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Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów 
i egzaminów w szkołach publicznych
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Egzamin
 

maturalny
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•
 

Egzamin maturalny będący formą
 

oceny poziomu 
wykształcenia ogólnego jest przeprowadzany dla 
absolwentów szkół

 
ponadgimnazjalnych.

•
 

Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz 
w ciągu roku –

 
w okresie od maja do września.

•
 

Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego 
ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

•
 

Zdający, który zamierza przystąpić
 

do egzaminu 
maturalnego, składa pisemną

 
deklarację.

•
 

Egzamin maturalny składa się
 

z dwóch części:
części ustnej ocenianej w szkole przez przedmiotowe 
zespoły egzaminacyjne,
części pisemnej ocenianej przez egzaminatorów 
okręgowych komisji egzaminacyjnej wpisanych 
do ewidencji.
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maturalny
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•
 

Zdający zdał
 

egzamin maturalny, jeśli w części ustnej 
i w części pisemnej ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych uzyskał

 
co najmniej 30% punktów 

możliwych do uzyskania z egzaminu z danego 
przedmiotu.

•
 

Zdający, który przystąpił
 

do egzaminu ze wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych i nie zdał

 
egzaminu 

z jednego przedmiotu w części ustnej lub w części 
pisemnej, może przystąpić

 
do egzaminu z tego samego 

przedmiotu w okresie od sierpnia do września tego 
samego roku w terminie ustalonym przez dyrektora CKE.

•
 

Zdający, który nie zdał
 

egzaminu z przedmiotu lub 
przedmiotów może przystąpić

 
ponownie do egzaminu 

z tego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub 
pisemnej w okresie 5 lat od daty pierwszego egzaminu.
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•
 

Zdający ma prawo przystąpić
 

ponownie do egzaminu 
maturalnego, w części ustnej jak i w części pisemnej, 
z jednego lub więcej przedmiotów w celu podwyższenia 
wyniku lub zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów 
dodatkowych.

•
 

Zdający, który zdał
 

egzamin maturalny, otrzymuje 
świadectwo dojrzałości wydane przez komisję

 
okręgową.

•
 

Zdający, który podwyższył
 

wynik lub zdał
 

egzamin 
z przedmiotów dodatkowych otrzymuje aneks 
do świadectwa dojrzałości.
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Język polski

Język polski Język obcy
nowożytny

Język obcy
nowożytny

Wybrany 
przedmiot

Język 
mniejszości
narodowej

Język 
mniejszości
narodowej

Przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym 
albo na poziomie rozszerzonym

Przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie rozszerzonym
Wybrany 
przedmiot

Wybrany 
przedmiot

Część
ustna

Wybrany 
przedmiot

Część
 pisemna

w 2009 r.
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Egzamin maturalny w 2009 r..
CZĘŚĆ

 
USTNA

przedmioty obowiązkowe: 

•język polski –
 

nie określa się
 

poziomu egzaminu
•język obcy nowożytny zdawany na poziomie 
podstawowym albo

 
rozszerzonym wybrany spośród 

następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, 
rosyjski, włoski (absolwenci klas dwujęzycznych, którzy 
wybiorą

 
jako obowiązkowy drugi język wykładowy -

 
zdają

 go na jednym poziomie określonym w standardach)
•język mniejszości narodowej (dla absolwentów szkół

 
lub 

oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości) –
 

nie 
określa się

 
poziomu egzaminu 
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Egzamin maturalny w 2009 r..
CZĘŚĆ

 
USTNA

przedmioty dodatkowe: 

•język obcy nowożytny –
 

inny niż
 

wybrany jako 
obowiązkowy –

 
zdawany na poziomie rozszerzonym 

•język mniejszości etnicznej – nie określa się
 

poziomu 
egzaminu

•język regionalny -
 

kaszubski –
 

nie określa się
 

poziomu 
egzaminu
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Egzamin maturalny w 2009 r..
CZĘŚĆ

 
PISEMNA

przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie 
podstawowym

 
albo na poziomie rozszerzonym: 

•język polski
•język obcy nowożytny –

 
ten sam, który został

 
wybrany 

jako obowiązkowy w części ustnej
•jeden przedmiot wybrany

 
spośród następujących:  

biologia,  chemia,  filozofia, fizyka  i astronomia,  
geografia,  historia,  historia

 
muzyki, historia sztuki, 

informatyka,  język łaciński i kultura antyczna,  
matematyka, wiedza  o społeczeństwie, wiedza o tańcu
•język mniejszości narodowej –

 
dla absolwentów szkół

 
lub 

oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości
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Egzamin maturalny w 2009 r..
CZĘŚĆ

 
PISEMNA

przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie 
rozszerzonym:

•język obcy nowożytny –
 

ten sam, który został
 

wybrany 
jako dodatkowy w części ustnej
•przedmiot wybrany

 
spośród następujących:  biologia, 

chemia, filozofia, fizyka  i astronomia,  geografia,  historia,  
historia

 
muzyki, historia sztuki, informatyka,  język 

łaciński  i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, 
język regionalny –

 
kaszubski,  matematyka,  wiedza  o 

społeczeństwie,  wiedza o tańcu
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Egzamin maturalny w 2009 r.
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•
 

Zdający może wybrać
 

jeden, dwa lub trzy przedmioty 
dodatkowe.

•
 

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jest 
zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego 
samego języka.

•
 

Egzamin z języka mniejszości etnicznej lub języka 
regionalnego -

 
języka kaszubskiego jako przedmiotu 

dodatkowego może być
 

zdawany w części ustnej albo 
w części pisemnej albo w  obu tych częściach.
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Egzamin maturalny w 2009 r.
 zmiany w porównaniu do egzaminu maturalnego w 2008 r.

12

Zwiększenie liczby przedmiotów do wyboru w części 
pisemnej egzaminu:
•w grupie przedmiotów obowiązkowych:

filozofia,
informatyka, 
język łaciński i kultura antyczna

•
 

w grupie przedmiotów dodatkowych:
filozofia
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CZĘŚĆ
 

USTNA

przedmioty obowiązkowe: 

•język polski –
 

nie określa się
 

poziomu egzaminu
•język obcy nowożytny zdawany na poziomie 
podstawowym

 
wybrany spośród następujących: angielski, 

francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 
(absolwenci klas dwujęzycznych, którzy wybiorą

 
jako 

obowiązkowy drugi język wykładowy -
 

zdają
 

go na jednym 
poziomie określonym w standardach)
•język mniejszości narodowej (dla absolwentów szkół

 
lub 

oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości) 
–

 
nie określa się

 
poziomu egzaminu
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CZĘŚĆ
 

USTNA

przedmioty dodatkowe: 

•język obcy nowożytny –
 

inny niż
 

wybrany jako 
obowiązkowy –

 
zdawany na poziomie podstawowym

 albo na poziomie
 

rozszerzonym
(jeśli zdający wybierze ten sam język, który zdawał

 
jako 

obowiązkowy, zdaje go na poziomie rozszerzonym)
•język mniejszości etnicznej – nie określa się

 
poziomu 

egzaminu
•język regionalny -

 
kaszubski –

 
nie określa się

 
poziomu 

egzaminu 
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Egzamin maturalny od 2010 r.
CZĘŚĆ

 
PISEMNA

przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie 
podstawowym: 

•język polski

•język obcy nowożytny –
 

ten sam, który został
 

wybrany 
jako obowiązkowy w części ustnej

•matematyka

•język mniejszości narodowej –
 

dla absolwentów szkół
 

lub 
oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości
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Egzamin maturalny od 2010 r.
CZĘŚĆ

 
PISEMNA

przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie 
podstawowym

 
lub na poziomie rozszerzonym wybrane 

spośród następujących:
biologia, chemia, filozofia, fizyka  i astronomia,  geografia,  
historia,  historia

 
muzyki, historia sztuki, informatyka,  

język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości 
etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy 
nowożytny, język polski,  język regionalny -

 
kaszubski,  

matematyka,  wiedza o społeczeństwie,  wiedza o tańcu
W przypadku, gdy absolwent wybrał

 
jako dodatkowy ten 

sam przedmiot, który zdawał
 

jako przedmiot obowiązkowy 
(język polski, matematyka, język obcy nowożytny, język 
mniejszości narodowej) zdaje go na poziomie 
rozszerzonym.
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Egzamin maturalny od 2010 r.
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•
 

Zdający może wybrać
 

jeden, dwa lub trzy przedmioty 
dodatkowe.

•
 

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jest 
zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego 
samego języka.

•
 

Egzamin z języka mniejszości etnicznej lub języka 
regionalnego -

 
języka kaszubskiego jako przedmiotu 

dodatkowego może być
 

zdawany w części ustnej albo 
w części pisemnej albo w  obu tych częściach.

•
 

Absolwenci szkół
 

i oddziałów dwujęzycznych nie zdają
 egzaminu z przedmiotów ogólnokształcących (biologia, 

chemia, fizyka i astronomia, matematyka, geografia, 
historia) nauczanych w języku obcym.
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Egzamin maturalny od 2010 r.
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•
 

Matematyka jest przedmiotem obowiązkowym.
•

 
Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych jest 
zdawany na poziomie podstawowym.

•
 

Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych jest 
zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie 
rozszerzonym.

•
 

Egzamin z przedmiotów dodatkowych: języka polskiego, 
matematyki, języka mniejszości narodowej, języka 
obcego nowożytnego wybranego również

 
jako 

obowiązkowy –
 

jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
•

 
Egzamin z języka polskiego jako przedmiotu 
dodatkowego sprawdza tylko umiejętność

 
tworzenia 

własnego tekstu w związku z tekstem literackim 
zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym.
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Wybrany 
przedmiot

Przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym
 albo na poziomie rozszerzonym

Struktura egzaminu maturalnego od 2010 r.
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Język polski

Język polski Język obcy
nowożytny

Język obcy
nowożytny

Język 
mniejszości
narodowej

Język 
mniejszości
narodowej

Wybrany 
przedmiot

Wybrany 
przedmiot

Wybrany 
przedmiot

Język polski

Język polski Język obcy
nowożytny

Język obcy
nowożytny

Matematyka

Język 
mniejszości
narodowej

Język 
mniejszości
narodowej

Przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie podstawowym 
albo

 
na poziomie rozszerzonym

Wybrany 
przedmiot

Wybrany 
przedmiot

Wybrany 
przedmiot

Część
ustna

Część
pisemna
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•
 

Od roku szkolnego 2012/2013 w klasach pierwszych 
szkół

 
ponadgimnazjalnych

 
będzie realizowana nowa 

podstawa programowa kształcenia ogólnego. 
•

 
Dla uczniów, którzy będą

 
realizować

 
nową

 
podstawę

 programową
 

egzamin maturalny będzie 
przeprowadzany na podstawie wymagań

 
określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego, a nie 
na podstawie standardów wymagań

 
egzaminacyjnych.
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Nowa podstawa programowa 
kształcenia ogólnego
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szkoła ponadgimnazjalna

egzamin maturalny przeprowadzany wyłącznie
 

na podstawie
wymagań

 
określonych w podstawie programowej

2012/2013

•dla absolwentów LO i LP -
 

od roku szkolnego 2014/2015
•dla absolwentów T -

 
od roku szkolnego 2015/2016

•dla absolwentów LU -
 

od roku szkolnego 2016/2017
•dla absolwentów TU -

 
od roku szkolnego 2017/2018
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Egzamin maturalny na podstawie wymagań
 określonych w podstawie programowej
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CZĘŚĆ
 

USTNA
przedmioty obowiązkowe: 
•język polski –

 
nie określa się

 
poziomu egzaminu

•język obcy nowożytny zdawany na poziomie 
podstawowym, wybrany spośród następujących: angielski, 
francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 
(absolwenci klas dwujęzycznych, którzy wybiorą

 
jako 

obowiązkowy drugi język wykładowy -
 

zdają
 

go na 
poziomie dwujęzycznym)
•język mniejszości narodowej (dla absolwentów szkół

 
lub 

oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości) 
–

 
nie określa się

 
poziomu egzaminu



Zmiany w egzaminie maturalnym

Egzamin maturalny na podstawie wymagań
 określonych w podstawie programowej
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CZĘŚĆ
 

USTNA

przedmioty dodatkowe: 

•język obcy nowożytny –
 

inny niż
 

wybrany jako 
obowiązkowy –

 
zdawany na poziomie

 
rozszerzonym

•język mniejszości etnicznej – nie określa się
 

poziomu 
egzaminu
•język regionalny -

 
kaszubski –

 
nie określa się

 
poziomu 

egzaminu
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Egzamin maturalny na podstawie wymagań
 określonych w podstawie programowej
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CZĘŚĆ
 

PISEMNA

przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie 
podstawowym: 

•język polski

•język obcy nowożytny –
 

ten sam, który został
 

wybrany 
jako obowiązkowy w części ustnej

•matematyka

•język mniejszości narodowej –
 

dla absolwentów szkół
 

lub 
oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości
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Egzamin maturalny na podstawie wymagań
 określonych w podstawie programowej
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CZĘŚĆ
 

PISEMNA

przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie rozszerzonym 
wybrane spośród następujących:
biologia, chemia, filozofia, fizyka  i astronomia,  geografia,  
historia,  historia

 
muzyki, historia sztuki, informatyka,  

język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości 
etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy 
nowożytny, język polski,  język regionalny -

 
kaszubski,  

matematyka,  wiedza o społeczeństwie,  wiedza o tańcu
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Egzamin maturalny na podstawie wymagań
 określonych w podstawie programowej
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•
 

Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych jest 
zdawany na poziomie podstawowym.

•
 

Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych jest 
zdawany na poziomie rozszerzonym.

•
 

Zdający ma obowiązek przystąpić
 

w części pisemnej 
do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego 
(jeśli zdający wybierze język obcy nowożytny, zdaje go 
zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej).

•
 

Zdający może ponadto przystąpić
 

do egzaminu 
maturalnego z jednego lub dwóch przedmiotów 
dodatkowych.
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Struktura egzaminu maturalnego od 2015 r.
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Przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie rozszerzonym

Wybrany 
przedmiot

Wybrany 
przedmiot

Wybrany 
przedmiot

Przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym
Język polski

Język polski Język obcy
nowożytny

Język obcy
nowożytny

Matematyka

Język 
mniejszości
narodowej

Język 
mniejszości
narodowej

Część
ustna

Część
pisemna

absolwent ma obowiązek przystąpić
 

do egzaminu

absolwent może przystąpić
 

do egzaminu
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Dziękuję

www.cke.edu.pl

Centralna Komisja 
Egzaminacyjna

ul. Łucka 11

00-842 Warszawa
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