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Deklaracja 

Warunkiem koniecznym do tego, by móc 
zdawać w danym roku szkolnym maturę jest 
złożenie deklaracji:  

• wstępnej – w terminie do 30 września 

• ostatecznej w terminie do 7 lutego roku,  
którym zdaje się maturę. 

 

Osoba składająca deklarację ostateczną otrzymuje 

od osoby przyjmującej kopię z potwierdzeniem 

przyjęcia.  

 



Przedmioty obowiązkowe 
Część ustna – bez określania poziomu 

Harmonogram – do 4.03 

 
   Język polski – zmiana - Nie ma już prezentacji.  

Zdający losuje zadanie egzaminacyjne zawierające tekst 

kultury oraz odnoszące się do niego;15 minut się 

przygotowuje, około 10 minut  się wypowiada i około 5 

minut rozmawia z zespołem egzaminującym na temat 

wygłoszonej wypowiedzi. 

  Język obcy nowożytny (np. angielski, niemiecki) 

 



Część pisemna: 
Na poziomie podstawowym: 

• Język polski – 4.05 (środa) godz. 9.00 

• Matematyka – 5.05 (czwartek) godz. 9.00 

• Język obcy nowożytny – ten sam, co w części ustnej 

 J. angielski – 6.05 (piątek) godz. 9.00 

 J. niemiecki – 12.05 (czwartek) godz. 9.00 

Zmiana: Dodatkowo obowiązkowo jeden 
przedmiot na poziomie rozszerzonym (tylko 
pisemnie) 

Przedmioty obowiązkowe 



Przedmioty dodatkowe 

Absolwent ma prawo przystąpić do nie więcej 
niż pięciu egzaminów dodatkowych. Wybór 
przedmiotów nie jest zależny od typu szkoły 
absolwenta, ani od nauczanych w niej 
przedmiotów. 

 

Egzamin z przedmiotów dodatkowych jest 
zdawany tylko na poziomie rozszerzonym. 

 



Lista przedmiotów na 
egzaminy dodatkowe 

• Biologia   11.05   godz.   9.00 

• Geografia  13.05   godz. 14.00 

• Historia   17.05   godz.   9.00 

• Historia muzyki 10.05   godz. 14.00  

• Informatyka  17.05   godz. 14.00 

• Matematyka    9.05   godz.   9.00 

• WOS  10.05   godz.   9.00 

• Język angielski    6.05   godz. 14.00 

 

 

 

 

 

 



Czas trwania wybranych 
egzaminów 

Przedmioty Arkusze 
Czas trwania 

(min) 

język polski, matematyka 
poziom podstawowy 170 

poziom rozszerzony 180 

języki obce nowożytne 

poziom podstawowy 120 

poziom rozszerzony 
część I 120 

część II 70 

informatyka 

 

część I 
90 

część II 150 

historia, WOS 

 
180 

biologia, chemia, fizyka 

geografia 
150 

 

 



Zasady egzaminu 
maturalnego 

Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu 

maturalnego z jakiegoś przedmiotu nie stanowi 

przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego  

z innych przedmiotów. 



Zasady egzaminu 
maturalnego 

.  
•Na egzamin należy się stawić pół godziny 

wcześniej.  

•Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić 

żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 

•Każdy zdający musi posiadać dokument 

potwierdzający tożsamość (ze zdjęciem) oraz 

etykiety z kodem zdającego. 

•Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej 

małą butelkę wody.  

  

 



Zasady egzaminu 
maturalnego 

.  W przypadku:  

• stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 

egzaminacyjnych 

• zakłócania przebiegu egzaminu,   

• wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub 

przyborów niewymienionych w komunikacie 

Dyrektora CKE, przewodniczący zespołu 

nadzorującego przerywa egzamin danej osoby, prosi 

o opuszczenie sali egzaminacyjnej, a przewodniczący 

zespołu egzaminacyjnego unieważnia egzamin 

zdającego z danego przedmiotu.  



Zasady egzaminu 
maturalnego 

Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu 

maturalnego zostały naruszone przepisy 

dotyczące jego przeprowadzania, może, w 

terminie 2 dni roboczych od daty egzaminu 

maturalnego w części ustnej lub pisemnej z 

danego przedmiotu, zgłosić pisemnie 

zastrzeżenie do dyrektora OKE. Zastrzeżenie 

musi zawierać dokładny opis zaistniałej 

sytuacji będącej naruszeniem przepisów.  



Dostosowania warunków 
egzaminu 

Do 10.02  na podstawie:   

• zaświadczenia o stanie zdrowia wydane przez 

lekarza  

• opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się, np. 

1. Pisanie pracy na komputerze. (Dostosowanie możliwe tylko wtedy, gdy 

głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie i dokonanie prawidłowej oceny odpowiedzi 

do zadań w arkuszu egzaminacyjnym. ) 

2. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań 

zadań otwartych (języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, 

uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się) 

 

  



Termin dodatkowy 

W szczególnych przypadkach losowych lub 
zdrowotnych możliwe jest przystąpienie do 
egzaminu maturalnego w terminie 
dodatkowym (czerwiec) 

Najpóźniej w dniu egzaminu zdający lub jego 
rodzice zgłaszają fakt wypadku dyrektorowi 
szkoły, a następnie zobowiązani są 
udokumentować zaistniałą sytuację i złożyć 
wniosek o egzamin w dodatkowym terminie. 

 

Informację o harmonogramie i miejscu przeprowadzenia egzaminu dyrektor 
CKE ogłasza na stronie www.cke.edu.pl w pierwszym  tygodniu czerwca.  

 



Kiedy matura jest zdana? 

Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi:  

• Otrzymać co najmniej 30% punktów 

możliwych do uzyskania z egzaminu z 

każdego przedmiotu obowiązkowego w 

części ustnej i w części pisemnej  

• Przystąpić do egzaminu z jednego 

przedmiotu dodatkowego w części pisemnej 

/wynik z tego egzaminu nie wpływa na zdanie 

matury/ 



Kiedy matura jest zdana? 

Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych 

nie mają wpływu na zdanie egzaminu.  

 

Odnotowuje się je jednak na świadectwie 

dojrzałości.  

 

Wyniki – 5.07. 2016 



Sesja poprawkowa 

Zdający, który przystąpił do wszystkich 
egzaminów obowiązkowych, ale jednego z 
poziomu podstawowego nie zdał, może 
złożyć w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników 
pisemne oświadczenie o ponownym 
przystąpieniu do egzaminu z danego 
przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu. 

Do egzaminu w sierpniu (23.08 pisemny, 24-
26.08 ustny) zdający przystępuje tylko z 
niezdanego w maju lub czerwcu 
przedmiotu obowiązkowego. 


