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WYKAZ SLAJDÓW
1-7
8
9
10-11
12-15
16-17
18
19
20
21
22

Struktura egzaminu.
Deklaracja maturalna.
Dostosowanie warunków i form egzaminu.
Przebieg egzaminu – informacje ogólne.
Część ustna egzaminu maturalnego.
Harmonogramy egzaminów.
Czas trwania egzaminów pisemnych.
Świadectwo dojrzałości.
Maturalne egzaminy poprawkowe.
Powtarzanie egzaminu maturalnego.
Podwyższanie wyników.

STRUKTURA EGZAMINU
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Przedmioty obowiązkowe
część ustna /egzamin bez określenia poziomu/
a) język polski
b) język obcy nowożytny
część pisemna /poziom podstawowy/
a) język polski
b) język obcy nowożytny (ten sam co w części ustnej)
c) matematyka
d) jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego
poziomie rozszerzonym

na

STRUKTURA EGZAMINU
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Dodatkowo można przystąpić w jednym roku do nie
więcej

niż

pięciu

dodatkowych

na

kolejnych

poziomie

przedmiotów

rozszerzonym

z następujących przedmiotów:
biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia,
historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język
obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza

o społeczeństwie

STRUKTURA EGZAMINU
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Egzamin maturalny z języka obcego

nowożytnego jako przedmiotu
dodatkowego, może być zdawany

tylko w części pisemnej albo
w części pisemnej i w części ustnej
z tego samego języka.

STRUKTURA EGZAMINU
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Opcje wyboru języka obcego
nowożytnego na egzaminie maturalnym
przedmiot obowiązkowy
część pisemna
część ustna
poziom podstawowy

bez określenia poziomu

STRUKTURA EGZAMINU
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Język obcy jako przedmiot dodatkowy
1. Ten sam, który był zdawany jako obowiązkowy -

wyłącznie w części pisemnej poziom rozszerzony

2. Inny, niż zdawany jako obowiązkowy:
a) wyłącznie w części pisemnej - poziom rozszerzony
b) zarówno w części ustnej jak i pisemnej:

- część ustna – bez określania poziomu
- część pisemna – poziom rozszerzony

DEKLARACJA MATURALNA
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Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija

7 lutego 2018 r. Po tym terminie nie ma już
możliwości dokonywania zmian w deklaracji
dotyczących wyboru przedmiotów.
W

przypadku

niezłożenia

deklaracji

ostatecznej z dniem 8 lutego 2018 r. deklaracja
wstępna staje się deklaracją ostateczną.

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM EGZAMINU
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Zdający ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w tym niepełnosprawni,
mają prawo przystąpić do egzaminu
maturalnego w warunkach i formach
określonych w Komunikacie dyrektora
Centralnej
Komisji
Egzaminacyjnej
z
1
września
2017r.
w
sprawie
szczegółowych sposobów dostosowania
warunków
i
form
przeprowadzania
egzaminu maturalnego w roku szkolnym
2017/2018

PRZEBIEG EGZAMINU – INFORMACJE OGÓLNE
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 dyrektor szkoły ogłasza szkolny harmonogram części

ustnej egzaminu do 4 marca 2018 r.
 zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin

w części ustnej i pisemnej punktualnie,
 zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej

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

telekomunikacyjnych

z nich w tej sali.

lub

korzystać

PRZEBIEG EGZAMINU – INFORMACJE OGÓLNE
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 zdający

w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać

wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz
ogłosił dyrektor CKE w komunikacie z dnia 01 września 2017 r. na
stronie www.cke.edu.pl. Zdający nie może wnosić do sali innych
materiałów i przyborów,
 stwierdzenie

egzaminacyjnych

niesamodzielnego
przez

zdającego

rozwiązywania
albo

wniesienie

zadań
do

sali

egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów
przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora
CKE jest podstawą do unieważnienia egzaminu

Część ustna egzaminu maturalnego
12

Z JĘZYKA POLSKIEGO
1. Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamości wchodzi

do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej na liście,
2. W sali może przebywać dwóch zdających – jeden przygotowujący się

do egzaminu i drugi udzielający odpowiedzi,
3. Zdający losuje kartkę z wydrukowanym zadaniem - egzamin jest

przeprowadzany z wykorzystaniem zadań w formie wydruków,
4. Zdający zapoznaje się z treścią wylosowanego zadania zawierającego

tekst kultury (literacki lub ikoniczny lub popularnonaukowy z zakresu
wiedzy o języku) i odnoszącego się do niego polecenia i w czasie nie
dłuższym niż 15 minut przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi,

Część ustna egzaminu maturalnego
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Z JĘZYKA POLSKIEGO cd.
5. Przez ok. 10 minut zdający wygłasza wypowiedź monologową na

wskazany w poleceniu temat,
6. Po zakończeniu wypowiedzi monologowej zdający przez około 5 minut

rozmawia z zespołem egzaminacyjnym na jej temat,
7. W czasie egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników

oraz własnych kartek.

Część ustna egzaminu maturalnego
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Język obcy nowożytny
- trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej
i trzech zadań
 w sali przebywa jeden zdający ,
 zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu,
 egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej po której egzaminujący

przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu,
 zdający przystępuje do wykonania zadań od 1 do 3,
 zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one

zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym .

HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ
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 od 07 do 25 maja 2018 r. - języki obce

nowożytne
 od 09 do 22 maja 2018 r. - język polski
 jednego dnia zespół przedmiotowy może

egzaminować nie więcej niż 20 zdających.

HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ
16

GODZINA 9:00

GODZINA 14:00

4 maja piątek

język polski PP

język polski PR

7 maja poniedziałek

matematyka PP

język łaciński i kultura antyczna PP, PR

8 maja wtorek

język angielski PP

język angielski PR

9 maja środa

matematyka PR

filozofia PP, PR

10 maja czwartek

biologia PP, PR

historia sztuki PP, PR

11 maja piątek

Wiedza o
społeczeństwie PP, PR

Informatyka PP, PR

HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ cd.
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GODZINA 9:00

GODZINA 14:00

14 maja poniedziałek

Fizyka i astronomia
PP, fizyka i
astronomia/ fizyka
PR

Geografia PP, PR

15 maja wtorek

Język niemiecki PP

Język niemiecki PR

16 maja środa

chemia PP, PR

historia PP, PR

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO
W TERMINIE DODATKOWYM
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 część ustna – od 04 czerwca do 09 czerwca 2018r.
 część pisemna – od 04 czerwca do 13 czerwca 2018r.

Jeżeli z przyczyn losowych w dniu egzaminu ustalonego zgodnie
z harmonogramem zdający nie może do niego przystąpić,

to najpóźniej w dniu danego egzaminu zdający (lub jego rodzice)
składają udokumentowany wniosek dyrektorowi szkoły.
Dyrektor szkoły wraz z uzasadnieniem przekazuje go niezwłocznie
dyrektorowi OKE.

CZAS TRWANIA EGZAMINÓW PISEMNYCH
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1. język polski, matematyka –

PP 170 min
PR 180 min

2.

języki obce nowożytne -

PP 120 min
PR 150 min

3. biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia,

historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza

o społeczeństwie –

tylko PR 180 min

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI
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ZDAJĄCY OTRZYMUJE ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI, JEŻELI:
a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i je
zdał (min. 30%)
ORAZ
b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu
dodatkowego i egzamin ten nie został mu unieważniony
Zdający nie otrzymuje świadectwa dojrzałości, jeżeli nie został spełniony
którykolwiek z wyżej wymienionych warunków
Zdający otrzymuje wraz ze świadectwem jego odpis.
Termin ogłoszenia wyników wyniku maturalnego – 3 lipca 2018 r.

TERMIN POPRAWKOWY
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Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent,
który:
- przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (język polski,
matematyka, język obcy nowożytny),
oraz

- w maju/czerwcu, w części ustnej i w części pisemnej, żaden jego egzamin nie został
unieważniony,
- przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na
poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
 21 sierpnia 2018 roku godz. 9:00 – część pisemna
 21-22 sierpnia 2018 roku – część ustna
 Termin ogłoszenia wyników wyniku maturalnego – 11 września 2018 r.

JUŻ ZA ROK MATURA...
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 Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego,

może przez 5 lat od daty pierwszego egzaminu
ponownie przystępować do egzaminu
z niezdanych przedmiotów.
 Po

5

latach niezdanego

go powtórzyć w całości.

egzaminu

trzeba

PODWYŻSZANIE WYNIKÓW
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Zdający może w kolejnych sesjach podwyższać wynik
egzaminu maturalnego z przedmiotów, które już zdawał.
Zdający może zdawać egzamin z innych przedmiotów
dodatkowych (z puli pięciu przedmiotów).

POWODZENIA
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Samych łatwych zadań,
przyjaznych tekstów
oraz wystarczającego czasu
na egzaminach życzy
dyrektor szkoły

