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Przed Wami jeden z ważniejszych egzaminów życia. Niech będzie on znakomitym
wstępem w dorosłość i otwarciem na nowe możliwości. Życzę Wam wielu sukcesów
w dalszej drodze ku wiedzy. Zdobywajcie ją z pasją i kierujcie się własnymi
pragnieniami. Żeby zwyciężać - trzeba wierzyć, że można. Trzymam kciuki.
Powodzenia!

Elżbieta Anna Polak

Marszałek Województwa Lubuskiego

wraz Zarządem      

 

 

W województwie lubuskim 6260 uczniów ze 173 szkół uprawnionych jest do
zdawania egzaminu maturalnego w tym roku. W 2021 r. egzamin maturalny w sesji
głównej będzie przeprowadzany od 4 do 21 maja, w tym: część pisemna – od 4 do
20 maja, a część ustna – od 19 do 21 maja, część ustna jest przeprowadzana
wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w
części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Liczba osób, które zadeklarowały przystąpienie do egzaminu maturalnego
w 2021 r.

Przystąpienie do egzaminu maturalnego w maju 2021 r. zadeklarowali:

1)      uczniowie ostatnich klas liceum ogólnokształcącego i technikum, tj. tegoroczni
(2021) absolwenci (ok. 271 000 osób, które przystąpią do ok. 1 308 100 egzaminów
w części pisemnej)

2)      absolwenci liceum ogólnokształcącego oraz technikum z lat ubiegłych (do
roku 2020 włącznie; ok. 209 000 egzaminów)

3)      absolwenci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu
dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, sprzed 2005 r. (ok.
400 egzaminów w części pisemnej).

 

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów
2021 r.) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym
to:

język angielski – 158 412 osób (tj. 58,5% absolwentów 2021 r.)
matematyka – 74 603 osoby (tj. 27,5% absolwentów 2021 r.)
język polski – 57 758 osób (tj. 21,3% absolwentów 2021 r.)
geografia – 53 884 osoby (tj. 19,9% absolwentów 2021 r.)

Strona 2/3



biologia – 44 264 osoby (tj. 16,3% absolwentów 2021 r.)
chemia – 25 816 osób (tj. 9,5% absolwentów 2021 r.)
fizyka – 19 883 osoby (tj. 7,3% absolwentów 2021 r.)
historia – 17 982 osoby (tj. 6,6% absolwentów 2021 r.)
wiedza o społeczeństwie – 15 817 osób (tj. 5,8% absolwentów 2021 r.)
informatyka – 9 086 osób (tj. 3,4% absolwentów 2021 r.)
język niemiecki – 5 030 osób (tj. 1,9% absolwentów 2021 r.)
historia sztuki – 3 389 osób (tj. 1,3% absolwentów 2021 r.).

 

W 2021 r. osoby przystępujące do egzaminu maturalnego nie muszą obowiązkowo
przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na
poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może jednak przystąpić do egzaminu
maturalnego z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych. Wybory
maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami
rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny
Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące
organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego,
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz eksternistycznych.

 

Wykorzystano materiały ze strony Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. 
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