
NASZE OSIĄGNIĘCIA  
Zapewne statystyki i wyniki nie opisują w pełni szkoły i nie są jedynym wyznacznikiem tego 
jaka jest szkoła. Jednak wyniki egzaminów zewnętrznych są jednym z głównych elementów, 
branych pod uwagę przez rodziców poszukujących dobrej szkoły dla swoich dzieci.  

Nauczyciele z Salezjańskiej Szkoły Podstawowej kolejny rok przygotowują młodzież do 
egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie intensywnie pracują, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki, 
które otworzą im drogę do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej. Od dwóch lat cieszymy 
się z tego, że absolwenci naszej szkoły dostają się do swoich wymarzonych szkół, głównie w 
Warszawie.  

Jakie rezultaty osiągają nasi uczniowie? Dlaczego dostają się do takich szkół 
ponadpodstawowych jak XIV LO im. Stanisława Staszica, XXVII LO im. Tadeusza Czackiego, V 
LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego, II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego, IX LO im. 
Klementyny Hoffmanowej, VIII LO im. Władysława IV czy XVII LO z Oddz. Dwujęz. im. A. F. 
Modrzewskiego i wielu innych?  Wyniki mówią same za siebie. Zapraszamy do analizy średnich 
wyników uczniów Salezjańskiej Szkoły Podstawowej egzaminu ósmoklasisty z lat 2019 i 2020 
porównanych ze średnimi wynikami uczniów gminy Legionowo, powiatu legionowskiego, 
województwa mazowieckiego i kraju.  
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I. Ogólne informacje o egzaminie ósmoklasisty  

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym został przeprowadzony: 

a. w roku szkolnym 2018/2019 od 15 do 17 kwietnia 2019 r. (pierwsza edycja EÓ); 

b. w roku szkolnym 2019/2020 od 16 do 18 czerwca 2020 r. (edycja przeprowadzona podczas 

pandemii). 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystępuje do 

egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: 

a. języka polskiego, 

b. matematyki, 

c. języka obcego nowożytnego. 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego 

przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Do egzaminu ósmoklasisty w Salezjańskiej Szkole 

Podstawowej w terminie głównym, przystąpiło: 

a. 61 spośród 61 uczniów trzech klas ósmych szkoły podstawowej (100%); 

b. 19 spośród 19 uczniów jednej klasy szkoły podstawowej (100%).  

 

Przedmiot 

egzaminacyjny 

Arkusz w wersji 

standardowej 

(dostosowanej) 

2018/2019 

Arkusz w wersji 

standardowej 

(dostosowanej) 

2019/2020 

Język polski  61 19 

Matematyka 61 19 

Języki obce nowożytne  
(j. angielski) 

61 19 

 

TABELA 1. LICZBA UCZNIÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W TERMINIE 

GŁÓWNYM W SALEZJAŃSKIEJ SZKOLE PODTSAWOWEJ. 

 

 

 

 



II. Wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w terminie głównym  

Średnie wyniki zdających w danej szkole informują nas, jaki poziom prezentują uczniowie                   

w odniesieniu do średnich wyników osiągniętych przez uczniów szkół podstawowych w  

gminie, powiecie, województwie czy w całym kraju. Poniższe tabele przedstawiają średnie 

wyniki uczniów Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w odniesieniu do średnich wyników 

uczniów gminy Legionowo, powiatu legionowskiego, województwa mazowieckiego i kraju. 

ŚREDNIE WYNIKI UCZNIÓW 

2019 
język angielski  

wynik % 

język polski  

wynik % 

matematyka  

wynik % 

średnie wyniki uczniów  

Salezjańskiej Szkoły Podstawowej 

2019 

87% 85% 74% 

średnie wyniki uczniów szkół podstawowych 

w gminie Legionowo 
72% 73% 53% 

       średnie wyniki uczniów szkół podstawowych 

w powiecie legionowskim 
70% 71% 52% 

średnie wyniki uczniów szkół podstawowych 

w województwie mazowieckim 
64% 67% 50% 

średnie wyniki uczniów szkół podstawowych 

w kraju 
59% 63% 45% 

TABELA 2. ŚREDNIE WYNIKI UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019. Opracowano na podstawie 

wstępnych informacji dostępnych na stronie: www.oke.waw.pl 

 

WYKRES 1. ŚREDNIE WYNIKI UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019. Opracowano na podstawie 

wstępnych informacji dostępnych na stronie: www.oke.waw.pl 
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http://www.oke.waw.pl/


ŚREDNIE WYNIKI UCZNIÓW 

2020 

 

język angielski  

wynik % 

język polski  

wynik % 

matematyka  

wynik % 

średnie wyniki uczniów  

Salezjańskiej Szkoły Podstawowej 

2020 

83% 76% 75% 

średnie wyniki uczniów szkół podstawowych 

w gminie Legionowo 
68.43% 66.89% 57.2% 

       średnie wyniki uczniów szkół podstawowych 

w powiecie legionowskim 
65.26% 64.86% 55.19% 

średnie wyniki uczniów szkół podstawowych 

w województwie mazowieckim 
59.32% 62.1% 50.6% 

średnie wyniki uczniów szkół podstawowych 

w kraju 
54% 59% 46% 

TABELA 3. ŚREDNIE WYNIKI UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020. . Opracowano na podstawie 

wstępnych informacji dostępnych na stronie: www.oke.waw.pl 

 

 

WYKRES 1. ŚREDNIE WYNIKI UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019. Opracowano na podstawie 

wstępnych informacji dostępnych na stronie: www.oke.waw.pl 

Tabele i wykresy przedstawiające średnie wyniki uczniów Salezjańskiej Szkoły Podstawowej 
potwierdzają wysoki poziom nauczania w naszej placówce. Wyniki są najwyższymi i jednymi z 
najwyższych wśród szkół podstawowych w powiecie legionowskim. Wyniki z pierwszej sesji egzaminu 
ósmoklasisty oraz drugiej pokazują, że na 27 szkół podstawowych w powiecie legionowskiem 
(publicznych i niepublicznych) uczniowie naszej szkoły uzyskali następujące wyniki wyniki:  
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a. W 2019 najwyższy wynik z języka polskiego oraz z matematyki, oraz trzecią pozycję z 
języka angielskiego (na 27 szkół podstawowych w powiecie legionowskim), co 
przedstawia poniższa tabela. Poniższe linki  
 
sprawdź pod linkiem:  
Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2019 r. (oke.waw.pl) 

Średnie wyniki szkół woj. mazowieckiego z egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku 
 
 

 
TABELA 4. Wyniki średnie szkół powiatu legionowskiego.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egzamin ósmoklasisty 2019. Wyniki średnie szkół powiatu legionowskiego.  Termin główny (kwiecień). 
Arkusze standardowe. 

Data raportu: 26.06.2019 

          Język polski Matematyka Język angielski 

powiat gmina nazwa szkoły miejscowość ulica 
Liczba 

uczniów 

Średni 
wynik 

% 

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik 

% 

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik 

% 

legionowski Legionowo 

NIEPUBLICZNA 
SZKOŁA 

PODSTAWOWA  
IM. JANA PAWŁA II 

Legionowo ul. Parkowa 33 84 33 71 33 92 

legionowski Legionowo 

SPOŁECZNA 
SZKOŁA 

PODSTAWOWA 
NR 35 IM. 

NOBLISTÓW 
POLSKICH 

SPOŁECZNEGO 
TOWARZYSTAWA 
OŚWIATOWEGO  
W LEGIONOWIE 

Legionowo ul. Targowa 16 84 16 73 16 93 

legionowski Legionowo 
SALEZJAŃSKA 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA 

Legionowo 
ul. Adama 

Mickiewicza 61 85 61 74 61 87 

https://bip.oke.waw.pl/publikacje/podglad.php?id_publikacji=418
http://bip.oke.waw.pl/bip/bip_1040bip_1011E8_2019_wyniki_srednie_szkol.xlsx.xlsx.xlsx


 
 

b. W 2020 r. drugą pozycję z języka polskiego oraz z matematyki i trzecią z języka 
angielskiego (na 27 szkół podstawowych w powiecie legionowskim). 
 
sprawdź pod linkiem:  
Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. (oke.waw.pl) 
 
Średnie wyniki szkół woj. mazowieckiego z egzaminu ósmoklasisty w 2020 
roku termin główny i dodatkowy ( arkusz standardowy)  
 

 

 
TABELA 5. Wyniki średnie szkół powiatu legionowskiego.   

 

 

 

 

 

Egzamin ósmoklasisty 2020. Wyniki średnie szkół woj. mazowieckiego.  
Arkusze standardowe.  

Data raportu: 28.07.2020 

Powiat, gmina, nazwa szkoły, miejscowość, ulica 

Język polski Matematyka Język angielski 

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik % 

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik % 

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik % 

140801-
07P0C 

legion
owski 

Legio
nowo 

NIEPUBLICZNA 
SZKOŁA 

PODSTAWOWA IM. 
JANA PAWŁA II 

Legionowo 

ul. marsz. 
Józefa 

Piłsudskiego 
47 

Arkusz 
standardowy 

34 78 34 68 33 87 

140801-
08P01 

legion
owski 

Legio
nowo 

SPOŁECZNA 
SZKOŁA 

PODSTAWOWA Z 
ODDZIAŁAMI 

DWUJĘZYCZNYMI 
NR 35 IM. 

NOBLISTÓW 
POLSKICH 

SPOŁECZNEGO 
TOWARZYSTAWA 
OŚWIATOWEGO W 

LEGIONOWIE 

Legionowo 
ul. Targowa 

22 
Arkusz 

standardowy 
10 71 10 78 10 80 

140801-
09P0Q 

legion
owski 

Legio
nowo 

SALEZJAŃSKA 
SZKOŁA 

PODSTAWOWA 
Legionowo 

ul. Adama 
Mickiewicza 

35A 

Arkusz 
standardowy 19 76 19 74 19 82 

140802-
03P03 

legion
owski 

Jabło
nna 

NIEPUBLICZNA 
SZKOŁA 

PODSTAWOWA 
SAPERE AUDE 

Rajszew 
ul. Modlińska 

75 
Arkusz 

standardowy 
7 76 7 68 7 86 

https://bip.oke.waw.pl/publikacje/podglad.php?id_publikacji=454
http://bip.oke.waw.pl/bip/bip_1089E8_2020_wyniki_srednie_szkol.xlsx.xlsx
http://bip.oke.waw.pl/bip/bip_1089E8_2020_wyniki_srednie_szkol.xlsx.xlsx


 

III. Gdzie znajdziemy wyniki szczegółowe? 

Rodzice, którzy chcieliby szczegółowo przeanalizować średnie wyniki  z egzaminu 

ósmoklasisty znajdą je na stronach: 

www.cke.edu.pl 

www.oke.waw.pl 

Średnie wyniki uczniów w szkołach podstawowych w gminach, powiatach, województwach i w kraju  

można przeanalizować na mapie, którą w tym roku udostępniła Centralna i Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna: https://mapa.wyniki.edu.pl/MapaEgzaminow/ 

 

 

 

http://www.cke.edu.pl/
http://www.oke.waw.pl/
https://mapa.wyniki.edu.pl/MapaEgzaminow/

