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WSTĘP 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INFORMACJE O ZDAJĄCYCH 

 
 
 
W województwie śląskim do egzaminu maturalnego w maju 2015 przystąpiło 

40 389 osób1, w tym: 
 

 

 
Schemat 1. Przystępujący do egzaminu maturalnego w sesji majowej 

 

                                                                 
1 Liczba zdających, którzy przystąpili przynajmniej do jednego egzaminu w terminie majowym. 

30 753
(w tym 18 159 

zdających wg nowej 
formuły egzaminu oraz 

12 594 zdających wg 
starej formuły 

egzaminu)

absolwentów 
ubiegających się 

o świadectwo 
dojrzałości po raz 

pierwszy

4765

absolwentów z lat 
poprzednich 

ubiegających się 
o świadectwo 

dojrzałości po raz 
kolejny

4871

absolwentów z lat 
ubiegłych 

posiadających 
świadectwo 
dojrzałości 

i przystępujących 
do egzaminu po raz 

kolejny w celu 
podwyższenia wyniku 

lub zdania 
egzaminów 

z przedmiotów 
dodatkowych

 

Egzamin maturalny został przeprowadzony w szkołach ponadgimnazjalnych  
województwa śląskiego w dniach od 4 do 29 maja 2015 r.  



1. Informacje o zdających  

 

Wydział Badań i Analiz Strona 5 z 25 Informacje o wynikach 
 

 
 

Wykres 1. Procent zdających w sesji majowej w zależności od celu przystępowania do egzaminu 
 
 

W tabelach 1. i 2. przedstawiono liczbę wszystkich egzaminów z przedmiotów 
maturalnych w części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego zarówno 
przez absolwentów tegorocznych, jak i absolwentów z lat ubiegłych na poszczególnych 
poziomach w sesji majowej 2015 w województwie śląskim. 

 
 

Tabela 1. Liczba egzaminów w części ustnej w maju (wszyscy zdający) 
 

Przedmiot 

Stara formuła egzaminu Nowa formuła egzaminu 

bez 
określenia 
poziomu 

poziom 
dwujęzyczny 

bez 
określenia 
poziomu 

poziom 
dwujęzyczny 

Język polski 12 327  18014  

Język angielski 11 748 1 16 709 16 

Język francuski 24  142 54 

Język hiszpański 13  52 26 

Język niemiecki 1021  1018 9 

Język rosyjski 87  116  

Język włoski 11  48  
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Tabela 2. Liczba egzaminów na poziomach w części pisemnej w maju (wszyscy zdający) 
 

Przedmiot 

Stara formuła egzaminu Nowa formuła egzaminu 

poziom 
podstawowy 

poziom 
rozszerzony 

poziom 
dwujęzyczny
/ arkusz w j. 

obcym 

poziom 
podstawowy 

poziom 
rozszerzony 

poziom 
dwujęzyczny/ 

arkusz w j. 
obcym 

Język polski 13 343 351  18 045 3539  

Matematyka 17 250 1369  18 135 4827 81 

Język angielski 12 927 2098 1 16 820 9180 88 

Język francuski 36 9 1 121 121 54 

Język hiszpański 18 12  43 59 27 

Język niemiecki 1194 98  972 524 19 

Język rosyjski 109 4  107 61 2 

Język włoski 14 4  40 43  

Biologia 951 1440 2  4564 9 

Chemia 208 1319   2833 3 

Filozofia 17 8   84  

Fizyka i astronomia/Fizyka 521 68   1193  

Geografia 1160 157   3725 2 

Historia 197 130   1842 2 

Historia muzyki 4 2   78  

Historia sztuki 90 64   252  

Informatyka 214 100   257  

Język łaciński i kultura 
antyczna 

    19  

Wiedza o społeczeństwie 599 236   2729  

 

 

  



2. Informacje o absolwentach ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy  
2.1. Informacje o przystępujących 

 

 

Wydział Badań i Analiz Strona 7 z 25 Informacje o wynikach 
 

2. INFORMACJE O ABSOLWENTACH UBIEGAJĄCYCH SIĘ  
O ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI PO RAZ PIERWSZY  

 
 

2.1. INFORMACJE O PRZYSTĘPUJĄCYCH  

 
Po raz pierwszy do co najmniej jednego egzaminu maturalnego w maju 2015 r. 

przystąpiło 30 753 maturzystów (w tym 18 159 zdających wg nowej formuły egzaminu 
oraz 12 594 zdających wg starej formuły egzaminu) z 729 szkół zlokalizowanych w 77 
miejscowościach województwa śląskiego. 29 944 z nich (w tym 17 924 zdających wg 
nowej formuły egzaminu oraz 12 020 zdających wg starej formuły egzaminu) przystąpiło 
do wszystkich egzaminów obowiązkowych. 

 
Tabela 3. Absolwenci przystępujący do egzaminu w sesji majowej a położenie szkoły 
 

 Razem 
Stara formuła 

egzaminu 
Nowa formuła 

egzaminu 

Położenie szkoły 
Liczba 

zdających 
Liczba zdających Liczba zdających 

Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 17656 7002 10654 

Miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców 10801 4609 6192 

Miasto poniżej 20 tys. mieszkańców 1620 689 931 

Wieś 676 294 382 

   

Ogółem 30753 12594 18159 

 

 
 

Wykres 2. Zdający egzamin maturalny w sesji majowej w typach miejscowości  



2. Informacje o absolwentach ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy  
2.1. Informacje o przystępujących 
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Niemal 60% przystępujących do egzaminu maturalnego w województwie śląskim 
stanowili absolwenci liceów ogólnokształcących zdający egzamin maturalny w nowej 
formule. Największy odsetek zdających ukończył szkoły ponadgimnazjalne zlokalizowane 
w miastach liczących ponad 100 tysięcy mieszkańców.  
 

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych uzyskali prawo do zwolnienia 
z egzaminu w zakresie danego przedmiotu i uzyskania najwyższego wyniku (100% 
punktów), z wpisem na świadectwie informującym o posiadanym tytule laureata lub 
finalisty olimpiady przedmiotowej. Do OKE w Jaworznie napłynęły 123 zaświadczenia 
o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty. 

 
Tabela 4. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych2 
 

Przedmiot 
Liczba 

laureatów/finalistów 

język polski 9 

matematyka 6 

język angielski 6 

język francuski 10 

język hiszpański 7 

język niemiecki 6 

język rosyjski 5 

biologia 4 

chemia 3 

fizyka / fizyka i astronomia 2 

geografia 16 

historia 3 

wiedza o społeczeństwie 5 

historia sztuki 7 

historia muzyki 10 

informatyka 1 

język łaciński i kultura antyczna 4 

filozofia 19 

Ogółem 123 

                                                                 
2  Niektórzy z tegorocznych maturzystów złożyli zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty  

z kilku przedmiotów. 



2. Informacje o absolwentach ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy  
2.1. Informacje o przystępujących 
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2.2. WYNIKI EGZAMINU 

 
 
 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 
 

 
 

1. CZĘŚĆ USTNA 

 
 
Do co najmniej jednego egzaminu w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych 

przystąpiło 30 753 zdających egzamin po raz pierwszy3 w tym 18 159 zdających egzamin 
w nowej formule i 12 594 zdających egzamin w starej formule. 

 
 

 
 

Schemat 2. Przedmioty obowiązkowe zdawane w części ustnej 

 
  

                                                                 
3  Liczba obejmuje zdających, którzy przystąpili przynajmniej do jednego egzaminu w części ustnej  

i piszących arkusze standardowe w części pisemnej. Poniższe informacje dotyczą wyników tej grupy zdających. 

Część ustna

język polski

język obcy 
nowożytny

angielski

francuski

hiszpański

niemiecki

rosyjski

włoski



Przedmioty obowiązkowe – 1. Część ustna – 1.2. Języki obce nowożytne  
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1.1. JĘZYK POLSKI 

 

 
Schemat 3. Informacje o wynikach części ustnej z języka polskiego w sesji majowej 

 

 

Tak jak w ubiegłych latach, zdawalność egzaminu ustnego z języka polskiego jest 
wysoka. We wszystkich typach szkół i bez względu na formułę egzaminu zdawalność 
z języka polskiego w części ustnej przekroczyła 98%.  

 
 
 
 

  

• 29 944
• 17 924 egzamin w 

nowej formule

• 12 020 egzamin w 
starej formule

Przystąpiło po 
raz pierwszy do 
wszystkich 
wymaganych 
przedmiotów

• 67,04% 
egzamin w 
nowej formule

• 68,08% 
egzamin w 
starej formule

Wynik średni

• 98,18% razem

• 98,19% 
egzamin w 
nowej formule

• 98,17% 
egzamin w 
starej formule

Zdało
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1.2. JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE 

 
 
 

Języki obce nowożytne w części ustnej egzaminu obowiązkowego zdawało 30 260 
maturzystów w tym 18 015 zdających wg nowej formuły egzaminu i 12 245 zdających wg 
starej formuły egzaminu. 

 
 

 
Schemat 4. Zdający egzaminy obowiązkowe z języków obcych nowożytnych w części ustnej 

 

 
Wykres 3. Wyniki średnie uzyskane w części ustnej egzaminów z języków obcych nowożytnych zdawanych  

jako przedmioty obowiązkowe w sesji majowej – nowa formuła egzaminu 

Język obcy nowożytny

- nowa formuła egzaminu

angielski

16 727

francuski

124

hiszpański

43

niemiecki

975

rosyjski

106

włoski

40

Język obcy nowożytny

- stara egzaminu

angielski

11 229

francuski

13

hiszpański

6

niemiecki

923

rosyjski

70

włoski

4
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Wykres 4. Wyniki średnie uzyskane w części ustnej egzaminów z języków obcych nowożytnych zdawanych  

jako przedmioty obowiązkowe w sesji majowej – stara formuła egzaminu 
 
 
Tabela 5. Zdawalność egzaminów z języków obcych nowożytnych w części ustnej w sesji majowej – nowa 

formuła egzaminu 
 

Przedmiot 

Liczba zdających  

obecnych na 
wszystkich 

wymaganych 
egzaminach 

Zdali 

liczba procent 

Język angielski 16648 16302 97,9 

Język francuski 121 121 100,0 

Język hiszpański 43 43 100,0 

Język niemiecki 965 938 97,2 

Język rosyjski 105 103 98,1 

Język włoski 40 38 95,0 
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Tabela 6. Zdawalność egzaminów z języków obcych nowożytnych w części ustnej w sesji majowej – stara 
formuła egzaminu 

 

Przedmiot 

Liczba zdających  

obecnych na 
wszystkich 

wymaganych 
egzaminach 

Zdali 

liczba procent 

Język angielski 11020 10348 93,9 

Język francuski 13 11 84,6 

Język hiszpański 5 3 60,0 

Język niemiecki 907 858 94,6 

Język rosyjski 67 63 94,0 

Język włoski 4 4 100,0 

 
 

Najczęściej wybieranym językiem obcym nowożytnym zdawanym jako przedmiot 
obowiązkowy był język angielski. Taka tendencja utrzymuje się od kilku lat i jest 
charakterystyczna dla całego kraju. Drugim pod względem popularności językiem obcym 
jest język niemiecki. Podobnie jak w latach poprzednich zdający egzamin w nowej 
formule, najwyższe wyniki średnie w części ustnej osiągnęli z języka francuskiego, 
hiszpańskiego i włoskiego. 

Zdawalność egzaminów ustnych z języków obcych nowożytnych jest, jak każdego 
roku, bardzo wysoka. Najniższą zdawalność w części ustnej w tym roku odnotowaliśmy 
w przypadku języka hiszpańskiego zdawanego w starej formule egzaminu maturalnego. 
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2. CZĘŚĆ PISEMNA 

 
 
 

Do co najmniej jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej przystąpiło 
34 929 maturzystów, w tym 30 538 absolwentów zdających po raz pierwszy, piszących 
arkusze standardowe. Wśród tych ostatnich było 18 043 zdających egzamin w nowej 
formule oraz 12 495 zdających egzamin w starej formule. 

Egzamin obowiązkowy w części pisemnej był zdawany na poziomie 
podstawowym. 

 

 
Schemat 5. Liczba piszących arkusze standardowe w części pisemnej – nowa formuła egzaminu 

Schemat 6. Liczba piszących arkusze standardowe w części pisemnej – stara formuła egzaminu 

* Wybrany spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. 

  

Część pisemna

język polski

18 045 
zdających

język obcy 
nowożytny*

18 012 
zdających

matematyka

18 043 
zdających

Część pisemna

język polski

12 506 
zdających

język obcy 
nowożytny*

12 462 
zdających

matematyka

12 495 
zdających
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2.1. JĘZYK POLSKI 

 

 
Schemat 7. Informacje o wynikach części pisemnej z języka polskiego dla zdających po raz pierwszy 

w sesji majowej4 
 
 

 
  

                                                                 

4 Wynik średni dla piszących arkusze standardowe. 

• 29 944
• 17 924 egzamin w 

nowej formule

• 12 020 egzamin w 
starej formule

Przystąpiło po 
raz pierwszy do 
wszystkich 
wymaganych 
przedmiotów

• 67,5% egzamin 
w nowej 
formule

• 54,4% egzamin 
w starej 
formule

Wynik średni

• 98,7% razem

• 98,8% egzamin 
w nowej 
formule

• 98,5% egzamin 
w starej 
formule

Zdało
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2.2. JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE 

 
 
 
Do obowiązkowego egzaminu z języka obcego nowożytnego w części pisemnej  

na poziomie podstawowym przystąpiło 30 747 zdających egzamin po raz pierwszy, 
piszących arkusze standardowe. W tym 18 012 piszących egzamin w nowej formule oraz 
12 735 piszących egzamin w starej formule egzaminu maturalnego. 

 
 

 
 

 
Schemat 8. Zdający egzaminy obowiązkowe z języków obcych nowożytnych w części pisemnej, arkusz 

standardowy – nowa formuła egzaminu 
 
 

 

 
 

 
Schemat 9. Zdający egzaminy obowiązkowe z języków obcych nowożytnych w części pisemnej, arkusz 

standardowy – nowa formuła egzaminu 
 

 
 

Język obcy nowożytny

- nowa formuła egzaminu

angielski

16 735

francuski

121

hiszpański

43

niemiecki

968

rosyjski

105

włoski

40

Język obcy nowożytny

- stara formuła egzaminu

angielski

11 489

francuski

28

hiszpański

12

niemiecki

1121

rosyjski

78

włoski

7
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Wykres 5. Wyniki średnie uzyskane w części pisemnej egzaminów obowiązkowych z języków obcych 

nowożytnych piszących arkusze standardowe w sesji majowej – nowa formuła egzaminu 
 
 

 
 

Wykres 6. Wyniki średnie uzyskane w części pisemnej egzaminów obowiązkowych z języków obcych 
nowożytnych piszących arkusze standardowe w sesji majowej – stara formuła egzaminu 
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Tabela 7. Zdawalność egzaminów z języków obcych nowożytnych w części pisemnej w sesji majowej 

Przedmiot 

Wszyscy zdający Nowa formuła egzaminu 
Stara formuła egzaminu – 

tegoroczni absolwenci 

Liczba obecnych 
na wszystkich 
wymaganych 
egzaminach 

Odsetek 
sukcesów 

Liczba obecnych na 
wszystkich 

wymaganych 
egzaminach 

Odsetek 
sukcesów 

Liczba obecnych na 
wszystkich 

egzaminach 
obowiązkowych 

Odsetek 
sukcesów 

Język angielski 27673 95,1 16650 96,9 11023 92,3 

Język niemiecki 1872 94,2 965 99,0 907 89,2 

Język francuski 134 96,3 121 99,2 13 69,2 

Język hiszpański 48 97,9 43 100,0 5 80,0 

Język rosyjski 173 94,2 105 94,3 68 94,1 

Język włoski 44 97,7 40 97,5 4 100,0 

 
 

 

W tym roku najwyższe wyniki średnie na poziomie podstawowym egzaminu 
obowiązkowego uzyskali zdający język hiszpański w nowej formule egzaminu. Najniższą 
średnią wyników stwierdzono w przypadku języka francuskiego zdawanego w starej 
formule egzaminu przez bardzo niewielką liczbę zdających. 

Największy procent zdanych egzaminów odnotowaliśmy w przypadku języka 
hiszpańskiego (zdawało tylko 48 osób), najmniejszy – w przypadku języków rosyjskiego 
i niemieckiego przy nieporównywalnej liczbie zdających. 
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2.3. MATEMATYKA 

 

 
Schemat 10. Informacje o wynikach egzaminu z matematyki dla zdających po raz pierwszy w sesji 

majowej5 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

  

                                                                 

5 Wynik średni dla piszących arkusze standardowe. 

• 29 944
• 17 924 egzamin w 

nowej formule

• 12 020 egzamin w 
starej formule

Przystąpiło po raz 
pierwszy do 
wszystkich 
wymaganych 
przedmiotów

• 54,2% egzamin 
w nowej 
formule

• 43,9% egzamin 
w starej formule

Wynik średni

• 78,8% razem

• 82,5% egzamin 
w nowej 
formule

• 73,3% egzamin 
w starej formule

Zdało
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3. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2015 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 
(ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI) 

 
Maturzysta zdał egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej  

z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych  
do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. 
 
 
 
 

 
 
Tabela 8. Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w maju br. 

 

Wszyscy zdający 

w tym: 
absolwenci 

przystępujący do matury 

w nowej formule 

absolwenci 

przystępujący do matury 

w starej formule 

Liczba zdających, którzy przystąpili do 

wszystkich egzaminów obowiązkowych 29 944 100% 17 924 100% 12 020 100% 

w tym: 

osób, które zdały egzamin 22 655 75,7% 14 482 80,8% 8 173 68,0% 

osób, które mają prawo przystąpienia do 

egzaminu poprawkowego w sierpniu br. 
5 423 18,1% 2 638 14,7% 2 785 23,2% 

osób, które nie zdały egzaminu 

maturalnego z więcej niż jednego 

przedmiotu 

1 866 6,2% 804 4,5% 1 062 8,8% 

 
Tabela 9. Wydane świadectwa dojrzałości dla absolwentów zdających egzamin a położenie szkoły w sesji majowej 

Wielkość 
miejscowości 
(położenie) 

Wszyscy zdający Nowa formuła egzaminu 
Stara formuła egzaminu – 

tegoroczni absolwenci 

Liczba 
obecnych na 
wszystkich 

wymaganych 
egzaminach 

Odsetek 
sukcesów 

Liczba 
obecnych na 
wszystkich 

wymaganych 
egzaminach 

Odsetek 
sukcesów 

Liczba obecnych 
na wszystkich 
egzaminach 

obowiązkowych 

Odsetek 
sukcesów 

Miasto powyżej 100 
tysięcy 

17150 76,7 10526 82,6 6624 67,2 

Miasto od 20 tysięcy 
do 100 tysięcy 

10561 75,5 6109 79,4 4452 70,2 

Miasto do 20 tysięcy 1568 67,9 912 70,9 656 63,7 

Wieś 665 69,6 377 75,3 288 62,2 

Razem 29944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 

 

Największy odsetek maturzystów, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości, 
stanowią absolwenci liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin w nowej 
formule.  

W miastach liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców znalazł się największy 
odsetek osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości wśród zdających egzamin w nowej 
formule, natomiast w miastach poniżej 100 tysięcy mieszkańców odsetek ten był 
największy dla zdających egzamin wg starej formuły egzaminu maturalnego (grupę tę 
stanowią głównie absolwenci techników). 

Zdawalność egzaminu maturalnego dla 29 944 maturzystów ubiegających 
się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy i przystępujących do wszystkich 
egzaminów obowiązkowych (wszystkie typy arkuszy) w maju 2015 r. wyniosła 75,7%. 
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Mapa 1. Zdawalność egzaminu maturalnego w sesji majowej w procentach w powiatach województwa 
śląskiego – wszyscy zdający 
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Mapa 2. Zdawalność egzaminu maturalnego w sesji majowej w procentach w powiatach województwa 

śląskiego – nowa formuła egzaminu 
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Mapa 3. Zdawalność egzaminu maturalnego w sesji majowej w procentach w powiatach województwa 

śląskiego – stara formuła egzaminu 
 

W celu uporządkowania procentowej zdawalności egzaminu maturalnego 
zastosowano pięciostopniową skalę znormalizowaną: zdawalność w poszczególnych 
powiatach została uporządkowana rosnąco i podzielona na 5 grup zgodnie z zasadą –  
I grupa to 7% powiatów z najniższą zdawalnością, II grupa – 24%, III – 38%, IV – 24%,  
V – 7% powiatów z najwyższą zdawalnością. 
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Tabela 10. Zdawalność w poszczególnych powiatach województwa śląskiego w sesji majowej 

Powiat 

Wszyscy zdający Nowa formuła egzaminu 
Stara formuła egzaminu 
– tegoroczni absolwenci 

Liczba 
obecnych na 
wszystkich 

wymaganych 
egzaminach 

O
d

se
te

k 
su

kc
es

ó
w

 Liczba obecnych 
na wszystkich 
wymaganych 
egzaminach O

d
se

te
k 

su
kc

es
ó

w
 Liczba obecnych 

na wszystkich 
egzaminach 

obowiązkowych O
d

se
te

k 
su

kc
es

ó
w

 

będziński 495 75,2 383 78,6 112 63,4 

bielski 316 71,8 199 78,4 117 60,7 

Bielsko–Biała 2343 80,5 1307 87,1 1036 72,0 

bieruńsko – lędziński 295 75,3 132 80,3 163 71,2 

Bytom 1012 72,0 549 79,8 463 62,9 

Chorzów 1051 71,3 692 78,9 359 56,5 

cieszyński 1143 80,8 666 82,3 477 78,6 

Częstochowa 2918 75,8 1942 83,3 976 61,0 

częstochowski 88 65,9 51 74,5 37 54,1 

Dąbrowa Górnicza 929 80,7 657 84,2 272 72,4 

Gliwice 1669 77,1 981 83,2 688 68,3 

gliwicki 284 71,8 162 73,5 122 69,7 

Jastrzębie–Zdrój 726 69,6 417 64,0 309 77,0 

Jaworzno 616 68,8 326 79,4 290 56,9 

Katowice 2286 76,9 1550 81,3 736 67,5 

kłobucki 321 63,6 195 64,6 126 61,9 

lubliniecki 421 81,7 307 79,2 114 88,6 

mikołowski 527 76,3 323 86,4 204 60,3 

Mysłowice 298 81,9 194 93,3 104 60,6 

myszkowski 316 79,4 225 84,9 91 65,9 

Piekary Śląskie 155 73,5 82 84,1 73 61,6 

pszczyński 637 80,8 406 85,0 231 73,6 

raciborski 789 76,8 435 78,2 354 75,1 

Ruda Śląska 610 77,7 313 87,2 297 67,7 

rybnicki 80 65,0 35 65,7 45 64,4 

Rybnik 1420 76,0 750 82,7 670 68,5 

Siemianowice Śląskie 228 68,0 147 72,8 81 59,3 

Sosnowiec 1167 71,9 683 76,0 484 66,1 

Świętochłowice 144 64,6 140 63,6 4 100,0 

tarnogórski 1204 71,6 651 78,6 553 63,3 

Tychy 875 78,7 499 83,0 376 73,1 

wodzisławski 959 82,4 488 86,7 471 77,9 

Zabrze 985 74,1 650 79,4 335 63,9 

zawierciański 880 71,8 531 80,8 349 58,2 

Żory 536 75,9 271 78,2 265 73,6 

żywiecki 1221 71,2 585 69,6 636 72,6 

Razem 29944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 
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Dokonując  porównań należy uwzględnić liczbę przystępujących do egzaminu 
maturalnego w danym mieście czy powiecie, a także dominujący na danym obszarze typ 
szkoły  

Pozioma linia na wykresie odpowiada zdawalności egzaminu maturalnego  
dla wszystkich tegorocznych maturzystów ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz 
pierwszy i przystępujących do wszystkich egzaminów obowiązkowych, która wyniosła 
75,7%. 

 
 

Wykres 7. Zdawalność w powiatach województwa śląskiego w sesji majowej 

 

Zestawienie zdawalności w powiatach województwa śląskiego znajduje się tutaj. 

Zestawienie zdawalności w gminach województwa śląskiego znajduje się tutaj. 

Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu maturalnego 

przeprowadzonego w nowej formule z poszczególnych przedmiotów w powiatach 

województwa śląskiego dostępne są tutaj. 

Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu maturalnego 

przeprowadzonego w nowej formule z poszczególnych przedmiotów w gminach 

województwa śląskiego dostępne są tutaj. 

Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu maturalnego 

przeprowadzonego w starej formule z poszczególnych przedmiotów w powiatach 

województwa śląskiego dostępne są tutaj. 

Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu maturalnego 

przeprowadzonego w starej formule z poszczególnych przedmiotów w gminach 

województwa śląskiego dostępne są tutaj. 

 

http://oke.jaworzno.pl/wyniki/matura/2015_matura_zdawal_powiaty.pdf
http://oke.jaworzno.pl/wyniki/matura/2015_matura_zdawal_gminy.pdf
http://oke.jaworzno.pl/wyniki/matura/2015_matura_nowa_srednie_powiaty.pdf
http://oke.jaworzno.pl/wyniki/matura/2015_matura_nowa_srednie_gminy.pdf
http://oke.jaworzno.pl/wyniki/matura/2015_matura_stara_srednie_powiaty.pdf
http://oke.jaworzno.pl/wyniki/matura/2015_matura_stara_srednie_gminy.pdf

