Wyniki egzaminu maturalnego 2019 – Podlascy
maturzyści są drudzy w kraju
Centralna Komisja Egzaminacyjna podała 4 lipca br. wstępne
informacje o wynikach egzaminu maturalnego. Świadectwo
dojrzałości uzyskało 80,5 proc. tegorocznych absolwentów
szkół ponadgimnazjalnych. Maturzyści z województwa
podlaskiego przeskoczyli średnia krajową o ponad trzy procent
– w naszym regionie egzamin dojrzałości zdało 83,6%. To drugi,
po Małopolsce najlepszy wynik w kraju.
– Tegoroczna zdawalność matur utrzymała się na bardzo podobnym
poziomie, jak w poprzednich latach. Widać więc, że poziom
trudności zadań egzaminacyjnych również jest na podobnym
poziomie – powiedział Minister Edukacji Dariusz Piontkowski
podczas konferencji w siedzibie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
na której zostały zaprezentowane wstępne wyniki egzaminu
dojrzałości.
Minister wyraził także zadowolenie z pozytywnego i spokojnego
przebiegu wszystkich egzaminów maturalnych. Zaznaczył, że już od
rana uczniowie i rodzice mogli sprawdzać wyniki matury, a system
został odpowiednio przygotowany na zwiększoną liczbę odwiedzin.
W całym kraju do egzaminów z wszystkich przedmiotów
obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu
maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło 247 230 tegorocznych
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących
i techników).
Egzamin dojrzałości pozytywnie zakończył się dla 80,5 proc.
tegorocznych maturzystów (199 056 osób), z czego w liceach
ogólnokształcących maturę zdało 86,4 proc. (135 000 osób), a w
technikach 70,5 proc. (64 056).

technikach 70,5 proc. (64 056).
W województwie podlaskim do egzaminów z wszystkich
przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej
egzaminu maturalnego przystąpiło 8 282 tegorocznych absolwentów
szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników).
Blisko 7 tys. osób może już odebrać świadectwa maturalne.
Do egzaminu poprawkowego w sierpniu przystąpi 12,9 proc.
maturzystów (31 883 osób), którzy nie zdali jednego przedmiotu.
Spośród absolwentów liceów to 8,9 proc. (13 970 osób), a
absolwentów techników – 19,7 proc. (17 913 osób). Egzaminu z
dwóch lub więcej przedmiotów nie zdało łącznie 6,6 proc.
tegorocznych maturzystów (16 291). W liceach odsetek ten wyniósł
4,7 proc. (7 382 osób), a w technikach – 9,8 proc. (8 909 osób).
W Podlaskiem do sierpniowej poprawki ma prawo przystąpić 923
uczniów.
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