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1. WAŻNE TERMINY:
30 września 2013
To dzień, do którego musisz złożyć przewodniczącemu szkolnego zespołu
egzaminacyjnego (za pośrednictwem wychowawcy) pisemną deklarację
dotyczącą:
 przedmiotów zdawanych na maturze, w tym języka lub języków
z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe;
 tematu z języka polskiego w części ustnej egzaminu maturalnego,
wybranego z listy tematów zatwierdzonych przez OKE;
 środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka
programowania - w przypadku zdających egzamin maturalny
z informatyki

31 grudnia 2013
Do tego dnia musisz dostarczyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
dotyczącą twoich dysfunkcji jeżeli chcesz skorzystać z prawa dostosowania
warunków i formy egzaminu maturalnego do twoich indywidualnych potrzeb.
Absolwenci z
zaburzeniami i
odchyleniami rozwojowymi lub
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do
egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych absolwenta, na podstawie opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej.

7 lutego 2014
To dzień, do którego musisz złożyć ostateczną pisemną deklarację
maturalną!

Masz także obowiązek dostarczyć wychowawcy najpóźniej 4 tygodnie przed
terminem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu maturalnego z języka
polskiego bibliografię do swojej prezentacji oraz materiał pomocniczy (jeśli
przewidujesz jego wykorzystanie w czasie egzaminu). Powinieneś także
przekazać swojemu wychowawcy nie później niż tydzień przed egzaminem
ustnym z języka polskiego ramowy plan prezentacji.
Uwagi:
 bibliografię musisz oddać!!!! (ostateczny termin 4 kwietnia!).
Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem
przystąpienia do części ustnej egzaminu. Terminy liczone są od
pierwszego egzaminu (5 maja) – a nie od daty Twojego egzaminu
 plan – niekoniecznie, jeśli go jednak nie oddasz, być może nie
będziesz mógł z niego skorzystać na egzaminie (zapytaj o szczegóły
swojego polonistę);

5 - 28 maja 2014
W tym czasie przystąpisz do egzaminów maturalnych w części ustnej
i pisemnej.

27 czerwca 2014
Tego dnia dowiesz się jakie wyniki uzyskałeś w części pisemnej egzaminów.

2. STRUKTURA EGZAMINU:
Egzamin składa się z dwóch części:
 ustnej – ocenianej w szkole przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny
 pisemnej – ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji
egzaminatorów OKE

CZĘŚĆ USTNA
oceniana w szkole, obejmuje przedmioty:
 obowiązkowe:
o język polski – zdawany bez określania poziomu
o język obcy nowożytny – zdawany bez określania poziomu
 dodatkowe:
o język obcy nowożytny – inny niż wybrany jako obowiązkowy –
zdawany na jednym poziomie

CZĘŚĆ PISEMNA
oceniana przez egzaminatorów OKE, obejmuje przedmioty:
 obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym
o język polski
o język obcy nowożytny – ten sam, który został wybrany jako
obowiązkowy w części ustnej
o matematyka
 dodatkowe :
o przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie podstawowym lub na
poziomie rozszerzonym wybrane spośród następujących:
- biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia,
historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język
łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski,
matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

Uwagi:
 w przypadku, gdy absolwent wybrał jako dodatkowy ten sam
przedmiot, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy (język polski,
matematyka, język obcy nowożytny) zdaje go na poziomie
rozszerzonym.
 zdający może wybrać od jednego do sześciu przedmiotów
dodatkowych
 egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, wybranego jako
przedmiot dodatkowy, jest zdawany w części ustnej albo w części
pisemnej albo w obu częściach z tego samego języka
 język obcy nowożytny można wybrać z następujących: angielski,
francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski
 wybór przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym nie jest
zależny od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od
przedmiotów nauczanych w tej szkole.
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UWAGA!
 Możesz zdawać (w sumie) aż sześć egzaminów z przedmiotów
dodatkowych, o ile wytrzyma to twój organizm i komisje!
 Przy wyborze kieruj się wymaganiami uczelni i kierunków, na które
składasz dokumenty.

Sukces:
 Zdałeś egzamin maturalny, gdy w części ustnej i pisemnej z każdego
przedmiotu obowiązkowego uzyskałeś co najmniej 30% punktów
możliwych do zdobycia z egzaminu z danego przedmiotu;
 Masz prawo, w ciągu 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego,
przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego w części pisemnej
z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych, w kolejnych sesjach
egzaminu, w celu podwyższenia wyniku egzaminu maturalnego z tych
przedmiotów lub zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów
dodatkowych.
Sukces – inaczej:
 Niezdanie egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części
ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu w części pisemnej;
 Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu
lub przedmiotów, w części ustnej lub pisemnej, albo przerwał egzamin,
może przystąpić ponownie do egzaminu z tego przedmiotu lub
przedmiotów w kolejnych sesjach przeprowadzania egzaminu, przez
okres 5 lat;
 Jeśli nie zdałeś egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej
albo w części pisemnej, a przystąpiłeś do egzaminu ze wszystkich
przedmiotów obowiązkowych, możesz przystąpić do egzaminu
maturalnego w terminie poprawkowym (sierpień 2014).

3. ZWOLNIENIA Z EGZAMINU MATURALNEGO
Jest sposób, żeby zdać maturę do niej nie przystępując! Oto lista olimpiad, których laureaci i finaliści
zwolnieni są z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w maju 2014 roku:
Przedmiot
Nazwa olimpiady
Organizator
Biologia

Olimpiada Biologiczna

Polskie Towarzystwo Przyrodników
w Krakowie

Chemia

Olimpiada Chemiczna

Polskie Towarzystwo Chemiczne
w Warszawie

Filozofia

Olimpiada Filozoficzna

Polskie Towarzystwo Filozoficzne
w Warszawie

Fizyka
i astronomia

Olimpiada Fizyczna

Polskie Towarzystwo Fizyczne
w Warszawie

Geografia

Olimpiada Geograficzna

Polskie Towarzystwo Geograficzne
w Warszawie

Historia

Olimpiada Historyczna

Polskie Towarzystwo Historyczne
w Warszawie

Historia muzyki

Olimpiada Artystyczna – sekcja
muzyki

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady
Artystycznej w Warszawie

Historia sztuki

Olimpiada Artystyczna – sekcja
plastyki

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady
Artystycznej w Warszawie

Informatyka

Olimpiada Informatyczna

Fundacja Rozwoju Informatyki
w Warszawie

Język angielski

Olimpiada Języka Angielskiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych
im. Samuela Lindego w Poznaniu

Język białoruski

Olimpiada Języka Białoruskiego

Uniwersytet Warszawski – Katedra
Białorutenistyki

Język francuski

Olimpiada Języka Francuskiego

PROF-EUROPE Stowarzyszenie
Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce

Język hiszpański

Olimpiada Języka Hiszpańskiego

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne w
Poznaniu

Język łaciński

Olimpiada Języka Łacińskiego
i Kultury Antycznej

Polskie Towarzystwo Filologiczne
w Warszawie

Język niemiecki

Olimpiada Języka Niemieckiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych
im. Samuela Lindego w Poznaniu

Język polski

Olimpiada Literatury i Języka
Polskiego

Instytut Badań Literackich PAN

Język rosyjski

Olimpiada Języka Rosyjskiego

Uniwersytet Warszawski – Wydział
Lingwistyki Stosowanej

Matematyka

Olimpiada Matematyczna

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji
Matematycznej w Warszawie

Wiedza o
społeczeństwie

Olimpiada Wiedzy o Polsce
i Świecie Współczesnym

Uniwersytet Warszawski – Wydział
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

UWAGA!!!
Nie podajemy terminów dodatkowych, poprawkowych itp., gdyż, nie życzymy sobie ani Wam takowych
niespodzianek ani też komplikacji. Chcemy się rozstać bez przykrości i bezboleśnie (tym umilaliśmy
sobie trzy lata... no, dwa i pół!).
Więcej informacji na temat matury 2014 szukaj na wiarygodnych stronach internetowych:
www.oke.poznan.pl;

www.cke.edu.pl;

www.men.gov.pl

