I.

Zasady zdawania egzaminu maturalnego dla uczniów, którzy w 2015 r. ukończą
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
(deklaracja – Załącznik L_1a)

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów
dodatkowych.
W części obowiązkowej egzaminu maturalnego absolwent zdaje:
1. język polski pisemnie i ustnie,
2. język obcy nowożytny pisemnie i ustnie,
3. matematykę pisemnie.
Absolwenci oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej zdają ponadto język danej
mniejszości w części pisemnej i ustnej.
Absolwenci klas dwujęzycznych na egzaminie z matematyki, nauczanej w języku obcym, mogą
przystąpić do rozwiązywania dodatkowych zadań przygotowanych w języku obcym będącym drugim
językiem nauczania.
Pisemne egzaminy obowiązkowe są zdawane na poziomie podstawowym.
Ustne egzaminy obowiązkowe są zdawane bez określenia poziomu (zdający losują zadania/zestawy
egzaminacyjne).
W pisemnej części dodatkowej absolwent musi wybrać przynajmniej jeden przedmiot (nie więcej
niż sześć). Egzamin pisemny w części dodatkowej jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
Język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot dodatkowy można zdawać w części pisemnej
albo w części ustnej i pisemnej. Część pisemną można zadeklarować na poziomie rozszerzonym
albo dwujęzycznym, część ustną – bez określenia poziomu albo na poziomie dwujęzycznym.
Absolwent, który wybrał w części pisemnej jako przedmiot dodatkowy ten sam język obcy, który
zdawał jako obowiązkowy, zdaje ten język tylko w części pisemnej na poziomie rozszerzonym
albo w części pisemnej lub ustnej i pisemnej na poziomie dwujęzycznym.
Absolwenci klas dwujęzycznych zdający egzamin z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka,
geografia i historia mogą przystąpić do rozwiązywania dodatkowych zadań przygotowanych w języku
obcym będącym drugim językiem nauczania, jeśli przedmioty te były nauczane dwujęzycznie.
Absolwent, który z wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyska co najmniej 30% pkt.
i przystąpi do przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego, otrzyma świadectwo dojrzałości. Wyniki
z egzaminów dodatkowych oraz zdawanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania
nie mają wpływu na uzyskanie świadectwa.
Absolwent, który nie zda wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej albo
pisemnej, może przystąpić do niego ponownie w sesji poprawkowej w sierpniu. Prawo to nie dotyczy
osób nieobecnych na egzaminie lub tych, którym unieważniono egzamin.
Absolwent, który nie przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego
w części pisemnej albo któremu ten egzamin unieważniono, może przystąpić ponownie do egzaminu
z przedmiotu dodatkowego w kolejnych sesjach przez okres 5 lat od pierwszego egzaminu
maturalnego, licząc od października roku, w którym przystąpił po raz pierwszy, zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami.
Absolwent, który nie zda więcej niż jednego egzaminu obowiązkowego, może przystąpić do tych
egzaminów w kolejnej sesji na zasadach obowiązujących w roku 2015. Jeśli absolwent nie zda
egzaminu z języka obcego, może w kolejnej sesji zadeklarować inny język obcy niż język, który
zdawał poprzednio. Absolwent, o którym mowa, może przystąpić do podwyższania wyników
uzyskanych poprzednio w części obowiązkowej lub części dodatkowej zgodnie z przepisami
obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu po raz pierwszy. Może również wybrać
nowe przedmioty dodatkowe, zdawane zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym
ponownie przystępuje do egzaminu.
Absolwent, który otrzyma świadectwo, może w kolejnych sesjach egzaminacyjnych zadeklarować
podwyższanie wyników oraz nowe przedmioty dodatkowe zgodnie z przepisami obowiązującymi
w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu.

Pisemne egzaminy obowiązkowe
Poziom
podstawowy

Przedmiot

Poziom
określony
w standardach

język polski
1

język mniejszości narodowej

Pomoce
słownik ortograficzny,
słownik poprawnej
polszczyzny
słownik językowy

170 min.

język obcy nowożytny

120 min.

brak

matematyka

170 min.

określi dyrektor CKE

Pisemne egzaminy dodatkowe
Poziom
rozszerzony

Przedmiot

Poziom
dwujęzyczny

język polski,

słownik ortograficzny, słownik
poprawnej polszczyzny
słownik językowy
brak

180 min.
język mniejszości narodowej
język obcy nowożytny

2

język obcy nowożytny
3
poziomie dwujęzycznym

150 min.
na

180 min.

matematyka
180 min.
filozofia,
historia
muzyki,
historia sztuki, język łaciński i 180 min.
kultura antyczna
biologia,
chemia,
fizyka,
geografia, historia, wiedza o 180 min.
społeczeństwie
informatyka

Pomoce

210 min.

brak
określi dyrektor CKE
określi dyrektor CKE,
słownik łacińsko-polski, atlas historyczny
określi dyrektor CKE
Niedozwolony jest dostęp do sieci oraz
zasobów Internetu.
Dostępna jest podstawowa dokumentacja
oprogramowania

Przedmiot wybierany w klasach dwujęzycznych zdawany w języku będącym drugim językiem
nauczania4
Przedmiot
Poziom podstawowy
Poziom rozszerzony
Pomoce
matematyka

biologia, chemia, fizyka,
geografia, historia

1

I cz. – zgodnie z opisem
danego egzaminu
II cz. – 80 min., zdawana
w języku obcym
(zakres wymagań dla
poziomu podstawowego)

określi dyrektor CKE

I cz. – zgodnie z opisem
danego egzaminu
II cz. – 80 min., zdawana
w języku obcym
(zakres wymagań dla
poziomu podstawowego
i rozszerzonego)

określi dyrektor CKE

Dotyczy absolwentów klas z językiem nauczania mniejszości narodowej
Jeśli zdający wybierze jako przedmiot dodatkowy ten sam język obcy, który zdawał w części obowiązkowej,
musi zadeklarować poziom rozszerzony
3
Poziom dwujęzyczny języka obcego nowożytnego może wybrać każdy absolwent
4
Dotyczy absolwentów klas dwujęzycznych
2

II.

Zasady zdawania egzaminu maturalnego dla absolwentów LICEUM, którzy
ukończyli szkołę w latach 2005 – 2014 oraz eksternów

(deklaracja – Załącznik L_1b)
Wymienieni absolwenci składają deklarację – Załącznik L_1b. Zdają oni egzamin na zasadach
obowiązujących w 2014r. Szczegółowe zasady są opisane w druku deklaracji.
III. Zasady zdawania egzaminu maturalnego dla uczniów, którzy w 2015 r. ukończą
TECHNIKUM oraz dla absolwentów TECHNIKUM, którzy ukończyli szkołę w latach
2006 – 2014 oraz absolwentów SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH – „starego typu”
(deklaracja – Załącznik T_1)
Wymienieni absolwenci składają deklarację – Załącznik T_1 Zdają oni egzamin na zasadach
obowiązujących w 2014r. Szczegółowe zasady są opisane w druku deklaracji.

