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Egzamin maturalny w 2019 roku 

Egzamin maturalny obejmuje: 
 
 egzaminy obowiązkowe wymagane  

do uzyskania świadectwa dojrzałości, 
 
 egzaminy dodatkowe związane  

z kierunkiem dalszego kształcenia. 
  



Egzaminy obowiązkowe 

- język polski (w części ustnej i pisemnej) 

- język obcy nowożytny  (w części ustnej i pisemnej) 
 (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański) 

- matematyka (w części pisemnej) 

- jeden egzamin pisemny z przedmiotu 
dodatkowego (na poziomie rozszerzonym lub  
w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie 
rozszerzonym albo dwujęzycznym 



 biologia 
 chemia 
 filozofia 
 fizyka 
 geografia 
 historia 
 historia muzyki 
 historia sztuki  

 
 

 informatyka 
 język łaciński i kultura 

antyczna 
 język mniejszości etnicznej 
 język mniejszości narodowej  
 język obcy nowożytny 
 język polski 
 matematyka 
 wiedza o społeczeństwie 

Wyboru dokonuje się spośród 
następujących przedmiotów:  



Uczeń może ponadto przystąpić w danym roku 

do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu 

kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych 

spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych, 

wymienionych na poprzednim slajdzie. 

Egzamin dodatkowy 



Opcje wyboru języka obcego 
nowożytnego na egzaminie maturalnym  

Przedmiot 
obowiązkowy 

Część 
pisemna 

Poziom 
podstawowy 

Część ustna 

Bez 
określania 
poziomu 



Opcje wyboru języka obcego 
nowożytnego na egzaminie maturalnym  

Przedmiot dodatkowy  
(ten sam, który był zdawany jako 

obowiązkowy) 

Wyłącznie w części 
pisemnej 

poziom 
rozszerzony 

poziom 
dwujęzyczny albo 

albo Zarówno w części ustnej jak 
i pisemnej 

Część ustna: poziom dwujęzyczny  

ORAZ 
Część pisemna: poziom dwujęzyczny   



Opcje wyboru języka obcego 
nowożytnego na egzaminie maturalnym  

Przedmiot dodatkowy  
(inny niż zdawany jako obowiązkowy) 

Wyłącznie w części 
pisemnej 

poziom 
rozszerzony 

poziom 
dwujęzyczny 

albo 

albo Zarówno w części 
ustnej jak i pisemnej 

Część ustna: 
bez określania 

poziomu 

ORAZ 
Część pisemna: 

poziom 
rozszerzony 

albo 
Część ustna: 

poziom 
dwujęzyczny  

ORAZ 
Część pisemna: 

poziom 
dwujęzyczny   



Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie 

maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której 

uczęszcza uczeń, ani od przedmiotów, których uczy się 

w tej szkole 

Przedmioty maturalne 



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. 

Warunki zdania 
egzaminu maturalnego w 2019 roku 



 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych  
są zwolnieni z egzaminu maturalnego 
z zadeklarowanego przedmiotu, jeśli olimpiada 
znajduje się w wykazie ogłoszonym przez dyrektora 
CKE na stronie www.cke.edu.pl. 
 

 Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub 
finalisty olimpiady należy przedłożyć dyrektorowi 
szkoły przed terminem egzaminu z danego 
przedmiotu. 

Laureaci i finaliści 
olimpiad przedmiotowych 

http://www.cke.edu.pl/


W przypadku gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub 

finalisty z innego przedmiotu 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 23 kwietnia 2019 r. 

Laureaci i finaliści 
olimpiad przedmiotowych 



Sesja główna – od 6 do 25 maja 2019 r.   
 
Część ustna z języków obcych nowożytnych 6-25 maja 
Część ustna z j. polskiego – od 9 do 22 maja. 
Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 6 do 23 maja. 
 
Sesja dodatkowa – od 3 do 9 czerwca 2019 r.  
 
 
Sesja poprawkowa  
 
Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 20 do 21 sierpnia 2019 r.  
Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 20 sierpnia  2019 r. 

Terminy egzaminów 



Termin dodatkowy 
w czerwcu 2019 roku 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, 
uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z 
danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części 
pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji 
egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego 
rodziców (załącznik 6.), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez 
absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub 
przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 2019 r.). 
 
Wniosek, o którym mowa, absolwent lub jego rodzice składają do 
dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu 
maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin 
maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje 
wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi 
okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia 
po otrzymaniu wniosku. 



Egzamin poprawkowy 
w sierpniu 2019 roku 

Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić 
absolwenci, którzy: 

– przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, 
– żaden z egzaminów nie został unieważniony, 
– przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu 

dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części 
pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony 

– nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu 
obowiązkowego. 

– złożyli w terminie oświadczenie o woli przystąpienia do 
egzaminu. (nie później niż do 11.07.2019 r.) 



Informatory o egzaminie maturalnym 

Opis wymagań egzaminacyjnych, zasady 

oceniania oraz przykładowe zestawy zadań i 

arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych 

przedmiotów objętych egzaminem są dostępne w  

Informatorach i Aneksach do informatorów 

dostępnych na stronie www.cke.edu.pl 
 

http://www.cke.edu.pl/


Przybory pomocnicze 

Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może 

korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów 

pomocniczych, których wykaz ogłosił dyrektor CKE  

20 sierpnia 2018 r. na stronie www.cke.edu.pl. 

Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów 

i przyborów. 



Dostosowanie  

Absolwenci 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 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów 
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 

 
Za dostosowanie warunków i form przeprowadzenia 
egzaminu do potrzeb absolwentów odpowiada 
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor 
szkoły). 



Dokumenty uprawniające do dostosowania 
warunków i form egzaminu zdający przedkłada 
dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30 
września 2017 r. (dokumentacja może być 
uzupełniona do 7 lutego 2018 r.) 
 
Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni 
czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia 
mogą złożyć w terminie późniejszym. 

Dostosowanie  



Unieważnienie egzaminu  
przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego  

Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku: 
 
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 

egzaminacyjnych przez zdającego 
 
b. wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali 

egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub 
materiałów i przyborów niewymienionych w komunikacie o 
przyborach 

 
c. zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu w 

sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym 



Unieważnienie egzaminu 
przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej 

Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku: 
a. 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 

b. zgłoszenia przez zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z 
naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania części ustnej lub 
części pisemnej egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło 
wpłynąć na wynik tego egzaminu 

c. zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów 
dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego, jeżeli to 
naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu 

d. niemożności ustalenia wyników danego egzaminu z powodu zaginięcia 
lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej ( 



Świadectwo dojrzałości 

Po zdaniu egzaminu maturalnego każdy 
absolwent otrzymuje świadectwo 
dojrzałości i jeden jego odpis. 
 
Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w 
maju/czerwcu 2017 r. i zdadzą 
egzamin,  otrzymają świadectwo  
4 lipca 2019 r.  
 
Osoby, które zdadzą egzamin w 
sesji  poprawkowej (w sierpniu), otrzymają 
świadectwo  
11 września 2019 r. 



Deklaracja 

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu 
maturalnego po raz pierwszy, składa 
przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego 
(dyrektorowi szkoły), w terminie do 1 października 
2018 r., wstępną pisemną deklarację (załącznik 1a). 
 
Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 
2019 roku. Po tym terminie nie ma już możliwości 
dokonywania zmian w deklaracji. 



Deklaracja maturalna - instrukcja   

1. Pobieramy i zapisujemy (np. na pulpicie) plik Deklaracja 1a  w formacie pdf, 
opublikowany pod adresem: 
 https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411 
 
2. Wypełniamy deklarację i zapisujemy plik wg 
wzoru kowalski.jan.pdf (nazwisko.imię.pdf) 
Identyfikator szkoły to 246601-93113 
 
3. Deklarację w wersji elektronicznej wysyłamy droga mailową na 
adres matura@zso3.edu.pl  (W temacie wiadomości proszę 
wpisać 3a lub 3b lub 3c lub 3d)  
Termin – do 1.10.2018 r. 
 
4. Drukujemy wypełnioną deklarację dwustronnie w 2 egzemplarzach, 
podpisujemy ją i przekazujemy oba egzemplarze wychowawcy klasy w 
poniedziałek  1.10.2018 r. 

  

https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411
mailto:matura@zso3.edu.pl


Deklaracja maturalna - instrukcja   



Dziękuję za uwagę 


	Slajd numer 1
	Egzamin maturalny w 2019 roku
	Slajd numer 3
	Slajd numer 4
	Slajd numer 5
	Slajd numer 6
	Slajd numer 7
	Slajd numer 8
	Slajd numer 9
	Slajd numer 10
	Slajd numer 11
	Slajd numer 12
	Slajd numer 13
	Slajd numer 14
	Egzamin poprawkowy�w sierpniu 2019 roku
	Informatory o egzaminie maturalnym
	Przybory pomocnicze
	Slajd numer 18
	Slajd numer 19
	Slajd numer 20
	Slajd numer 21
	Świadectwo dojrzałości
	Deklaracja
	Slajd numer 24
	Slajd numer 25
	Slajd numer 26

