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Tłoczno było we wtorek przed szkołami i w delegaturze kuratorium. I choć w prawie każdej
szkole był ktoś, kto oblał , w wielu wyniki udało się poprawić

Honorata Dziwisz, dyrektorka Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu, nie mogła się doczekać i paczkę z wynikami otworzyła już
na korytarzu radomskiej delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, gdzie odbierano świadectwa.

- Na 161 zdających, mamy 158 świadectw! Nie wiem jeszcze, ile jest w tym aneksów, czyli ilu uczniów z tej liczby będzie się
poprawiać w sierpniu, ale to i tak dobry wynik - mówiła zaraz po odebraniu wyników. Z kolei Wiesława Zielonka, dyrektorka
wareckiego liceum, przyjechała z kolegą. - To zbyt poważne dokumenty, żeby jechać po nie samemu, dlatego zabrałam
obstawę - śmiała sięprzed odebraniem wyników. 96 proc. maturzystów z tej szkoły egzamin zdało.

Choć na dokładną analizę przyjdzie jeszcze czas, bo na razie dyrektorzy rzucili tylko okiem na świadectwa, to wielu z nich już
wie, że jest lepiej.

- Pierwsza i najważniejsza rzecz: osoby z orzeczeniami zdały wszystkie. Są to osoby niedowidzące, niedosłyszące i z innymi
problemami, ale wszyscy maturę zaliczyli i to z dobrym wynikiem - mówi Wiktor Karoń, dyrektor X LO, gdzie są klasy
integracyjne. Na 90 uczniów nie zdały cztery osoby. - Nie zaliczyły po jednym przedmiocie, więc będą mogły się poprawiać w
sierpniu - zaznacza Karoń.

- Jest nieźle, niektórzy wychowawcystwierdzili nawet, że w kilku przypadkach poszło lepiej, niż się spodziewali - mówi Elżbieta
Bocheńska , dyrektorka "Staszica".

- Dopiero oglądam wyniki, ale z tego, co widzę, jest dobrze. Dobre wyniki są z egzaminów rozszerzonych, a tęwersję matury
zdawało u nas wielu uczniów - komentowała na gorąco Anna Łapieniecka, dyrektorka II LO.

Dużo lepsze wyniki niżprzed rokiem są też w IV LO. Tam zadowoleni mogą być nie tylko tegoroczni abiturienci , ale także ci z
lat ubiegłych. - Wszyscy maturzyści z ubiegłych lat, którzy w tym roku pisali egzamin jeszcze raz, bo chcieli poprawić swój
wynik, osiągnęli cel - cieszyła sięBożena Szulczyk, dyrektorka IV LO.

Trochę gorzej niż przed rokiem poszło w IX LO. - Jedna osoba nie zdała z dwóch przedmiotów, to przykre, zwłaszczaże w
ubiegłym roku takiej osoby nie mieliśmy. Wszyscy trzymaliśmy kciuki ze tę uczennicę, ale, niestety , nie udało się - mówi
Krystyna Korneta, dyrektorka "Słowackiego".

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 ze 108 uczniów egzamin zdało 95, osiem będzie siępoprawiać w sierpniu, a
czterech oblało więcej niż jeden przedmiot. - To i tak lepiej niżw 2008 r ., bo wtedy nie zdało ponad 20 osób. Trzeba brać też
pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego, z jakim uczniowie do nas przychodzą. Patrząc na nie, widać, że włożyliśmy w
przygotowanie uczniów sporo pracy - mówi Andrzej Nowak, dyrektor ZSO nr 4.

Teraz ci, którzy nie zdali jednego przedmiotu, mają siedem dni na zgłoszenie w szkole chęci poprawiania egzaminu.

Jak poszłow liceach?

Wszyscy zdali w "Katoliku". W I LO im. Mikołaja Kopernika zdało 135 tegorocznych maturzystów, poprawkę w sierpniu będzie
miało pięć osób; w II LO im. Marii Konopnickiej zdało 195, poprawka - sześć osób; w III LO im. Dionizego Czachowskiego
zdało 237 osób, poprawka - trzy osoby; w IV LO im . Tytusa Chałubińskiego zdało 268 osób, dwie się mają poprawiać ; w V LO
im . Romualda Traugutta zdało 259 osób, poprawiać w sierpniu będzie się sześć; w VII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
zdało 177 osób, poprawkę w sierpnia ma zdawać 12, więcej niż jednego przedmiotu nie zdały trzy osoby; w VIII LO im. Jana III
Sobieskiego zdało 136 osób, a poprawiać się będzie 13; w IX LO im . Juliusza Słowackiego zdało 131 osób, poprawka - pięć
osób, jedna nie zdała więcej niż jednego przedmiotu; w X LO im . Stanisława Konarskiego zdało 86 uczniów, poprawkę w
sierpniu będzie miało czterech uczniów; w Zespole Szkół im . Stanisława Staszica zdało 111 osób, ośmiu ma siępoprawiać
latem, jedna nie zdała z więcej niż jednego przedmiotu, a jedna nie przystąpiła do egzaminu; w Zespole Szkół
Ogólnokształcących im. Jana Kochanowskiego zdało 195 osób, poprawka - dwie osoby; w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 4 egzamin zdało 95 uczniów, ośmiu będzie się poprawiać w sierpniu, a czterech oblało więcej niż jeden przedmiot.

Matura w liczbach

Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do matury przystąpiło w całym kraju 426 171 osób. Z tego 93 proc. to tegoroczni
maturzyści .

Zdawalność wśród tegorocznych absolwentów wyniosła 81 proc., jeśli wziąćpod uwagę wszystkich przystępujących do
egzaminu - 78 proc. Najlepiej poszło uczniom liceów ogólnokształcących (świadectwo otrzymało 90 proc. absolwentów). Zdało
65 proc. tych, którzy w tym roku skończyli liceum profilowane, 70 proc. tegorocznych absolwentów techników, 31 proc.
absolwentów techników uzupełniających i 41 proc. absolwentów liceów uzupełniających.

Zdali wszyscy, którzy postanowili zmierzyć się z rozszerzonym egzaminem z filozofii, podstawową łaciną, podchodzący do
testu z wiedzy o tańcu oraz osoby zdające rozszerzoną wersję egzaminu z języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego,
hiszpańskiego i włoskiego.

Co o egzaminie dojrzałości mówiąmaturzyści?

Monika Dusińska, III LO im. Dionizego Czachowskiego

Nie jestem zadowolona z wyniku z polskiego. Dużo się uczyłam, a uzyskałam na maturze rozszerzonej 58 proc. Szczególnie
jednak zależało mi na WOS-ie. Sądzę, że 78 proc., jakie otrzymałam z tego przedmiotu, wystarczą, abym dostałam sięna
prawo na KUL-u. Jednak abym mogła spać spokojnie, powinnam mieć powyżej 80 proc.

Lepsze były chyba stare matury. Wtedy nauczyciel sprawdzał wiedzę i sposób myślenia ucznia. Teraz weryfikuje się tylko to,
czy udało się nam zmieścićw kluczu odpowiedzi .

Barbara Stachowicz, V LO im . Romualda Traugutta

Jestem bardzo zadowolona z wyników. Byłam negatywnie nastawiona, bo zawsze lepiej miło się rozczarować, niż liczyć na
zbyt dobry wynik. Szczególnie cieszy mnie 75 proc. z rozszerzonego angielskiego. W planach mam studiowanie anglistyki na
KUL-u, a wyniki wróżą dobrze. Moim priorytetem są jednak czwartkowe egzaminy w łódzkiej Filmówce. Chcę się dostaćna
organizację produkcji filmowej. Z tego, co wiem, jest pięćosób na miejsce, ale tak do końca nie wiadomo, ile osób ostatecznie
przyjmą. Studiowanie w tej uczelni byłoby spełnieniem marzeń z dzieciństwa. W tym roku moje pasje i działalność społeczna
zajmowały mi trochę czasu. Cieszę się jednak bardzo, że nie przeszkodziło mi to w nauce i uzyskaniu dobrych wyników na
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Ogólnie cała matura była średnio trudna. Bardzo dobrze przygotowałanas do egzaminu polonistka . Nie rozwiązywaliśmytylko
testów, ale pisaliśmy bardzo dużo wypracowań. Psorka dobrze tłumaczyła, ale też wiele od nas wymagała. W czasie
przygotowań do matury nie opierałam się na opracowaniach. Książki czytałam bardzo chętnie . Chyba jako jedyna w klasie
przeczytałam "Krzyżaków".

Marcin Sałek, Zespół Szkół Budowlanych im . Kazimierza Wielkiego

Takich wyników się spodziewałem. Z języka polskiego na poziomie podstawowym56 proc., z niemieckiego 86 proc., a z
chemii 82 proc.

Ja byłem w tej specyficznej sytuacji, bo miałem rok przerwy. W ubiegłym roku nie mogłem podchodzić do matury, bo
musiałem zdawać egzamin komisyjny. Do matury przygotowywałem się sam, nie pomagał mi żaden nauczyciel ani
korepetytor . Mam nadzieję, że uzyskane punkty wystarczą, aby dostać sięna budownictwo na Politechnikę Świętokrzyską.

Agnieszka Kępka , Karolina Stasia
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