EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI
Regulacje prawne przeprowadzania egzaminu dojrzałości zawiera rozdział 3b Ustawy o systemie
oświaty oraz 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 poz. 2223).

Kluczowe regulacje:
1. Absolwent przystępuje obowiązkowo do egzaminu z:







języka polskiego (część pisemna i ustna),
języka obcego nowożytnego (ten sam język w części pisemnej i ustnej - wybrany spośród
następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski),
matematyki (część pisemna) oraz wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie
rozszerzonym – pisemnie (jednym z przedmiotów wybranego przedmiotu dodatkowego na
poziomie rozszerzonym – pisemnie (jednym z przedmiotów dodatkowych może też być
język obcy nowożytny)*.

2. Absolwent może zdawać więcej niż jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym ale nie
więcej niż sześć (minimum jeden, maksimum sześć).
3. Uczeń kl. III LO składa wstępną deklarację dotyczącą przedmiotów zdawanych na egzaminie
maturalnym do 30.09, ostateczną do 7 lutego. Jeżeli uczeń złożył wstępną deklarację, a nie złożył
ostatecznej deklaracji, z dniem 8 lutego wstępna deklaracja staje się ostateczną deklaracją.
4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie
dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia. Uczeń, posiadający
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może
przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii.
5. a/ Absolwent chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu maturalnego w
warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie
zdrowia wydanego przez lekarza. Zaświadczenie o stanie zdrowia, przedkłada się wraz z deklaracją.
b/ Absolwent posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do egzaminu
maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności. Opinię przedkłada się wraz z deklaracją.

Z treścią informatora dot. egzaminu dojrzałości można bezpłatnie zapoznać się pod adresem:
http://oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=57
Tam też zawarte są szczegółowe wyjaśnienia w zakresie opcji języków obcych, gdy jako przedmiot
dodatkowy wybrano język obcy.
Zachęcamy do zapoznania się z zawartością strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
www.cke.edu.pl oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży www.oke.lomza.pl
Jeżeli uczeń nie planuje zdawać egzaminu dojrzałości składa rezygnację do 7 lutego
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Egzaminy pisemne i ustne (w tym z języka angielskiego) odbędą się w budynku Zespołu Szkół w
Drohiczynie. Pozostałe języki ustne tj. francuski, włoski, niemiecki, rosyjski, hiszpański w innych
placówkach na terenie woj. podlaskiego wg rozdziału Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.
O warunkach zakwaterowania i wyżywienia w okresie niezbędnym do zdania egzaminów pisemnych
w Drohiczynie poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem.

*Uczeń może wybrać jako przedmiot dodatkowy zdawany na egzaminie dojrzałości inny/inne
przedmiot/y niż realizowane wcześniej w klasach II i III w zakresie rozszerzonym.
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