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Egzamin gimnazjalny Sprawdzian po szóstej klasie

Procentowe odchylenie średniego wyniku wojewódzkiego od średniego wyniku krajowego

ŚREDNIE WYNIKI WOJEWÓDZKIE MŁODZIEŻY Z EGZAMINÓW ZEWNETRZNYCH 

WZGLĘDEM ŚREDNICH WYNIKÓW KRAJOWYCH ZA LATA 2005 DO 2011

małopolskie 3,1% 3,6% 3,8% 4,5% 3,6% 4,6% 5,5% 2,9% 4,2% 3,2% 3,6% 3,2% 4,3% 3,6%1

mazowieckie 5,0% 4,2% 5,0% 4,3% 4,6% 4,3% 6,0% 2,4% 4,1% 3,2% 2,3% 5,3% 4,2% 2,7%2

podkarpackie 0,5% 0,7% 0,7% 1,7% 1,8% 2,5% 5,0% -0,3% 1,0% 1,0% 1,1% 1,5% 2,4% 2,3%3

podlaskie 0,3% 0,4% -0,1% 1,4% 0,0% -0,6% 0,2% 0,4% 1,5% 0,8% 1,2% 1,8% 1,0% 1,7%4

lubelskie 0,6% 0,9% 1,1% 1,6% -0,1% 1,5% 2,4% 0,4% -0,4% 0,6% -0,2% -0,9% -0,7% 1,0%5

łódzkie -0,1% 0,0% 0,4% 0,3% 0,2% -1,0% 0,1% 0,3% -0,6% 0,2% 0,3% 0,4% -0,6% 0,4%6

opolskie -4,1% -2,9% -2,2% -2,6% -1,9% -0,9% -2,9% 1,1% 1,5% 0,7% -0,3% -0,8% -0,3% -0,7%7

kujawsko-pomorskie -2,0% -3,6% -3,6% -4,0% -2,7% -3,0% -4,1% -2,5% -5,3% -2,3% -1,6% -2,1% -2,0% -1,3%8

śląskie -0,1% 0,5% 0,1% 0,5% 0,2% 0,5% -0,2% -0,5% -1,8% -1,5% -1,5% -1,7% -0,8% -1,5%9

pomorskie -0,5% -2,2% -2,7% -3,3% -2,4% -2,4% -5,4% -0,8% -2,7% -1,5% -1,5% -1,5% -1,8% -1,5%10

warmińsko-mazurskie -5,5% -4,2% -4,4% -4,2% -3,8% -4,4% -4,9% -1,2% -2,0% -1,4% -0,5% -2,2% -2,2% -1,5%11

lubuskie -4,0% -3,6% -3,4% -3,6% -2,2% -3,0% -3,7% -1,9% -3,4% -3,5% -1,6% -2,7% -2,1% -1,5%12

świętokrzyskie -0,2% -1,8% -0,2% -1,7% -2,5% -1,9% -0,5% -2,2% -3,5% -2,1% -0,4% -2,3% -1,5% -1,7%13

dolnośląskie -1,9% -1,8% -1,6% -1,9% -2,4% -1,0% -2,5% 0,4% 0,9% 0,2% -1,5% -1,2% -1,1% -1,7%14

wielkopolskie -1,0% -1,1% -2,0% -1,6% -1,7% -3,3% -3,8% -1,5% -0,1% -1,7% -1,6% -3,3% -3,3% -2,3%15

zachodniopomorskie -3,5% -1,8% -2,3% -3,8% -2,6% -4,4% -6,1% -2,5% -1,9% -2,7% -1,7% -1,5% -3,6% -3,3%16

Oznaczenia kolorów: niebieski oznacza: wynik ≥ 1.5% czerwony oznacza: wynik ≤ -1.5% czarny oznacza: -1.5% < wynik < 1.5%

Każdy powinien zauważyć, że statystycznie w województwach w których wyniki ze sprawdzianu są słabe następuje dalsze pogarszanie się wyników z egzaminu gimnazjalnego!

Województwa z Północej i Zachodniej Polski są w permanentym stanie kiepskich wyników w edukacji.
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