Egzamin
maturalny
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz.U.nr 83, poz. 562, ze zm.)
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OPIS EGZAMINU MATURALNEGO
 Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden

raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od maja
do września–zgodnie z harmonogramem
ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie
internetowej www.cke.edu.pl (Komunikat dyrektora
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r.
w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu
gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie w 2015 roku).
2

OPIS EGZAMINU MATURALNEGO

Zdający przystępuje
do części
ustnej i pisemnej
egzaminu
w swojej szkole macierzystej.
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CZĘŚĆ USTNA
obejmuje obowiązkowe egzaminy,
dla których nie określa się poziomu
z przedmiotów:
 język polski

 język obcy nowożytny wybrany spośród języków:

angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego,
niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego
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CZĘŚĆ PISEMNA
obejmuje obowiązkowe egzaminy
zdawane na poziomie podstawowym
z następujących przedmiotów:
 język polski
 język obcy nowożytny (ten sam, który został

wybrany jako obowiązkowy w części ustnej)
 matematyka
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Część pisemna
obejmuje ponadto
jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego
zdawany na poziomie rozszerzonym
Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:
















biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
język łaciński i kultura antyczna
język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki,
rosyjski, włoski)
język polski
matematyka
wiedza o społeczeństwie
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Uczeń może dodatkowo przystąpić
w danym roku
do egzaminu maturalnego
z nie więcej niż pięciu
kolejnych przedmiotów dodatkowych
wybranych spośród pozostałych
przedmiotów dodatkowych wymienionych wyżej,
na poziomie rozszerzonym

7

Egzamin maturalny
z języka obcego nowożytnego
jako przedmiotu dodatkowego
może być zdawany
tylko w części pisemnej
albo w części pisemnej i ustnej
z tego samego języka.
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DEKLARACJA MATURALNA
 Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu

maturalnego po raz pierwszy, składa przewodniczącemu
zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły), w terminie
do 30 września 2014 r., wstępną pisemną deklarację
 Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2015 r.
Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian
w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu
egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad
przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji
ostatecznej z dniem 8 lutego 2015 r. deklaracja wstępna
staje się deklaracją ostateczną.
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DEKLARACJA MATURALNA
 Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków

i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły
razem z deklaracją do 30 września 2014r.
 Dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2015 r.
 Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa

7 lutego 2015r. Wyjątek stanowią uczniowie chorzy lub
niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia
mogą złożyć w terminie późniejszym
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DEKLARACJA MATURALNA
 Uczeń ma obowiązek podać w deklaracji dokładne dane

teleadresowe umożliwiające stały, niezawodny z nim
kontakt aż do terminu ogłoszenia wyników egzaminu
maturalnego.
 Zdający podpisuje także w deklaracji przystąpienia do

egzaminu maturalnego oświadczenie o wyrażeniu zgody
lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb rekrutacji na studia
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DEKLARACJA MATURALNA
Osoba składająca deklarację
wstępną i/lub ostateczną
otrzymuje od dyrektora szkoły
jej kopię
z potwierdzeniem przyjęcia.
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DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM
PRZEPROWADZANIA EGZAMINU



maturalnego
Zdający ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym

niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni
niedostosowaniem społecznym, mają prawo przystąpić do egzaminu
maturalnego w warunkach i formach określonych w Komunikacie
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w
sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w
roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb
absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych
niedostosowaniem społecznym, opublikowanym na stronie internetowej
CKE.
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DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM
PRZEPROWADZANIA EGZAMINU
Sposób lub sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości
uczniów wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków
i form przeprowadzania egzaminu wymienionych w komunikacie dyrektora CKE na podstawie:


orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego



orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania



opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych
trudnościach w uczeniu się



zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza



pozytywnej opinii rady pedagogicznej – wydanej na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego
w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem
ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia
komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, po uzyskaniu zgody rodziców
(prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia



pozytywnej opinii rady pedagogicznej – wydanej na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo
pełnoletniego ucznia, który był objęty w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu na
trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji
językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną
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ZWOLNIENIE LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD
PRZEDMIOTOWYCH Z EGZAMINU MATURALNEGO
 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych znajdujących się w wykazie na rok

2015, ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie www.cke.edu.pl, są
zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie
zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły
ponadgimnazjalnej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.
 Uprawnienie to przysługuje laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych

także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej
szkoły
 W przypadku przedmiotów zadeklarowanych jako obowiązkowe, zwolnienie

laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest równoznaczne z uzyskaniem
najwyższego wyniku z egzaminu z danego przedmiotu w części ustnej oraz w
części pisemnej na poziomie podstawowym.
 W przypadku przedmiotów zadeklarowanych jako dodatkowe w części pisemnej

zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest równoznaczne z
uzyskaniem najwyższego wyniku z egzaminu z danego przedmiotu na poziomie
rozszerzonym
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ZWOLNIENIE LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD
PRZEDMIOTOWYCH Z EGZAMINU MATURALNEGO
 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przed egzaminem

z danego przedmiotu przedstawiają przewodniczącemu zespołu
egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) zaświadczenie o uzyskaniu
tytułu laureata lub finalisty olimpiady w szkole ponadgimnazjalnej, na
podstawie którego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego stwierdza
uprawnienie do zwolnienia z egzaminu.
 W przypadku gdy zdający uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego

przed miotu niż wskazany w deklaracji, może dokonać zmiany wyboru
przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego, lub zmienić poziom
egzaminu z języka obcego nowożytnego. Wniosek w sprawie
wprowadzenia tych zmian składa do dyrektora szkoły nie później niż do
20 kwietnia 2015 roku.
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PRZEBIEG EGZAMINU

INFORMACJE OGÓLNE
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Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego
(dyrektor szkoły)
ogłasza szkolny harmonogram
części ustnej egzaminu
do 4 marca 2015r.
oraz ogłasza
harmonogram
części pisemnej
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HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ
EGZAMINU MATURALNEGO
Część ustna egzaminu maturalnego

od 4 do 29 maja

języki obce nowożytne

od 11 do 23 maja

język polski

egzamin jest
przeprowadzany w
szkołach
według harmonogramów
ustalonych przez
przewodniczących
szkolnych zespołów
egzaminacyjnych
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HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ
EGZAMINU MATURALNEGO
Część pisemna egzaminu maturalnego
MAJ

godz. 9.00

godz. 14.00

4

poniedziałek

język polski PP

wiedza o tańcu PP
wiedza o tańcu PR

5

wtorek

matematyka PP

język łaciński i kultura
antyczna PP i PR

6

środa

język angielski PP

język angielski PR

7

czwartek

język polski PR

biologia PP i PR

8

piątek

matematyka PR

wiedza o
społeczeństwie PP i PR

20

HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ
EGZAMINU MATURALNEGO
Część pisemna egzaminu maturalnego
MAJ

godz. 9.00

godz. 14.00

11

poniedziałek

fizyka i astronomia PP i PR /
fizyka PR

filozofia PP i PR

12

wtorek

język niemiecki PP

język niemiecki PR

13

środa

geografia PP i PR

historia muzyki PP i PR

14

czwartek

język rosyjski PP

język rosyjski PR

15

piątek

chemia PP i PR

historia sztuki PP i PR
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HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ
EGZAMINU MATURALNEGO
Część pisemna egzaminu maturalnego
MAJ

godz. 9.00

godz. 14.00

18

poniedziałek

język francuski PP

język francuski PR

19

wtorek

informatyka PP i PR

historia PP i PR

20

środa

język hiszpański PP

język hiszpański PR

21

czwartek

język hiszpański PP

język hiszpański PR
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 Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części

ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym
harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z
dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym
zdjęciem)
 Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej–ani w części

ustnej, ani w części pisemnej – żadnych urządzeń
telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali .
 Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać

wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których
wykaz ogłosi dyrektor CKE do 4 marca 2015r. na stronie
www.cke.edu.pl. Zdający nie może wnosić do sali innych
materiałów i przyborów.
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 Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez

zdającego albo wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia
telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie
ogłoszonym przez dyrektora CKE lub korzystanie przez zdającego w sali
gzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do
użytku materiałów i przyborów, albo zakłócanie przez zdającego prawidłowego
przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób
utrudniający pracę pozostałym zdającym jest podstawą do unieważnienia
egzaminu.
 Egzamin można także unieważnić w przypadku naruszenia przepisów

dotyczących przeprowadzania egzaminu , które mogło wpłynąć na wynik
egzaminu .
 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.
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CZĘŚĆ USTNA
EGZAMINU MATURALNEGO
JĘZYK POLSKI
 Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego

tożsamość wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności
ustalonej w harmonogramie.
 W sali może przebywać dwóch zdających – jeden

przygotowujący się do egzaminu i drugi udzielający
odpowiedzi.
 Zdający losuje zadanie.

 Zdający otrzymuje czyste kartki, opieczętowane pieczęcią

szkoły, do sporządzenia notatek pomocniczych, konspektu
lub ramowego planu wypowiedzi
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CZĘŚĆ USTNA
EGZAMINU MATURALNEGO
JĘZYK POLSKI


Zdający zapoznaje się z treścią wylosowanego zadania zawierającego tekst kultury (literacki
lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) i odnoszącego się do niego
polecenia i w czasie nie dłuższym niż 15 minut przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi.



Po zakończeniu czasu przeznaczonego na przygotowanie zdający przenosi się do drugiego
stanowiska przy którym będzie udzielał odpowiedzi na zadanie egzaminacyjne.



Przez ok. 10 minut zdający wygłasza wypowiedź monologową na wskazany w poleceniu
temat. Członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi
zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu.



Po zakończeniu wypowiedzi monologowej zdający przez około 5 minut rozmawia z
zespołem egzaminacyjnym na jej temat.



Po zakończeniu egzaminu zdający oddaje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego
kartki z notatkami, wylosowane zadanie.



W czasie egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników oraz własnych kartek.
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CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU
Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO
BEZ OKREŚLANIA POZIOMU
 Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego

tożsamość wchodzi do sali egzaminacyjnej w ustalonej
kolejności.
 W sali przebywa jeden zdający.
 Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym

nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy
wstępnej i trzech zadań; czas na zapoznanie się z treścią
zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie
poszczególnych zadań.
 Zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go

egzaminującemu.
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CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU
Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO
BEZ OKREŚLANIA POZIOMU
 Egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący

zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami;
po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej zestaw
zdającemu.
 Po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do 3.:
 zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i

egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role;
 wzadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym
zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego;
 w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego
i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego.
 Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w

zestawie egzaminacyjnym; nie ma możliwości powrotu do zadania, które
zostało zakończone lub opuszczone.
 W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych
pomocy.
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CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI
PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO
Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (w min)

język polski
matematyka

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce
nowożytne

poziom podstawowy

120

informatyka

poziom
rozszerzony
poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony

część I

120

część II

70

część I

75

część II

120

część I

90

część II

150
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CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI
PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO
Przedmioty
filozofia
historia
historia muzyki
historia sztuki
język łaciński i kultura
antyczna
wiedza o
społeczeństwie
wiedza o tańcu
biologia
chemia
fizyka i astronomia
geografia

Arkusze

Czas trwania (w min)

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

180

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150
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WARUNKI ZDANIA EGZAMINU
 Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu

z 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.
 Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego tylko z

jednego przedmiotu dodatkowego i któremu ten egzamin
unieważniono, nie zdał egzaminu maturalnego.
 Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki

egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe. Te
egzaminy nie mają ustalonego progu zaliczenia.
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INFORMOWANIE O WYNIKACH
EGZAMINU MATURALNEGO
 Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez przewodniczącego

przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu w miejscu
i w czasie ustalonym przez przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego.
 Wyniki części pisemnej egzaminu OKE przekazuje przewodniczącemu

zespołu egzaminacyjnego w terminie ustalonym przez dyrektora
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu
gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku w

celu ich ogłoszenia (30 czerwca 2015 r.).
 Wyniki egzaminu maturalnego są ostateczne i nie służy na nie skarga

do sądu administracyjnego.
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ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI


Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE.
Świadectwa i odpisy są przekazywane absolwentom, za potwierdzeniem odbioru.



Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego
w części ustnej (w procentach) oraz w części pisemnej (w procentach i na skali centylowej.



Wyniki uzyskane w części pierwszej i w części drugiej egzaminu pisemnego z informatyki odnotowywane są
łącznie.



Zdający otrzymuje świadectwo dojrzałości, jeżeli
a)

przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i je zdał ORAZ

b)

przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego i egzamin ten nie został
mu unieważniony.



Zdający nie otrzymuje świadectwa dojrzałości, jeżeli nie został spełniony którykolwiek z warunków
określonych w poprzednim punkcie.



W przypadku gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego egzaminu maturalnego z przedmiotu lub
przedmiotów dodatkowych (za wyjątkiem jednego przedmiotu dodatkowego zdawanego obowiązkowo) na
świadectwie dojrzałości w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku odpowiednio z egzaminu maturalnego
z przedmiotu dodatkowego albo dodatkowych zadań egzaminacyjnych wpisuje się „0%”.



W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego (za wyjątkiem jednego
przedmiotu dodatkowego zdawanego obowiązkowo) na świadectwie dojrzałości w miejscu przeznaczonym na
wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje się „0%”
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ZGŁASZANIE ZASTRZEŻEŃ
 Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały

naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może, w terminie
2 dni od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z
danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenie do dyrektora OKE.


Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji będącej
naruszeniem przepisów.

 Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenie w terminie 7 dni od daty jego

otrzymania.W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dyrektor komisji
okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może
unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających albo
zdających w jednej szkole lub sali, a także w stosunku do
poszczególnych zdających i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie.
Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu
ustala dyrektor CKE
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UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU
Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku:
a) stwierdzenia, podczas trwania egzaminu, niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez
zdającego
b) wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i
przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego
w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i
przyborów
c) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu
maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym
d) stwierdzenia , podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej, niesamodzielnego rozwiązywania przez
zdającego zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym z danego przedmiotu w części pisemnej
e) stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej zdającego występowania w jego pracy
egzaminacyjnej jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu
lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego
f) zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku
części pisemnej egzaminu
g) stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń
zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu.
Uwaga:
 Unieważnienia w przypadkach oznaczonych literami a, b, c dokonuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego
(dyrektor szkoły), w przypadkachoznaczonych literami d, e, f, g – dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE .
 W przypadkach oznaczonych literami d, e, f, g komisja okręgowa, za pośrednictwem dyrektora szkoły, przekazuje
absolwentowi, któremu unieważniono dany egzamin, pisemną informację o przyczynach unieważnienia.
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TERMIN DODATKOWY


Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających mu
przystąpienie w maju – zgodnie z harmonogramem – do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego
przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin w terminie dodatkowym (w czerwcu 2015r.).



Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego
przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia
do egzaminu w terminie dodatkowym. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami
dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku.



Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od daty jego otrzymania i może wyrazić zgodę na
przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji
okręgowej jest ostateczne.



Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym
terminie, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez dyrektora CKE i ogłoszonym na stronie internetowej CKE.



Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu dyrektor właściwej OKE ogłasza na stronie OKE w ostatnim
tygodniu maja 2015r.



Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu ustnego w terminie dodatkowym,
przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w swojej szkole w terminie ustalonym przez
dyrektora szkoły. Egzamin ustny z języka polskiego powinien odbyć się od 8 do 13 czerwca 2015 r., a z
języków obcych nowożytnych od 1 do 17 czerwca 2015r.
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PONOWNE PRZYSTĄPIENIE
DO EGZAMINU MATURALNEGO
(EGZAMIN W TERMINIE POPRAWKOWYM)




Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:
a)

przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka,
język obcy nowożytny w maju/czerwcu w części ustnej i w części pisemnej i żaden jego
egzamin nie został unieważniony

b)

przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie
rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony

c)

nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego ALBO w części ustnej bez
określania poziomu (z języka polskiego albo z języka obcego nowożytnego), ALBO w części
pisemnej na poziomie podstawowym (z języka polskiego albo z matematyki, albo z języka
obcego nowożytnego)

d)

w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 7 lipca 2015 r.) złożył
do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego
przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną.

Egzamin w terminie poprawkowym w części ustnej jest przeprowadzany w macierzystej szkole
zdającego (między 24 a 28 sierpnia 2015 r.), a w części pisemnej (25 sierpnia 2015 r.) – w miejscach
wskazanych przez dyrektora OKE. Informacje o miejscach przeprowadzenia egzaminu pisemnego
ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej danej OKE w terminie do 10 sierpnia 2015 r. Informacje
o harmonogramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje w szkole, w której przystąpił do egzaminu.
37

ZAKRES WYMAGAŃ
SPRAWDZANYCH
NA EGZAMINIE
MATURALNYM
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JĘZYK POLSKI
 Egzamin maturalny z jezyka polskiego sprawdza się , w jakim stopniu zdający

spełnia wymagania z zakresu języka polskiego określone w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego (szkoly
ponadgimnazjalnej), będące – w myśl zasady kumulatywności przyjętej w
podstawie – sumą wymagań z wszystkich kolejnych etapów. Dlatego też
poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą odnosić się do
wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych (I, II, III).
 W podstawie programowej dzieli się wymagania na ogólne i szczegółowe.

Wymagania ogólne (odbiór wypowiedzi i zawartych w nich informacji,
analiza i interpretacja tekstów kultury, tworzenie wypowiedzi), jako
syntetyczne ujęcie nadrzędnych celów kształcenia, informują, jak rozumieć
podporzą dkowane im wymagania szczegółowe, które odwołują się do
konkretnych umiejętności oraz ściśle określonych wiadomości. Spełnianie
wymagań szczegółowych powinno służyć osiąganiu celów ogólnych.
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JĘZYK POLSKI
CZĘŚĆ USTNA
Egzamin maturalny z języka polskiego
w części ustnej
sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi
na określony temat,
zgodnej z zasadami poprawności językowej,
logiki i retoryki.
Inspiracją do wypowiedzi jest tekst kultury.

40

JĘZYK POLSKI
CZĘŚĆ USTNA
PRZYKŁADOWE ZADANIA
 W jaki sposób w utworach literackich bywają przedstawiani

intelektualiści? Omów zagadnienie, odwołując się do załączonej
bajki Ignacego Krasickiego oraz do innych utworów literackich.
 Labirynt – przestrzeń zapraszająca do odkryć czy pułapka bez

wyjścia? Rozważ problem, odwołując się do podanego
fragmentu opowiadania Brunona Schulza i innego tekstu kultury.
 W jaki sposób Internet wpływa na formy i sposoby

komunikowania się ludzi między sobą? Uzasadnij swoje
stanowisko, odwołując się do przytoczonego tekstu Jana
Grzeni, do modelu aktu komunikacji językowej i do wybranego
tekstu kultury.
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JĘZYK POLSKI
CZĘŚĆ USTNA
PRZYKŁADOWE ZADANIA
 Jakie odczytanie

Dziadów cz. III
Adama Mickiewicza
odnajdujesz na
zapowiadającym
sztukę plakacie
teatralnym? Omów
zagadnienie,
wykorzystując
znajomość dramatu.
Bolesław Polnar, Adam Mickiewicz,
Dziady [plakat teatralny], 1997.
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JĘZYK POLSKI
CZĘŚĆ USTNA
PRZYKŁADOWE ZADANIA
 Jakie refleksje o

współczesnej
cywilizacji wyrażają
twórcy w swoich
dziełach? Odpowiedz
na podstawie
interpretacji podanego
tekstu kultury oraz
wybranych tekstów
literackich.

Magdalena Abakanowicz, Tłum, 1988
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JĘZYK POLSKI
CZĘŚĆ USTNA
PRZYKŁADOWE ZADANIA
 W jaki sposób twórcy

późniejszych epok
nawiązują do
starożytnych mitów?
Odpowiedz na
podstawie interpretacji
obrazu Pietera Bruegla
„Pejzaż z upadkiem
Ikara” i wybranego
tekstu literackiego.

Pieter Bruegel (starszy), Pejzaż z upadkiem
Ikara, ok. 1558, Królewskie Muzeum Sztuk
Pięknych w Brukseli
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CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO
Z JĘZYKA POLSKIEGO
NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Egzamin maturalny z języka polskiego
w części pisemnej na poziomie podstawowym
sprawdza umiejętność
wykonywania na tekście nieliterackim
operacji dowodzących jego rozumienia
na różnych poziomach (część testowa)
oraz
tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowanie)
w związku z tekstem literackim
zamieszczonym w arkuszu.
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CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO
Z JĘZYKA POLSKIEGO
NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
 Zadania w teście mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Nie

ograniczają się do sprawdzania umiejętności wyszukiwania
informacji w tekście, ale – obligatoryjnie – służą rozpoznaniu
poziomu umiejętności analizy tekstu i jego przekształceń, a
także świadomości językowej. Zadania sprawdzają także
znajomość utworów literackich, których, zgodnie z podstawą
programową, nie wolno pominąć w procesie kształcenia
 Część arkusza egzaminacyjnego, w której sprawdza się

umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej, zawiera
dwa tematy wypracowania do wyboru: jeden wymagający
napisania rozprawki, drugi – interpretacji tekstu poetyckiego.
Zdający realizuje jeden, wybrany przez siebie temat.
46

JĘZYK OBCY NOWOZYTNY
CZĘŚĆ USTNA
Celem części ustnej egzaminu maturalnego
z języka obcego nowożytnego
jest ocena sprawności mówienia,
rozumianej jako
kompetencja komunikacyjna zdającego.
Zakres wiadomości i umiejętności
sprawdzanych w tej części egzaminu
określają wymagania ogólne i szczegółowe
w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
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JĘZYK OBCY NOWOZYTNY
CZĘŚĆ PISEMNA
 Rozumienie ze słuchu –

podstawę zadań sprawdzających wiadomości i
umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu stanowią teksty dwukrotnie odtwarzane w
sali egzaminacyjnej z płyty CD, na której – oprócz tekstów w języku obcym – nagrane są
instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań

 Rozumienie tekstów pisanych -

zadania sprawdzające
wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia tekstów pisanych oparte są na tekstach
zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.

 Znajomość środków językowych -

zadania sprawdzające
znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych) oparte są na pojedynczych
zdaniach lub krótkich tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.

 Wypowiedź pisemna -

zadanie polega na napisaniu tekstu zgodnie ze
wskazówkami dotyczącymi treści oraz formy zawartymi w poleceniu.
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INFORMACJE O EGZAMINIE
MATURALNYM
 podstawowe informacje o egzaminie

 podstawa programowa kształcenia ogólnego
 procedury
 terminy
 komunikaty dyrektora CKE
 informatory maturalne
 przykładowe arkusze
 opinie, materiały

ZNAJDUJĄ SIĘ
NA STRONIE INTERNETOWEJ CKE
www.cke.edu.pl
ORAZ OKE
www.oke.jaworzno.pl
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