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1. Egzamin maturalny sprawdza umiejętności krytycznej analizy informacji, rozumowania
i wnioskowania w zakresie zdobytych wiadomości. Umiejętności te mierzone są za
pomocą odpowiednio skonstruowanych zadań, zakotwiczonych w konkretnych
wymaganiach określonych w podstawie programowej. Przy sprawdzaniu zadań otwartych
stosuje się holistyczny sposób oceniania, w którym oceniane jest pokonanie „zasadniczej
trudności zadania" oraz kolejne niezbędne czynności prowadzące do pełnego rozwiązania
problemu postawionego przed zdającym.
2. Podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego są wymagania ustalone w podstawie
programowej kształcenia ogólnego.
3. Struktura egzaminu maturalnego
a) część obowiązkowa - absolwent, który ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych
uzyska co najmniej 30% pkt oraz przystąpi do co najmniej jednego przedmiotu
dodatkowego w części pisemnej - otrzyma świadectwo dojrzałości
b) część dodatkowa - każdy zdający ma obowiązek przystąpić do jednego przedmiotu
dodatkowego w części pisemnej, bez wymaganego progu zdawalności
4. Przedmioty obowiązkowe:
a) część ustna (oceniana w szkole)
- język polski (nie określa się poziomu)
- język obcy nowożytny - angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski (nie
określa się poziomu)
b) część pisemna (oceniana przez egzaminatorów zewnętrznych)
- język polski (poziom podstawowy)
- język obcy nowożytny - ten sam, który został wybrany jako obowiązkowy w części
ustnej (poziom podstawowy)
- matematyka (poziom podstawowy)
5. Przedmioty dodatkowe:
a) część ustna :
- język obcy nowożytny (egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako
przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części pisemnej albo w części pisemnej
i w części ustnej z tego samego języka; w przypadku, gdy absolwent wybrał na
egzaminie maturalnym w części pisemnej jako przedmiot dodatkowy ten sam język obcy
nowożytny, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy, zdaje ten język tylko w części
pisemnej)
b) część pisemna :
 lista przedmiotów dodatkowych obejmuje wszystkie przedmioty ujęte w podstawie
programowej na IV etapie edukacyjnym w zakresie rozszerzonym, tj.: biologia, chemia,
filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język
polski, języki obce nowożytne, język łaciński i kultura antyczna, języki mniejszości
narodowych i języki mniejszości etycznych, matematyka, wiedza o społeczeństwie
 każdy zdający ma obowiązek przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego w części
pisemnej, bez wymaganego progu zdawalności
 wybór przedmiotu dodatkowego nie jest zależny od przedmiotów, których maturzysta
uczył się w zakresie rozszerzonym (absolwent nie będzie musiał przystąpić do
egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego, którego uczył się w szkole
w zakresie rozszerzonym; zdający będzie mógł wybrać dowolny przedmiot z listy
przedmiotów dodatkowych, z których przeprowadzany będzie egzamin maturalny).
Zdający będzie również miał prawo przystąpić do pięciu kolejnych przedmiotów

dodatkowych, zatem w sumie może przystąpić do sześciu wybranych przedmiotów
dodatkowych
 w części pisemnej egzamin z przedmiotów dodatkowych będzie zdawany wyłącznie na
poziomie rozszerzonym.
6. Informacje o części ustnej egzaminu maturalnego
a) egzamin z języka polskiego
 Egzamin sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat
inspirowanej tekstem kultury: tekstem literackim, tekstem o języku lub tekstem
ikonicznym.
 Tworzenie wypowiedzi jest jedną z kluczowych umiejętności, którą zgodnie z nową
podstawą programową uczeń powinien opanować w trakcie edukacji szkolnej.
Znaczenie tej umiejętności w dalszej nauce oraz w życiu zawodowym trudno
przecenić. Sprawdzenie umiejętności tworzenia samodzielnej wypowiedzi ustnej na
zadany temat w konkretnej sytuacji komunikacyjnej oraz zgodnie z zasadami
poprawności językowej, logiki i retoryki będzie motywowało do kształcenia
uniwersalnych umiejętności komunikacyjnych i rozwijania wiedzy humanistycznej.
 Do każdej szkoły dostarczona zostanie płyta CD zawierająca foldery z zadaniami do
części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. Każdy folder zawierać będzie
zadania przeznaczone na kolejny dzień egzaminu określony w harmonogramie .
 Każdy folder przeznaczony na dany dzień egzaminu określony w harmonogramie
będzie zawierał taką samą liczbę zadań .
 Każde zadanie będzie przekazane w postaci odrębnego pliku zabezpieczonego hasłem.
Hasła do plików zostaną przesłane drogą elektroniczną dzień przed egzaminem
(w przypadku egzaminu odbywającego się w poniedziałek – w poprzedzający piątek),
ok. godziny 8.00, za pośrednictwem serwisu OKE dedykowanego dyrektorom szkół,
w postaci pliku .doc zawierającego numer zadania oraz hasło (przykład poniżej).
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przygotowuje bilety dla zdających (drukuje
plik z hasłami i tnie go na pojedyncze bilety).







W szkole przeprowadza się egzamin z wykorzystaniem komputera. Przewodniczący
zespołu egzaminacyjnego wyznacza osobę odpowiedzialną za przygotowanie
komputerów do przeprowadzenia egzaminu; osoba ta dzień przed egzaminem m.in.
sprawdza, czy komputery uruchamiają się; upewnia się, że do komputera dla osoby
przygotowującej się do odpowiedzi podłączona jest drukarka (zdający, jeżeli tego
potrzebuje, może w trakcie egzaminu wykonać wydruk zadania egzaminacyjnego); na
pulpicie każdego komputera tworzy folder zawierający zadania na dany dzień, a po
zakończeniu egzaminu w danym dniu na trwałe usuwa foldery z komputera.
ok.1,5 godziny przed egzaminem w gabinecie dyrektora, przewodniczący zespołu
egzaminacyjnego udostępnia członkom przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego
hasła do zadań przeznaczonych na egzamin w danym dniu. i komplet biletów dla
zdających.
Przewodniczący zespołu przedmiotowego przygotowuje dla zdających czyste kartki,
opieczętowane pieczęcią szkoły, do sporządzenia notatek pomocniczych, konspektu
lub ramowego planu wypowiedzi. Informuje zdających, że niedozwolone jest robienie
jakichkolwiek notatek na wydrukach zadań lub na biletach.

Maturzysta będzie losował zadanie egzaminacyjne składające się z tekstu kultury oraz
polecenia odnoszącego się do tego tekstu. Będzie miał maksymalnie 15 minut na
przygotowanie odpowiedzi. Egzamin będzie trwa 15 minut i będzie składał się
z dwóch części: wypowiedzi monologowej maturzysty, która trwa około 10 minut
oraz rozmowy zdającego z zespołem, która trwa około 5 minut. Wypowiedź będzie
oceniana według kryteriów holistycznych. Nowa forma części ustnej egzaminu
ustnego kładzie nacisk na spontaniczność wypowiedzi, która jest kluczową cechą
komunikacji.
 W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sali może
przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu
b) egzamin z języka obcego nowożytnego
 Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu
obowiązkowego jest zdawany bez określenia poziomu.
 Egzamin trwa ok. 15 minut (nie przewidziano dodatkowego czasu na zapoznanie się
z treścią całego zestawu - 3 zadania)
Rozmowa wstępna - pytania związane z życiem i zainteresowaniami zdającego (około
2 minut).
Zadanie 1. - rozmowa, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane
w poleceniu role (4 minuty).
Zadanie 2. - opis ilustracji zamieszczonej w zestawie i odpowiedzi na trzy pytania
postawione przez egzaminującego (3 minuty).
Zadanie 3. - wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa
pytania postawione przez egzaminującego (5 minut).
 W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w
sali może przebywać tylko jeden zdający
7. Czas trwania egzaminów pisemnych:
 Część pisemna egzaminu z przedmiotów obowiązkowych (sprawdza, w jakim stopniu
zdający spełnia wymagania w zakresie podstawowym, ustalone w podstawie programowej
kształcenia ogólnego) trwa 170 minut, z wyjątkiem części pisemnej egzaminu z języka
obcego, który trwa 120 minut (sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania
z języka obcego nowożytnego dla poziomu IV.1 w zakresie podstawowym, ustalone
w podstawie programowej kształcenia ogólnego)
 Część pisemna egzaminu z przedmiotów dodatkowych trwa 180 minut (sprawdza,
w jakim stopniu zdający spełnia wymagania odpowiednio z biologii, chemii, fizyki,
geografii, historii lub wiedzy o społeczeństwie, w zakresie podstawowym i rozszerzonym,
ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego), z wyjątkiem części pisemnej
z informatyki - 210 minut (sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania
z informatyki w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustalone w podstawie
programowej kształcenia ogólnego). W przypadku języka obcego nowożytnego
zdawanego jako przedmiot dodatkowy, egzamin w części pisemnej na poziomie
rozszerzonym trwa 150 minut (sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania
z języka obcego nowożytnego dla poziomu IV.1 w zakresie podstawowym i rozszerzonym,
ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego)
8. Ważne:
Przykładowe pytania i zadania, jakie mogą pojawić się na egzaminie maturalnym, zostały
opublikowane wraz z rozwiązaniami w informatorach CKE z poszczególnych
przedmiotów, w lipcu 2013 (www.oke.wroc.pl)
9. Wyniki egzaminu maturalnego
 Zdający otrzyma świadectwo dojrzałości, jeśli uzyska co najmniej 30 proc. możliwych
do uzyskania punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego zdawanego w części


ustnej i w części pisemnej oraz przystąpi do co najmniej jednego przedmiotu
dodatkowego
 Wyniki z egzaminów dodatkowych nie mają wpływu na uzyskanie świadectwa
 Zdający, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z żadnego przedmiotu
dodatkowego w części pisemnej albo przystąpił do egzaminu maturalnego tylko
z jednego przedmiotu dodatkowego i któremu ten egzamin został unieważniony, nie
zdał egzaminu maturalnego, nie może również przystąpić do egzaminu z przedmiotu
dodatkowego w terminie sierpniowym, tzw. poprawkowym (powyższa regulacja ma na
celu zapobieżenie przypadkom niesamodzielnej pracy zdających); W takiej sytuacji
zdający, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z przedmiotu
dodatkowego w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od
października roku, w którym zdający przystąpił do egzaminu maturalnego po raz
pierwszy (zdający przystępuje do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego
zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje ponownie do tego
egzaminu)
 Natomiast, jeżeli absolwent zadeklarował przystąpienie do np. czterech przedmiotów
dodatkowych, a przystąpił tylko do jednego, na świadectwie dojrzałości z tego
przedmiotu, a w przypadku pozostałych zadeklarowanych przedmiotów dodatkowych
będzie miał wpisane - 0%.
 Niezdanie egzaminu w części ustnej nie przerywa egzaminu maturalnego. Zdający
przystępuje do kolejnych egzaminów zgodnie z harmonogramem
 Absolwent, który nie zda wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej
albo pisemnej, może przystąpić do niego ponownie w sesji poprawkowej w sierpniu.
 Wyniki egzaminu maturalnego w części ustnej będą wyrażone w procentach, w części
pisemnej - w procentach i na skali centylowej. Dzięki wprowadzeniu wyników na skali
centylowej zdający będą mogli porównać swoje osiągnięcia egzaminacyjne
z wynikami innych uczniów, ponieważ wynik na skali centylowej powie im, jaki
odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik z danego przedmiotu
10. Kolejne sesje egzaminacyjne:
 Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub
przedmiotów, w części ustnej lub w części pisemnej, albo przerwał egzamin, będzie
mógł ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub
przedmiotów przez okres 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego. Jednocześnie
absolwent ten będzie mógł podwyższać wyniki już zdanych egzaminów. W tych
przepadkach zdający będzie przystępował ponownie do egzaminu maturalnego
w sposób i na warunkach określonych w roku, w którym przystępował do egzaminu
maturalnego po raz pierwszy.
 W przypadku, gdy w ciągu 5 lat absolwent nie zda egzaminu maturalnego, może
ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie. Jednocześnie
absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego albo przerwał egzamin może również
przystąpić do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej,
z innych przedmiotów dodatkowych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku,
w którym zdający przystępuje ponownie do egzaminu maturalnego .
 Natomiast osoba, która uzyskała świadectwo dojrzałości, będzie mogła ponownie
przystąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów
dodatkowych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie
przystąpi do egzaminu maturalnego.

