EGZAMIN MATURALNY PRZEPROWADZANY JEST Z
PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ORAZ PRZEDMIOTÓW
DODATKOWYCH. SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI USTNEJ I PISEMNEJ
Część pisemna
•język polski (poziom podstawowy)
•język obcy nowożytny (ten sam,
który zdaje w części ustnej na
poziomie podstawowym)(jeden do
wyboru: angielski, francuski,
hiszpański, niemiecki, rosyjski,
włoski)
•matematyka (poziom podstawowy)
•przedmiot dodatkowy na poziomie
rozszerzonym (obowiązkowo z
jednego przedmiotu dodatkowego
na poziomie rozszerzonym)

Część ustna
•język polski (bez określania
poziomu)
•język obcy nowożytny (bez
określania poziomu – jeden do
wyboru: angielski, francuski,
hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski
– taki sam, jak w części pisemnej)

W części dodatkowej oprócz obowiązkowo wybranego jednego przedmiotu
dodatkowego zdający może przystąpić w danym roku do egzaminu
maturalnego w części pisemnej z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów
dodatkowych na poziomie rozszerzonym lub w przypadku języka obcego
nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

PRZEDMIOTY W CZĘŚCI DODATKOWEJ EGZAMINU MATURALNEGO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

biologia,
chemia,
filozofia,
geografia,
historia,
informatyka
matematyka,
fizyka,
wiedza o społeczeństwie,
historia muzyki,

•
•
•
•
•
•
•

historia sztuki,
język łaciński i kultura antyczna,
język obcy nowożytny,
język polski,
język mniejszości etnicznej,
język mniejszości narodowej,
język regionalny.

Wybór przedmiotów nie jest uzależniony od typu szkoły, do której uczęszczał
absolwent, ani od przedmiotów, których uczył się w szkole w zakresie
rozszerzonym.

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego
(przedmiot dodatkowy) można zdawać tylko w części
pisemnej lub w części pisemnej i ustnej z tego samego
języka.
Absolwent zdaje egzamin maturalny, jeśli otrzyma co
najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z
egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w
części pisemnej i części ustnej oraz przystąpić do
egzaminu z jednego dodatkowego przedmiotu w
części pisemnej.

EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO
Egzamin trwa około 30 minut i składa się z trzech
części:
• Przygotowanie
• Wypowiedź monologowa
• Wypowiedź dialogowa
Za wypowiedź w części ustnej można otrzymać maksymalnie 40 punktów.
PRZEBIEG EGZAMINU:
1. Zdający losuje zestaw zawierający tekst kultury (tekst literacki,
popularnonaukowy, ikoniczny) wraz z poleceniem.
2. Zdający przygotowuje się do odpowiedzi – 15 minut.
3. Zdający wygłasza wypowiedź monologową na zadany w poleceniu
temat – 10 minut.
4. Rozmowa z zespołem egzaminacyjnym (na temat wygłoszonej
wypowiedzi) – 5 minut.

EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO
Egzamin trwa około 15 minut i składa się z:
• Rozmowy wstępnej
• Trzech zadań dotyczących wylosowanego zestawu
egzaminacyjnego
PRZEBIEG EGZAMINU
1. Zdający losuje zestaw egzaminacyjny.
2. Egzaminator prowadzi rozmowę wstępną ze zdającym.
3. Trzy zadania związane z zestawem egzaminacyjnym:
• Zadanie 1 – rozmowa egzaminującego i zdającego polegająca na
odgrywaniu ról.
• Zadanie 2 – opis ilustracji przez zdającego oraz udzielenie
odpowiedzi na trzy pytania zadane przez egzaminującego.
• Zadanie 3 – wypowiedź zdającego na podstawie materiału
stymulującego i udzielenie odpowiedzi na dwa pytania
egzaminującego

EGZAMIN MATURALNY W SESJI GŁÓWNEJ
Część ustna:
od 9 do 22.05.19 (oprócz 12 i 19 maja) – język polski
od 6 do 25.05.19 (oprócz 12, 19 maja) języki obce nowożytne
Egzamin przeprowadzany jest w szkołach według
harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów
egzaminacyjnych.

Część pisemna:
Od 6 do 23 maja 2019r. (według harmonogramu ustalonego przez
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – www.cke.edu.pl)
PRZEKAZANIE PRZEZ OKE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI – 4.07.2019r.

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE DODATKOWYM
Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla 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.
Wniosek, o dodatkowy termin należy złożyć do dyrektora szkoły, w której absolwent
przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin
maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do
niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego
dnia po otrzymaniu wniosku.

*Część ustna

*Część pisemna

•

• 3 – 19 czerwca 2019r.
(harmonogram na stronie
www.cke.edu.pl)

Od 3 do 8 czerwca 2019r. (j.polski i
języki obce nowożytne)

EGZAMIN MATURALNY W TERMINE
POPRAWKOWYM
• Część pisemna egzaminu odbędzie się 20 sierpnia 2019r.
(wtorek) godz. 9.00 (zgodnie z harmonogramem w komunikacie
Dyrektora CKE).
Absolwent składa pisemne oświadczenie o ponownym
przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu w terminie 7 dni
od ogłoszenia wyników egzaminu.

• Część ustna z języka polskiego i języków obcych
nowożytnych - od 20 do 21 sierpnia 2019r.
Do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który
nie zdał egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu w jednej
części.
PRZEKAZANIE PRZEZ OKE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI – 11.09.2019

CZAS TRWANIA EGZAMINU MATURALNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH
PRZEDMIOTÓW W CZĘŚCI PISEMNEJ (w formule obowiązującej od 2015 r.)
Przedmiot
Język polski
Matematyka
Języki obce
nowożytne

Arkusz
Poziom podstawowy
Poziom rozszerzony
Poziom podstawowy
Poziom rozszerzony
Poziom dwujęzyczny

Czas trwania (min.)
170
180
120
150
180

Biologia
Chemia
Filozofia
Fizyka
Geografia
Historia
Historia muzyki Poziom rozszerzony
Historia sztuki
Język łaciński i
kultura antyczna

180

Wiedza o
społeczeństwie

Informatyka

Poziom rozszerzony

Część I
Część II

60
150

