
SUKCES MATURALNY LICEUM W BIERUNIU 2021

Emocje związane z maturalnymi zmaganiami już opadły,  ukazały się wszystkie wyniki i są dostępne 
analizy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. My także dokonaliśmy
podsumowania i z dumą prezentujemy zdawalność oraz średnie wyniki z przedmiotów 
obowiązkowych naszych Licealistów na tle kraju i województwa.
Do matury w tym roku przystąpili prawie wszyscy absolwenci. Nie przystąpiła jedna osoba z przyczyn 
losowych – co jest ewenementem, gdyż od lat w naszym Liceum do egzaminu maturalnego 
przystępuje 100 % absolwentów. Tak więc tzw. wskaźnik przystępowalności w naszej szkole w tym 
roku wynosi 99,1 %. Najbardziej fascynujący wszystkich wynik, którym często – a nie do końca 
słusznie – określa się poziom całej matury. W naszej szkole w tym roku wynosi on 90%. 
W województwie śląskim poziom zdawalności wyniósł 79,1%, a w kraju 81 % Podkreślić trzeba, że 
wyniki te dotyczą tylko liceów ogólnokształcących.

To jak zdali nasi uczniowie najlepiej zilustrują wykresy:



Średnie wyniki są więc o 10 % wyższe od średnich wojewódzkich i krajowych

Co prawda nikt tego nie zakazuje, jednak wskaźnik zdawalności matury ma sens tylko w przypadku, 
kiedy charakteryzuje cały egzamin maturalny (zdanie wszystkich 3 przedmiotów obowiązkowych), 
bo przecież ma on informować o tym ilu uczniów zdało maturę i otrzymało świadectwa dojrzałości. 
Ale skoro inni tak robią, to my też się pochwalimy: 



Wyniki tegorocznej matury świadczą o bardzo wysokiej jakości pracy szkoły, dobrze 
przygotowującej do matury, gdyż jej absolwenci uzyskują lepsze wyniki niż ich koledzy w kraju. 
Wyniki innych szkół województwa śląskiego są dostępne na stronie OKE w Jaworznie.

 https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/wyniki/EM/2021/Wyniki_EM-szkoly_lipiec.xlsx

Warto do zajrzeć to tej tabeli, gdyż dane tam zawarte świadczą o tym, że wyniki egzaminu 
maturalnego w Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu klasyfikują naszą 
szkołę w rzędzie najlepszych liceów w województwie.

Trzymamy kciuki za rekrutację na uczelnie wyższe, życzymy, aby spełniły się  plany i marzenia 
edukacyjne i osobiste.
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