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ODSTAWY PRAWNE
2017

8

została
1. ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
,
zwaną dalej „ustawą”
2. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (
2016
), zwanym dalej „rozporządzeniem”
3. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
r. w sprawie świadectw,
)
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (
4. ustawą z dnia 29 sierpnia
5. informatorami o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, opublikowanymi na
września 2017

7
2018

,

września 2017

2017

września
„

”

kołach
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2.

2.1.
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DLA ZDAJĄCYCH, KTÓRZY PRZYSTĄPIĄ DO
, W TYM DLA OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ ŚWIADECTWO

NFORMACJE O
RANICĄ

1.

na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej
spełnia te wymagania.
g
raz w ciągu roku, w okresie od maja do września,
głównym, dodatkowym i poprawkowym, określonych w komunikacie o harmonogramie.
Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów
dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.
Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest przeprowadzany na poziomie
podstawowym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla
egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych ni
określa się poziomu egzaminu.
Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych – z wyjątkiem języków obcych
nowożytnych (por. pkt 2.1.6.) –
określone w podstawie programowej kształcenia ogól
Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów
nie określa się poziomu
(za wyjątkiem języków obcych nowożytnych –
.
Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego jest
ałcenia ogólnego oraz sprawdza

2.
3.
4.

5.

6.

rozszerzonym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla
b. dwujęzycznym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego
dla oddziałów dwujęzycznych.
7.
stępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo
7.1. w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:
język polski
b. język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego,
ckiego, rosyjskiego i włoskiego
język mniejszości narodowej, jeżeli był
szkoły lub oddziału
językiem nauczania
mniejszości narodowej; uczeń
szkoły lub oddziału
nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości
języka obcego nowożytnego jako przed
obowiązkowego
7.2. w części pisemnej –
z następujących przedmiotów:
język polski
b.
język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)
d. język mniejszości narodowej, jeżeli był
szkoły lub oddziału
językiem nauczania
mniejszości narodowej; uczeń/absolwent szkoły lub oddziału
nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości
języka obcego nowożytnego jako przedmiotu
obowiązkowego
7.3. w części pisemnej –
–
w przypadku języka obcego nowożytnego –
nym albo dwujęzycznym.
śród następujących przedmiotów:
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b.
d.

g.
h.

8.

9.
10.

11.

12.

język łaciński i kultura antyczna
k. język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski,
niemiecki, ukraiński)
język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański,
niemiecki, rosyjski, włoski)
n. język polski
o. język regionalny (język kaszubski)
p.
q. wiedza o społeczeństwie
może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż
Uczeń
pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów
2.1.7.
, a w przypadku języków obcych
nowożytnych –
albo dwujęzycznym.
uczeń/absolwent wybrał na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy język
polski, zdaje ten przedmiot tylko w części pisemnej.
z języka obcego nowożytnego, z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości
etnicznej lub języka regionalnego, jako przedmiotu dodatkowego, może być zdawany tylko w części
pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej z tego samego języka.
Opcje wyboru języka obcego nowożytnego na egzaminie maturalnym zostały przedstawione na rysunku
poniżej.

uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej
wybrał jako przedmiot dodatkowy ten sam język mniejszości narodowej, który zdaje jako obowiązkowy,
przystępuje do egzaminu z tego języka wyłącznie w części pisemnej.

2.
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13.

szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej, mniejszości
etnicznej lub z językiem regionalnym, w których zajęcia są prowadzone w tych językach, mogą zdawać
na egzaminie maturalnym przedmioty w języku polskim lub – z wyjątkiem języka polskiego oraz
treści dotyczących historii Polski i geografii Polski – w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości
cznej lub w języku regionalnym.
14.
szkół lub oddziałów dwujęzycznych na egzaminie maturalnym z przedmiotów:
tematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia i historia, nauczanych w języku obcym będącym drugim
językiem nauczania, rozwiązują w języku polskim zadania egzaminacyjne przygotowane dla zdających
egzamin maturalny w języku polskim oraz mogą rozwiązać w języku obcym będącym drugim językiem
nauczania dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku.
15. Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym będącym drugim językiem nauczania są

b.

– w odniesieniu do wymagań z
–

ymagań z zakresu podstawowego

16. 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
17. Uczeń/absolwent składa
deklarację 1a
1b
3 załącznik 1a
.

2.2.
DEKLARUJĄCYCH

WENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJAL
ABSOLWENTÓW
PRZYSTĄPIENIE DO EGZ

Z ROKU

,

1. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych
w części ustnej lub w części pisemnej, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej
egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów, odnie z przepisami obowiązującymi
roku, w którym przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy,
egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu
.
2. Absolwent, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu
dodatkowego w części pisemnej albo któremu ten egzamin został unieważniony i nie otrzymał
świadectwa dojrzałości, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z przedmiotu
, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do
w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października
w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
3. Absolwent, o którym mowa w
2.2
2.2., ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego, zarówno
w części ustnej, jak i w części pisemnej, z więcej niż jednego przedmiotu dodatkow
przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.
4. Absolwent, o którym mowa w
2.2
2.2.2, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu
maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, z przedmiotu lub przedmiotów
obowiązkowych, z których uzyskał wynik co najmniej 30%, w celu podwyższenia wyniku z tego
przedmiotu lub tych przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie
przystępuje do egzaminu maturalnego.
5.
lwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego języka obcego nowożytnego, przystępując
ponownie do egzaminu maturalnego, może wybrać jako przedmiot obowiązkowy inny język obcy
nowożytny,
że poprzednio nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego języka jako
przedmiotu dodatkowego w części ustnej bez określania poziomu.
6. Po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego, licząc od października roku,
w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz
o którym mowa
2.2
2.2.2
ępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z
obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.
7. Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, ma prawo ponownie
przystąpić do egzaminu maturalnego, w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej,
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wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów, z których j
maturalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu
8.

szkoły ponadgimnazjalnej i artystycznej z roku szkolnego 2015/2016 i absolwent
szkolnego 2014/2015, który po raz trzeci przystępuje do egzaminu maturalnego z
przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, ponosi opłatę za egzamin
maturalny
Niewniesienie opłaty w terminie 1
8 –7
8
skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
9. Absolwent, który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który
roku lub poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienia do egzaminu, ale nie
przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu,
opłatę za egzamin maturalny
Niewniesienie opłaty w terminie 1
2018 –
2018
możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
10. Absolwent składa
deklarację 1a
3 załącznik 1a
.

2.3.

WENTÓW

SZKÓŁ ŚREDNICH

1. Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który ukończył szkołę, ale nie przystąpił do egzaminu
–
nie posiada świadectwa dojrzałości – przystępuje do egzaminu maturalnego na
2.1.
2. Absolwent, który
świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości
przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, ma prawo przystąpić do
egzaminu maturalnego, w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej, z
przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, zgodnie
przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje do egzaminu maturalnego.
3. Absolwent, o którym mowa w pkt 2.3.2., może wybierać przedmioty zarówno z grupy przedmiotów
obowiązkowych, jak i przedmiotów dodatkowych (maksymalnie 3 przedmioty obowiązkowe i 6
przedmiotów dodatkowych).
4. Absolwent, o którym mowa w pkt 2.3.2., może przystąpić do egzaminu maturalnego tylko z jednego
wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym w części pisemnej – zgodnie
z ogólnymi przepisami dotyczącymi przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym
2017/2018.
5.
, o którym mowa w
2.3.
składa odpowiednio deklarację 1b
załącznik 1b
6. Absolwent, który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (określonego
rozporządzeniu jako dodatkowy), który w poprzedni
zgłaszał w deklaracji przystąpieni do
egzaminu, ale nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, ponosi opłatę za egzamin
maturalny
Niewniesienie opłaty w terminie 1
2018 –
8
skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egza

2.4.

ŁOWNICZEK POJĘĆ CZĘSTO UŻYWANYCH W TEKŚCIE

Ilekroć w tekście używa się terminu:
1. uczeń –
ucznia szkoły ponadgimnazjalnej
ucznia szkoły artystycznej realizującej
kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, który ukończy szkołę w roku szkolnym
2017
8 i zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły
2.
–
bę, która ukończyła szkołę ponadgimnazjalną
szkołę artystyczną
realizującą kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego,
ponadpodstawową szkołę
średnią
, który będzie przystępował lub przystępuje do
3. zdający –

2.

13

– oznacza on materiał przekazywany zdającemu podczas
w części pisemnej, zgodnie z Tabelą 1., przedstawiony schematycznie na Rysunku 1.
5.
–
wypełniony przez zdającego
,
do okręgowej komisji egzaminacyjnej.
4.

1.
ZESZYT ZADAŃ

KARTĘ ODPOWIEDZI

9

9
(1 karta, dołączona na perforacji do ostatniej strony
zeszytu zadań egzaminacyjnych)

1.

–

Zeszyt zadań

2.5.

O MATERIAŁACH EGZAMI

1. Arkusze egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w nowej formule oznaczone są
tytułowej arkusza
rokiem przeprowadzania egzaminu wpisanymi na szarych polach z prawej strony, na górze i na dole
strony tytułowej. Płyty z
u z języka obcego nowożytnego
ają czerwony nadruk i oznaczenie „NOWA FORMUŁA” (por. skany poniżej).
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języka obcego nowożytnego w części pisemnej oprócz
wykorzystuje się również płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu (nie
uczniów/absolwentów słabosłyszących, którzy nie korzystają
urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchu (słuchawki), niesłyszących). Na płycie
znajdują się dwukrotnie nagrane teksty, polecenia i przerwy na wykonanie zadań. Na każdą salę
egzaminacyjną przewidziana jest jedna płyta. Każda szkoła otrzymuje również płytę/płyty rezerwowe
(w zależności od liczby sal, w któr
egzamin maturalny z języka obcego
nowożytnego
3.
wykorzystuje się
(skan okładki poniżej), a do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z
– Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin
okładki poniżej). Publikacje zapewnia zdającym szkoła. Można je również pobrać ze strony
internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych kom

2.

4. Do przeprowadzenia drugiej części egzaminu maturalnego z
wykorzystuje się oprócz
również płytę CD (każdy zdający otrzymuje jedną płytę), zawierającą dane
do zadań praktycznych. Każdy zdający musi mieć zapewniony sprawny komputer na stanowisku
egzaminacyjnym, którego konfiguracja musi spełniać wymagania dotyczące
u
,
ęzyka programowania i programów użytkowych, które zostały wybrane przez zdającego spośród
znajdujących się
i dostępnych w szkole.
5.

treści lu
6. Więcej informacji o
dostępnych w

, któr
zadań.

