
Matura w Kozienicach. Która szkoła osiągnęła 
najlepszy wynik? 

 
Egzaminy maturalne za nami. W piątek, 28 czerwca, 

we wszystkich polskich szkołach zostały ogłoszone wyniki 
tegorocznego egzaminu dojrzałości. Jak na tle kraju 
wypadli absolwenci z Mazowsza oraz z Kozienic?  
 
Jak informuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, 
łącznie do egzaminu maturalnego w maju 2013 roku przystąpiło 
51, 642 osób. Tegoroczni absolwenci, to 44, 528 osób, a 
pozostali maturzyści, to absolwenci z lat ubiegłych – 7, 114 osób. 
W tym miejscu należy zaznaczyć, że są to wstępne informacje, 
które nie uwzględniają osób zdających egzamin w terminie                                   foto:(źródło) Zespół Szkół nr 1 
 dodatkowym, w czerwcu tego roku.                                      
 
Postanowiliśmy dowiedzieć się jakie wyniki osiągnęły trzy kozienickie szkoły: I Liceum Ogólnokształcące 
im. S. Czarnieckiego, Zespoł Szkół nr 1 im. Legionów Polskich, a także w kozienicki oddział Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego. 
 
Jak informuje Ryszard Zając, dyrektor Zespołu Szkół nr 1, w tym roku w liceum, do egzaminu przystąpiły 
152 osoby, 1 z nich nie zdała, a 5 osób czeka poprawka w sierpniu. W technikum do egzaminu dojrzałości 
przystąpiło 130 osób, spośród których 3 osoby nie zdały, a 24 osoby będą pisały poprawkę. Dyrektor 
podkreśla, że ostateczne wyniki będą znane po sierpniowych egzaminach. 
 
Z kolei wśród uczniów Zakładu Doskonalenia Zawodowego, do egzaminu maturalnego przystąpiło 9 osób, 
ale zdała tylko jedna z nich, pozostałą ósemkę czeka poprawka. Najlepszym wynikiem może pochwalić 
się I Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego. Do matury przystąpiło w tym roku 139 osób, 
wszyscy zdali, a poprawkę napiszą dwie osoby. 
 
- Mam nadzieję, że we wrześniu powiemy: "Maturę zdało 100 % naszych uczniów" – mówi Ewa Malec, 
dyrektor szkoły i dodaje, że na głęboką analizę tych wyników musimy zaczekać do sierpnia. 
 
Dyrektor zwraca uwagę na to, że w tym roku uczniowie liceum uzyskali wysokie wyniki z matematyki. Z 
obserwacji szkolnych wynika również, że dzieje się tak kosztem przedmiotów humanistycznych, ponieważ 
uczniowie więcej czasu poświęcają na naukę pierwszego z wymienionych przedmiotów. 
 
 
Województwo mazowieckie 
 
Na terenie całego województwa, w liceach ogólnokształcących, maturę pisało 30, 747 osób, egzaminy 
zdało 27,436 osób, a poprawkę napisze 2,455 osób. W liceach profilowanych, do egzaminu dojrzałości 
przystąpiło 1,566 osób, z czego 948 osób zdało, a 397 czeka poprawka. 
 
W szkołach technicznych, do matury przystąpiło 10,745 osób, zdało 7,269 z nich, a poprawkę napisze 
2,348 uczniów. 
 
Czas na licea uzupełniające. W tym przypadku egzamin pisały 1,102 osoby, 334 zdały, a 406 napisze 
poprawkę. Natomiast w szkołach technicznych uzupełniających maturę pisało 368 osób, 104 z nich zdały, a 
108 napisze poprawkę 
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