
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 

Rok szkolny 2018/2019 

Szkoła Podstawowa nr 3  

im. Janusza Korczaka  

w Słupsku 



W roku szkolnym 2018/2019 do 

egzaminu ósmoklasisty przystąpiło  

w szkole 127 uczniów.  

 

 
Dostosowaniem warunków przebiegu 

egzaminu zostało objętych  35  uczniów,  

a dostosowaniem formy egzaminu – 1 

uczennica. 



Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 

na tle średnich wyników innych 

słupskich szkół podstawowych 

prowadzonych przez Miasto Słupsk: 

 
Język polski – II miejsce w Słupsku 

Matematyka – III miejsce w Słupsku 

Język angielski – III miejsce w Słupsku 

 



Wyniki szkoły wyrażone 

w staninach: 

 
Język polski – 6. stanin 

Matematyka – 6. stanin  

Język angielski – 7. stanin  

 

 



Średnie wyniki uczniów klas ósmych na tle 

wyników uczniów z województwa 

pomorskiego, ogłoszonych przez OKE  

w Gdańsku, oraz wyników ogólnopolskich, 

ogłoszonych przez CKE, wyrażone w %: 



klasa Język polski Matematyka Język angielski 

VIII a 66,83 43,13 61,80 

VIII b 65,26 43,30 65,67 

VIII c 68,71 45,89 66,50 

VIII d 72,00 52,56 64,08 

VIII e 69,36 46,09 68,86 

Średni wynik szkoły 68,43 46,19 65,38 

Województwo 

pomorskie  

miasta od 20 do 100 

tys. mieszkańców 

62 44 60 

Wynik ogólnopolski 

miasta od 20 do 100 

tys. mieszkańców 

63 45 61 

Średni wynik 

ogólnopolski 
63 45 59 



 

 

Liczba skrajnych wyników indywidualnych: 
 

100 % - łącznie 5 wyników 

Język polski – 1 – laureatka konkursu kuratoryjnego 

Matematyka – 0 

Język angielski – 4 

 

od 90 do 99 % - łącznie 39 wyników 

Język polski – 6 

Matematyka – 5 

Język angielski – 28 

 

od 0 do 10 % - łącznie 8 wyników 

Język polski – 0 

Matematyka – 8 

Język angielski – 0 

 

od 11 do 30 % - łącznie 52 wyniki 

Język polski – 3 

Matematyka – 32 

Język angielski – 17 

 



Najniższe wyniki indywidualne: 

 

 

Język polski – 20% 

Matematyka – 7% 

Język angielski – 17% 

 



Wstępne wyniki egzaminu 

ósmoklasisty są dostępne na 

stronie internetowej:  

 

www.cke.pl  

www.oke.gda.pl 

 

http://www.cke.pl/
http://www.oke.gda.pl/


Szczegółowe informacje dotyczące wyników 

tegorocznego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne 

w sprawozdaniu, które zostanie opublikowane na 

stronie internetowej Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej 26 sierpnia 2019 r. 
 

Informacja dotycząca słabszych stron uczniów będzie dla 

nauczycieli cenną wskazówką na temat zagadnień, którym 

należy poświęcić więcej uwagi w pracy z kolejnym rocznikiem 

ósmoklasistów.  


