
Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017 
 
W piątek, 16 czerwca 2017 r. poznaliśmy wyniki egzaminu gimnazjalnego, który odbył się w 
dniach 19-21 kwietnia. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy 
zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-
przyrodniczej – odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: 
biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali 
zestaw zadań z języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na 
poziomie podstawowym i rozszerzonym.  
 
Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum, a jego 
wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. 
 
Wraz ze swoimi indywidualnymi wynikami z egzaminu podanymi w procentach 
gimnazjaliści poznali też swoje wyniki w ujęciu centylowym. Dzięki temu mogą się 
dowiedzieć, jaki odsetek uczniów uzyskał w tym roku wyniki takie same lub niższe niż oni. 
 
W całym kraju przystąpiło do egzaminu 345 tys. uczniów. W naszej szkole zdawało 32 osoby, 
z dwóch klas (3a i 3b). Wszyscy uczniowie wybrali egzamin z języka angielskiego. Laureaci 
konkursów kuratoryjnych byli zwolnieni z odpowiednich części egzaminu i otrzymali 
maksymalną liczbę punktów. 
 
Średnia naszych gimnazjalistów wyniosła (w nawiasach podano średnią w kraju, woj. 
mazowieckim, powiecie grodziskim i w Podkowie Leśnej):  
 
 
 
Wyniki wg klas: 

 z języka polskiego    kl. 3a 83,9% kl. 3b 84,1% śr. 84,0% 
 z historii i WOS-u    kl. 3a 76,8% kl. 3b 80,8% śr. 79,2% 
 z matematyki     kl. 3a 79,4% kl. 3b 88,5% śr. 84,9% 
 z przedmiotów przyrodniczych  kl. 3a 77,8% kl. 3b 77,2% śr. 77,4% 
 z języka angielskiego p. podstawowy kl. 3a 98,3% kl. 3b 98,1% śr. 98,2% 
 z języka angielskiego p. rozszerzony kl. 3a 92,3% kl. 3b 88,7% śr. 90,2% 
 
 
 

Wyniki naszego gimnazjum na tle miasta, powiatu, województwa i kraju: 
(w nawiasach podano kolejno średnią w kraju, woj. mazowieckim, powiecie grodziskim i w Podkowie Leśnej) 

 kraj woj. pow. miasto 
 z języka polskiego    84,0% (69%; 72,4%; 76,6%; 84,5%) 
 z historii i WOS-u    79,2% (59%; 61,8%; 64,5%; 72,6%) 
 z matematyki     84,9% (47%; 50,9%; 55,3%; 73,6%) 
 z przedmiotów przyrodniczych  77,4% (52%; 54,9%; 59,1%; 69,7%) 
 z języka angielskiego p. podstawowy 98,2% (67%; 71,1%; 76,9%; 88,2%) 
 z języka angielskiego p. rozszerzony 90,2% (49%; 53,2%; 59,2%; 73,8%) 

 


