
 

Egzamin ósmoklasisty 

Wysoki wynik naszych ósmoklasistów na egzaminie 2020r. 

 

"Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć..." - 

Janusz Korczak 

 

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrazowie z satysfakcją pragnie poinformować o 

uzyskanym przez uczniów klasy ósmej WYSOKIEGO wyniku egzaminu na zakończenie szkoły 

podstawowej, tj. 58,05 %.  

Ze względu na panującą w kraju, jak i na świecie sytuację pandemii koronawirusa egzamin w 

tym roku odbył się w terminie późniejszym, niż pierwotnie planowano. Na dodatkowe 

podkreślenie zasługuje również fakt, że przygotowania do egzaminu odbywały się w innej 

formie niż tradycyjna, stacjonarna – w formie nauki zdalnej, online. Zarówno przygotowania 

jak i sam przebieg egzaminu obwarowane były reżimem sanitarnym, wymagało to wiele 

wyrzeczeń i zrozumienia ze strony uczniów, rodziców, nauczycieli.   

Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzony w formie pisemnej. Każdy uczeń ósmej klasy 

przystąpił do egzaminu z następujących przedmiotów, tj.  

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Język obcy nowożytny (j.angielski) 

Zadania we wszystkich arkuszach miały na celu sprawdzenie, w jakim stopniu uczniowie 

opanowali wymagania ogólne i szczegółowe z zakresu trzech ww. przedmiotów 

egzaminacyjnych – określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu 

edukacyjnego. 

 W Publicznej Szkole Podstawowej w Obrazowe przystąpiło do egzaminu 23 uczniów klasy 

ósmej. Średni wynik uczniów szkół z gminy Obrazów jest na tyle wysoki, że pozwolił zająć 

PIERWSZE miejsce w powiecie sandomierskim, z czego bardzo się cieszymy. tj. 56 %. Wynik 

ten pozwolił szkołom z gminy Obrazów zająć dziewiątą pozycję  w województwie 

świętokrzyskim. 



 

Oto zestawienie wyników egzaminu: 

 PSP 
 Obrazów 

Powiat 
sandomierski 

Gmina 
Obrazów 

Województwo 
świętokrzyskie 

Cała Polska 

j.polski 63% 55% 61% 59% 59% 

matematyka 53% 42% 52% 46% 46% 

j.obcy 
(j.angielski) 

59% 49% 55% 52% 54% 

 

 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że uczeń PSP Obrazów – Kewin Wojtas – dwukrotny finalista 

z wojewódzkich konkursów przedmiotowych– matematyka, fizyka - uzyskał wynik z 

egzaminu z matematyki 100%! J. angielski – 97%, j.polski – 84%. BRAWO! 

Duża grupa uczniów z tejże klasy uplasowała się w czołówce uzyskanego wysokiego wyniku, 

tj. Magdalena Zdyb, Maria Wójcik, Grzegorz Świątański ,Tomasz Płaza, Natalia Trznadel, 

Patryk Wojtas, Aleksandra Bysiak. 

 

Serdecznie dziękuję całemu gronu pedagogicznemu za ogrom pracy włożony w 

przygotowanie uczniów do egzaminy oraz dalszej edukacji w szkole średniej. 

W szczególności podziękowania kieruję w stronę nauczycieli uczących przedmiotów 

egzaminacyjnych, tj.: 

Pani Annie Chuchnowskiej – j.polski, wychowawca, 

Pani Marzannie Bączkowskiej – matematyka, 

Pani Justynie Boś – j.angielski. 

Gorąco dziękuję uczniom za dużą motywację do nauki mimo niecodziennych warunków w 

jakich się ona odbywała. 

Rodzicom dziękuję za wyrozumiałość i aktywne włączenie się w proces przekazywania 

wiedzy. 

Wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do egzaminu, wychowawcy – 

serdecznie dziękuję i gratuluję tak wysokiego wyniku z egzaminu. 

 

 

         Życzę dalszych sukcesów! 

 

 

          Z poważaniem 

          Dyrektor Szkoły 

          Dorota Kiliańska 

 

 


