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ZESTAWIENIE RÓśNIC POMIĘDZY WYNIKAMI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO  
W WOJEWÓDZTWACH KUJAWSKO-POMORSKIM I POMORSKIM I W KRAJU  

W LATACH 2009-2011 
 
RóŜnice pomi ędzy wynikami uczniów ogółem  w województwie  i w kraju (w punktach procentowych) 

Część egzaminu 1 Rok Obszar terytorialny 
I (GH) II (GM) III (GA) 

woj. kujawsko-pomorskie -1,3 -1,8 -2,4 2009 
woj. pomorskie -1,9 -0,9 +0,4 
woj. kujawsko-pomorskie -2,1 -1,2 -2,5 2010 
woj. pomorskie -2,3 -0,3 +0,6 
woj. kujawsko-pomorskie -2,1 -2,0 -3,3 2011 
woj. pomorskie -3,8 -1,5 -0,1 

 
RóŜnice pomi ędzy wynikami uczniów szkół wielkomiejskich i wiejsk ich (w punktach procentowych) 

Część egzaminu Rok Obszar terytorialny 
I (GH) II (GM) III (GA) 

woj. kujawsko-pomorskie2 +3,7 +5,0 +11,8 
woj. pomorskie +8,1 +9,8 +16,7 

2009 

kraj +4,9 +6,3 +12,0 
woj. kujawsko-pomorskie +5,1 +4,7 +13,2 
woj. pomorskie +7,3 +9,0 +17,4 

2010 

kraj +4,9 +5,6 +13,0 
woj. kujawsko-pomorskie +4,9 +4,6 +14,3 
woj. pomorskie +7,3 +8,0 +18,3 

2011 

kraj +4,7 +4,8 +13,8 

 
Procentowe rozkłady liczebno ści wyników egzaminu gimnazjalnego w przedziałach I- III3 

Przedział wyników GH  Przedział wyników GM  Przedział wyników GA  Rok Obszar terytorialny  
I II III I II III I II III 

woj. kujawsko-pomorskie 26 54 21 26 53 21 25 56 19 2009 
woj. pomorskie 27 54 20 25 52 23 23 52 25 
woj. kujawsko-pomorskie 27 57 16 27 52 21 28 52 20 2010 
woj. pomorskie 27 58 15 27 51 23 25 49 26 
woj. kujawsko-pomorskie 26 54 20 26 55 19 26 54 20 2011 
woj. pomorskie 28 55 17 25 55 20 24 51 25 

 

RóŜnice pomi ędzy wynikami dziewcz ąt i chłopców (w punktach procentowych) 

Część egzaminu Rok Obszar terytorialny 
I (GH) II (GM) III (GA) 

woj. kujawsko-pomorskie +8,5 +1,0 +2,2 
woj. pomorskie +8,1 +0,9 +3,1 

2009 

kraj +9,1 +1,8 +3,1 
woj. kujawsko-pomorskie +6,0 -0,1 +3,0 
woj. pomorskie +5,3 -0,8 +2,7 

2010 

kraj +6,5 0,0 +3,5 
woj. kujawsko-pomorskie +5,8 -0,2 +3,3 
woj. pomorskie +6,2 +0,4 +4,3 

2011 

kraj +6,9 +0,6 +4,3 
 

                                                 
1 GH – część humanistyczna; GM – część matematyczno-przyrodnicza; GA – część z zakresu języka angielskiego 
2 W województwie kujawsko-pomorskim wyniki uczniów szkół wiejskich nie róŜnią się istotnie od wyników uczniów 
   szkół zlokalizowanych w małych i średnich miastach. 
3 przedział I – wyniki niskie (staniny 1-3) – w kraju około 23%; przedział II – wyniki średnie (staniny 4-6) – w kraju 
   około 54%; przedział III – wyniki wysokie (staniny 7-9) – w kraju około 23% 
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RóŜnice pomi ędzy wynikami uzyskanymi przez uczniów z dysleksj ą rozwojow ą i uczniów bez 
tej dysfunkcji (w punktach procentowych) 4 

Część egzaminu Rok Obszar terytorialny 
I (GH) II (GM) III (GA) 

woj. kujawsko-pomorskie +1,7 +1,9 -3,6 
woj. pomorskie +2,5 +1,6 -2,9 

2009 

kraj +1,3 +1,4 brak danych 
woj. kujawsko-pomorskie +2,7 +3,2 -4,3 
woj. pomorskie +2,7 +2,5 -3,5 

2010 

kraj +1,7 +2,4 brak danych 
woj. kujawsko-pomorskie +2,0 +1,7 -4,7 
woj. pomorskie +1,9 +0,4 -3,8 

2011 

kraj +1,3 +0,8 brak danych 
 

RóŜnice pomi ędzy wynikami uzyskanymi przez uczniów szkół niepubl icznych i publicznych  
(w punktach procentowych) 5 

Część egzaminu Rok Obszar terytorialny 
I (GH) II (GM) III (GA) 

woj. kujawsko-pomorskie +4,1 +13,6 +15,0 
woj. pomorskie +9,3 +14,3 +19,4 

2009 

kraj +4,2 +9,2 +14,4 
woj. kujawsko-pomorskie +5,2 +9,7 +15,0 
woj. pomorskie +5,1 +11,6 +18,7 

2010 

kraj +2,8 +7,1 +14,3 
woj. kujawsko-pomorskie +8,0 +9,7 +17,5 
woj. pomorskie +6,9 +9,2 +20,4 

2011 

kraj +3,7 +5,9 +14,8 
 

Odsetek laureatów 

Część egzaminu Rok Obszar terytorialny 
I (GH) II (GM) III (GA) 

woj. kujawsko-pomorskie 0,41 0,55 0,05 
woj. pomorskie 0,14 0,25 0,08 

2009 

kraj 0,21 0,40 0,09 
woj. kujawsko-pomorskie 0,32 0,58 0,08 
woj. pomorskie 0,14 0,27 0,07 

2010 

kraj 0,23 0,44 0,10 
woj. kujawsko-pomorskie 0,54 0,87 0,10 
woj. pomorskie 0,12 0,30 0,09 

2011 

kraj 0,33 0,57 0,17 
 
 
 

                                                 
4 Na przestrzeni rozpatrywanych lat odsetek dyslektyków zarówno w kraju, jak i w województwie kujawsko- 
   -pomorskim utrzymuje się na poziomie około 9%, zaś w województwie pomorskim – około 15%. 
5 Na przestrzeni rozpatrywanych lat odsetek uczniów szkół niepublicznych nieznacznie wzrósł (w kraju – o około 
   0,5 punktu procentowego; w województwie kujawsko-pomorskim – o około 0,6 punktu procentowego;  
   w województwie pomorskim – o około 1 punkt procentowy). Odsetek ten jest 2-3 razy większy od odsetka szkół 
   niepublicznych, czyli w statystycznym gimnazjum niepublicznym jest mniej uczniów niŜ w publicznym.  
   Interpretując róŜnice naleŜy uwzględnić trudność (moc róŜnicującą) danego arkusza (zwykle najbardziej  
   róŜnicują osiągnięcia uczniów arkusze charakteryzujące się poziomem wykonania około 50%). RóŜnice 
   wyników związane ze statusem szkoły wydają się wzmacniać inne róŜnice np. związane z lokalizacją szkoły.  
   NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe zdarzają się gimnazja niepubliczne, których uczniowie uzyskują niŜsze wyniki od  
   uczniów gimnazjów publicznych lub w których efektywność nauczania jest niezadowalająca. Zatem równieŜ  
   w wypadku tego czynnika trzeba uwzględnić takŜe inne uwarunkowania osiągnięć edukacyjnych uczniów.  
 


