
WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 

KTO WYROBIŁ SOBIE DOBRĄ MARKĘ 
Choć oświatowcy nie lubią rankingów, to nie da się ukryć, że wiele osób czeka na nie z niecierpliwością. 
Np. rodzice, którzy chcą wiedzieć, do której szkoły posłać dziecko, oraz... radni i prezydent, którzy 
z wynikami uczniowskich egzaminów zapoznają się dzisiaj. Ustawowo 

ALEKSANDRA DYBIEC 
•• 
Na dzisiejszej sesji rady miasta wszy
scy obecni zostaną poinformowani 
o „stanie realizacji zadań oświato
wych, w tym o wynikach egzaminów 
zewnętrznych w szkołach, których 
prowadzenie należy do zadań włas
nych jednostki samorządu teryto
rialnego". Wiadomości te mąjąbyć 
upublicznione na mocy znowelizo
wanej Ustawy o systemie oświaty. 
Wynikami będą się musiały pochwa
lić i podstawówki, i gimnazja, i szko
ły ponadgimnazjalne. Które wypa : 

dły najlepiej? 
W przypadku tych pierwszych 

bezkonkurencyjna okazała się Ogól
nokształcąca Szkoła Muzyczna (śred
ni wynik to 29,38 na 40 pkt). Ale to 
tylko wartość liczbowa. Liczy się tak
że odniesienie tych wyników do po
przednich lat. A na to pozwala dzie-
więciostopniowa skala staninowa* 
(najlepszy jest dziewiąty stanin). Je
śli np. dana szkoła w tym roku zna
lazła się w 4. Staninie, a w ub.r. była 
w Ł, tzn. że wykonała kawał solidnej 
roboty. Takim sukcesem może się 
pochwalić SP nr 1 w Płocku. - Dla nas 
ten wynik j est bardzo ważny, ponie
waż w mieście funkcjonuje opinia, 
że SP nr 1 źle uczy - mówi dyrektor 
„jedynki" Tadeusz Ciastkowski. 
- Warto zauważyć, że tegoroczny wy-
nikjest naszym najlepszym, odkąd 
przeprowadza się sprawdzian szó-
stoklasistów. Ogromna w tym zasłu
ga nauczycieli, rodziców, Urzędu 
Miasta, który dal nam tyle dodatko
wych godzin na ząj ęcia wyrównaw-

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego zawsze wywołuje mnóstwo emocji. 
Na zdj. - radość absolwentek Jagiellonki 

niewątpliwie cieszymy się, że jesteś
my uznani za najlepszą szkołę. 

A co trzeba zrobić, żeby osiągać tak 
doskonałe wyniki? 

- Niektórzy twierdzą, że wystarczy 
dobrze uczyć - odpowiada Iwański. 
- Ale przede wszystkim szkoła musi 
mieć dobrych uczniów, ponieważ nie 
da się z przeciętnych zrobić wybitnych. 
A żeby mieć co roku dobry nabór, trze
ba mieć wyrobioną dobrą markę, na 

którą pracuje się latami. Wtedy to szko
lą wybiera kandydatów, a nie kandy
daci szkolę. O 

* Skalę staninowa Centralna Komisja 
Egzaminacyjna układa co roku, biorąc 
pod uwagę średnie wyniki szkół w kra
ju. Specjaliści ustalają, że np. w pier
wszym Staninie mogą się znaleźć pla
cówki, których uczniowie zdobyli od 0 
do 10 punktów 

1 Średnie wyniki matury 
w liceach (w proc.) 

»» Poziom podstawowy 
»» język polski - Małachowianka: 
64,72; III LO: 61,32; Jagiellonka: 
57,16; IV LO: 52,18; LO nr 6 w Zes
pole Szkół Technicznych: 51,56; LO 
w Centrum Kształcenia Ustawicz
nego: 40,65 
*® język angielski - Małachowianka: 
82,21; Jagiellonka: 76,36; III LO: 76,27; 
IV LO: 59,20; LO w ZST: 46,36; LO 
wCKU:43,08 
•• matematyka - III LO: 70,18; Mała
chowianka: 67,2; IV LO: 61; Jagiellon
ka: 60,49 
•® biologia - III LO: 64,98; Małacho
wianka: 63,64; Jagiellonka: 63,50; IV 
LO: 44,73; LOwZST: 42; LOwCKU:13 
»• chemia - III LO: 76,90; Jagiellon
ka: 75,20; LO w ZST: 56; IV LO: 54; 
Małachowianka: 52 
•• fizyka - Małachowianka: 69,08; III 
LO: 64,14; Jagiellonka: 54,50 
®* geografia - Małachowianka: 80; 
Jagiellonka: 69,60; III LO: 67,33; IV 
L0:58;L0wCKU48 
•• historia - Małachowianka: 62,08; 
III LO: 59,39; Jagiellonka: 57,50; IV 
LO:50,71;LOwCKU:47 

•• WOS - Małachowianka: 74,25; Ja
giellonka: 64,10; III LO: 57,13; IV LO: 
45,40; LO w ZST: 33,50; LO w CKU: 
31,08 
•• Poziom rozszerzony 
•• język polski - Małachowianka: 74,14; 
III LO: 70,43; Jagiellonka: 68,64; IV LO: 
62,67 
•» język angielski - III LO: 78,03; Ma
łachowianka: 75,15; Jagiellonka: 73,33; 
IVLO:72 
•• matematyka - Małachowianka: 
70,06; Jagiellonka: 64,98; III LO: 
62,56 
•• biologia - Małachowianka: 73,43; Ja
giellonka: 62,74; III LO: 60,51; IVLO: 59; 
LO w CKU: 22 
•» chemia - Małachowianka: 75,79; 
III LO: 69,09; Jagiellonka: 60,40; IV 
LO:41 
•« fizyka - Małachowianka: 72,31; III 
LO: 57,9; Jagiellonka: 53,43 
•• geografia - Małachowianka: 67,39; 
III LO: 55,69; IV LO: 50,33; Jagiellon
ka: 50,24; LO w ZST: 37 
•• historia - Jagiellonka: 54,65; Mała
chowianka: 54,29; III LO: 43,54; LO 
w CKU: 30; IV LO: 27 
#* WOS - Małachowianka: 59,03; 111 
LO: 49,53; Jagiellonka: 48,42; IV LO: 
35,90 O 

TEN MA DOBRYCH UCZNIÓW, 


