
Załącznik 7.21 – Informacja o średnich wynikach edukacyjnych dla obszaru 

 ZIT Poznań 

 
 

Dla oceny spełnienia kryterium dotyczącego niskich wyników edukacyjnych w konkursie nr 
RPWP.08.01.04-IZ-00-30-002/16 dotyczącym Poddziałania 8.1.4 typ II „Wsparcie nauczania 
matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych” należy posługiwać się 
danymi przekazanymi szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Ogłoszenie konkursu 
następuje w IV kwartale 2016 r. tj. w okresie, gdy zarówno szkoły gimnazjalne, jak też szkoły 
ponadgimnazjalne dysponują wynikami z egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego w 2016 roku. 
Dlatego decyzję, czy szkoła spełnia ww. kryterium i może uczestniczyć w projekcie Beneficjent 
podejmuje na podstawie danych z roku bieżącego i poprzedzającego (tj. 2016 i 2015).  

Ponadto zwracamy uwagę, iż zgodnie z treścią kryterium dla jego spełnienia wystarczy 
osiągnięcie przez szkołę wyniku z egzaminu zewnętrznego niższego od średniej dla obszaru ZIT 
Poznań wyłącznie z jednego przedmiotu wskazanego w kryterium niskich wyników egzaminacyjnych 
i tylko w jednym roku w okresie ostatnich dwóch lat wskazanych powyżej. 

Zwracamy uwagę, że w konkursie nr RPWP.08.01.04-IZ-00-30-002/16 wyniki egzaminów 
gimnazjalnych i wyniki egzaminów maturalnych szkół uczestniczących w projekcie należy odnosić do 
średnich wyników dla obszaru ZIT Poznań, a nie średnich wyników dla województwa. Średnie wyniki 
egzaminów gimnazjalnych i egzaminów maturalnych w obszarze ZIT Poznań (bez szkół specjalnych i 
szkół dla dorosłych) dla przedmiotów branych pod uwagę przy ocenie spełniania kryterium niskich 
wyników edukacyjnych przedstawione są poniżej. 
 
Średnie wyniki egzaminów maturalnych w obszarze ZIT Poznań. 

przedmiot 
Rok 2015 Rok 2016 

pisemny ustny pisemny ustny 
Język polski – poziom podstawowy 65,14 60,41 61,76 57,17 
Matematyka – poziom podstawowy 53,94 x 58,99 x 
Język angielski – poziom podstawowy 78,78 67,76 77,56 69,06 
Język niemiecki – poziom podstawowy 64,19 60,31 73,76 63,53 
Język francuski – poziom podstawowy 86,31 80,65 90,59 89,02 
Język rosyjski – poziom podstawowy 79,88 71,00 80,12 75,50 
Język hiszpański – poziom podstawowy 80,37 74,21 76,66 67,22 
Język włoski – poziom podstawowy 90,67 89,33 99,00 97,66 
 
 
Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych w obszarze ZIT Poznań. 

Przedmiot Rok 2015 Rok 2016 
Język polski 61,64% 68,32% 
Historia i wiedza o społeczeństwie 66,23% 59,25% 
Matematyka 51,21% 51,89% 
Przedmioty przyrodnicze 52,98% 53,71% 
Język angielski poziom podstawowy 71,81% 69,06% 
Język niemiecki poziom podstawowy 60,60% 61,64% 
Język rosyjski poziom podstawowy 48,48% 68,67% 
Język francuski poziom podstawowy 90,39% 92,94% 
Język hiszpański poziom podstawowy 64,73% 70,16% 
Język włoski poziom podstawowy Brak zdających Brak zdających 

 


