
Matura 2021 – średni wynik podany został w procentach - porównanie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2021 do egzaminu maturalnego w nowej formule przystąpiło w „Koperniku”  235 uczniów.   

*  W drugiej kolumnie podano średni wynik procentowy uzyskany przez uczniów naszej 

szkoły z danego przedmiotu i na danym poziomie, a w nawiasie liczbę uczniów, którzy 

przystąpili do tego egzaminu (OKE nie podało średniej, jeśli do egzaminu przystąpiło mniej 

niż 10 uczniów) 

* W kolumnach 3-5 podano średni wynik procentowy uzyskany przez tegorocznych 

absolwentów wszystkich typów szkół w mieście, województwie i kraju, a w nawiasach średni 

wynik procentowy uzyskany wyłącznie przez absolwentów liceów ogólnokształcących. 

Tabelę opracowano w oparciu o wyniki opublikowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie 

Przedmiot  „Kopernik” Tarnobrzeg Podkarpacie Polska 

j. polski  (PP) 63  (235) 54  (52) 53  (57) 55  (58) 

j. polski  (PR) 41  (111) 40  (69) 45  (48) 49 (52) 

Matematyka  (PP) 72  (235) 59  (62) 58  (66) 56  (62) 

Matematyka  (PR) 32  (132) 30  (41) 31  (39) 31  (40) 

j. angielski  (PP) 86  (230) 75  (76) 74  (82) 76  (82) 

j. angielski  (PR) 65  (190) 59  (60) 61  (66) 65  (70) 

j. niemiecki  (PP) - (2) 56  ( - ) 55  (70) 58  (67) 

j. niemiecki  (PR) - (6) 51  (51) 55  (62) 58  (64) 

j. rosyjski  (PP) - (2) 92  ( - ) 86  ( - ) 68  (74) 

J. rosyjski  (PR) - (1) 74  (40) 77  (77) 76  (77) 

J. hiszpaoski  (PP) - (1) 75  ( - ) 79   ( - ) 76  (78) 

J. hiszpaoski  (PR) - (2) 46  (46) 63  (63) 60 (61) 

Biologia  (PR)  32  (59) 33  (48) 33  (36) 33  (36) 

Chemia  (PR)  21  (27) 39  (31)       35  (38) 35  (37) 

Fizyka  (PR)  38  (38) 32  (31) 34  (44) 37  (45) 

Geografia  (PR) 36  (64) 31 (25) 31  (37) 33  (39) 

Historia  (PR)  43  (23) 42  (37) 35  (38) 37  (39) 

Historia sztuki  (PR) -   (2) 41  (51) 40  (43) 44  (47) 

WOS  (PR)  22  (15) 28  (37) 28  (31) 38  (31) 

Informatyka  (PR) -   (3) 34  (42) 32  (45) 38  (48) 


