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Co to jest egzamin maturalny?

Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu 

wykształcenia ogólnego, sprawdza 

wiadomości i umiejętności ustalone

w podstawie programowej.

Uwaga! Gwarancją sukcesu maturalnego jest 

opanowanie przez ucznia umiejętności 

opisanej w podstawie programowej dla 

wszystkich etapów kształcenia!



Części egzaminu maturalnego

Egzamin maturalny składa się z dwóch części:

części ustnej części pisemnej



Przedmioty zdawane 

w części ustnej

Przedmioty obowiązkowe
•język polski

•język obcy nowożytny

Przedmiot dodatkowy

•język obcy nowożytny;

pod warunkiem wybrania

jako dodatkowego przedmiotu

tego samego języka w części pisemnej

(inny niż obowiązkowy)



Przedmioty zdawane 

w części pisemnej

trzy przedmioty obowiązkowe:

język polski

język obcy nowożytny

matematyka

do 6 przedmiotów dodatkowych;

przystąpienie do co najmniej

jednego egzaminu dodatkowego

jest jednym z warunków

otrzymania świadectwa

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot dodatkowy



Przedmioty dodatkowe 

w części pisemnej to:

• biologia

• chemia

• fizyka

• filozofia

• geografia

• historia

• historia muzyki

• matematyka

• wiedza  o społeczeństwie

• informatyka

• historia sztuki

• język obcy nowożytny

• język polski



Język obcy nowożytny

to jeden z języków:

• angielski

• francuski

• hiszpański

• niemiecki

• rosyjski

• włoski



Poziomy egzaminów maturalnych

• dla egzaminu maturalnego w części ustnej 
z języka polskiego oraz języka obcego nie określa się
poziomu egzaminu

• egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych w części 
pisemnej jest zdawany na poziomie podstawowym

• egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych jest zdawany 
na poziomie rozszerzonym

• zdający nie deklaruje, który przedmiot dodatkowy jest 
wybrany jako ten, do którego musi przystąpić, żeby otrzymać 
świadectwo



Egzamin z języka obcego

• na egzaminie maturalnym z języka obcego 

nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub 

jako przedmiotu dodatkowego w części ustnej nie 

określa się poziomu

• jeżeli maturzysta wybierze język obcy jako 

przedmiot dodatkowy – może ale nie musi zdawać 

go ustnie

• nie ma możliwości wyboru wyłącznie części ustnej 

egzaminu z języka obcego jako przedmiotu 

dodatkowego



Kalendarz matury 2017

Część pisemna

Maj 2017 Godz. 900 Godz. 1400

4 czwartek język polski (pp) język polski (pr)

5 piątek matematyka (pp) wiedza o tańcu (pp, pr)

8 poniedziałek język angielski (pp) język angielski (pr) (dj)



Kalendarz matury 2017

Część pisemna

Maj 2017 Godz. 900 Godz. 1400

9 wtorek matematyka (pr) język łaciński i kultura antyczna 

(pp, pr)

10 środa wiedza o społeczeństwie (pp,pr) informatyka (pp, pr)

11 czwartek język niemiecki (pp, pr) język niemiecki (pr, dj)

12 piątek biologia (pp, pr) filozofia (pp,pr)



Kalendarz matury 2017

Część pisemna

Maj 2017 Godz. 900 Godz. 1400

15 poniedziałek historia (pp,pr) historia sztuki (pp, pr)

16 wtorek chemia (pp, pr) geografia (pp,pr)

17 środa język rosyjski (pp) język rosyjski (pr, dj)

18 czwartek fizyka i astronomia (pp)

fizyka i astronomia /fizyka 

(pr)

historia muzyki (pp, pr)

19 piątek język francuski (pp) język francuski (pr, dj)



Kalendarz matury 2017

Część ustna egzaminu maturalnego 

przeprowadzana jest według harmonogramów 

ustalonych przez przewodniczących 

szkolnych zespołów egzaminacyjnych 

w terminie od 4 do 26 maja 2017 roku

(język polski – wypowiedź – od 8 do 20 maja)



Czas trwania egzaminów

Przedmioty Arkusze Czas trwania (min)

język polski

matematyka

Poziom podstawowy 170

Poziom rozszerzony 180

języki obce nowożytne Poziom podstawowy 120

Poziom rozszerzony 150

historia, wiedza 

o społeczeństwie, historia 

sztuki, historia muzyki,

biologia, chemia, fizyka, 

geografia, filozofia

Poziom rozszerzony 180



Czas trwania egzaminu

z informatyki

informatyka Arkusze Czas trwania (min)

poziom rozszerzony Część I 60

Część II 150



Określone w Komunikacie dyrektora CKE

w sprawie sposobów dostosowania warunków

i form przeprowadzania w roku szk. 2016/2017 

egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi…

Do 10 lutego 2017 dyrektor informuje ucznia o wskazanych 

dostosowaniach a do 15.02.2017 uczeń odpowiada 

oświadczeniem o korzystaniu z nich lub nie.

Dostosowanie warunków i form 

przeprowadzenia egzaminu



Deklaracja maturalna

Zdający składa pisemną deklarację dotyczącą 
wyboru:

• przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym
(obowiązkowych i dodatkowych)

• środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz 
języka programowania - w przypadku zdających egzamin 
maturalny z informatyki 



Deklaracja maturalna

Terminy składania deklaracji:
• wstępna deklaracja - 30 września 2016 roku

• ostateczna deklaracja – 7 lutego 2017 roku

• Opinie ppp do 30 września 2016 roku

• Zaświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu 

poprawkowego - do 11 lipca 2017 roku



Kto zdał egzamin maturalny?

Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli 

z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30% 

punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. 

Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych nie wpływają na 

zdanie matury; również wynik z przedmiotu dodatkowego, 

wybranego obowiązkowo.

Wyniki egzaminów ustnych będą komunikowane w skali procentowej,

a pisemnych – w skali procentowej i centylowej.

Wynik centylowy oznacza odsetek liczby maturzystów,

którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy

niż zdający; np. dla zdającego, którego wynik centylowy wynosi 70,

oznacza, że 70% wszystkich maturzystów uzyskało za zadania z tego

zakresu wynik taki sam jak on lub niższy, a 30% uzyskało wynik wyższy. 



Niezdanie egzaminu maturalnego 

z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej 

nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu 

maturalnego w części pisemnej



Poprawki

Zdający, który przystąpił do egzaminu 

maturalnego ze wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych w części ustnej i pisemnej, 

a nie zdał wyłącznie jednego egzaminu, 

ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu 

z tego przedmiotu na tym samym poziomie 

w sierpniu tego samego roku (cz. pisemna 

22.08.2017 o godz. 9.00, ustna 23-25.08.2017)



Czy można ponownie przystąpić

do egzaminu maturalnego?

Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego 

z określonych przedmiotów albo przerwał 

egzamin maturalny, może do roku szkolnego 

2020/2021 przystąpić ponownie do egzaminu 

na zasadach obowiązujących w roku 2017



Czy można ponownie przystąpić

do egzaminu maturalnego?

Zdający ma prawo, w kolejnych sesjach 

egzaminacyjnych, przystąpić ponownie do 

egzaminu maturalnego w części ustnej lub 

pisemnej z jednego lub więcej przedmiotów, 

w celu podwyższenia wyniku egzaminu 

maturalnego z tych przedmiotów lub zdania 

egzaminu maturalnego z przedmiotów 

dodatkowych



• Jeśli absolwent nie zda egzaminu z języka 

obcego, może w kolejnych sesjach 

zadeklarować w części pisemnej i ustnej 

inny język obcy



Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin 

punktualnie, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym 

przez przewodniczącego szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Na egzamin 

należy zgłosić się z dowodem tożsamości 

z aktualnym zdjęciem, a w przypadku zdających 

skierowanych przez OKE również ze świadectwem 

ukończenia szkoły



• Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej 
żadnych środków łączności ani żadnych 
materiałów pomocniczych, które nie są 
wymienione w komunikacie dyrektora CKE

• 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



Świadectwo dojrzałości

Zdający, który zdał egzamin maturalny, 

otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane 

przez komisję okręgową. 

Zdający, który podwyższył wynik egzaminu 

maturalnego lub zdał egzamin maturalny 

z przedmiotów dodatkowych, otrzymuje 

aneks do świadectwa dojrzałości



Czy można zobaczyć 

ocenione karty odpowiedzi?

Na wniosek absolwenta sprawdzony 

i oceniony arkusz egzaminacyjny, w tym karta 

odpowiedzi, są udostępniane absolwentowi 

do wglądu w miejscu i czasie wskazanym 

przez dyrektora komisji okręgowej

Zdający podczas wglądu może zrobić zdjęcia 

własnej pracy.



Unieważnienie egzaminu

Unieważnić egzamin maturalny może:

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej 

pracy zdającego lub zakłócania przez niego

przebiegu egzaminu

Przewodniczący

Szkolnego Zespołu 

Egzaminacyjnego



Unieważnienie egzaminu

Unieważnić egzamin maturalny może:

Dyrektor Okręgowej 

Komisji 

Egzaminacyjnej

W przypadku:

• stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących

przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń

zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, o ile 

przepisy te zostały złamane

• stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy 

egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania 

zadań przez zdających z danego przedmiotu 

w części pisemnej




