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Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 25 września
2008
r.
zmieniające
rozporządzenie
w sprawie warunków i sposobu oceniania,
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i słuchaczy
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Rozporządzenie precyzuje m.in. zasady
przeprowadzania egzaminu maturalnego
w 2010 roku i wyjaśnia wątpliwości
dotyczące organizacji egzaminu w 2009 r.
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MATURA W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
W roku szkolnym 2009/2010 zostaną
zachowane zasady generalne:
1.
Część obowiązkowa obejmuje trzy
(ujednolicone) przedmioty;
2.
Przedmioty dodatkowe wybiera
maturzysta sam, stosownie do swoich
potrzeb rekrutacyjnych.
3.
To, czy matura jest zdana, zależy
wyłącznie od wyników egzaminów
z przedmiotów obowiązkowych.
Wyniki egzaminu z przedmiotów
dodatkowych nie mają wpływu na zdanie
tego egzaminu.
Zdanie części obowiązkowej jest przepustką
na studia. Jednak dobór przedmiotów
dodatkowych i osiągnięcie jak najwyższej
liczby punktów z części dodatkowej
zadecyduje o przyjęciu na poszczególne
uczelnie i kierunki.
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PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE – zdawane
tylko na poziomie podstawowym:
1.
język polski: egzamin ustny i pisemny,
2.
język obcy: egzamin ustny i pisemny,
3.
matematyka: egzamin pisemny.
PRZEDMIOTY DODATKOWE – zdawane na
poziomie podstawowym albo rozszerzonym:
0, 1, 2 lub 3 przedmioty do wyboru zdawane
na egzaminie pisemnym (język obcy również
na egzaminie ustnym)
1. język polski*,
2. matematyka*,
3. język obcy*,
4. biologia,
5. chemia,
6. fizyka i astronomia,
7. geografia,
8. historia,
9. historia muzyki,
10.
historia sztuki,
11. wiedza o społeczeństwie,
12. wiedza o tańcu,
13. filozofia,
14. informatyka,
15. język łaciński i kultura antyczna
* egzamin tylko na poziomie rozszerzonym
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MATURA W TRAKCIE WDRAŻANIA
REFORMY PROGRAMOWEJ
Przepisy dotyczą:
1.

2.

absolwentów liceów: do roku
szkolnego 2013/2014 włącznie,
absolwentów techników: do roku
szkolnego 2014/2015 włącznie.

W tym czasie obowiązują takie zasady, jak
w roku szkolnym 2009/2010.
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MATURA PO ZAKOŃCZENIU REFORMY
PROGRAMOWEJ
Nowe zasady obowiązywać będą:
1. od roku szkolnego 2014/2015
dla absolwentów liceów,
2. od roku szkolnego 2015/2016
dla absolwentów techników.
Egzamin
nie
zmieni
się
w
części
obowiązkowej. Część dodatkowa egzaminu
uwzględnia fakt, że maturzyści uczyli się
wybranych
przedmiotów
na
poziomie
rozszerzonym.
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE – zdawane
tylko na poziomie podstawowym:
1.
język polski: egzamin ustny i pisemny,
2.
język obcy: egzamin ustny i pisemny,
3.
matematyka: egzamin pisemny.
PRZEDMIOTY DODATKOWE – zdawane
wyłącznie poziomie rozszerzonym:
1, 2 lub 3 przedmioty do wyboru zdawane na
egzaminie pisemnym (język obcy również na
egzaminie ustnym).
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EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI
Ważne informacje:
• Czas pracy - 170 minut
• Maksymalna liczba punktów – 50
• W rozwiązaniach zadań otwartych należy
przedstawić tok rozumowania
Egzamin obejmuje 3 grupy zadań:
• I grupa zadań
20 – 30 zadań zamkniętych. Do każdego
z tych zadań podane są cztery odpowiedzi,
z których tylko jedna jest poprawna. Każde
zadanie z tej grupy punktowane jest w skali
0 – 1. Zdający udziela odpowiedzi,
samodzielnie zaznaczając je na karcie
odpowiedzi załączonej do arkusza.
• II grupa zadań
5 – 10 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi
punktowanych w skali 0 – 2.
• III grupa zadań
3 – 5 zadań otwartych rozszerzonej
odpowiedzi punktowanych w skali 0 – 3, 0 –
4, 0 – 5.
Szczegóły dot. egzaminu z matematyki
w Informatorze o egzaminie maturalnym od
2010 r. Matematyka (CKE Warszawa 2008)
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