Egzamin maturalny od 2015 r.
Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów
dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.
Egzamin maturalny obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

W CZĘŚCI USTNEJ:
 język polski
 język obcy nowożytny
bez określania poziomu

W CZĘŚCI PISEMNEJ:
 język polski
 język obcy nowożytny
 matematyka
poziom podstawowy
obowiązkowy jeden przedmiot
dodatkowy na poziomie
rozszerzonym

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z następujących przedmiotów dodatkowych:
1) w części ustnej z:
a) języka obcego nowożytnego
2) w części pisemnej z:
a) biologii,
b) chemii,
c) fizyki,
d) geografii,
e) historii,

f) informatyki,
g) języka obcego nowożytnego,
h) języka polskiego,
i) matematyki,
j) wiedzy o społeczeństwie.

Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych jest zdawany na
poziomie rozszerzonym.
 Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może
być zdawany w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej z tego samego
języka.
 Absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu
przedmiotów dodatkowych.
 Wybór przedmiotu, do którego absolwent przystępuje na egzaminie maturalnym, nie jest
zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których
uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.
 Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących
języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego
i włoskiego.

 Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest
zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego samego języka.
 W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym w części pisemnej jako
przedmiot dodatkowy ten sam język obcy nowożytny, który zdawał jako przedmiot
obowiązkowy, zdaje ten język tylko w części pisemnej na poziomie rozszerzonym.
 Absolwent posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do
egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii. Opinię przedkłada
się dyrektorowi szkoły wraz z deklaracją.
 Absolwent chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu maturalnego
w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie
zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez
ucznia szkoły ponadgimnazjalnej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.
Zaświadczenie przedkłada się dyrektorowi.
 Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku - w okresie od maja do
września.

STRONY INTERNETOWE GODNE UWAGI:
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(zakładka - egzamin maturalny)

DEKLARACJA MATURALNA
 Uczeń (słuchacz), który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po
ukończeniu szkoły, składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył. Wstępną
deklarację uczeń (słuchacz) lub absolwent składa nie później niż do dnia
30 września, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego,
w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
 Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, może nie składać wstępnej
deklaracji.

EGZAMIN USTNY
Do sali, w której jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego, nie można wnosić
żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
JĘZYK POLSKI
 W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, w sali może
przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu.
 Egzamin maturalny w części ustnej z języka polskiego, sprawdza umiejętność tworzenia
wypowiedzi na określony temat inspirowanej tekstem kultury.
 Zdający losuje zadanie egzaminacyjne składające się z tekstu kultury oraz odnoszącego
się do niego polecenia i ma nie więcej niż 15 minut na przygotowanie odpowiedzi.
 Egzamin trwa około 15 minut i składa się z dwóch części:
1) wypowiedzi monologowej zdającego dotyczącej wylosowanego polecenia, która trwa
około 10 minut;
2) rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym dotyczącej tej wypowiedzi, która
trwa około 5 minut.
JĘZYK OBCY
 W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego
w sali może przebywać tylko jeden zdający.
 Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu
obowiązkowego i jako przedmiotu dodatkowego, trwa około 15 minut.
 Zdający losuje zestaw zadań egzaminacyjnych, który składa się z trzech zadań
sprawdzających umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnej, językowego zachowania się
adekwatnego do sytuacji komunikacyjnej oraz przetwarzania tekstu i materiału
ikonograficznego.
 Zdający w czasie trwania egzaminu nie może korzystać z żadnych słowników.

Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach.
Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub
przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu
egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.

EGZAMIN PISEMNY
 Do części pisemnej egzaminu maturalnego zdający przystępuje w szkole, którą ukończył.
 Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu
maturalnego, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać
z nich w tej sali.
 W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać
sali egzaminacyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu
nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po
zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego
z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego zdającym nie udziela się
żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
JĘZYK POLSKI
 Egzamin maturalny w części pisemnej z języka polskiego jako przedmiotu
obowiązkowego jest zdawany na poziomie podstawowym, a jako przedmiotu
dodatkowego - na poziomie rozszerzonym.
 Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut.
 Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut.
 W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać ze słownika ortograficznego
i słownika poprawnej polszczyzny.
JĘZYK OBCY
 Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu
obowiązkowego jest zdawany na poziomie podstawowym, a jako przedmiotu
dodatkowego - może być zdawany na poziomie rozszerzonym.
 Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i sprawdza, w jakim stopniu
zdający spełnia wymagania z języka obcego nowożytnego dla poziomu IV.1 w zakresie
podstawowym.
 Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający
spełnia wymagania z języka obcego nowożytnego dla poziomu IV.1 w zakresie
podstawowym i rozszerzonym.
MATEMATYKA
 Egzamin maturalny w części pisemnej z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego
jest zdawany na poziomie podstawowym, a jako przedmiotu dodatkowego - na poziomie
rozszerzonym.
 Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut.
 Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut.

BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA, WOS
 Egzamin maturalny w części pisemnej z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii oraz
wiedzy o społeczeństwie jako przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie
rozszerzonym.
 Egzamin z w/w przedmiotów trwa 180 minut.
INFORMATYKA
 Egzamin maturalny w części pisemnej z informatyki, jako przedmiotu dodatkowego, jest
zdawany na poziomie rozszerzonym.
 Egzamin trwa 210 minut.
 Egzamin składa się z dwóch części:
1) w części pierwszej zdający rozwiązuje zadania egzaminacyjne bez korzystania
z komputera;
2) w części drugiej zdający rozwiązuje zadania egzaminacyjne z wykorzystaniem
komputera.
 W czasie trwania części drugiej egzaminu zdający pracuje przy wydzielonym stanowisku
komputerowym i może korzystać z programów oraz danych zapisanych na dysku
twardym i na dyskach CD-ROM, stanowiących wyposażenie stanowiska. Niedozwolony
jest dostęp do sieci oraz zasobów Internetu.
 W sali egzaminacyjnej jest dostępna podstawowa dokumentacja oprogramowania.
Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego
w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do
uzyskania oraz przystąpił do egzaminu maturalnego w części pisemnej
z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

EGZAMIN POPRAWKOWY
 Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów
obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdał egzaminu wyłącznie
z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, może przystąpić ponownie
do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu odpowiednio w części ustnej albo
w części pisemnej egzaminu maturalnego, w okresie od sierpnia do września tego
samego roku, w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej.
 Zdający, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego, składa
dyrektorowi pisemną informację zawierającą oświadczenie o ponownym przystąpieniu
do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

EGZAMIN MATURALNY W KOLEJNYCH LATACH
 Zdający, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego
przedmiotu dodatkowego w części pisemnej albo któremu ten egzamin został
unieważniony, może przystąpić ponownie do tego egzaminu w okresie 5 lat od
pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym zdający
przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
 Zdający, przystępuje do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego zgodnie
z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje ponownie do tego
egzaminu.
 Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów
w części ustnej lub w części pisemnej albo przerwał egzamin maturalny, może przystąpić
ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu
lub przedmiotów w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od
października roku, w którym zdający przystąpił do egzaminu maturalnego po raz
pierwszy.
 Zdający przystępujący ponownie do egzaminu maturalnego, może wybrać inny język
obcy nowożytny niż język obcy nowożytny, który zdawał poprzednio.
 Zdający przystępuje ponownie do egzaminu maturalnego zgodnie z przepisami
obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu maturalnego po raz
pierwszy.
 Po upływie 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego zdający przystępuje do
egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi
w roku, w którym przystępuje ponownie do egzaminu maturalnego.

