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W celu porównania jakości pracy szkoły z innymi szkołami w powiecie odsyłamy do strony 

matura.ewd.edu.pl/ 
 

 

 

Jak czytać wykresy  
 

Wynik EWD prezentowany jest na wykresie współrzędnych. Oś pozioma wskazuje standaryzowany 

wynik egzaminu, oś pionowa przyrost wiedzy i umiejętności. Środek układu to wyniki średnie w 

skali badanej populacji. 

Model pracy szkoły we wskaźniku EWD 

Cały układ współrzędnych dzieli się na cztery „ćwiartki”, a interpretacja wyników zależy od tego, 

w której części znalazła się szkoła. 

 

 
 

 

 Prawa górna „ćwiartka”  szkoła sukcesu - to taka szkoła, która dzięki wkładowi pracy grona 

pedagogicznego najsilniej wpływa na wzrost wiedzy uczniów, co potwierdzają wyniki egzaminu 

maturalnego,  

 Lewa górna „ćwiartka”  szkoła wspierająca - to taka szkoła, która wspiera rozwój uczniów, 

jednak  z różnych przyczyn np. niskiego potencjału w zdobywaniu wiedzy, nie uzyskują oni 

dobrych wyników na maturze,  

  Lewa dolna „ćwiartka”  szkoła wymagająca pomocy - brak pracy szkoły, co przekłada się na 

brak wyników na egzaminie maturalnym,  

  Prawa dolna „ćwiartka” szkoła niewykorzystanych możliwości - uczniowie uzyskują dobre 

wyniki na egzaminach maturalnych, ale nie są one związane z dobrą pracą szkoły tylko potencjałem 

intelektualnym uczniów - - 

 

 



EWD maturalne 

Technikum nr 4 

Michalusa 6, 38-300 Gorlice 

przedmioty humanistyczne 

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 

95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. 

1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2011-2013. 

     Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 124. 

Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników: 

przedmiot łącznie poziom rozszerzony 

j. polski 124 0 

historia 0 0 

WOS 2 1 

 

 

 



język polski 

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 

95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. 

1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2011-2013. 

     Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 124. 

Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników: 

przedmiot łącznie poziom rozszerzony 

j. polski 124 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



przedmioty matematyczno-przyrodnicze 

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 

95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. 

1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2011-2013. 

     Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 124. 

Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników: 

przedmiot łącznie poziom rozszerzony 

matematyka 124 9 

biologia 21 0 

chemia 1 0 

fizyka 1 0 

geografia 10 0 

informatyka 0 0 

 

 

 

 

 



matematyka 

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 

95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. 

1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2011-2013. 

     Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 124. 

Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników: 

przedmiot łącznie poziom rozszerzony 

matematyka 124 9 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


