
WYNIKI PRÓBNEJ MATURY 

NIE TAKA MATEMATYKA STRASZNA 
Przynajmniej ta na próbnej maturze. Wyniki egzaminu są dość dobre. Ale dyrektorzy szkół zastrzegają, 
że na sprawdzianie właściwym może nie być już tak różowo 

MAŁGORZATA FIUTA 

Matematyka jako obowiązkowy 
przedmiot na maturze wraca do szkól 
po wielu latach. 3 listopada maturzy
ści w całym kraju napisali próbny eg
zamin. Zorganizowało go Minister 
stwo Edukacji Narodowej oraz Cen
tralna Komisja Egzaminacyjna. Wczo
raj do szkół dotarły wyniki uczniów. 

Okręgowa Komisja Egzaminacyj
na wylicza średnie z wyników egza-
minów w poszczególnych miastach 
i powiatach. Pod względem zdawal-
ności Płock wypadł nieco lepiej niż 
średnia dla województwa. Na Mazo
wszu maturę zdało 77,2 proc. 
uczniów, w Płocku - 78,6. Trochę go
rzej prezentuje się wynik szkół po
wiatu płockiego. Tutaj średnia zda-
walność to 73,9 proc. 

Maksymalna liczba punktów, ja-
kie można było zdobyć podczas eg
zaminu, to 50. Taka liczba dawała 100 
proc. Aby zdać egzamin, trzeba by
ło zdobyć 30 proc. Średni wynik dla 
województwa to 49,4 proc, dla Płoc
ka - 49,32, dla powiatu płockiego 
- 40,86 proc. 

Dyrektorzy szkół nie narzekają na 
"wyniki. W III LO egzamin zdało 99 
proc. uczniów. Nie poradziły sobie 
z nim tylko trzy osoby Średni wynik 
to 67proc.-Jak na wynik matury prób-
nej, jest dobrze - ocenia wicedyrektor 
Zespołu Szkół nr 3 w Płocku Marek 
Żółtowski. - Teraz będziemy analizo
wać poszczególne wyniki. Jest jesz
cze pól roku na uzupełnienie wiedzy. 

Matura w III LO, jedna z ostatnich, na których nie było obowiązkowej matematyki 

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Ku-
piecMch średni wynik to 36 proc. - Nie 
jest to rewelacja, ale nie jest również 
najgorzej jak na szkolę zawodową - ko
mentuje dyrektor Ireneusz Szychow
ski. - Jeśli chodzi o samą zdawalność, 
to zbliżamy się do średniej krajowej. 
W sumie w całym zespole szkół z eg
zaminem poradziło sobie 71 proc. 
uczniów (72 proc. w technikum i 69 
proc. w liceum). 

BOGDAN IWAŃSKI: 

- To dla uczniów najgorszy 
moment; oby nie wpadli 
w samouwielbienie. Tym 
bardziej że matura właściwa 
zwykle bywa trudniejsza 

W Jagiellonce próbnej matury nie 
zdały cztery osoby. - Zdawalność wy
niosła więc 98,9 proc. - oblicza dyrek
tor Mirosław Piątek. - Średni wynik 
to 65 proc. Bardzo dobrze wypadły 
klasy matematyczne. Dużo gorzej po
radziły sobie humanistyczne. Ale z te
go, że dla nich matura z matematyki 
będzie większym problemem, zda
waliśmy sobie sprawę już wcześniej. 
Dlatego już wcześniej przydzieliłem 

im dodatkowe godziny przedmiotu 
w ramach tzw. zajęć dyrektorskich. 

Część dyrektorów obawia się, że 
dość dobry rezultat matury próbnej 
może źle wpłynąć na uczniów. - Wy-
nik jest zaskakująco dobry - twier
dzi Jan Kaszuba, dyrektor Zespołu 
Szkół nr 1, w skład którego wchodzi 
IV LO. - Egzaminu nie zaliczyły tyl
ko dwie osoby na 180 zdających. To 
zaledwie ułamek procentu. Boję się 
jednak, że uczniowie poczują się za 
pewnie i odbije się to na wyniku ma
tury majowej. 

W podobnym tonie wypowiada 
się wicedyrektor Małachowianki Bo
gdan Iwański. - Ucieszyło mnie to, że 
próbny egzamin zdali u nas wszyscy 
- tłumaczy. - Średni wynik to 78 proc. 

Dyrektor jest jednak daleki od za
chwytu. - To dla uczniów najgorszy 
moment; oby nie wpadli w samou
wielbienie - podkreśla. - Tym bardziej 
że matura właściwa zwykle bywa 
trudniejsza. Poza tym towarzyszy jej 
dużo większy stres. Dlatego osoby, 
które zdobyły od 30 do 50 proc, nie 
powinny czuć się zbyt pewnie. O 

Zdawalność 
na Mazowszu 

•• powiat ciechanowski - 75,3 proc. 
«« Siedlce-75,7 proc. 
•• Ostrołęka - 76,5 proc. 
•• Płock-78,6 proc. 
•• Radom - 81,7 proc. 
*• Warszawa - 83,4 proc. 


