MATURA 2018
CHARAKTERYSTYKA EGZAMINU MATURALNEGO
Egzamin maturalny jest przeprowadzany raz w ciągu roku w okresie od maja do września, w terminach głównym,
dodatkowym i poprawkowym. Warunkiem przystąpienia do egzaminu maturalnego jest ukończenie szkoły.
 Termin główny: 4 – 25 maja 2018 r.
 Termin dodatkowy: 4 – 9 czerwca 2018 r. cz. ustna, 4 – 20 czerwca 2018 r. cz. pisemna
 Termin poprawkowy: 21 – 22 sierpień 2018 r.
Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, składa się z części pisemnej
i ustnej. Aby zdać maturę należy uzyskać co najmniej 30% z określonej liczby możliwych do uzyskania punktów z
przedmiotów obowiązkowych oraz przystąpić do co najmniej 1 przedmiotu dodatkowego, który nie ma progu zdawalności.
W części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych egzamin jest przeprowadzany na poziomie podstawowym, dla
części ustnej nie określa się poziomu.

Przedmioty obowiązkowe:
 W części pisemnej: język polski, matematyka i wybrany język obcy nowożytny
 W części ustnej: język polski, język obcy – ten sam, który uczeń wybrał do cz. pisemnej
Języki obce nowożytne – angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski
Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej przeprowadzany jest na poziomie rozszerzonym,
nie ma progu zdawalności, zdający obowiązkowo wybiera dowolnie 1 i maksymalnie 5 przedmiotów, z czego musi przystąpić
do 1 przedmiotu.
Przedmioty dodatkowe:
 Biologia
 Chemia
 Filozofia
 Fizyka i astronomia
 Geografia
 Historia
 Historia muzyki
 Historia sztuki
 Informatyka

 Język łaciński i kultura antyczna
 Język mniejszości etnicznej – j. łemkowski
 Język mniejszości narodowych – białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński
 Język obcy nowożytny – angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski





Język polski
Język regionalny – j. kaszubski
Matematyka
WOS

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa pisemną deklarację do dyrektora szkoły w terminie:
 Deklarację wstępną do 30 września 2017 r.
 Deklarację ostateczną do 7 lutego 2018 r.
 Absolwenci lat ubiegłych do 31 grudnia 2017 r.

DOSTOSOWANIA
Komunikat dyrektora CKE z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
maturalnego w 2018 roku

1. Dostosowanie formy egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb
i możliwości zdających.
2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między innymi:
 Zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia
niedostosowaniem społecznym zdającego
 Zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych
 Wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
 Odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu maturalnego
 Ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego,
uwzględniając potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego
 Zapewnienie obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela wspomagającego zdającego w czytaniu
lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego
lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym
lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

ZDAJĄCY UPRAWNIENI DO DOSTOSOWANIA:

Zdający

Dostosowanie:
FORMY

Dostosowanie
WARUNKÓW

1

Posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność

TAK

TAK

Orzeczenie

2

Posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub
zagrożenie niedostosowaniem społecznym

NIE

TAK

Orzeczenie

3

Posiadający
nauczania

indywidualnego

NIE

TAK

Orzeczenie

4

Posiadający opinię z poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o
specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z
dysleksją, dysortografią, dysgrafią i dyskalkulią

NIE

TAK

Opinia poradni
psychologiczno –
pedagogicznej

5

Który w roku szkolnym 2017 / 2018 objęty był pomocą
psychologiczno – pedagogiczną w szkole ze względu na:

NIE

TAK

Pozytywna opinia
rady
pedagogicznej

Lp.

orzeczenie

o

potrzebie

Podstawa
dokument

 Trudności adaptacyjne związane ze wcześniejszym
kształceniem za granicą
 Zaburzenia komunikacji językowej
 Sytuację kryzysową lub traumatyczną

6

Chory lub czasowo niesprawny

NIE

TAK

7

Cudzoziemiec, któremu ograniczona znajomość języka
polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

NIE

TAK

Zaświadczenie
lekarskie o stanie
zdrowia
Pozytywna opinia
rady
pedagogicznej

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM
Komunikat dyrektora CKE z 29 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2018 roku

Część pisemna :
TERMIN
4.05.2018
Piątek

GODZINA
9.00

PRZEDMIOT
Język polski

14.00

7.05.2018
9.00
Poniedziałek

POZIOM
Poziom podstawowy
170 minut

PRZYBORY
Słownik poprawnej polszczyzny, słownik
ortograficzny – zapewnia szkoła

Poziom rozszerzony
180 minut

Matematyka

Poziom podstawowy
170 minut

Linijka, cyrkiel, kalkulator prosty –
umożliwia wykonywanie tylko dodawania,
odejmowania, mnożenia, dzielenia,
ewentualnie obliczanie procentów,
pierwiastków kwadratowych z liczb
Wybrane wzory matematyczne - zapewnia szkoła

8.05.2018
Wtorek

9.00

Język angielski

Poziom podstawowy
120 minut

14.00

9.05.2018
Środa

9.00

Poziom rozszerzony
150 minut
Matematyka

Poziom rozszerzony
180 minut

Linijka, cyrkiel, kalkulator prosty
Wybrane wzory matematyczne - zapewnia szkoła

14.00

Filozofia

Poziom rozszerzony
180 minut

10.05.2018
Czwartek

9.00

Biologia

Poziom rozszerzony
180 minut

Linijka, kalkulator prosty

11.05.2018
Piątek

9.00

WOS

Poziom rozszerzony
180 minut

Kalkulator prosty

14.00

Informatyka

Poziom rozszerzony
I – 60 minut
30 minut przerwa
II – 150 minut

Kalkulator prosty

14.05.2018 9.00
Poniedziałek
14.00

Fizyka i astronomia Poziom rozszerzony
180 minut
Geografia

Poziom rozszerzony
180 minut

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne - zapewnia szkoła

Linijka, kalkulator prosty
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne - zapewnia szkoła

Linijka, kalkulator prosty, lupa

16.05.2018
Środa

14.00

Część ustna matury :

Historia

Poziom rozszerzony
180 minut

Lupa

język polski od 9 – 22.05.2018 – wg harmonogramu wewnętrznego w szkole
język angielski od 5 – 25. 05.2018 – wg harmonogramu wewnętrznego w szkole

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis z czarnym tuszem, do zapisywania
odpowiedzi jak i wykonywania wszelkiego rodzaju rysunków !
Nie wolno używać długopisów zmazywalnych ani ołówka !!!!

Egzamin z informatyki :
Zdający jest zobowiązany wybrać system operacyjny wraz z językiem programowania i programem użytkowym
posiadanym przez szkołę.

Wyniki egzaminu maturalnego:

3 lipca 2018 r.

TERMIN DODATKOWY EGZAMINU MATURALNEGO
Zdający, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie
głównym, dyrektor OKE na udokumentowany wniosek zdającego lub jego rodziców może wyrazić zgodę na przystąpienie
absolwenta do egzaminu maturalnego, z jednego lub kilku przedmiotów zarówno części pisemnej jak i ustnej.
Udokumentowany wniosek zdający lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do
egzaminu maturalnego nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM
Dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali
egzaminu TYLKO Z JEDNEGO PRZEDMIOTU w części ustnej lub pisemnej

 Część pisemna
21.08.2018

godz. 9.00

 Część ustna
21 – 22.08.2018 - wg szkolnego harmonogramu
Wyniki egzaminu maturalnego 11 września 2018 r.

