Zasady zdawania egzaminu maturalnego w 2014 r.
W części obowiązkowej egzaminu maturalnego absolwent zdaje:
1. język polski pisemnie i ustnie,
2. język obcy nowożytny pisemnie i ustnie,
3. matematykę pisemnie.
Pisemne egzaminy obowiązkowe są zdawane na poziomie podstawowym.
Ustne egzaminy obowiązkowe są zdawane bez określenia poziomu (z języka
polskiego, języka obcego nowożytnego).
W części dodatkowej absolwent może wybrać sześć przedmiotów.
Maturzysta,

który

zadeklaruje

w

części

dodatkowej

te

same

przedmioty, do których przystąpił w części obowiązkowej, będzie je zdawać
wyłącznie

w części pisemnej na poziomie rozszerzonym. Pozostałe pisemne

egzaminy dodatkowe można zdawać na poziomie podstawowym

albo

rozszerzonym, natomiast egzamin ustny z języka obcego nowożytnego
(innego niż w części obowiązkowej) bez określenia poziomu. Jeśli zdający
wybierze jako przedmiot dodatkowy ten sam język obcy, który zdawał
w części obowiązkowej, musi zadeklarować poziom rozszerzony.
Absolwent, który z wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyska
co najmniej 30% pkt., otrzyma świadectwo dojrzałości w dniu 27 czerwca
2014 roku. Wyniki z egzaminów dodatkowych nie mają wpływu na uzyskanie
świadectwa.
Absolwent, który nie zda wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego
w części ustnej albo pisemnej, może przystąpić do niego ponownie w sesji
poprawkowej w sierpniu. Część pisemna – 26 sierpnia 214 roku, a część
ustna 25 – 29 sierpnia 2014 roku. Absolwent, który otrzyma świadectwo
dojrzałości, może w kolejnych sesjach egzaminacyjnych zadeklarować
podwyższanie wyników oraz nowe przedmioty dodatkowe. 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 na zasadach obowiązujących w roku
2014, w kolejnej sesji. Jeśli absolwent nie zda egzaminu z języka

obcego, może w kolejnej sesji zadeklarować inny język obcy pod warunkiem,
że nie zdawał go poprzednio jako przedmiotu dodatkowego w części pisemnej
na poziomie podstawowym i w części ustnej bez określenia poziomu.
Pisemne egzaminy obowiązkowe:
Przedmiot
Język polski

Poziom podstawowy
170 min.

Język
obcy 120 min.
nowożytny
Matematyka
170 min.

Pomoce
słownik ortograficzny, słownik
poprawnej polszczyny – 1/25
osób
brak
linijka,
prosty

cyrkiel,

kalkulator

Pisemne egzaminy dodatkowe:
Przedmiot
Język polski
Język obcy
nowożytny
Matematyka
Historia
WOS
Biologia

Poziom
podstawowy
----------------
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rozszerzony
180 min.

120 min.

120 +180 min.

----------------

180 min.
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120
120
120

180
180
150
150

min.
min.
min.
min.

min.
min.
min.
min.

Chemia
Fizyka i
astronomia

120 min.

150 min.

Geografia

120 min.

150 min.

75 + 120 min.

90 +150 min.

Informatyka

Pomoce
słownik ortograficzny,
słownik poprawnej
polszczyny – 1/25 osób
brak
linijka, cyrkiel, kalkulator
prosty
lupa
brak
linijka
karta wybranych tablic
chemicznych – dla
każdego zdającego, linijka,
kalkulator prosty
karta wybranych tablic
fizycznych – dla
każdego zdającego ,
kalkulator prosty, linijka
linijka, lupa, kalkulator
prosty
kalkulator prosty,
niedozwolony jest dostęp do
sieci oraz zasobów Internetu

