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Niniejsza prezentacja zawiera informacje opublikowane przez

Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie w dokumencie

pod nazwą:

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI 

I PRZEPROWADZANIA  

EGZAMINU MATURALNEGO, 

OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016



Informacje na temat egzaminu maturalnego – procedury, 

terminy, wymagania, informatory maturalne, 

przykładowe arkusze

znajdują się:

na stronach:

- Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu 

– www.oke.poznan.pl

- Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie 

– www.cke.edu.pl

w szkole:

- w gablotach z informacjami maturalnymi

- na stronie szkoły w zakładce MATURA

http://www.oke.poznan.pl/
http://www.cke.edu.pl/


CHARAKTERYSTYKA 

EGZAMINU MATURALNEGO

1.Egzamin maturalny jest przeprowadzany na

podstawie wymagań określonych w podstawie

programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza,

w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.

2.Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz

w ciągu roku, w okresie od maja do września,

w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym.









3.Egzamin maturalny jest przeprowadzany

z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów

dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części

pisemnej.

4.Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego,

zdaje obowiązkowo:

• w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się

poziomu, z następujących przedmiotów:

a. język polski

b. język obcy nowożytny wybrany spośród języków:

angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego,

niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego



• w części pisemnej – egzaminy na poziomie

podstawowym z następujących przedmiotów:

a. język polski

b. matematyka

c. język obcy nowożytny

(ten sam, który zdaje w części ustnej)

• w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu

dodatkowego na poziomie rozszerzonym

lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na

poziomie rozszerzonym.



Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:

a. biologia 

b. chemia 

c. filozofia 

d. fizyka  

e. geografia 

f.  historia  

g. historia muzyki 

h. historia sztuki 

i.  informatyka 

j.  język łaciński i kultura antyczna 

k. język  obcy  nowożytny  (wybór  spośród  języków:  

angielski,  francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, 

włoski) 



l. język polski 

ł. matematyka 

m. wiedza o społeczeństwie

5.Uczeń/absolwent może ponadto przystąpić w danym

roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu

kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych

spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych

wymienionych powyżej na poziomie rozszerzonym, a

w przypadku języków obcych nowożytnych – na

poziomie rozszerzonym.



6.Opcje wyboru języka obcego nowożytnego na

egzaminie maturalnym zostały przedstawione na

rysunku poniżej:



7.Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie

maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której

uczęszcza uczeń/uczęszczał absolwent, ani od

przedmiotów, których uczy się / uczył się w tej szkole.



Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu

maturalnego, składa do pisemną deklarację

przystąpienia do tego egzaminu:

– wstępną – do 30 września 2015 r.

– ostateczną – do 7 lutego 2016 r.

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma

już możliwości dokonywania w deklaracji zmian

dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu

egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów

olimpiad przedmiotowych - wniosek do 20.04.2016 r.).

W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w

odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się

deklaracją ostateczną.



Dokumenty  uprawniające  do  dostosowania  warunków  

i  form  egzaminu  zdający  przedkłada razem 

z deklaracją do 30 września 2015 r. (dokumentacja może 

być uzupełniona do 7 lutego 2016 roku). 

UPRAWNIENI DO DOSTOSOWANIA , to absolwenci ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, 

dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej) 



SPOSÓB DOSTOSOWANIA: 

•Pisanie pracy na komputerze 

Dostosowanie możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia

grafii uniemożliwia odczytanie i dokonanie prawidłowej oceny

odpowiedzi do zadań w arkuszu egzaminacyjnym.

•Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań

zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych

nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających specyficzne

trudności w uczeniu się.



Dyrektor szkoły informuje na piśmie ucznia o wskazanym

odpowiednio przez radę pedagogiczną sposobie

dostosowania warunków lub formy przeprowadzania

egzaminu maturalnego do 10 lutego 2016 r.

Uczeń składa oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu

ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni

roboczych od dnia otrzymania informacji, nie później jednak

niż do 15 lutego 2016 r.



TERMIN DODATKOWY 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych,

uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego

z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub

części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej

komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek

absolwenta lub jego rodziców, może wyrazić zgodę na

przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z

tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w

czerwcu 2016 r.).



Wniosek, absolwent lub jego rodzice składają do
dyrektora szkoły, nie później niż w dniu, w którym
odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu.

Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi

do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji

egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po

otrzymaniu wniosku.

Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od

dnia jego otrzymania.

Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji

egzaminacyjnej jest ostateczne.



TERMIN POPRAWKOWY 

Do egzaminu maturalnego w terminie

poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał

egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego

w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem,

że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów

obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z

tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ przystąpił

do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu

dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i

egzamin ten nie został mu unieważniony.



Absolwent, o którym mowa powyżej, w terminie 7 dni od

dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później

niż do 12 lipca 2016 r.) składa przewodniczącemu

zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze

przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego

przedmiotu w terminie poprawkowym zgodnie z deklaracją

ostateczną.



Zdający na każdy z egzaminów musi stawić się punktualnie –

przynajmniej 30 minut wcześniej

Obowiązuje zakaz zakazie wnoszenia do sali

egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź

korzystania z takich urządzeń w tej sali.

Do sali egzaminacyjnej zdający mogą wnieść wyłącznie

przybory wymienione w komunikacie o przyborach.

Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą

butelkę wody, która podczas pracy z arkuszem

egzaminacyjnym powinna stać na podłodze przy nodze

stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów

egzaminacyjnych.



W czasie trwania egzaminu maturalnego zdający nie

powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.

W 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 egzaminu zdającym nie udziela się

żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych

ani ich nie komentuje.

Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania

części pisemnej egzaminu maturalnego ze sprzętu

medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę,

pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona

przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed

rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu.



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU MATURALNEGO             

Z   DANEGO PRZEDMIOTU 

PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU 

EGZAMINACYJNEGO

Może nastąpić w przypadku: 

a.  stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 

przez absolwenta 

b.  wniesienia  lub  korzystania  przez  absolwenta  w  sali  

egzaminacyjnej  z  urządzenia telekomunikacyjnego  

albo  materiałów  lub  przyborów  pomocniczych  

niewymienionych w komunikacie o przyborach 

c.  zakłócania  przez  absolwenta  prawidłowego  przebiegu  

egzaminu  w  sposób  utrudniający  pracę pozostałym 

zdającym 



Absolwent, któremu z jednego z powyższych powodów

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił

egzamin maturalny:

a.  z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub w 

części pisemnej,

b.  z  przedmiotu  dodatkowego w  części  pisemnej  i  jeśli  

był  to  jedyny  przedmiot  dodatkowy,  do którego 

zdający przystąpił,

c.  ze wszystkich przedmiotów dodatkowych, do których 

przystąpił, 

nie zdał egzaminu maturalnego i nie może przystąpić w tym

samym roku do egzaminu maturalnego w terminie

poprawkowym



Unieważnienie egzaminu z jednego z przedmiotów lub

niezdanie egzaminu w części ustnej lub nieprzystapienie do

któregoś z egzaminów pisemnych nie stanowi przeszkody

w przystępowaniu do egzaminów z pozostałych

przedmiotów.



PRZERWANIE PRZEZ ZDAJĄCEGO CZĘŚCI USTNEJ

LUB CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU

MATURALNEGO Z PRZYCZYN LOSOWYCH LUB

ZDROWOTNYCH nie uprawnia automatycznie do

przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym.

Zdającemu, który zgłasza problemy zdrowotne, zaleca

udanie się do lekarza i informuje o możliwości ubiegania

się o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym.



Jeżeli podczas trwania części ustnej egzaminu

zdający przerywa ten egzamin z przyczyn

zdrowotnych lub losowych, przewodniczący

zespołu przedmiotowego organizuje pomoc,

dbając o to, aby zdający nie miał możliwości

kontaktu z innymi osobami z wyjątkiem osób

udzielających mu pomocy. Rejestruje godzinę

przerwania egzaminu tego zdającego i jeśli

zdający poczuje się na siłach kontynuować

egzamin, może na to zezwolić.



Zdający  wykorzystuje  pozostały  mu  czas egzaminu. 

Jeśli zdający nie  jest w stanie kontynuować egzaminu, 

zespół przedmiotowy przyznaje punkty za wypowiedź 

zgodnie z obowiązującymi zasadami.



Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje o

zaistniałej sytuacji dyrektora okręgowej komisji

egzaminacyjnej, który – w ciągu 7 dni – podejmuje

decyzję o ustaleniu wyniku na podstawie liczby punktów

przyznanych przez zespół przedmiotowy albo przyznaniu

zdającemu prawo do przystąpienia do egzaminu w

terminie dodatkowym, po przedstawieniu przez zdającego

lub jego rodziców udokumentowanego wniosku w tej

sprawie.



Jeżeli podczas trwania części pisemnej egzaminu zdający

przerywa ten egzamin z przyczyn zdrowotnych lub

losowych, przewodniczący zespołu nadzorującego organizuje

pomoc, dbając o to, aby zdający nie miał możliwości kontaktu

z innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających mu

pomocy. Rejestruje godzinę przerwania egzaminu tego

zdającego i jeśli zdający poczuje się na siłach

kontynuować egzamin, może na to zezwolić. Zdającemu,

który postanowił kontynuować egzamin, nie przedłuża się

czasu trwania egzaminu.



W przypadku, kiedy zdający przerwał egzamin i nie podjął

pracy, przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera jego

pracę i po zakończeniu egzaminu pakuje do zwrotnej

koperty razem z pozostałymi pracami.

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej podejmuje

decyzję o skierowaniu pracy zdającego do oceny przez

egzaminatora albo przyznaniu zdającemu prawa do

przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym, po

przedstawieniu przez zdającego lub jego rodziców

udokumentowanego wniosku w tej sprawie.



Egzamin maturalny z danego przedmiotu może zostać

danemu zdającemu unieważniony również przez dyrektora

okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektora

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej np. po stwierdzeniu

podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez

egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub

zadań przez zdającego lub występowania w pracy

egzaminacyjnej zdającego jednakowych sformułowań

wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu

lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego.







1. Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej

swojej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym

przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6

miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję

egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i

zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego.

2. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez

pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby

wskazanej przez zdającego.

3. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do

dyrektora właściwej komisji okręgowej.

Wniosek może być złożony osobiście przez absolwenta lub

osobę występującą w jego imieniu, lub przesłany do komisji

okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.



WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO  

Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z

przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części

pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do

uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu

maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.



Absolwent, który nie otrzymał co najmniej 30%

punktów możliwych do uzyskania z jednego lub więcej

przedmiotów obowiązkowych lub nie przystąpił do części

pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego

przedmiotu dodatkowego lub któremu unieważniono

egzamin z danego przedmiotu obowiązkowego w części

pisemnej lub części ustnej, lub unieważniono egzamin w

części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, przy czym był to

jedyny egzamin w części pisemnej z przedmiotu

dodatkowego, do którego przystąpił, lub unieważniono

wszystkie egzaminy w części pisemnej z przedmiotów

dodatkowych, do których przystąpił nie zdał egzaminu

maturalnego.



OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY 

• Egzamin maturalny  z  każdego  przedmiotu obowiązkowego  

i  przedmiotu  dodatkowego  na  danym poziomie, zarówno w 

części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla: 

a.  absolwentów,  którzy  po  raz  trzeci  i  kolejny  przystępują  

do  egzaminu  maturalnego  z  tego samego przedmiotu 

obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego 

oraz dla 

b.  absolwentów,  którzy  przystępują  do  egzaminu  

maturalnego  z  tego  samego  przedmiotu dodatkowego, który 

w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w 

deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego 

przedmiotu. 



Dziękuję za uwagę!



•„Kolejny  raz”, oznacza  „kolejny  rok”.  Przystąpienie  do  

egzaminu w terminie głównym  / dodatkowym oraz 

poprawkowym w  tym  samym  roku  jest  traktowane  jako 

przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

na danym poziomie jeden raz. 

• Opłata  za  egzamin maturalny  z  każdego  przedmiotu  

obowiązkowego  i  przedmiotu  dodatkowego, zarówno w 

części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, 

wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu 

państwa. 

•Opłatę  za  egzamin maturalny, wnosi  się  w  terminie  od  1  

stycznia 2016 r.  do  7  lutego  2016  r.  na  rachunek  bankowy 

wskazany  przez  dyrektora  okręgowej  komisji 

egzaminacyjnej. 


