
 

 

MATURA 2019 



Terminarz Matur 

 Część pisemna egzaminu maturalnego 

MAJ GODZINA 9:00 GODZINA 14:00 

6 poniedziałek j. polski - pp j. polski – pr 

7     wtorek                 matematyka – pp                      j. łaciński - pr 

8 środa j. angielski - pp j, angielski - pr 

9 czwartek matematyka - pr filozofia – pr 

10 piątek biologia - pr wiedza o społ.-  pr 

11, 12 – sobota, niedziela 

13 poniedziałek chemia - pr informatyka - pr 

14 wtorek język niemiecki - pp język niemiecki - pr 

15 środa geografia - pr historia sztuki - pr 

16 czwartek język rosyjski - pp język rosyjski - pr 

17 piątek język francuski - pp język francuski - pr 

18, 19 – sobota, niedziela 

20 poniedziałek fizyka i astronomia - pr historia - pr 



Deklaracje maturalne należy złożyć: 

 Do 1 października 2018 r. należy złożyć dyrektorowi szkoły 
wstępną pisemną  deklarację (załącznik 1a do Procedur 
przeprowadzania egzaminu maturalnego w  roku szkolnym 
2018/2019).   

 

 PROSIMY O PRZEMYŚLANE DECYZJE 
 

 

  Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2018/2019 
plany egzaminacyjne  zdającego ulegną zmianie, można je zgłosić  
do 7 lutego 2018 r. w ostatecznej  deklaracji.    

 

 
 

 

http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Procedury/20140903_Procedury_Matura_2015_LO_Za%C5%82%C4%85czniki_Word.zip


  Harmonogram wypełniania deklaracji maturalnych 

 



Absolwent obowiązkowo 

przystępuje do: 
 

•   dwóch egzaminów w części ustnej  oraz   
•    czterech egzaminów w części pisemnej. 

 
Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:  
•    egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)  
•    egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania 
poziomu)  
Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:  
•    egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)  
•    egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)  
•    egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie 
podstawowym)  
•    egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na 
poziomie rozszerzonym)  
 



Przedmioty dodatkowe 

 Każdy absolwent przystępuje obowiązkowo 
do części pisemnej egzaminu z jednego 
przedmiotu dodatkowego. Wyboru może 
dokonać spośród przedmiotów: biologia, 
chemia, filozofia, fizyka, 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, 
matematyka, wiedza o społeczeństwie.  

 



ZDAJĄCY powinien… 

    Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin 

 w części ustnej  na 30 minut wcześniej  

 w części pisemnej na 60 minut wcześniej (czynności 

organizacyjne)   

    OSOBY SPÓŹNIONE NIE BĘDĄ WPUSZCZANE DO SALI 

 Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym 

tożsamość, (dowód osobisty, paszport) 

 Zdający w trakcie egzaminu może korzystać z materiałów  

i przyborów ZGODNIE Z KOMUNIKATEM OKE 

 



UPRAWNIENI DO DOSTOSOWANIA NA PODSTAWIE 

STOSOWNYCH DOKUMENTÓW – TABELA 1. 

KOMUNIKATU 
 niesłyszący lub słabosłyszący 

 niewidomy lub słabowidzący 

 niepełnosprawny ruchowo (w tym: z mózgowym porażeniem dziecięcym, czasową 

niepełnosprawnością rąk) 

 z afazją 

 z autyzmem (zespołem Aspergera) 

 z przewlekłymi chorobami 

 chorzy lub niesprawni czasowo 

 ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym 

 w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej 

 mający trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą 

 z zaburzeniami komunikacji językowej 

 cudzoziemcy (art. 94a ust. 1 i 1a – obywatele innych państw podlegający obowiązkowi 

szkolnemu i obowiązkowi nauki 

 



 

UCZNIOWIE UPRAWNIENI DO 

DOSTOSOWANIA 

 



DOSTOSOWANIE FORMY EGZAMINU (ART. 44ZZR. UST. 8) 

ZAMÓWIENIE SYSTEMOWE 

 
 Dostosowanie formy egzaminu maturalnego, 

polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy 

egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju 

niepełnosprawności ucznia lub absolwenta 

niepełnosprawnego, z tym że nie przygotowuje 

się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dla 

absolwentów posiadających orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność intelektualną  

w stopniu lekkim. 



Aby otrzymać świadectwo, należy: 

 uzyskać co najmniej 30% punktów  
z egzaminu z każdego przedmiotu 
obowiązkowego w części ustnej 

 uzyskać co najmniej 30% punktów  
z egzaminu z każdego przedmiotu 
obowiązkowego w części pisemnej 

 przystąpić do egzaminu z wybranego 
przedmiotu dodatkowego na 
poziomie rozszerzonym w części pisemnej 
(dla tego przedmiotu nie jest określony 
próg zaliczenia). 



 Wybór przedmiotu nie jest zależny 

od typu szkoły, do której absolwent 

uczęszczał, ani od przedmiotów, 

których uczył się w zakresie 

rozszerzonym w tej szkole. 



Język polski - część ustna 

 Nowa formuła egzaminu ustnego z języka 
polskiego, języka mniejszości narodowej, 
języka mniejszości etnicznej i języka 
regionalnego 

 Egzamin trwa około 30 minut i składa się z trzech 
części:  

 przygotowania wypowiedzi monologowej, 
wypowiedzi monologowej, rozmowy z zespołem 
egzaminacyjnym.  
Egzamin sprawdza umiejętność tworzenia 
wypowiedzi na określony temat. 
Inspiracją do wypowiedzi jest tekst kultury. 



Język polski - część ustna 
Zdający losuje zadanie egzaminacyjne 

zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, 

lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o 

języku) oraz odnoszące się do niego polecenie 

Zdający przygotowuje się do wygłoszenia 

wypowiedzi na wylosowany temat (może w tym 

czasie przygotować ramowy plan wypowiedzi, 

konspekt, notatki pomocnicze) 

czas trwania: 

nie więcej niż 15 minut 

Zdający wygłasza wypowiedź monologową na 

zadany w poleceniu temat. 

czas trwania: około 10 minut 

Zdający uczestniczy w rozmowie z zespołem 

przedmiotowym (dotyczącej wygłoszonej 

wypowiedzi monologowej). Członkowie zespołu 

egzaminacyjnego nie mogą odwoływać się do 

faktów lub lektur nieprzywołanych w tej 

wypowiedzi. W trakcie rozmowy członkowie 

zespołu mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia, 

zachęcać do pogłębienia wybranych aspektów 

wypowiedzi. 

czas trwania: około 5 minut 



TERMIN DODATKOWY 

 
    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 (załącznik 6.), może wyrazić zgodę na 

przystąpienie przez absolwenta do egzaminu 

maturalnego z tego przedmiotu lub 

przedmiotów w terminie dodatkowym  

(w czerwcu 2019 r.). 

 



TERMIN POPRAWKOWY 

 
 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 iw części pisemnej i żaden                     

z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ 

 przystąpił  do  egzaminu  z  co  najmniej  jednego  przedmiotu   

dodatkowego   na   poziomie rozszerzonym  w części pisemnej                     

i egzamin ten nie został mu unieważniony. 

 



INFORMACJE - MATURA 2019 

www.cke.edu.pl 

 

www.oke.lodz.pl 

 

www.loprus.pl  
(zakładka Matura 2019) 

http://www.cke.edu.pl/
http://www.oke.lodz.pl/
http://www.loprus.pl/


Matura próbna 
 3-11 stycznia 2019 r. 

 

 Arkusze płatne (cała klasa zbiera pieniądze 

i do sekretariatu dolnego będą ogłoszenia 

o terminie ) 



 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


