
CO KAŻDY ABITURIENT 
O EGAZMINIE MATURANYM  

 WIEDZIEĆ POWINIEN 



Uczeń kończący 
szkołę uzyskuje  

świadectwo 
ukończenia szkoły 



 
Świadectwo ukończenia szkoły otrzymuje 

ten uczeń, który ze wszystkich 
przedmiotów  uzyskał na koniec roku 

szkolnego ocenę co najmniej 
dopuszczającą. 



Po ukończeniu szkoły  
 abiturient może:   

PRZYSTĄPIĆ DO 
EGZAMINU 

MATURALNEGO 

NIE 
PRZYSTĘPOWAĆ 
DO EGAZMINU 

MATURALNEGO 



Egzamin maturalny 
 jest egzaminem  
zewnętrznym   



DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU 
DO EGZAMINU 

MATURALNEGO JEST 
POPRZEDZONA ZŁOŻENIEM 
PRZEZ MATURZYSTÓW tzw. 
DEKLARACJI MATURALNEJ 



 
OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

UPŁYWA 7 LUTEGO 2017r.  



 

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej  
nie ma już możliwości dokonywania 

 w deklaracji zmian dotyczących  
wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów 

 (z wyjątkiem laureatów i finalistów 
 olimpiad przedmiotowych).  

  
 



Absolwent, przystępując do egzaminu 
maturalnego, zdaje obowiązkowo 

w części ustnej egzaminy, dla których nie 
określa się poziomu , z następujących 

przedmiotów:  
• język polski  
• język obcy nowożytny wybrany spośród 
języków: angielskiego, francuskiego, 
hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i 
włoskiego. 
 



W części pisemnej  
egzaminy na poziomie podstawowym  
z następujących przedmiotów:  
 
• język polski 

 
• matematyka  

 
• język obcy nowożytny  
(ten sam, który zdaje w części ustnej) 
 



W części pisemnej jeden egzamin z przedmiotu  
dodatkowego na poziomie rozszerzonym. 
 
Absolwent może przystąpić w danym roku  
do egzaminu  maturalnego z nie więcej niż  
pięciu przedmiotów . 
 
 



Dostosowanie warunków przeprowadzania  
egzaminu maturalnego polega między innymi na: 
 
• zminimalizowaniu ograniczeń wynikających  
z niepełnosprawności, niedostosowania  
społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem  
społecznym zdającego 
 
• zapewnieniu zdającemu miejsca pracy  
odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych   
oraz możliwości psychofizycznych. 
 
 



• wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu 
specjalistycznego, środków dydaktycznych 
 

• odpowiednim przedłużeniu czasu 
przewidzianego na przeprowadzenie 
egzaminu maturalnego 
 



• zapewnieniu obecności i pomocy w czasie  
     egzaminu maturalnego nauczyciela  
     wspomagającego zdającego w czytaniu  
     lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio  
     z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności,  
     niedostosowania społecznego lub zagrożenia  
     niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to 
     niezbędne do uzyskania właściwego  
     kontaktu ze zdającym lub pomocy  
     w obsłudze sprzętu specjalistycznego  
    i środków dydaktycznych. 

 
 



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, może wyrazić zgodę  
na przystąpienie przez absolwenta  
do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu 
 lub przedmiotów w terminie dodatkowym  
(w czerwcu 2017 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.  
  
 



 

Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy 
 egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie,  
zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.  
Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem  
stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem).  
  
 



 

 
Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej  

ani w części ustnej, ani w części pisemnej 
żadnych urządzeń telekomunikacyjnych  

lub korzystać z nich w tej sali.  
  
 



 

 
Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może 

 korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów  
pomocniczych, wymienionych w komunikacie 

 dyrektora CKE o przyborach. 
 Zdający nie może wnosić do sali innych 

 materiałów i przyborów.  
  
 



Egzamin zdającego z danego przedmiotu w części 
 ustnej lub części pisemnej może zostać 
 unieważniony, jeżeli zespół przedmiotowy  
lub zespół nadzorujący stwierdzi:  
• niesamodzielne rozwiązywanie zadań  
     egzaminacyjnych przez zdającego  
• wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej 
      urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów 
      i przyborów niewymienionych w wykazie  
      ogłoszonym przez dyrektora CKE,  
      lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej  
     z urządzenia telekomunikacyjnego, 
      lub niedozwolonych materiałów i przyborów  

 
 



c. zakłócanie przez zdającego prawidłowego 
 przebiegu części ustnej lub części pisemnej  
egzaminu maturalnego w sposób utrudniający  
pracę pozostałym zdającym.  
 
 
 
Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu 
 obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu 
 z tego przedmiotu w danym roku.  
  
 
  
 



 

Absolwent zdał egzamin maturalny,  
jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych 
 w części ustnej i w części pisemnej otrzymał  
co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania  
oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu  
maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu 
 dodatkowego.  
  
 



 

Wyniki egzaminu maturalnego z sesji majowej 
 i czerwcowej zostaną ogłoszone  

30 czerwca 2017 r.,  
a w przypadku egzaminu poprawkowego  

 12 września 2017 r.  
  
 



 

Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej  
i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej,  
w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora 
 okręgowej komisji egzaminacyjnej,  
w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez  
okręgową komisję egzaminacyjną świadectw  
dojrzałości, aneksów i zaświadczeń 
 o wynikach egzaminu maturalnego.  
  
 



 

Nie dopuszcza się możliwości dokonywania  
wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem  
pełnomocnika albo innej osoby wskazanej  
przez zdającego.  
 
Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej  
składa się do dyrektora właściwej  
komisji okręgowej.  
  
 
  
 



Przepisy dotyczące  
Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego 
 stosuje się od 1 stycznia 2017 r.  
Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku  
weryfikacji sumy punktów z części pisemnej  
egzaminu maturalnego, do Kolegium  
Arbitrażu Egzaminacyjnego,  
za pośrednictwem dyrektora  
okręgowej komisji egzaminacyjnej,  
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji 
 o wyniku weryfikacji sumy punktów . 
  
 



 

Do egzaminu maturalnego 
 w terminie poprawkowym może przystąpić  
absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie  
z jednego przedmiotu obowiązkowego  
w części ustnej ALBO w części pisemnej, 
 pod warunkiem że:  
• przystąpił do wszystkich egzaminów 
z przedmiotów obowiązkowych  
w części ustnej i w części pisemnej 
i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony. 
  

 
  
 



• przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego  
przedmiotu dodatkowego na poziomie 
rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten 
nie został mu unieważniony.  

 

Absolwent, który nie zdał jednego egzaminu w 
terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników 
egzaminu maturalnego (nie później niż do 7 lipca 
2017 r.) składa przewodniczącemu zespołu 
egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o 
zamiarze przystąpienia do egzaminu 
maturalnego z danego przedmiotu w terminie 
poprawkowym  
  



Harmonogram egzaminu maturalnego w 
terminie poprawkowym 

 
Część pisemna –  

22 sierpnia 2017 r. (wtorek), godz. 9.00 
Część ustna 

 (język polski, języki obce nowożytne) –  
23–25 sierpnia 2017 r. 

http://www.kalbi.pl/22-sierpnia
http://www.kalbi.pl/22-sierpnia


TERMINY  

4 MAJA godz.9.00 JĘZYK POLSKI p.p 
 
5MAJA godz.9.00 MATEMATYKA p.p 
 
8MAJA godz.9.00 JĘZYK ANGIELSKI p.p 



Wszystkie w/w informacje i inne szczegółowe  
znajdziecie Państwo na stronie : 

 
 
 

http://oke.waw.pl 
 

 
DZIĘKUJEMY 

 
 

Opracowała: Beata Kowalczyk-Kozłowska 

http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=292
http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=292

