
Wyniki matury pisemnej 2017 
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liczba 

zdających 187 187 183 137 9 59 36 40 24 41 13 14 1 1 171 1 1 3 6 1 

średni wynik  

w VI LO 71,7 88,8 95,9 60,2 51,6 54,8 62,8 61,0 61,3 74,7 52,9 44,4 48,0 27,0 81,3 94,0 66,0 95,3 86,7 40,0 

średnia  

w kraju  

dla LO 59,0 60,0 77,0 47,0 42,0 46,0 41,0 44,0 36,0 52,0 36,0 29,0 49,0 47,0 65,0 80,0 63,0 72,0 63,0 73,0 
średni wynik  

w woj. 

pomorskim  

dla LO 56,0 54,0 73,0 38,0 40,0 42,0 36,0 42,0 30,0 47,0 30,0 25,0 42,0 42,0 60,0 79,0 54,0 63,0 54,0 74,0 

średni wynik w 

Gdyni  57,0 61,0 79,0 44,0 x x 46,0 49,0 34,0 52,0 30,0 33,0 x x 65,0 x x 78,0 x x 



EGZAMIN 

MATURALNY 2018 

PODSTAWOWE 

INFORMACJE 



Egzamin maturalny, 
będący formą oceny   

poziomu wykształcenia ogólnego, 
sprawdza w jakim stopniu absolwent  

spełnia wymagania  
ustalone w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego, 
 określonej w przepisach w sprawie  

podstawy programowej wychowania przedszkolnego  
oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół 

 



PODSTAWA PRAWNA 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r.  

 o systemie oświaty 

 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) 

  



PODSTAWA PRAWNA 

Rozporządzenie  

 Ministra Edukacji Narodowej  

 z dnia 21 grudnia 2016 r.  

 w sprawie szczegółowych warunków  
i sposobu przeprowadzania  
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego  
i egzaminu maturalnego 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 2223, ze zm.) 



PODSTAWA PRAWNA 

Rozporządzenie  

Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 27 sierpnia 2012 r.  

w sprawie podstawy programowej  

wychowania przedszkolnego  

oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół  

(Dz.U. z 2012 r., poz. 977) 



PODSTAWA PRAWNA – dokumenty CKE 

 Informacja o sposobie organizacji  

i przeprowadzania egzaminu maturalnego, 

obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018 

 Informatory o egzaminie maturalnym  

z poszczególnych przedmiotów 

 Komunikat o dostosowaniach 

 Komunikat o harmonogramie  

 Komunikat o przyborach 

 Komunikat o egzaminie z informatyki  

 Wykaz olimpiad  



Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze 

funkcje: 

 stanowi poświadczenie osiągnięcia  

przez absolwenta wymaganego prawem 

poziomu wiadomości i umiejętności  

w zakresie języka polskiego, matematyki 

i wybranego języka obcego 

 określa poziom wykształcenia ogólnego 

absolwentów w zakresie przedmiotów,  

z których przystępowali do egzaminów 

 



 zastępuje egzamin wstępny do szkół 

wyższych, które wykorzystują wyniki 

egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu lub przedmiotów – przede 

wszystkim na poziomie rozszerzonym – 

jako kryteria w procesie rekrutacji. 

 

 Zdany egzamin maturalny nie stanowi gwarancji 

przyjęcia na wybrany kierunek studiów.  

Warunki rekrutacji określa senat każdej uczelni,  

a próg punktowy może się różnić w kolejnych latach. 



Egzamin maturalny  

przeprowadza się raz w roku  

w okresie od maja do września 

w terminie głównym, dodatkowym  

i poprawkowym  

 Harmonogram przeprowadzania egzaminu 

(ustalony przez dyrektora CKE)  

został ogłoszony na stronie internetowej CKE  

11 sierpnia 2017 r. (aktualizacja 29 sierpnia) 



SCHEMAT EGZAMINU MATURALNEGO 

W CZĘŚCI OBOWIĄZKOWEJ 

CZĘŚĆ USTNA 

 

 

CZĘŚĆ PISEMNA 

JĘZYK POLSKI 

(nie określa się poziomu egzaminu) 

JĘZYK OBCY 
ten sam co w części pisemnej 

(nie określa się poziomu egzaminu) 

JĘZYK POLSKI  

poziom podstawowy 

 

JĘZYK OBCY  

poziom podstawowy 

MATEMATYKA 

poziom podstawowy 

 

PRZEDMIOT DODATKOWY 
poziom rozszerzony  

(lub, w przypadku języka obcego nowożytnego, 

 poziom rozszerzony lub dwujęzyczny) 

Język obcy nowożytny można 

wybrać spośród:  

angielskiego, francuskiego, 

hiszpańskiego, niemieckiego, 

rosyjskiego i włoskiego.  





CZĘŚĆ PISEMNA 
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 

•Język polski  

•Język obcy nowożytny 

•Matematyka 

ZDAWANE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM 

 

oraz  

• jeden przedmiot dodatkowy 

ZDAWANY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM 
(lub w przypadku języka obcego nowożytnego  

na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym)  



PRZEDMIOTY DODATKOWE 

 biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, 

historia, historia muzyki, historia sztuki, 

informatyka, język łaciński i kultura 

antyczna, język mniejszości etnicznej 

(łemkowski), mniejszości narodowej 

(białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński),  

język obcy nowożytny (wybór języków j.w.), 

język polski, język regionalny (kaszubski), 

matematyka, wiedza o społeczeństwie 



 

 Absolwent może ponadto przystąpić  

w danym roku do egzaminu maturalnego  

z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów 

dodatkowych wybranych spośród pozostałych 

przedmiotów dodatkowych wymienionych  

na poprzednim slajdzie,  

na poziomie rozszerzonym, a w przypadku 

języków obcych nowożytnych – na poziomie 

rozszerzonym albo dwujęzycznym.  

 



WAŻNE: 

 Egzamin maturalny z języka obcego 

nowożytnego, z języka mniejszości 

narodowej, języka mniejszości etnicznej 

lub języka regionalnego, jako przedmiotu 

dodatkowego, może być zdawany  

tylko w części pisemnej albo  

w części pisemnej i w części ustnej  

z tego samego języka.  

  

 



DEKLARACJE ZDAJĄCYCH 

 Deklaracja wstępna do 30 września. 

 Deklaracja ostateczna do 7 lutego. 

 
 Po tym terminie nie można dokonywać żadnych zmian  

w deklaracji. Wyjątek stanowią zdający, którzy uzyskali 
tytuł finalisty lub laureata – mogą oni złożyć wniosek  
o zmianę w deklaracji do 20 kwietnia 2018 r. 

 

W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej,  

deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną. 

 



Razem z deklaracją wstępną należy złożyć dokumenty  
uprawniające do przystąpienia do egzaminu maturalnego  
w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych tj.: 

 opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej/odpowiedniej 
poradni,  

 lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,  

 lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  

 lub zaświadczenie lekarskie.  

Dokumentację tę można uzupełnić do 7 lutego. 

 Opinia PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być 
wydana nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej. 

Rada Pedagogiczna wskaże sposób lub sposoby 
dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu 
na podstawie otrzymanej dokumentacji, uwzględniając 
możliwości określone w „Komunikacie o dostosowaniach” 
dyrektora CKE. 

 

 



Matura odbywa się w szkole, 

którą ukończył zdający. 

Tylko w sytuacjach szczególnych  

egzamin przeprowadzany może być 

w innym miejscu, wskazanym przez OKE 
(np. z powodu braku nauczycieli danego języka).  

 



CZĘŚĆ USTNA 

 zadania egzaminacyjne z języka polskiego 

oraz 

 zestawy zadań z języka obcego 
nowożytnego  

wraz z kryteriami oceniania i punktacją  

 

przekazują szkole okręgowe komisje  
egzaminacyjne. 

 



 Niezdanie albo nieprzystąpienie  

 do egzaminu maturalnego  

 z przedmiotu (przedmiotów)  

 w części ustnej/pisemnej 

 nie stanowi przeszkody  

 w zdawaniu innych części ustnych  

 ani pisemnych egzaminu. 

 



 Zadania egzaminacyjne zawarte  

w arkuszach egzaminacyjnych  

ustala CKE  

i są one jednakowe w całej Polsce 



WARUNKI ZDANIA EGZAMINU 

 Aby zdać egzamin maturalny i otrzymać 

świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać  

z każdego egzaminu obowiązkowego 

minimum 30% punktów oraz przystąpić  

do egzaminu maturalnego w części 

pisemnej z przynajmniej jednego 

przedmiotu dodatkowego –  

egzamin ten nie może być unieważniony. 



 Na świadectwie maturalnym odnotowane są 

- w skali procentowej oraz, w przypadku  

egzaminów pisemnych, także w skali 

centylowej – wyniki ze wszystkich 

przedmiotów, które zostały zadeklarowane  

przez zdającego. 

 W przypadku nieprzystąpienia  

lub unieważnienia egzaminu  

na świadectwie odnotowuje się 0% 

 Termin wydania świadectw –  

3 lipca 2018 r.  



ZWOLNIENIA  

Z EGZAMINU MATURALNEGO 
Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być 

zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych,          
na podstawie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata     
lub finalisty olimpiady (także wtedy, gdy przedmiot nie był 
objęty planem nauczania w danej szkole). 

 

Zaświadczenie musi być dostarczone przewodniczącemu 
szkolnego zespołu egzaminacyjnego nie później niż jeden 
dzień przed terminem egzaminu z danego przedmiotu. 

 

Osoba zwolniona z egzaminu będzie miała na świadectwie 
dojrzałości w rubryce danego przedmiotu wpisaną informację 
o uzyskaniu 100% punktów z tego przedmiotu na wybranym 
poziomie. 

 

Wykaz olimpiad ogłasza Minister Edukacji Narodowej na 2 lata 
przed egzaminem maturalnym. 

 



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU 
następuje w przypadku: 

 stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań podczas 

egzaminu albo podczas sprawdzania pracy, 

 wniesienia lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego  

albo materiałów  lub przyborów  pomocniczych niewymienionych  

w  komunikacie o przyborach, 

 zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu, zakłócania pracy 

innym zdającym, 

 stwierdzenia - podczas sprawdzania pracy - sformułowań 

wskazujących na udostępnienie rozwiązań innym zdającym  

lub korzystania z rozwiązań innego zdającego, 

 niemożności ustalenia wyniku z powodu zaginięcia, zniszczenia 

prac, 

 stwierdzenia naruszenia przepisów lub procedur. 



TERMIN DODATKOWY 
 Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach 

losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających 
przystąpienie do egzaminu zgodnie z harmonogramem, 
zdawać egzamin w dodatkowym terminie (4-20 czerwca), 
pod warunkiem, że zdający lub jego rodzice (prawni 
opiekunowie) złożą do dyrektora szkoły 
udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym 
odbywa się egzamin. 

 Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu w terminie 
dodatkowym podejmuje dyrektor OKE i jest ona 
ostateczna. 

 Zdający przystępujący do matury w terminie dodatkowym 
otrzymają świadectwo maturalne 3 lipca 2018 r. 

 



POPRAWIANIE EGZAMINU MATURALNEGO  

w tej samej sesji 

Absolwent, który: 

 przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych  

w części ustnej i pisemnej, żaden z tych egzaminów nie został 

unieważniony 

 nie uzyskał 30% punktów z jednego tylko przedmiotu zdawanego 

jako obowiązkowy w części ustnej lub pisemnej,  

 złożył do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty ogłoszenia 

wyników pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu           

do egzaminu z danego przedmiotu (do 10 lipca 2018 r.) 

może przystąpić do egzaminu „poprawkowego” z tego przedmiotu, 

na tym samym poziomie, w dniach 21-22 sierpnia.  

 

 Świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu poprawkowego jest 

wydawane 11 września 2018 r.   

 



WGLĄD DO PRACY EGZAMINACYJNEJ 

 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. (Tylko osobiście i bez udziału innych osób.)  

 Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się  

do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Wniosek może 

być złożony osobiście przez absolwenta lub osobę 

występującą w jego imieniu, lub przesłany do komisji 

okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą 

tradycyjną   

 



PONOWNIE PRZYSTĄPIENIE 

DO EGZAMINU MATURALNEGO 
Zdający ma prawo, ponownie przystąpić do egzaminu  

(z jednego lub kilku przedmiotów) w kolejnych sesjach  

w ciągu 5 lat (licząc od października) od przystąpienia  

do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, jeżeli: 

 zechce podwyższyć wynik egzaminu z jednego lub kilku 
przedmiotów zarówno w części ustnej, jak i w części 
pisemnej - na zasadach obowiązujących w roku szkolnym,  
w którym ponownie przystępuje do egzaminu 

 zechce zdać egzamin maturalny z przedmiotu lub 
przedmiotów dodatkowych (maksymalnie 5 w danej sesji) - 
na zasadach obowiązujących w roku szkolnym, w którym 
ponownie przystępuje do egzaminu, 

 nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu  
lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub 
pisemnej albo przerwał  lub unieważniono mu egzamin  
- na zasadach obowiązujących w roku szkolnym 2017/18 

 
 

  



PONOWNIE PRZYSTĄPIENIE 

DO EGZAMINU MATURALNEGO 

w kolejnych sesjach 

 Zasady i tryb tych egzaminów określa dyrektor 

CKE w ogłaszanej  „Informacji o sposobie 

organizowania i przeprowadzania egzaminu 

maturalnego” w danym roku szkolnym. 

 Zdający, który podwyższył wynik egzaminu 

maturalnego lub zdał egzamin maturalny  

z przedmiotów dodatkowych, otrzymuje aneks 

do świadectwa dojrzałości, wydany przez 

komisję okręgową. 

 



PONOWNIE PRZYSTĄPIENIE 

DO EGZAMINU MATURALNEGO 

w kolejnych sesjach 

 Po upływie 5 lat absolwent przystępuje do 

egzaminu maturalnego w pełnym zakresie 

na zasadach obowiązujących w roku 

ponownego przystąpienia do egzaminu. 

 



OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY 
 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.  

 



 Harmonogram części ustnej egzaminu zostanie 
ogłoszony do 4 marca 2018 r. 

 

Języki obce: 5-25 maja 2018 r. 

Język polski: 9-22 maja 2018 r. 

 

 Wszystkie informacje dotyczące egzaminu 
maturalnego znajdują się w gablocie obok 
sekretariatu. 

 

 www.vilo.org 

 
 

 

 

 

http://www.vilo.org/


Opis zakresu egzaminu z poszczególnych 
przedmiotów oraz kryteriów oceniania         
i form przeprowadzania egzaminu 
maturalnego, a także przykładowe zadania 
egzaminacyjne znajdują się                       
w Informatorach maturalnych  
od roku szkolnego 2014/15  
(„nowa” formuła). 

 

 www.cke.edu.pl 

 

 www.oke.gda.pl 

 

 

http://www.cke.edu.pl/
http://www.oke.gda.pl/


 Wszystkie stosowne formularze można 

znaleźć na stronach internetowych: 

 

 www.cke.edu.pl 

 

 www.oke.gda.pl 

 

 

http://www.cke.edu.pl/
http://www.oke.gda.pl/


Matura próbna 

 przełom listopada i grudnia 2017 r. 

 przełom lutego i marca 2018 r. 



Dziękuję za uwagę 


