
 

 

 

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego  
w maju, czerwcu i sierpniu 2015 r.  w województwie lubuskim 

 
Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej 
egzaminu maturalnego w maju i czerwcu 2015 roku przystąpiło 6 366 tegorocznych absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych. 
Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2015 roku przystąpiło 1 414 absolwentów. 
Były to osoby, które w maju i/lub w czerwcu 2015 roku przystąpiły do egzaminu maturalnego ze 
wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdały egzaminu 
wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej. Tegoroczni absolwenci –  
1 038 osób – stanowili 73 % wszystkich zdających egzamin w sesji poprawkowej. 
 
Tabela 1. Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych 
w maju, czerwcu i sierpniu 2015 r. – odsetek sukcesów 
 
 

Wszyscy zdający 

w tym: 
absolwenci 

przystępujący do 
egzaminu maturalnego 

w „nowej” formule 

absolwenci 
przystępujący do 

egzaminu maturalnego 
w „starej” formule 

Liczba zdających, którzy przystąpili do 
wszystkich egzaminów obowiązkowych 6 366 100% 3 852 100% 2 514 100% 
w tym: 

osób, które zdały egzamin 5 309 83% 3 452 90% 1857 74% 

osób, które nie zdały egzaminu 
maturalnego 1 057 17% 400 10% 657 26% 

 
Tabela 2. Zdawalność egzaminów z poszczególnych przedmiotów w maju, czerwcu i sierpniu 2015 roku dla 
tegorocznych absolwentów 
 

Przedmiot Poziom 
egzaminu 

Odsetek sukcesów 
– wszyscy zdający 

w tym: 
absolwenci 

przystępujący do 
egzaminu 

maturalnego 
w „nowej” formule 

absolwenci 
przystępujący do 

egzaminu 
maturalnego 

w „starej” formule 

język polski P 99% 98% 99% 

język białoruski P    

język litewski P    

język ukraiński P    

matematyka P 84% 90% 75% 

język angielski P 97% 98% 95% 

język francuski P 100% 100%  

język hiszpański P 100% 100%  

język niemiecki P 96% 97% 94% 

język rosyjski P 86% 84% 90% 

język włoski P 100% 100%  
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