Egzamin maturalny
w 2019 roku
podstawowe informacje

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223)

…………………………………
Wybór przedmiotów zdawanych na
egzaminie maturalnym
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absolwent, ani od przedmiotów
nauczanych w tej szkole
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Egzamin maturalny
z języka obcego nowożytnego,
jako przedmiotu dodatkowego
może być zdawany:
- tylko w części pisemnej
- albo w obu tych częściach
…………………………………………….
.

Czas trwania egzaminu
pisemnego – w minutach
przedmiot
jęz. polski, matematyka

jęz. obcy nowożytny
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fizyka, geografia
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część I - 60
część II - 150

Ważne daty
do 7 lutego 2019 r. - przyjmowanie ostatecznych
deklaracji od zdających maturę w sesji wiosennej
2018-2019.
do 23 kwietnia 2019 r. - mogą zmienić przedmiot
maturalny laureaci lub finaliści olimpiad, jeżeli w
lutym zadeklarowali inny przedmiot.
26 kwietnia 2019 r. ( piątek) 17.30 – uroczyste
zakończenie nauki w liceum

Ważne daty – ciąg dalszy
6 maja ( poniedziałek) 24 maja (piątek) egzaminy maturalne
2019 r.
4 lipca 2019 r. - ogłoszenie wyników matur
i przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości

Termin dodatkowy: 3-19 czerwca 2019 r.
Egz. poprawkowy: 20 – 21 sierpnia 2019 r.

Najczęściej zadawane
PYTANIA
1. Do kiedy trzeba złożyć deklaracje maturalne?
•

do 1 października 2018 – złożenie wstępnej deklaracji maturalnej,

•

do 1 października – ostateczny termin składania dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i
formy egzaminu maturalnego (więcej na ten na stronie CKE),

•

do 7 lutego 2019 – termin składania ostatecznych deklaracji.

2. Co jeśli maturzysta nie złoży ostatecznej deklaracji?

Deklaracja wstępna traktowana jest jako ostateczna.
3. Które przedmioty są obowiązkowe na maturze?
Egzaminy, do których przystępujecie na maturze 2019 to:
• matematyka na poziomie podstawowym
• język polski (matura pisemna) na poziomie podstawowym
• język polski (matura ustna)
• język obcy nowożytny (matura pisemna) na poziomie podstawowym
• język obcy nowożytny (matura ustna)
• egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym z przedmiotu dodatkowego.

Najczęściej zadawane
PYTANIA
4. Czy zdając np. maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym, muszę pisać też podstawę?
Tak, musisz przystąpić do wszystkich egzaminów obowiązkowych, niezależnie od tego, jakie
dodatkowe przedmioty wybrałeś/wybrałaś.
5. Ile przedmiotów na poziomie rozszerzonym mogę wybrać?
Wybierając przedmioty na poziomie rozszerzonym, obowiązkowo absolwent przystępuje do jednego
egzaminu na poziomie rozszerzonym. Ponadto może przystąpić do egzaminu maturalnego z nie
więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.
6. Ile trzeba mieć procent, żeby zdać maturę?
• Żeby zdać maturę z przedmiotów obowiązkowych, zarówno z egzaminów pisemnych jak i ustnych,
musisz uzyskać co najmniej 30 procent.
• Wyjątkiem jest matura pisemna na poziomie rozszerzonym z przedmiotu, który sam/sama
wybierasz (ten obowiązkowy) – tutaj CKE nie określa progu, tak samo w przypadku pozostałych
przedmiotów, które dodatkowo wybrałeś/wybrałaś.

Najczęściej zadawane
PYTANIA
7. Jakie przybory można mieć na maturze?
To zależy od przedmiotu, który zdaje maturzysta. Szczegółowe informacje na ten temat na stronie
CKE w Komunikacie o materiałach i przyborach pomocniczych 2019. WAŻNE! - długopis lub pióro z
czarnym tuszem.
8. Czy mogę zdawać na maturze przedmiot, którego nie uczę się w szkole (nie mam go w planie
lekcji)?
Tak, jeśli jest on na liście przedmiotów maturalnych.
9. Kiedy są ogłaszane wyniki matur?
Termin ogłaszania wyników egzaminów maturalnych przypada na 4 lipca 2019 roku. W tym samym
dniu absolwenci będą mogli także odebrać swoje świadectwa ze szkoły.

