Aby zdać maturę, należy przystąpić do
następujących egzaminów :
a) egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych na
poziomie podstawowym.
Przedmiotami obowiązkowymi są :




język polski
matematyka
język obcy nowożytny ( angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski i włoski )



b) jednego egzaminu pisemnego z wybranego przez siebie
przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym
c) egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego:







angielski,
niemiecki,
francuski,
hiszpański,
rosyjski
włoski

Egzamin ten jest bez określenia poziomu.
Żeby zdać maturę z przedmiotów obowiązkowych, zarówno z egzaminów pisemnych
jak i ustnych, należy uzyskać co najmniej 30 procent.
Wyjątkiem jest matura pisemna na poziomie rozszerzonym z przedmiotu, który został
wybrany (ten obowiązkowy) – tutaj CKE nie określa progu, tak samo w przypadku
pozostałych przedmiotów, które dodatkowo zostały wybrane.

WAŻNE ! O czym trzeba pamiętać?
Przy egzaminie ustnym, jak i pisemnym o dowodzie osobistym lub innym uznawanym
dokumencie tożsamości ze zdjęciem. Bez niego nie zostanie się dopuszczonym do
egzaminu ( nie można wyjść i wrócić później). Do matury trzeba będzie przystępować w
drugim terminie– a w najgorszym wypadku dopiero rok później.
Nie są tolerowane spóźnienia. Niepunktualność w tym wypadku może być
naprawdę przykra w skutkach.
Na egzamin zabrać należy czarny długopis lub pióro. Tusz musi być czarny, bo tylko taki
kolor odczytywany jest przez komputer z arkusza.
Nie można wnosić żadnych telefonów a tym bardziej korzystać z nich w sali.
Ponadto, zdający może korzystać tylko z tych pomocniczych przyborów szkolnych, które
zostały wymienione w komunikacie dyrektora CKE.

WAŻNE ! Dozwolone przybory:
Przede wszystkim należy mieć przy sobie długopis lub pióro z czarnym tuszem. Na
egzaminie z matematyki każdy zdający powinien posiadać linijkę. Rysunki wykonywane są
długopisem.
Pozostałe przybory związane są z konkretnymi przedmiotami szkolnymi, a ich posiadanie
jest obowiązkowe lub fakultatywne. Warto sprawdzić, co powinniśmy mieć przy sobie na
egzaminie oraz czy przybory musimy przynieść sami czy są one zapewniane przez szkołę.
Poniżej lista przyborów i konkretnych przedmiotów egzaminacyjnych.
Język polski: Słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny
Matematyka: Linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, wybrane wzory matematyczne
Geografia: Linijka, kalkulator prosty, lupa
Wiedza o społeczeństwie: Kalkulator prosty
Historia: Lupa
Biologia: Linijka, kalkulator prosty oraz wybrane wzory i stałe fizykochemiczne
na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
Kalkulator prosty jest to kalkulator który umożliwia wykonywanie wyłącznie
dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procentów i pierwiastków.

