
www.poznan.gazeta.pl
Poznań 1 Ranking liceów 3

www.wyborcza.pl 1 Gazeta Wyborcza 1 Wtorek 21 kwietnia 2009

PO

NA TA LIA MA ZUR

Są w Po zna niu li cea, do któ rych przy -
cho dzą gim na zja li ści ze świet ny mi
świa dec twa mi i wy ni ka mi te stów,
a na u czy cie le po tra fią z nich wy cis -
nąć jesz cze wię cej. Ale są i ta kie szko -
ły, w któ rych pra co wać z mło dzie żą
pew nie moż na by wię cej i le piej. 

Aby się o tym prze ko nać – w po -
ro zu mie niu z wy dzia łem oświa ty
Urzę du Mia sta – ob li czy liś my tzw.
efek tyw ność na u cza nia. Po pier wsze,
pod uwa gę wzię liś my śred nią licz bę
pun któw, z któ ry mi ucznio wie przy -
szli do li ce um. To pun kty za świa dec -
two i za test gim na zjal ny. Po dru gie
– śred ni wy nik ma tu ry. Tu po ja wia
się pew ne „ale”: ide al na by ła by bo -
wiem sy tu a cja, w któ rej uda ło by się
po rów nać je dy nie wy ni ki eg za mi nu
gim na zjal ne go z wy ni ka mi pi sem -
nych ma tur (oba te eg za mi ny są ta -
kie sa me dla mło dzie ży w ca łym kra -
ju i oce nia ne są po za szko łą). Jed nak
wię kszość po znań skich ogól nia ków
nie dys po no wa ła już wy ni ka mi eg -
za mi nów gim na zjal nych swo ich ma -
tu rzy stów z 2008 r. Dla te go – ko rzy -
sta jąc z moż li wo ści kom pu te ro we -
go na bo ru do szkół po nad gim na zjal -
nych i po mo cy wy dzia łu oświa ty – ze -
bra liś my pun kty, z któ ry mi ubieg ło -
rocz ni ma tu rzy ści przy szli do swo -
ich li ce ów.

Prze cięt ny gim na zja li sta w 2005 r.
przy cho dził do po znań skie go li ce -
um ze 120,8 pkt (na 200 mak sy mal -
nie moż li wych do uzy ska nia). Prze -
cięt ny ma tu rzy sta w 2008 r. uzy ski -
wał śred nią z ma tu ry – 66,7 proc.
(przy uwzględ nie niu, że wy nik z ma -
tu ry roz sze rzo nej mno ży my ra zy
1,5).

Jak czy tać ta be lę?
Weź my ja ko przy kład VIII LO.
W 2005 r. gim na zja li sta, któ ry do stał
się do tej szko ły, przy no sił prze cięt -
nie 160,2 pkt – czy li 132,6 proc. po znań -
skiej śred niej. Po trzech la tach zda -
wał eg za min doj rza ło ści – prze cięt nie
na 89,9 proc. Ten wy nik „na wyj ściu”
sta no wi 134,7 proc. po znań skiej śred -
niej. Róż ni cę mię dzy wy ni kiem „na
wej ściu” i tym „na wyj ściu” po ka zu -
je my w osta t niej ko lum nie ta be li. I to
właś nie na zwa liś my efek tyw no ścią
na u cza nia. W przy pad ku VIII LO jest
to licz ba do dat nia – to zna czy, że na -
u czy cie le in ten syw nie pra co wa li
z ucznia mi. 

W XXIII LO przy Zes po le Szkół
Odzie żo wych ze szło rocz ny ma tu -
rzy sta zda wał eg za mi ny prze cięt -
nie na 59,4 proc. To mniej niż prze -
cięt ny po znań ski wy nik – 89,1 proc.
miej skiej śred niej. Za u waż my jed -
nak, że do szko ły tej przy cho dzi li
ucznio wie z 96,5 pkt po gim na zjum

– a to tyl ko 79,9 proc. po znań skie go
prze cięt ne go wy ni ku. Do li ce um przy
ZSO ła two się by ło do stać. Ale przez
ko lej ne trzy la ta i ucznio wie, i na u -
czy cie le wkła da li spo ro pra cy w to,
by wy nik ma tu ry był jak naj lep szy.
I od chy le nie od śred niej zma la ło – na
ko rzyść szko ły.

Jed ni w gó rę, in ni w dół
Ale są też li cea, w któ rych od chy le nie
zmie ni ło się na nie ko rzyść. I wy nik 
tzw. efek tyw no ści na u cza nia w osta t -
niej ko lum nie ta be li jest ujem ny. Wtych
szko łach na mi nu sie ucznio wie mie li
praw do po dob nie tro chę wię cej lu zu.
Wi dać to wy raź nie w gru pie pier wszej,
gdzie zna laz ły się li cea, do któ rych do -
stać się naj trud niej. Ucznio wie „Mar -
cin ka”, „Ma ryn ki”, „dwój ki”, „trój ki”,
„szóst ki”, „ósem ki” i „szes nast ki” zda -
li ma tu rę w 2008 r. znacz nie po wy żej
prze cięt nej. Licz by su ge ru ją jed nak, że
przy naj mniej część spoś ród nich stać
by ło by na wię cej. 

Za sta na wia gru pa dru ga. Do
„czwór ki”, „piąt ki”, „sió dem ki”, „dzie -
wiąt ki” i „dzie siąt ki” przy cho dzą
ucznio wie z bar dzo do bry mi wy ni ka -
mi po gim na zjum. Je śli jed nak ze sta -
wi my wy ni ki ich ma tur z miej ską śred -
nią, oka zu je się, że świet ny wy nik z te -
stu gim na zjal ne go i świa dec twa ukoń -
cze nia tej szko ły nie ła two jest po wtó -
rzyć.

Gru pa trze cia to szko ły, w któ rych
wy nik „na wej ściu” naj bliż szy jest po -
znań skiej śred niej. W tej gru pie naj le -
piej so bie ra dzą XV LO i XXV LO.
Przyj mu ją cą po nad prze cięt nych
uczniów „sie dem nast kę” koń czą cał -
kiem prze cięt ni ma tu rzy ści. 

Gru py wy o dręb ni liś my na pod sta -
wie śred niej licz by pun któw, ja ką mu -
siał mieć gim na zja li sta, by do stać się
do li ce um (szcze gó ło we prze dzia ły
pun któw – w ram ce). W dwóch osta t -
nich gru pach zna laz ły się szko ły, któ -
re nie sta wia ją gim na zja li stom ogrom -
nych wy ma gań przy wstę pie. Ale gdy
już ucznio wie do wy bra nych li ce ów
się do sta ną – na u czy cie le nie poz wa -
la ją im na le ni stwo. O tym świad czyć
mo że m.in. świet ny wy nik XXXV LO
(choć tu mu si my pod kre ślić, że spoś -
ród 43 uczniów przy ję tych do szko ły
w 2005 r. ma tu rę po trzech la tach pi -
sa ło za led wie 28).

Uwa ga! Po mi nę liś my w ze sta wie -
niu kla sy dwu ję zycz ne i tę z mię dzy -
na ro do wą ma tu rą, do któ rych trze ba
zda wać do dat ko wy eg za min (są ta kie
m.in. w: „Mar cin ku” – fran cu sko ję -
zycz na, VII LO – nie miec ko ję zycz na
czy II LO – z mię dzy na ro do wą ma tu -
rą). Do dat ko we pun kty za ten wstęp -
ny test za wy ża ły by wy nik szko ły na
wej ściu. Szkół nie pub licz nych nie ob -
ję liś my oce ną efek tyw no ści na u cza -
nia. 1

Jak uczą
po znań skie 
ogól nia ki
Ła mie my ste re o ty py. W świet nych li ce ach 
nie trze ba pra co wać z ucznia mi, wy star czy 
im nie prze szka dzać? Nie praw da
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11 Tzw. efek tyw ność na u cza nia pre zen tu je my w pię ciu gru pach: pier wsza to szko ły, któ re przy cią ga ją ab sol wen tów
gim na zjów z naj lep szy mi wy ni ka mi; pią ta – to szko ły przyj mu ją ce tych z wy ni ka mi naj słab szy mi. Gru py te wy dzie li -
liś my na pod sta wie śred niej licz by pun któw po gim na zjum, z ja ki mi ucznio wie by li przyj mo wa ni do ogól nia ków
(przedziały punktowe podajemy obok każdej grupy).  W po szcze gól nych gru pach nie ma rów nej licz by szkół, pod sta -
wą po dzia łu na pięć grup by ły bo wiem za sa dy sta ty sty ki. 

GRU PA 1: 145,5 I WIĘ CEJ
LO liczba przyjętych średnia liczba wynik szkoły średni wynik maturalny

uczniów w 2005 r. punktów za egzamin na wejściu matur w 2008 r. wynik nauczania
gimnazjalny w stosunku (poziom podstawowy szkoły w proc. (w proc.)
i świadectwo do wszystkich szkół i poziom rozszerzony) w stosunku
uczniów przyjętych (120,8 pkt do wszystkich szkó
do LO to 100 proc.) (66,7 to 100 proc.)

I 150 157,2 130,2 92,3 138,3 8,1

MM 211 163,6 135,4 95 142,4 7,0

II 153 157,5 130,4 89,2 133,7 3,3

VIII 259 160,2 132,6 89,9 134,7 2,1

VI 246 151 125 81,9 122,7 -2,3

III 214 148,2 122,7 80,1 120 -2,7

XVI 86 147,3 121,9 79,2 118,7 -3,2

GRU PA 2: 132,6-145,5

X 213 134,8 111,6 72,9 109,3 -2,3

V 293 143 118,4 76,7 114,9 -3,5

VII 153 143,5 118,8 76,5 114,6 -4,2

IX 216 137,7 114 72,9 109,3 -4,7

IV 244 140,6 116,4 73,2 109,7 -6,7

GRU PA 3: 106,8-132,6

XV 107 131,8 109,1 74,7 111,9 2,8

XXV 186 121,4 100,5 68,9 103,2 2,7

XII 215 126,1 104,4 67,4 101 -3,4

XI 245 129 106,8 68 101,9 -4,9

XXXII 90 129,1 106,9 66,7 99,9 -7,0

XVII 183 127,1 105,2 65,4 98 -7,2

XIV 233 118,7 98,2 60,3 90,4 -7,8

GRU PA 4: 94-106,8

XXIII 60 96,5 79,9 59,4 89 9,1

XIX 120 96,2 79,6 58,2 87,2 7,6

XVIII 111 95,9 79,4 54,9 82,3 2,9

XX 285 98,5 81,6 56,3 84,4 2,8

XXXIV 54 95,6 79,1 53,1 79,6 0,5

XXVI 120 102,3 84,7 56,3 84,4 -0,3

XXI 113 101,3 83,9 55 82,4 -1,5

ZSMS 119 105,9 87,7 53,7 80,5 -7,2

XXII 95 94,1 77,9 46,2 69,2 -8,7

GRU PA 5: 94 I MNIEJ

XXXV 43 83,3 69 68,1 102 33,0

XXIV 128 90,5 74,9 56 83,9 9,0

XXVIII 108 91,8 76 51,6 77,3 1,3

XXIX 47 84 69,5 46,7 70 0,5

XXX 76 82,2 68,1 35,5 53,2 -14,9

efektywność


