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Część pisemna Część ustna

Przedmioty 
obowiązkowe

 język polski (poziom podstawowy) –
minimum 30%

 język obcy nowożytny (poziom 
podstawowy) – minimum 30%

 matematyka (poziom podstawowy) –
minimum 30%

 1 przedmiot dodatkowy na poziomie 
rozszerzonym – bez progu zaliczenia

 język mniejszości narodowej
(poziom podstawowy) – minimum 
30%

 język polski (bez określania poziomu) 
– minimum 30%

 język obcy nowożytny (bez określania 
poziomu) – minimum 30%

 język mniejszości narodowej (bez 
określania poziomu) – minimum 30%

Przedmioty 
dodatkowe

od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym albo 
– w przypadku języków obcych – dwujęzycznym) – bez progu zaliczenia

Egzamin maturalny od 2015 r.



Podstawowe założenie MATURY 2015

Sprawdzać to, co najważniejsze, tj.

uniwersalne umiejętności: 

w zadaniach wymagających 
solidnej wiedzy 
z zakresu danego przedmiotu.

 przetwarzanie informacji z różnych źródeł
 krytyczne analizowanie i porównywanie treści 

różnych źródeł
 wnioskowanie
 stawianie hipotez i ich weryfikowanie
 identyfikowanie i wyjaśnianie związków 

izależności



Część ustna egzaminu z języka polskiego

Wypowiedź inspirowana tekstem kultury
• Zdający losuje zadanie egzaminacyjne. Zadanie 

składa się z polecenia i tekstu (w zadaniach 
stosowane są trzy typy tekstów: teksty o języku, 
teksty literackie, teksty ikoniczne). 

• Zdający przygotowuje się do wygłoszenia 
wypowiedzi na wylosowany temat (około 15 
minut).

• Zdający wygłasza wypowiedź monologową 
(około 10 minut).

• Zdający uczestniczy w rozmowie (z zespołem 
przedmiotowym) dotyczącej wygłoszonej 
wypowiedzi monologowej (około 5 minut).



Część ustna egzaminu z języka polskiego

 samodzielność
 twórcze myślenie
 formułowanie własnych sądów
 dojrzałość intelektualna
 orientacja w problemach kultury, 

literatury i języka
 uczestniczenie w życiu kulturalnym



Nowe kryteria oceniania

 odzwierciedlające tzw. holistyczne podejście

 pokonanie progu zasadniczej trudności zadania

 większa „otwartość” na rozwiązania zdających

 ale również większa odpowiedzialność egzaminatorów



Przygotowania do MATURY 2015

2013 2015 201620142012

Lipiec 2013
Informatory

Grudzień 2013
Pokazowe 
zestawy zadań

Czerwiec 2014
Diagnoza (IBE / CKE / 
OKE) – język polski

Październik 2014
 Film informacyjny

 Zbiór zadań – egzamin 
ustny z języka polskiego 
+ filmy

 Materiał o błędach 
rażących (język polski)

 Szkolenia 
egzaminatorów

Grudzień 2014
Matura próbna



Zbiór zadań – egzamin ustny z języka polskiego

Zadanie

Odniesienie do podstawy; 
słowa-klucze; komentarz

2 przykładowe 
realizacje



Przygotowania do MATURY 2015

2013 2015 201620142012

Lipiec 2013
Informatory

Grudzień 2013
Pokazowe 
zestawy zadań

Czerwiec 2014
Diagnoza (IBE / CKE / 
OKE) – język polski

Październik 2014
 Film informacyjny

 Zbiór zadań – egzamin 
ustny z języka polskiego 
+ filmy

 Materiał o błędach 
rażących (język polski)

 Szkolenia 
egzaminatorów

Grudzień 2014
Matura próbna



„Matura próbna”

15 grudnia 2014 r. (poniedziałek)
język polski – poziom podstawowy

16 grudnia 2014 r. (wtorek)
matematyka – poziom podstawowy

17 grudnia 2014 r. (środa)
języki obce nowożytne – poziom podstawowy

18 grudnia 2014 r. (czwartek)
wszystkie przedmioty – poziom rozszerzony

Wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia egzaminu próbnego 
będą dostępne w serwisach OKE przeznaczonych dla dyrektorów szkół.



Specjalna zakładka na stronie internetowej CKE
www.cke.edu.pl



Informacje dedykowane konkretnym grupom maturzystów


