Struktura egzaminu maturalnego
2019
informacje dla maturzystów,
wychowawców i rodziców

Struktura części pisemnej egzaminu maturalnego
dla klas dwujęzycznych
PRZEDMIOTY
OBOWIĄZKOWE

JĘZYK OBCY OBOWIĄZKOWY

PRZEDMIOTY DODATKOWE
1-5 PRZEDMIOTÓW:

JĘZYK POLSKI
MATEMATYKA

JĘZYK OBCY
NOWOŻYTNY

język obcy nowożytny – wybór jak obok
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
łacina i kultura antyczna
WOS
informatyka
filozofia
JĘZYK POLSKI – POZIOM ROZSZERZONY
MATEMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY

angielski
niemiecki
rosyjski
francuski
włoski
hiszpański

POZIOM PODSTAWOWY

PRZEDMIOTY: POZIOM ROZSZERZONY
JĘZYKI OBCE: POZIOM ROZSZERZONY
JĘZYK ANGIELSKI: ROZSZ ALBO DWUJĘZYCZNY

Odpowiedzi na często zadawane pytania
• Wyboru przedmiotów dokonuje uczeń po analizie wymagań uczelni
wyższych na określony kierunek
• Egzamin z języka polskiego obowiązkowo uczeń zdaje pisemnie na
poziomie podstawowym oraz ustnie (na jednym poziomie)
• Egzamin obowiązkowy pisemny z języka obcego uczeń zdaje na
poziomie podstawowym; ustny na jednym poziomie
• Egzamin dodatkowy z języka obcego uczeń zdaje na poziomie
rozszerzonym; ustny na jednym poziomie
• Egzamin dodatkowy z języka angielskiego może być zdawany na
poziomie dla klas dwujęzycznych; może również być zdawany ustnie
na poziomie dla klas dwujęzycznych
• Uczeń może wybrać ten sam język obcy z grupy obowiązkowych
(kol.2) i dodatkowych (kol.3) – zdaje wtedy dwa egzaminy pisemne:
na poziomie podstawowym i rozszerzonym; ustny egzamin na
jednym poziomie

TERMINY
• deklaracja wstępna: 30 września 2018
• deklaracja ostateczna: 7 lutego 2019
• egzaminy pisemne: 6 – 23 maja 2019
(harmonogram zewnętrzny)

• egzaminy ustne:
języki obce 6 – 25 maja 2019
język polski 9 – 22 maja 2019
(harmonogram szkolny)

WAŻNE INFORMACJE
• zwolnieni z egzaminu – finaliści i laureaci
olimpiad
• punktualność – najpóźniej 45’ przed
egzaminem
• 9:00 i 14:00 – godziny rozpoczęcia
egzaminów
• czas trwania:
poziom podstawowy: matematyka, język polski 170’;
języki obce 120’
poziom rozszerzony: 180’; informatyka 60’ + 150’

WAŻNE INFORMACJE c. d.
• niezbędne dokumenty: dowód osobisty lub
paszport
• przybory i materiały – zgodnie z
komunikatem dyrektora CKE
• telefony komórkowe i inne urządzenia –
ZAKAZ WNOSZENIA
• czas trwania i terminarz egz. ustnych –
informacja w gablocie na parterze
• tzw. sesja czerwcowa dla nieobecnych z
przyczyn losowych

WAŻNE INFORMACJE c.d.
• Dostosowania warunków egzaminu – na podstawie komunikatu CKE
–
–
–
–
–

–
–
–
–

na wniosek rodzica, nauczycieli lub dyrektora szkoły
w oparciu o stosowne dokumenty medyczne lub poradni PP
opinia o dysleksji i innych SPE – dostosowanie kryteriów oceniania
choroba przewlekła – wydłużenie czasu pracy ( do 30’)
niedosłyszący, niedowidzący – arkusze dostosowane, wydłużenie czasu
pracy
cudzoziemcy – arkusze dostosowane do potrzeb i/lub wydłużenie czasu
pracy, oddzielna sala, słownik
wnioski o dostosowanie warunków składa się wraz z deklaracją wstępną
ostateczny termin podpisania dokumentów przez maturzystę – 15.02.2019
szczegóły i prowadzenie dokumentacji – pedagog szkolny

POZOSTAŁE INFORMACJE

• www.cke.gov.pl
• www.oke.waw.pl

