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Informacje dotyczące 

egzaminu maturalnego 

• www.cke.edu.pl 

• www.oke.wroc.pl 

• www.lo17.wroc.pl – zakładka 

MATURA 

• gablota MATURA na III piętrze 

• dziennik elektroniczny Librus – wiadomości 

wysyłane do maturzystów 

 

http://www.cke.edu.pl/
http://www.oke.wroc.pl/
http://www.lo17.wroc.pl/


Ważne terminy 
do 30 września – złożenie deklaracji wstępnej (wersja elektroniczna) 

październik – podpisanie zweryfikowanej i wydrukowanej przez szkołę        

        deklaracji maturalnej 

do 7 lutego – złożenie deklaracji ostatecznej 

do 7 lutego - podpisanie wniosku o dostosowanie warunków i formy 

przeprowadzania egzaminu maturalnego 

Egzaminy pisemne 

• 4 maja – język polski poziom podstawowy i rozszerzony 

• 7 maja – matematyka poziom podstawowy 

• 8 maja – język angielski poziom podstawowy i rozszerzony 

• 15 maja – język niemiecki poziom podstawowy i rozszerzony 

• przedmiot wybrany i przedmioty dodatkowe – zgodnie z 

harmonogramem CKE 

 

 



Ważne terminy- cd 

Egzaminy ustne 

5 – 25 maja – część ustna egzaminu 

maturalnego z języka obcego (zgodnie z 

harmonogramem szkolnym) 

9 – 22 maja - część ustna egzaminu 

maturalnego z języka polskiego (zgodnie z 

harmonogramem szkolnym) 

 

do 4 marca – ogłoszenie szkolnego 

harmonogramu części ustnej egzaminu 

maturalnego 



Wybór przedmiotów 

Obowiązkowo w części pisemnej  

 język polski 

 matematyka 

 język obcy nowożytny: 

 angielski 

 francuski 

 hiszpański 

 niemiecki 

 rosyjski 

 włoski 

NA POZIOMIE PODSTAWOWYM 

 

ORAZ 



 WBRANY PRZEDMIOT SPOŚRÓD: 

 biologia 

 chemia 

 filozofia 

 fizyka 

 geografia 

 historia 

 historia muzyki 

 historia sztuki 

 informatyka 

 język łaciński i kultura antyczna 

 język mniejszości etnicznej (język łemkowski) 

 język regionalny (język kaszubski) 

 język mniejszości narodowej (język białoruski, litewski, 

niemiecki, ukraiński) 

 język obcy nowożytny (język angielski, niemiecki, francuski, 

hiszpański, rosyjski, włoski) 

 język polski 

 matematyka 

 wiedza o społeczeństwie 
 

NA POZIOMIE ROZSZERZONYM 

lub w przypadku języka obcego nowożytnego 

NA POZIOMIE ROZSZERZONYM ALBO DWUJĘZYCZNYM 



Obowiązkowo w części ustnej 

 

 język polski 

 język obcy nowożytny – ten sam, co w części 

pisemnej 

 

 

 BEZ OKRŚLANIA POZIOMU ZDAWANIA 

 



Dodatkowo 
 

Od jednego do pięciu kolejnych 

przedmiotów wybranych spośród 

wyżej wymienionych (w części 

obowiązkowej) 
 

NA POZIOMIE ROZSZERZONYM 
 
 

 

 

 



JEZYK OBCY JAKO 
PRZEDMIOT 

OBOWIĄZKOWY 

część 
pisemna 

poziom 
podstawowy 

część  
ustna 

bez  
określania 
poziomu 

JĘZYK OBCY 
JAKO PRZEDMIOT DODATKOWY 

ten sam, który był zdawany  
jako obowiązkowy 

wyłącznie  
w części pisemnej 

poziom  
rozszerzony 

poziom  
dwujęzyczny 

zarówno w części 
ustnej,  

jak i pisemnej 

część ustna:  
poziom dwujęzyczny 

oraz  
część pisemna:  

poziom dwujęzyczny 

inny niż zdawany jako obowiązkowy 

wyłącznie  
w części pisemnej 

poziom  
rozszerzony 

poziom  
dwujęzyczny 

zarówno w części 
ustnej,  

jak i pisemnej 

część ustna:  
bez określania  

poziomu  
oraz  

część pisemna:  
poziom rozszerzony 

część ustna:  
poziom dwujęzyczny 

oraz  
część pisemna:  

poziom dwujęzyczny 

oraz 

albo 

albo albo 

albo 

albo 



Wybór przedmiotów  

zdawanych na egzaminie 

maturalnym nie jest zależny 

od typu szkoły, do której 

uczęszcza uczeń, ani od 

przedmiotów, których uczy 

się w tej szkole. 



Warunki zdania egzaminu 
 

 

Zdający zdał egzamin maturalny,  jeżeli z 

każdego egzaminu z przedmiotu 

obowiązkowego w części ustnej i w części 

pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów 

możliwych do uzyskania oraz przystąpił do 

egzaminu maturalnego w części pisemnej   

z przynajmniej jednego przedmiotu 

dodatkowego. 

 

Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają 

wpływu wyniki z egzaminów z przedmiotów 

zdawanych  jako dodatkowe.  

Te przedmioty nie mają ustalonego progu 

zaliczenia. 



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 nie zda więcej niż jednego egzaminu 

obowiązkowego może przystąpić do tych egzaminów w 

kolejnych sesjach na zasadach obowiązujących w roku 2016. 

 



Wypełnianie deklaracji maturalnej 

 
Deklaracje maturalne wypełniają uczniowie w formie 

elektronicznej za pomocą strony internetowej 

 

https://www.vulcan.edu.pl/deklaracje 
 

 

Szczegółowa instrukcja wypełniania deklaracji 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły 

w zakładce MATURA. 

 

Wypełnioną deklarację w postaci pliku 

elektronicznego należy przekazać wychowawcy klasy 

w terminie do dnia 29 września 2017. 

 

 

https://www.vulcan.edu.pl/deklaracje


Dostosowanie warunków   i 

formy przeprowadzenia 

egzaminu maturalnego 

 
Uczniowie ze specyficznymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym niepełnosprawni, 

niedostosowani społecznie oraz 

zagrożeni niedostosowaniem 

społecznym, mają prawo przystąpić do 

egzaminu maturalnego w warunkach i 

formach dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych na 

podstawie: 



a. orzeczenia o kształceniu specjalnym, 

b. orzeczenia o indywidualnym nauczaniu, 

c. opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się ( 

dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia), 

a. pozytywnej opinii rady pedagogicznej  w przypadku 

uczniów ( cudzoziemców), którym organiczna  

znajomośd języka polskiego utrudnia zrozumienie 

tekstu czytanego oraz uczniów objętych pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu 

na: 

-trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym 

kształceniem za granicą, 

-zaburzeniami komunikacji językowej, 

-sytuację kryzysową lub traumatyczną. 



Orzeczenia, opinie z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym specjalistycznej należy złożyć w 

szkole do 30.09.2017r. do pedagoga 

szkolnego. 

 

Zaświadczenia lekarskie należy 

złożyć najpóźniej do 7.02.2018r. roku 

do pedagoga szkolnego. 

W wyjątkowych sytuacjach 

zaświadczenia lekarskie będą 

przyjmowane w późniejszym terminie. 



Życzymy  owocnej pracy 

i sukcesów na maturze!!! 


