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MATURA Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH 

Absolwent obowiązkowo przystępuje do: 

•    dwóch egzaminów w części ustnej  oraz   

•    czterech egzaminów w części pisemnej. 

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:  
•    egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)  
•    egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)  
 
Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:  
•    egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)  
•    egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)  
•    egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)  
•    egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)  
 
Częśd ustna egzaminu z języka polskiego 
1.  Częśd ustna egzaminu z języka polskiego będzie sprawdzała umiejętnośd  tworzenia wypowiedzi na 

określony temat, inspirowanej tekstem kultury.    

2.  Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne  zawierające tekst 

kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu  wiedzy o języku) oraz odnoszące się 

do niego polecenie.   

 3.  Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie  wypowiedzi 

monologowej (ok. 10 minut) , a następnie uczestniczenie w związanej z tą  wypowiedzią rozmowie 

z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).   

 

Aby otrzymad świadectwo, należy:  

•   uzyskad co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego  w części 

ustnej 

•   uzyskad co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego  w części 

pisemnej 

•  przystąpid do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie  rozszerzonym w części 

pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg  zaliczenia).  

Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach i na skali centylowej. 

 

MATURA Z PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH 

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie  rozszerzonym, 

można przystąpid do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych  przedmiotów.   

Przedmioty dodatkowe mogą byd zdawane wyłącznie na poziomie rozszerzonym. 

Do egzaminu z każdego przedmiotu dodatkowego może przystąpid absolwent, niezależnie od typu 

szkoły, do której uczęszczał oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym. 

Forma pisemna, czas 180 minut. 

  



Wyboru można dokonad spośród niżej wymienionych przedmiotów.  

W części pisemnej: 
biologia (na poziomie rozszerzonym ) , chemia (na poziomie rozszerzonym ) , filozofia (na poziomie 
rozszerzonym), fizyka (na poziomie rozszerzonym ) , geografia (na poziomie rozszerzonym ) , historia 
(na poziomie rozszerzonym), historia muzyki (na poziomie rozszerzonym ) , historia sztuki (na 
poziomie rozszerzonym ) , informatyka (na poziomie rozszerzonym ) , język angielski (na poziomie 
rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym), język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na 
poziomie dwujęzycznym ) , język hiszpaoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie 
dwujęzycznym), język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym) , język 
rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym ) , język włoski (na poziomie 
rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym ) , język łacioski i kultura antyczna (na poziomie 
rozszerzonym) , język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym) , język 
litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym ) , język niemiecki jako język 
mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym) , język ukraioski jako język mniejszości narodowej 
(na poziomie rozszerzonym ) , język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie 
rozszerzonym), język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym ) , język polski (na 
poziomie rozszerzonym), matematyka (na poziomie rozszerzonym ) , wiedza o społeczeostwie (na 
poziomie rozszerzonym) 
 
W części ustnej:  
język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym ) , język francuski (bez 
określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym), język hiszpaoski (bez określania poziomu 
ALBO na poziomie dwujęzycznym ) , język niemiecki (bez określania poziomu ALBO na poziomie 
dwujęzycznym), język rosyjski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym), język 
włoski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym ) , język białoruski jako język 
mniejszości narodowej (bez określania poziomu), język litewski jako język mniejszości narodowej (bez 
określania poziomu ) , język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu ) , 
język ukraioski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu), język łemkowski jako 
język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu ) , język kaszubski jako język regionalny (bez 
określania poziomu). 
 

1. biologia

2. chemia

3. filozofia

4. fizyka

5. geografia

6. historia

7. historia sztuki

8. historia muzyki

9. informatyka

10. język polski

11. język łaciński i kultura antyczna

12. języki mniejszości narodowych 

i mniejszości etnicznych

język regionalny

13. matematyka

14. wiedza o społeczeństwie

Częśd pisemna 
poziom rozszerzony  

• Częśd pisemna 
– poziom rozszerzony lub dwujęzyczny

• Częśd ustna – poziom dwujęzyczny

15. języki obce 
nowożytne 

Lista przedmiotów dodatkowych (wszystkie przedmioty ujęte 
w podstawie programowej na IV etapie edukacyjnym w zakresie rozszerzonym).

W części pisemnej 
OBOWIĄZKOWY EGZAMIN 

Z JEDNEGO PRZEDMIOTU DODATKOWEGO 
(bez progu zdawalności)

WYBIERANY NIEZALEŻNIE 
od przedmiotów, których zdający uczył się 

w szkole w zakresie rozszerzonym

Prawo przystąpienia do 
EGZAMINU Z PIĘCIU KOLEJNYCH 

przedmiotów dodatkowych

 



Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od  maja do 

września. Przeprowadza się trzy sesje egzaminu: główną (w maju), dodatkową (w  czerwcu) oraz 

poprawkową (w sierpniu).   

 

Sesja główna – od 4 do 27 maja 2016 r.  
• częśd ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych – od 9 do 21 maja  
• częśd ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka  kaszubskiego – od 4 do 27 
maja  
 • częśd pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 24 maja  
 
Sesja dodatkowa – od 1 do 17 czerwca 2016 r.  
• częśd ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych – od 6 do 11 czerwca  
• częśd ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego – od 1 do 
17  czerwca  
• częśd pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 17 czerwca  
Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn 
 zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE 
na  przystąpienie do egzaminu w czerwcu.   
 
Sesja poprawkowa – od 23 do 26 sierpnia 2016 r.  
• częśd ustna (wszystkie przedmioty) – od 24 do 26 sierpnia  
• częśd pisemna (wszystkie przedmioty) – 23 sierpnia  
Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy przystąpili do wszystkich 
przedmiotów  obowiązkowych w maju/czerwcu i nie zdali egzaminu tylko z jednego 
przedmiotu w części pisemnej albo  w części ustnej oraz przystąpili do co najmniej jednego egzaminu 
z przedmiotu dodatkowego.   
 
Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE. 

 
MATERIAŁY O EGZAMINIE MATURALNYM DOSTĘPNE NA STRONIE CKE (www.cke.edu.pl):  

•    informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 z poszczególnych 
 przedmiotów - zawierają opis egzaminu, przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami. 
•    przykładowe zestawy zadao z poszczególnych przedmiotów (w przypadku języków  obcych – 
również nagrania) zawierają przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz omówieniem. Dostępne 
są zestawy  standardowe oraz dostosowane (dla zdających z niepełnosprawnościami).  
•    przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym (str. 95–120)  
Zbiór ponad 20 przykładowych zadao z matematyki na poziomie rozszerzonym, wraz z  rozwiązaniami.  
•    przykładowy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym 
Arkusz wykorzystany do przeprowadzenia diagnozy przedmaturalnej z języka polskiego (badanie 
 przeprowadzone wspólnie przez IBE, CKE i OKE).   
•  zbiór 50 przykładowych zadao do części ustnej egzaminu z  języka polskiego wraz z przykładowymi 
realizacjami oraz  komentarzem 
•    przykładowe nagranie egzaminu ustnego z języka polskiego  
•    film ilustrujący sposób przeprowadzania części ustnej  egzaminu z języka polskiego 
z wykorzystaniem komputera 
 •    film informacyjny o egzaminie maturalnym  
•    materiał o rażących błędach językowych dla polonistów (nauczycieli i egzaminatorów)   
•    materiał o zadaniach ikonicznych 
•    arkusze tzw. matury próbnej   
•    arkusze z lat ubiegłych 

Karty wzorów na egzamin z matematyki, biologii, chemii i fizyki  

Komunikat o przyborach 

http://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20150820_Harmonogram_egzaminow_w_2016_r.pdf
http://www.cke.edu.pl/
http://cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/dla-lo-od-2015-roku/23-egzamin-maturalny/342-%E2%80%8Einformatory%20%E2%80%8E
http://cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/dla-lo-od-2015-roku/23-egzamin-maturalny/343-%E2%80%8Eprzykladowe-arkusze
http://cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/zbior_zadan_maturalnych_z_matematyki.pdf
http://cke.edu.pl/index.php/aktualnosci-left/325-diagnoza-przedmaturalna-z-jezyka-polskiego-arkusz
http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/20141026_Polski_ustny_Zbi%C3%B3r_zada%C5%84.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aFOP31nUMAc&list
https://www.youtube.com/watch?v=q1Yma2ClBmg&list
https://www.youtube.com/watch?v=qBkAkLTwd_c&list
http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/egzamin-w-nowej-formule/23-egzamin-maturalny/347-materialy
http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/egzamin-w-nowej-formule/23-egzamin-maturalny/347-materialy
http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/dla-lo-od-2015-roku/23-egzamin-maturalny/438-probny-egzamin-maturalny
http://www.cke.edu.pl/index.php/2015-em
http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/egzamin-w-nowej-formule/96-matura-2015/487-karty-wzorow-na-egzamin-z-matematyki-biologii-chemii-i-fizyki
http://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20150907_Komunikat_o_przyborach.pdf

