
                                                    

         „Jagiełło” wciąż w formie!!! Dobre wyniki matur na 75-lecie!                            

     W tym roku minie 75 lat istnienia naszego Liceum. Przez tak długi okres wciąż 

utrzymujemy odpowiedni poziom, o czym świadczą  wyniki kolejnych pokoleń maturzystów.     

Wstępne informacje ukazały się już w prasie, tradycyjnie jednak dorzucamy nieco 

konkretnych danych odnoszących się do naszego LO. Pod uwagę bierzemy tylko szkoły 

licealne.  

W ząbkowickim ogólniaku przystąpili do matury wszyscy, którzy ukończyli szkołę, czyli 

133 osoby. Egzaminy za sobą ma 128 absolwentów, 4 uzyskało możliwość poprawienia 

niezdanego przedmiotu we wrześniu, jedna, niestety, dopiero w przyszłym roku. 

 

       I.ZDAWALNOŚĆ 

LO im. Władysława 

Jagiełły 

powiat ząbkowicki województwo 

dolnośląskie 

kraj 

97,0% 90,3% 81,1% 81,1% 

 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 

język polski 

LO im. Władysława 

Jagiełły 

powiat ząbkowicki województwo 

dolnośląskie 

kraj 

97,7% 93,0% 93,8% 94% 

 

matematyka 

LO im. Władysława 

Jagiełły 

powiat ząbkowicki województwo 

dolnośląskie 

kraj 

98,5% 94,1% 84,1% 85% 

 

język angielski 

LO im. Władysława 

Jagiełły 

powiat ząbkowicki województwo 

dolnośląskie 

kraj 

100% 97,2% 95,7% 95% 

 

język niemiecki 

LO im. Władysława 

Jagiełły 

powiat ząbkowicki województwo 

dolnośląskie 

kraj 

100% 100% 88% 91% 

 

 

 

 



 

II.ŚREDNIE WYNIKI 

język polski 

poziom LO im. 

Władysława 

Jagiełły 

powiat 

ząbkowicki 

województwo 

dolnośląskie 

kraj 

podstawowy 58,6% 55,0% 57,1% 56% 

rozszerzony 68,2% 67,4% 61% 60% 

 

matematyka 

poziom LO im. 

Władysława 

Jagiełły 

powiat 

ząbkowicki 

województwo 

dolnośląskie 

kraj 

podstawowy 67,2% 61,5% 58,0% 58% 

rozszerzony 45,2% 43,2% 42,6% 44% 

 

język angielski 

poziom LO im. 

Władysława 

Jagiełły 

powiat 

ząbkowicki 

województwo 

dolnośląskie 

kraj 

podstawowy 79,4% 75,7% 78,8% 77% 

rozszerzony 56,1% 55,4% 63,1% 62% 

 

język niemiecki 

poziom LO im. 

Władysława 

Jagiełły 

powiat 

ząbkowicki 

województwo 

dolnośląskie 

kraj 

podstawowy 83% 50,3% 59,2% 63% 

rozszerzony 56% 29,5% 59,4% 63% 

 

III. MIEJSCE POWIATU W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 

Co roku plasujemy się dość wysoko w tej klasyfikacji, ale tym razem mamy szczególny 

powód do zadowolenia: licea z powiatu ząbkowickiego okazały się bezkonkurencyjne! 

Zajęliśmy bowiem pierwsze miejsce w kategorii szkół licealnych! W łącznych wynikach z 

technikami jesteśmy na trzecim miejscu! 

      Gratulujemy Maturzystom – niełatwy był to rok szkolny, bo obfitował w niespodziewane 

wydarzenia. Przeżyliście chwile wyczekiwania, niepewności, a jednak zmobilizowaliście się i 

zamknęliście pewien etap w swoim życiu. Tym, którzy mają przed sobą poprawkowe 

egzaminy, życzymy połamania piór. Wierzymy, że dacie radę, no bo kto, jak nie Wy!  

         Zestawienia na podstawie danych z CKE i OKE  opracowała Jolanta Depczyńska 


