
MATURA 2010 - PODSUMOWANIE 
 
 

Egzamin maturalny przeprowadzony 2010 roku był szczególną próbą dla absolwentów szkół 
średnich. Po 25 latach, w środę 5 maja do sal egzaminacyjnych powróciła jako przedmiot 
obowiązkowy matematyka. Ci, którzy ćwierć wieku temu składali obowiązkowy hołd „królowej 
nauk” zapewne do dziś pamiętają emocje tamtych dni. Trudno więc opisać stres 
towarzyszący tegorocznym maturzystom, spotęgowany dodatkowo bezwzględnymi 
procedurami egzaminacyjnymi. 

 
Nowa matura to egzamin w pełni obiektywny, oparty na jednolitych w całej Polsce arkuszach 
egzaminacyjnych, podlegających ocenie zewnętrznej przez Okręgowe Komisje 
Egzaminacyjne. Publikowany każdego roku przez Centralną Komisję Egzaminacyjną raport 
podsumowujący wyniki matur stanowi zatem źródło obiektywnej informacji na temat wyników 
osiągniętych przez tegorocznych maturzystów, w tym także absolwentów Zespołu Szkół im. 
Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach. 
 
Jak dowodzą poniższe statystyki, niepołomicka szkoła zaprezentowała wysoką średnią 
zdawalności oraz średnią ocen podczas matury 2010. Na tle statystyk ogólnopolskich i 
wojewódzkich osiągnięte wyniki plasują szkołę w wielu przypadkach powyżej tegorocznej 
średniej. Szczególnie godny odnotowania jest wynik absolwentów Technikum 
Ekonomicznego, Technikum Handlowego oraz Technikum Informatycznego. Uczniowie tych 
szkół, pomimo bardzo rozbudowanego zakresu programowego nie tylko zdali egzamin 
maturalny, ale złożyli również z powodzeniem bardzo trudny egzamin potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe.  
 
 

 
 

Źródła:  Raport Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Matura 2010 s. 9-10; 

Informacja OKE w Krakowie o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 r. s. 2; 

Informacja OKE w Krakowie dla Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach. 

 



 
 
Źródła:  Raport Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Matura 2010  s. 13, 227-230 

Informacja OKE w Krakowie dla Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach 

 

 

 
Źródło:  Informacja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie dla Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w 

Niepołomicach. 

 
 
 



Z obiektywnie zestawionych danych wynika, że Liceum Ogólnokształcące w Niepołomicach, 
Technikum Ekonomiczne, Technikum Handlowe oraz Technikum Informatyczne w sposób 
fachowy i solidny przygotowują swoich uczniów do egzaminu maturalnego. Należy także 
podkreślić, że ostateczny wynik w największej mierze uzależniony jest od pracowitości 
ucznia, jego wytrwałości i determinacji w dążeniu do odniesienia sukcesu. Ci, którzy swój 
talent postanowili połączyć z pracowitością studiują bądź rozpoczynają swoje studia na 
najbardziej elitarnych kierunkach najlepszych polskich uczelni. 

  


