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Struktura egzaminu maturalnego

Przedmioty obowiązkowe
część ustna

Język polski

Bez określania 
poziomu

(minimum 30%)

Język obcy 
nowożytny

Bez określania 
poziomu

(minimum 30%)

angielski, 
niemiecki, 
francuski, 
hiszpański, 
rosyjski, 
włoski



Struktura egzaminu maturalnego

Przedmioty obowiązkowe
język polski część ustna

Maturzysta będzie losował zadanie egzaminacyjne składające 
się z tekstu kultury oraz polecenia odnoszącego się do tego 
tekstu.

Na przygotowanie odpowiedzi przewidziane jest maksymalnie 
15 min.

Egzamin będzie składał się z dwóch części:
- wypowiedź monologowa maturzysty (około 10 minut)
- rozmowa zdającego z zespołem (około 5 minut).



Struktura egzaminu maturalnego

Przedmioty obowiązkowe
część pisemna

Język polski

Poziom 
podstawowy

(minimum 30%

Język obcy 
nowożytny
Ten sam, co w części 
ustnej

Poziom 
podstawowy

(minimum 30%)

Matematyka

Poziom 
podstawowy

(minimum 30%)

Jeden 
przedmiot 
dodatkowy

Poziom 
rozszerzony

(bez progu zdawalności)



Struktura egzaminu maturalnego

Przedmioty obowiązkowe
część pisemna

przedmiot dodatkowy

język polski, języki obce nowożytne (poziom rozszerzony lub poziom dwujęzyczny),

matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, geografia, 

historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, 
historia muzyki, 

filozofia, język łaciński i kultura antyczna



Struktura egzaminu maturalnego

Przedmioty dodatkowe nieobowiązkowe
0-5

egzamin pisemny

poziom rozszerzony

język polski, matematyka, fizyka, 
informatyka, biologia, chemia, 
geografia, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
historia sztuki, historia muzyki, 
filozofia, język łaciński i kultura antyczna



Struktura egzaminu maturalnego

Przedmioty dodatkowe nieobowiązkowe
- język obcy

język obcy 

ten sam, 
który był zdawany 
jako obowiązkowy

egzamin pisemny
poziom rozszerzony albo dwujęzyczny

egzamin pisemny i ustny
poziom dwujęzyczny

albo



Struktura egzaminu maturalnego

Przedmioty dodatkowe nieobowiązkowe
- język obcy

język obcy 

inny, 
niż zdawany jako 
obowiązkowy

egzamin pisemny
poziom rozszerzony albo dwujęzyczny

egzamin pisemny i ustny
ustny bez określania poziomu 
i pisemny poziom rozszerzony

albo

egzamin pisemny i ustny
ustny bez określania poziomu 
i pisemny poziom rozszerzony

albo



Warunki zdania egzaminu

Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo 
dojrzałości, trzeba :

- Uzyskać co najmniej 30% punktów możliwych do       
zdobycia z każdego przedmiotu obowiązkowego      
w części ustnej i pisemnej;

- Przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu         
dodatkowego w części pisemnej.



Wyniki z przedmiotów
dodatkowych

Wynik egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie ma 
wpływu na zdanie egzaminu maturalnego, ale jest 
umieszczany na świadectwie dojrzałości.

W przypadku, gdy zdający nie przystąpił do 
zadeklarowanego egzaminu z nieobowiązkowego 
przedmiotu dodatkowego na świadectwie 
dojrzałości wpisuje się wynik 0%.



Kto może być zwolniony 
z matury?

Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być 
zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych.

Laureat lub finalista nie później niż na dwa tygodnie przed 
egzaminem maturalnym może dokonać zmiany w deklaracji 
ostatecznej w zakresie przedmiotu olimpiady.

Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest 
równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z egzaminu 
z danego przedmiotu.



Kto może być zwolniony 
z matury?

Przedmiot Nazwa olimpiady

Biologia Olimpiada Biologiczna
Chemia Olimpiada Chemiczna
Filozofia Olimpiada Filozoficzna
Fizyka i astronomia Olimpiada Fizyczna
Geografia Olimpiada Geograficzna
Historia Olimpiada Historyczna
Historia muzyki Olimpiada Artystyczna – sekcja muzyki
Historia sztuki Olimpiada Artystyczna – sekcja plastyki
Informatyka Olimpiada Informatyczna
Język angielski Olimpiada Języka Angielskiego
Język białoruski Olimpiada Języka Białoruskiego
Język francuski Olimpiada Języka Francuskiego
Język hiszpański Olimpiada Języka Hiszpańskiego
Język łaciński Olimpiada Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej
Język niemiecki Olimpiada Języka Niemieckiego
Język polski Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Język rosyjski Olimpiada Języka Rosyjskiego
Matematyka Olimpiada Matematyczna

Wiedza o społeczeństwie Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym



Unieważnienie egzaminu

- niesamodzielne rozwiązywanie zadań
(także stwierdzone podczas sprawdzania arkuszy)

- wniesienie do sali urządzenia telekomunikacyjnego
lub niedozwolonych materiałów i przyborów
pomocniczych

- zakłócenie przebiegu egzaminu w sposób
utrudniający pracę pozostałym zdającym



Deklaracja maturalna

- wstępna: do 30 września

- ostateczna: do 7 lutego



Dostosowanie warunków
i formy egzaminu

Dla absolwentów: 

- niepełnosprawnych
- niedostosowanych społecznie
- mających orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania

- ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
- chorych lub niesprawnych czasowo



Dostosowanie warunków
i formy egzaminu

Złożenie wniosku i dokumentacji uprawniającej do 
dostosowań.

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej 
(np. dotycząca dysleksji) wydana na którymkolwiek 
etapie kształcenia, zachowuje swoją ważność na 
egzaminach w kolejnych latach.



Przykłady dostosowań

Dla absolwentów: 

- z dysleksją: szczególne kryteria oceniania arkuszy
z języka polskiego i języka obcego

- chorych przewlekle: korzystanie ze sprzętu
medycznego i leków, możliwość przedłużenia
egzaminu pisemnego



Termin dodatkowy

Za zgodą Dyrektora OKE
w szczególnych przypadkach losowych lub 
zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do 
egzaminu zgodnie z harmonogramem do części 
ustnej lub pisemnej (czerwiec).

Udokumentowany wniosek o możliwość 
przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym 
należy złożyć do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu, 
w którym odbywa się egzamin w maju.



Termin poprawkowy

Dla zdających egzamin maturalny, którzy nie zdali 
egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części 
ustnej albo pisemnej, a przystąpili do egzaminu ze 
wszystkich przedmiotów obowiązkowych 
(koniec sierpnia).



Wgląd do pracy maturalnej

Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości absolwent ma 
prawo wnioskować do dyrektora OKE o wgląd do 
swojej sprawdzonej i ocenionej pracy.

Praca jest udostępniona do wglądu wyłącznie 
zdającemu.

Podczas wglądu nie wolno wykonywać kopii całości 
pracy bądź jej fragmentów.



Gdzie szukać informacji?

www.cke.edu.pl



Gdzie szukać informacji?

www.oke.poznan.pl



Gdzie szukać informacji?

Informatory maturalne

- podstawy prawne egzaminu
- odpowiedzi na najczęściej zadawane

pytania
- struktura i forma egzaminu
- wymagania egzaminacyjne
- przykładowe arkusze i schematy ich

oceniania
- przykładowe zadania maturalne


