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Sprawdzian po szkole podsta-
wowej, przez ekspertów określany
jako trudny, zdominowały zadania z
matematyki i przyrody. W naszej
gminie najlepiej napisali go ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Kąkole-
wie. Ich wynik - 23,9 p. Kąkolewscy
szóstoklasiści uplasowali się na dru-
gim miejscu w powiecie leszczyń-
skim.

Najwyższy wynik ze spraw-
dzianu uzyskały Weronika Kosmal-
ska i Matylda Hołoga – 38 p. (max
40 p.). (tabela 1)

Egzamin gimnazjalny w kwietniu
2009 roku pisali trzecioklasiści z

Wyniki sprawdzianu i egzaminu
Wakacje właśnie dobiegły końca, wypoczęci uczniowie i nau-
czyciele wracają do swych szkolnych obowiązków. W tym
szczególnym czasie podajemy do wiadomości wyniki ze-
wnętrznych badań wiedzy i umiejętności – sprawdzianu po
szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego - uczniów
szkół naszej gminy uzyskane w roku szkolnym 2008/2009.

Osiecznej i Kąkolewa. Po raz pierw-
szy składał się on z trzech części:
humanistycznej, matematyczno –
przyrodniczej i językowej. W każdej
z nich najwyższy wynik uzyskali
uczniowie (dziś już absolwenci) z
Kąkolewa. (tabela 2)

Największą liczbę punktów
uzyskali:

- w części humanistycznej:
Maria Magdalena Lester – 49 p.
(max 50 p.),

- w części matematyczno-przy-
rodniczej: Mateusz Klupś i Michał
Sobański 49 p.,

- w części językowej: Kamil Pra-

łat – 50 p.
Warto porównać wyniki gimnaz-

jalistów naszej gminy z wynikami ich
rówieśników.

Obszar część humanistyczna
część matematyczno-przyrodnicza
część językowa

- powiat leszczyński 30, 71 p.
26, 01 p. 32, 48 p.

- woj. wielkopolskie 31, 04 p.
25, 65 p. 32, 95 p.

- kraj 31, 17 p. 25, 56 p. 33, 03
p.

- miasto Leszno 32, 73 p. 27,

20 p. 36, 97 p.
Serdecznie gratulujemy wszyst-

kim uczniom, nauczycielom i rodzi-
com. Dziękujemy za wielo-
miesięczną wytężoną pracę, która
zaowocowała bardzo dobrymi re-
zultatami. Oby wyniki tegorocznych
badań zewnętrznych nie były słab-
sze.

Wszystkiego dobrego w nowym
roku szkolnym.

NAJLEPSZY UCZEŃ

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

PODCZAS PRACY
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