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TERMINARZ

Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden 
raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od maja 

do września – zgodnie z harmonogramem 
ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie 

internetowej www.cke.edu.pl











WAŻNE TERMINY
• 30 września - termin składania przez ucznia do 

dyrektora szkoły deklaracji wstępnych 

• 30 września - termin składania dokumentacji 
uprawniającej do dostosowania warunków i form 
egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – szczegóły 
dotyczące dostosowań, inne informacje dla zdających 
na stronie OKE: https://oke.wroc.pl/egzamin-
maturalny-informacje-dla-zdajacych/ oraz na stronie 
szkoły w zakładce: MATURA

https://oke.wroc.pl/egzamin-maturalny-informacje-dla-zdajacych/


• 7 lutego termin nanoszenia zmian 
w deklaracjach – (deklaracja 
ostateczna), weryfikacja danych 
w deklaracjach, możliwość 
uzupełnienia dokumentacji 
uprawniającej do dostosowania 
warunków egzaminu maturalnego



Absolwent, przystępując do egzaminu 
maturalnego, zdaje obowiązkowo:

• w części ustnej – z następujących 
przedmiotów: 

• język polski 

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



Absolwent, przystępując do egzaminu 
maturalnego, zdaje obowiązkowo:

• w części pisemnej – egzaminy na poziomie 
podstawowym z następujących przedmiotów: 

• język polski

• matematyka 

• język obcy nowożytny 

(ten sam, który zdaje w części ustnej)



Absolwent, przystępując do egzaminu 
maturalnego, zdaje obowiązkowo:

• w części pisemnej – jeden egzamin z 
przedmiotu dodatkowego na poziomie 
rozszerzonym lub – w przypadku języka 
obcego nowożytnego – na poziomie 
rozszerzonym albo dwujęzycznym. 



Wyboru dokonuje spośród 
następujących przedmiotów:

• biologia

• chemia

• filozofia

• fizyka

• geografia

• historia

• historia muzyki

• historia sztuki

• informatyka

• język łaciński i kultura 
antyczna

• język obcy nowożytny 
(wybór spośród 
następujących języków: 
angielski, francuski, 
hiszpański, niemiecki, 
rosyjski, włoski)

• język polski

• matematyka

• wiedza o społeczeństwie



• Uczeń może ponadto przystąpić w danym 
roku do egzaminu maturalnego z nie 
więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów 
dodatkowych wybranych spośród 
pozostałych przedmiotów dodatkowych 
wymienionych wcześniej na poziomie 
rozszerzonym (lub dwujęzycznym).



Wybór egzaminów rozszerzonych 
powinien być przemyślany gdyż:

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego 
na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny 
dla:

a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego

z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu

dodatkowego

oraz dla

b. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego 
przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali 
w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

2. „Kolejny raz”, o którym mowa w pkt 20.1., oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do

egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku 
jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na 
danym poziomie jeden raz.



DODATKOWO:

DO 5 WYBRANYCH 
PRZEDMIOTÓW NA 

POZIOMIE ROZSZERZONYM 
– bez poziomu zaliczenia

OBOWIĄZKOWO

USTNA

POLSKI – 30%

J.OBCY – 30%

PISEMNA

PODSTAWOWA:

POLSKI – 30%

MATEMATYKA – 30%

J.OBCY – 30%

ROZSZERZONA/DWUJĘZYCZNA:

1 WYBRANY PRZEDMIOT – bez 
poziomu zaliczenia



Absolwent, który z wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych 
uzyska co najmniej 30% pkt. 

i przystąpi do przynajmniej 
jednego przedmiotu 
dodatkowego, otrzyma 
świadectwo dojrzałości. 



Sesja poprawkowa

Absolwent, który nie zda wyłącznie jednego 
egzaminu obowiązkowego w części ustnej albo 

pisemnej, może przystąpić do niego ponownie w 
sesji poprawkowej w sierpniu. Prawo to nie 
dotyczy osób nieobecnych na egzaminie lub 

tych, którym unieważniono egzamin. 



Absolwent, który otrzyma świadectwo, może 

w kolejnych sesjach egzaminacyjnych 
zadeklarować podwyższanie wyników oraz 

nowe przedmioty dodatkowe zgodnie z 
przepisami obowiązującymi w roku, w którym 

ponownie przystępuje do egzaminu. 




