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Tegoroczni maturzyści wyjątkowo długo czekali
na wyniki egzaminów maturalnych. Egzamin z
języka litewskiego odbył się 1 czerwca, jego
wyniki Narodowe Centrum Egzaminacyjne
ogłosiło dopiero 2 lipca. Tego samego dnia
ogłoszone zostały wyniki egzaminów
państwowych z matematyki, biologii oraz
geografii. Wyniki tegorocznej matury wypadły
lepiej niż w 2014 r. Egzamin państwowy z matematyki zdało 90,72 procent maturzystów, z biologii -
95,7 proc. z geografii - 97,9 proc. W szkołach mniejszości narodowych wyniki z egzaminu z języka
litewskiego są zauważalnie gorsze.

Najważniejszym egzaminem na litewskiej maturze jest egzamin z języka litewskiego. Jest to jedyny
egzamin obowiązkowy, bez którego niemożliwe jest uzyskanie świadectwa dojrzałości. Maturzyści
mogą wybierać poziom egzaminu: szkolny lub państwowy. Podczas rekrutacji na studia wyższe na
Litwie wymagana jest ocena z egzaminu państwowego. Tegoroczni maturzyści szkół mniejszości
narodowych, w tym szkół polskich na Litwie, to już trzeci rocznik, który zdawał egzamin z
języka litewskiego na takich samych zasadach, jak uczniowie szkół litewskich. Egzamin został
ujednolicony na mocy nowelizacji Ustawy o oświacie z 17 marca 2011 r. - wbrew opiniom
specjalistów, bez względu na protesty społeczności szkolnych i ponad 60 tys. zebranych
podpisów.

Wyniki szkolnego egzaminu z języka litewskiego zostały ogłoszone 15 czerwca.  

Państwowy egzamin z języka litewskiego i literatury zdawało w tym roku 20 895 osób, w tym 19 811
uczniów szkół litewskich i 1 084 ze szkół mniejszości narodowych, w tym polskich. Aby zaliczyć
egzamin z języka litewskiego, trzeba było uzyskać co najmniej 30 procent punktów. Zdało ogółem
89,79 proc. kandydatów. W szkołach litewskich wskaźnik ten wynosi 90,11 proc., w szkołach
mniejszości narodowych - 83,95 proc. Najwyższą ocenę - 100 punktów - uzyskało 1,10 proc.
maturzystów. W szkołach litewskich najwyższą punktacją może się pochwalić 1,15 proc.
maturzystów, w szkołach nielitewskich - zaledwie 0,18 proc.

Matematykę zdawało 14 415 osób. 2,23 proc. uzyskało maksymalną liczbę punktów. Biologię zdawało
8 393 osób. 1,45 proc. spośród nich uzyskało maksymalną ocenę. Geografię zdawały 5 523 osoby.
"Setki" w świadectwie będzie miało 0,22 proc. spośród nich.

Każdy maturzysta może sprawdzić swoje wyniki na stronie internetowej Narodowego Centrum
Egzaminacyjnego rezultatai.nec.lt , wpisując przypisany mu kod. Wyniki egzaminu w ciągu trzech dni
można zaskarżyć, składając pismo apelacyjne w dyrekcji szkoły.
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