Rewelacyjny wynik egzaminów. Ursynów najlepszy z 7
przedmiotów
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Znamy wyniki egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnego. Uczniowie z Ursynowa wypadli
rewelacyjnie. Zajęli pierwsze miejsce w Warszawie w aż siedmiu przedmiotach. Szczególnie
dobrze poradzili sobie z testami z języka angielskiego i polskiego.
Tegoroczne egzaminy były wyjątkowo stresujące dla uczniów i ich rodziców, a także dla szkół.
Terminy zbiegały się ze strajkiem nauczycieli. Ostatecznie udało się przeprowadzić testy o czasie, a
uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze. Na szczęście o wyniku egzaminów nie decydowały ostatnie
miesiące nauki, a całe lata. Patrząc na rezultaty możemy śmiało powiedzieć, że Ursynów wiedzie
prym wśród warszawskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Najlepsi w Warszawie
Nasi gimnazjaliści spisali się na medal. Średni wynik z matematyki to 60%, z przyrody 62%, a
języka angielskiego 89%. Najlepszy średni wynik w skali Warszawy - 100% - został osiągnięty przez
uczniów z Ursynowa z języka francuskiego.
Ursynowscy uczniowie, kończący szkołę podstawową pisali testy z pięciu przedmiotów, z czego aż z
trzech znaleźli się na pierwszym miejscu. Okazali się najlepsi w Warszawie z języka polskiego ze
średnim wynikiem 80%, matematyki 68% i angielskiego 85%. Jedynie z języka niemieckiego 79% i
rosyjskiego 84% osiągnęli niższe wyniki niż ich koledzy z innych dzielnic.

Nauczyciele dumni ze swoich uczniów
– Jesteśmy zadowoleni, bardzo nas cieszą te rezultaty. Klasa integracyjna osiągnęła bardzo dobre
wyniki, mamy w niej chłopca, który zdobył 100% z matematyki i dziewczynkę ze 100% z j. polskiego
– mówi Joanna Skopińska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 330 z oddziałami integracyjnym przy
ul. Mandarynki.
Także dyrekcja z SP 16 z Wilczego Dołu jest dumna z osiągnięć swoich uczniów. – Nasz wynik jest
naprawdę dobry i liczymy na to, że uczniowie znajdą miejsca w wymarzonych liceach – mówi Justyna
Perkuszewska-Staniszewska wicedyrektor szkoły.
Uczniom "Halika" najlepiej poszedł język angielski – 32% ze 107 zdających uzyskało wynik równy lub
wyższy 97%, a aż 12 osób zdobyło 100%. Także matematyka, która w skali całej Warszawy wypadła
średnio, poszła uczniom z Kabat dobrze - 13% zdających osiągnęło z matematyki 97% lub więcej, a 6
osób zdobyło 100%. Rezultaty z języka polskiego także cieszą - 6,5% uczniów napisało dobrze 97%
egzaminu lub więcej, a jedna osoba miała 100% poprawnych odpowiedzi.
Teraz, po ogłoszeniu wyników egzaminów rusza kolejny etap rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych. Z takimi rezultatami nasi uczniowie mogą być spokojni, startując do
najlepszych liceów w Warszawie.
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