrznego wyniki na poziomie niższym niż średnia województwa, dlatego Liceum 

Ogólnokształcące X należy uznać za szkołę uzyskującą najsłabsze wyniki w skali regionu. 
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Egzamin zawodowy potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych –  

Zasadnicze Szkoły Zawodowe 

 

Metodologia pomiaru – w celu ustalenia czy dana Szkoła Zawodowa objęta wsparciem  

w ramach projektu stanowi szkołę lub placówkę, która osiąga najsłabsze wyniki edukacyjne  

w skali regionu, należy zestawić średni procentowy wynik danej szkoły ze średnim 

procentowym wynikiem w skali województwa, biorąc pod uwagę wyniki z lat 2012, 2013  

i 2014.    

 

Przykład: 

Wyniki województwa opolskiego z egzaminów zawodowych: 

Rok Średnia zdawalność w % 
 lato 2012 72,3 

lato 2013 71 

lato 2014 49,7 

Łącznie 64,3 

 

Wyniki Szkoły Zawodowej X: 

Rok Średni % wynik 
2012 85,12 

2013 81 

2014 55,9 

Łącznie 74 
 

Szkoła Zawodowa X na przestrzeni ostatnich trzech lat osiąga z egzaminu zewnętrznego 

wyniki na poziomie wyższym niż średnia województwa, dlatego Szkoła X nie będzie uznana 

za uzyskującą najsłabsze wyniki w skali regionu. 

 


