
ZEBRANIE Z RODZICAMI

MATURA 2014



• Egzamin maturalny – maj 2014. 

Program spotkania

• Egzamin maturalny – maj 2014. 

• Próbna matura. 

• Kalendarz maturzysty



MATURA 2014



Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje 
obowiązkowo:

Wybór przedmiotu

obowiązkowo:

• w części ustnej z:
� Język polski – prezentacja
� Język obcy nowożytny: 
Angielski
Francuski
Hiszpański
Niemiecki
Rosyjski
Włoski



Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje 
obowiązkowo:

Wybór przedmiotu

obowiązkowo:

• w części pisemnej z:

� Język polski
� Język obcy nowożytny (ten sam co zdawany w części 

ustnej)
� Matematyka



Absolwent, może ponadto przystąpić w danym roku 
szkolnym do egzaminu maturalnego z nie więcej niż 

Wybór przedmiotu

szkolnym do egzaminu maturalnego z nie więcej niż 
sześciu przedmiotów dodatkowych:

• w części ustnej z:

� Języka obcego nowożytnego
� Języka mniejszości narodowej
� Języka mniejszości etnicznej
� Języka regionalnego



w części pisemnej z:

Wybór przedmiotu

� Biologii                                                 Chemii
� Filozofii                                                 Fizyki i astronomii
� Geografii                                               Historii 
� Historii sztuki                                         Historii muzyki
� Informatyki                                            Języka łacińskiego i kultury 

antycznej
� Języka mniejszości narodowej              Języka mniejszości etnicznej
� Języka polskiego                                    Języka regionalnego
� Matematyki                                           Wiedzy o społeczeństwie 
� Wiedzy o tańcu



• Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych jest zdawany na 
poziomie podstawowym

Wybór poziomów 
zdawania

• Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych może być zdawany na 
poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym

• Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów: język polski i 
matematyka, jako przedmiotów dodatkowych, jest zdawany na poziomie 
rozszerzonym

• W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym, jako 
przedmiot dodatkowy, ten sam język obcy nowożytny, który zdawał jako 
przedmiot obowiązkowy, zdaje ten język na poziomie rozszerzonym 



• Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa 
dyrektorowi szkoły, w terminie do 30 września roku szkolnego, w 
którym przystępuje do egzaminu, wstępną pisemną deklarację 

Wypełnianie deklaracji

którym przystępuje do egzaminu, wstępną pisemną deklarację 

• Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego roku 
szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu 
maturalnego. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania 

zmian w deklaracji



• Zdający, który ubiega się o prawo przystąpienia do egzaminu 
maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, jest obowiązany dołączyć

Dostosowanie warunków

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, jest obowiązany dołączyć
do deklaracji składanej dyrektorowi szkoły wniosek o dostosowanie 
warunków i formy egzaminu (załącznik 14) wraz z opinią poradni 
psychologiczno-pedagogicznej 

• Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej powinna być wydana 
nie wcześniej niż 4 maja 2010 r. i nie później niż 30 września 2013 r.



• Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub 
zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z 
harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego 

Termin dodatkowy

harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego 
przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin w terminie dodatkowym 
(w czerwcu 2011 r.)

• Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w 
którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do 
dyrektora szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie 
przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. 



• Egzamin w terminie poprawkowym) jest przeprowadzany 
w sierpniu 2014 r., w terminie ustalonym przez dyrektora CKE. 

Termin poprawkowy

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

� przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów   obowiązkowych 
w maju/czerwcu części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie 
został unieważniony

� nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej 
lub pisemnej

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



Część ustna egzaminu z języka polskiego
• zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość wchodzi 

Przebieg egzaminu

• zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość wchodzi 
do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej na liście 

• w sali przebywa jeden zdający,
• w czasie egzaminu zdający może korzystać z materiałów 

pomocniczych przygotowanych we własnym zakresie do prezentacji, 
• egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części:
• w części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje 

przygotowany temat. 
• część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z 

zespołem przedmiotowym. Jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji 
zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy.



Część ustna egzaminu z języka obcego nowożytnego

Przebieg egzaminu

• zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość wchodzi 
do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej na liście 

• w sali przebywa jeden zdający,
• zdający losuje zestaw egzaminacyjny, a następnie bez przygotowania 

przeprowadzana jest rozmowa ze zdającym



Część ustna egzaminu z języka obcego nowożytnego

Przebieg egzaminu

• egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa 
ok. 10 minut i składa się z dwóch części: część pierwsza polega na 
przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych, symulujących 
autentyczne sytuacje komunikacyjne, a część druga polega na 
opisaniu przez zdającego ilustracji zawartej w zestawie oraz 
udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania związane z tą ilustracją.



Część pisemna egzaminu maturalnego

Przebieg egzaminu

• Po wejściu do sali egzaminacyjnej i otrzymaniu arkusza zdający ma 
obowiązek zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza i 
sprawdzić, czy jest on kompletny

• Zdający jest zobowiązany zakodować swój arkusz egzaminacyjny i 
kartę odpowiedzi.

• Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez 
dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych. 

• Podczas egzaminu zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej. 



Część pisemna egzaminu maturalnego

Przebieg egzaminu

• W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego albo 
zakłócania przez niego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu w 
sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, albo wniesienia 
przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia 
telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych 
niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, albo 
korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia 
telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i 
przyborów dyrektor szkoły przerywa i unieważnia egzamin tego 
zdającego oraz nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. 



Część pisemna egzaminu maturalnego

Przebieg egzaminu

• Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz 
na brzeg stolika, zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu 
zespołu nadzorującego przebieg egzaminu przez podniesienie ręki i 
za jego przyzwoleniem wychodzi z sali, nie zakłócając pracy 
pozostałym zdającym.

• Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danej 
części egzaminu zdający pozostawia na stoliku swój zamknięty, 
poprawnie zakodowany arkusz egzaminacyjny, i oczekuje na zgodę 
przewodniczącego zespołu nadzorującego na opuszczenie sali.



• Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu 
obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co 
najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

Warunki zdania egzaminu

najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

• Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki egzaminów 
z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe oraz egzaminów 
zdawanych w drugim języku nauczania. Dla tych egzaminów  nie ma 
ustalonego progu zaliczenia egzaminu.



MATURA PRÓBNA



Matura próbna

• Termin : listopad, matura z OPERONEM.



www.cke.edu.pl

www.oke.jaworzno.pl



KALENDARZ MATURZYSTY



• Do 30 września 2013 r. złożenie wstępnej deklaracji 

Kalendarz maturzysty

• Do 30 września 2013 r. złożenie wstępnej deklaracji 
przystąpienia do egzaminu maturalnego

• Do 30 września 2013 r. złożenie wniosku o 
dostosowanie warunków i formy egzaminu

• Do 4 kwietnia 2014 r. złożenie bibliografii



• 5 maja 2014 r. (poniedziałek)- godz. 9.00 – język polski (PP)

Kalendarz maturzysty
egzaminy pisemne

• 6 maja 2014 r. (wtorek)- godz. 9.00 – matematyka (PP)

• 7 maja 2014 r. (środa)- godz. 9.00 – język obcy (PP)



Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w 

Kalendarz maturzysty
egzaminy ustne

Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w 
szkołach według harmonogramów ustalonych przez 
przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych. 

Od 8 maja do 30 maja 2014r.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


