
Egzamin gimnazjalny 

EWD – część humanistyczna  

 
 

Dane za lata 2013-2015 

EWD - część humanistyczna 

górna granica prz. ufności 7.4 

oszacowanie punktowe 4.9 

dolna granica prz. ufności 2.5 

Średni wynik egz. - część humanistyczna 

górna granica prz. ufności 113.2 

oszacowanie punktowe 109.8 

dolna granica prz. ufności 106.5 

Liczba uczniów 74 

 

 

EWD – historia i wos 

 

 

 
 



Dane za lata 2013-2015 

EWD – historia i wos 

górna granica prz. ufności 8.3 

oszacowanie punktowe 5.5 

dolna granica prz. ufności 2.7 

Średni wynik egz. – historia i wos  

górna granica prz. ufności 113.5 

oszacowanie punktowe 109.9 

dolna granica prz. ufności 106.3 

Liczba uczniów 74 

 

EWD – język polski 

 

 
 

 

Dane za lata 2013-2015 

EWD – język polski 

górna granica prz. ufności 6.0 

oszacowanie punktowe 3.6 

dolna granica prz. ufności 1.2 

Średni wynik egz. – język polski  

górna granica prz. ufności 111.7 

oszacowanie punktowe 108.5 

dolna granica prz. ufności 105.3 

Liczba uczniów 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EWD – część matematyczno-przyrodnicza 

 

 
 

Dane za lata 2013-2015 

EWD – część matematyczno-przyrodnicza 

górna granica prz. ufności 5.8 

oszacowanie punktowe 3.5 

dolna granica prz. ufności 1.1 

Średni wynik egz. – część matematyczno- 

 przyrodnicza 

górna granica prz. ufności 112 

oszacowanie punktowe 108.3 

dolna granica prz. ufności 104.7 

Liczba uczniów 74 

 

 

EWD – przedmioty przyrodnicze: chemia, fizyka, biologia, geografia 

 

 



 

Dane za lata 2013-2015 

EWD – przedmioty przyrodnicze 

górna granica prz. ufności 7.4 

oszacowanie punktowe 4.7 

dolna granica prz. ufności 2 

Średni wynik egz. – przedmioty przyrodnicze  

górna granica prz. ufności 112.9 

oszacowanie punktowe 109.1 

dolna granica prz. ufności 105.4 

Liczba uczniów 74 

 

 

EWD – matematyka 

 

 
 

Dane za lata 2013-2015 

EWD – matematyka 

górna granica prz. ufności 5.1 

oszacowanie punktowe 2.6 

dolna granica prz. ufności 0.2 

Średni wynik egz. – matematyka 

górna granica prz. ufności 111.1 

oszacowanie punktowe 107.5 

dolna granica prz. ufności 103.8 

Liczba uczniów 74 

 

 

Źródło: www.ewd.edu.pl 

 

Jak interpretować trzyletnie wskaźniki EWD? 

 
Opracował: Damian Krawczyk 

 

http://gimnazjum.ewd.edu.pl/index.php?str=wyniki&tszk=gimn.&idszk=21192
kulon-majkut.pdf

