Informacje dla zdających maturę w 2013 roku

EGZAMIN MATURALNY
CZĘŚĆ USTNA
przedmioty
obowiązkowe
przedmioty
dodatkowe

język polski
język obcy nowożytny
język obcy nowożytny

nie określa się poziomu
nie określa się poziomu
nie określa się poziomu
(może być zdawany w części ustnej albo
w części pisemnej albo w obu tych
częściach)

CZĘŚĆ PISEMNA
przedmioty
obowiązkowe

przedmioty
dodatkowe
(nie więcej niż sześć)

język polski
język obcy nowożytny (ten sam, który został
wybrany jako obowiązkowy w części ustnej)

poziom podstawowy
poziom podstawowy

matematyka
- biologia,
- chemia,
- filozofia,
- fizyka i astronomia,
- geografia,
- historia,
- historia muzyki,
- historia sztuki,
- informatyka,
- język łaciński i kultura antyczna,
- język mniejszości etnicznej,
- język mniejszości narodowej,
- język obcy nowożytny,
- język polski,
- język regionalny - język kaszubski,
- matematyka,
- wiedza o społeczeństwie,
- wiedza o tańcu.

poziom podstawowy
poziom podstawowy lub rozszerzony
 język obcy nowożytny może być
zdawany w części ustnej albo w
części pisemnej albo w obu tych
częściach
 jeśli jako przedmiot dodatkowy został
wybrany język obcy nowożytny ten
sam, który był obowiązkowy, to
zdawany jest tylko w części pisemnej
na poziomie rozszerzonym
 jeśli jako przedmiot dodatkowy został
wybrany język polski lub
matematyka, to zdawane są na
poziomie rozszerzonym;

Opisy wymagań egzaminacyjnych, formy przeprowadzania egzaminu maturalnego dla poszczególnych przedmiotów oraz kryteria
oceniania, a także przykładowe zestawy egzaminacyjne zawierają informatory przedmiotowe (w naszej szkole informatory te
znajdują się w bibliotece szkolnej oraz na szkolnej stronie internetowej).
PODSTAWY PRAWNE
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr 83, poz. 562) z późniejszymi zmianami.
TERMIN
Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego, w tym termin zakończenia części ustnej egzaminu ustala dyrektor
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza na stronie internetowej CKE do dnia 1 września roku szkolnego, w którym
przeprowadzany jest egzamin maturalny. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz wciągu roku szkolnego –
od maja do września.



MIEJSCE EGZAMINU
Szkoła, którą ukończył zdający.
W szczególnych przypadkach - miejsce wskazane przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Informacje dla zdających maturę w 2013 roku
WYBRANE FRAGMENTY REGULAMINU MATURALNEGO
Egzamin maturalny nie jest egzaminem obowiązkowym;
Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację dotyczącą wyboru:
1) języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy,
2) przedmiotów dodatkowych i ich poziomów,
2) tematu z języka polskiego, wybranego z list tematów, o których mowa w § 69 ust. 1;
3) środowiska komputerowego, programów użytkowych i języka programowania.
 Wybór przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał
absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole.
 Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, składa deklarację
przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, a absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych
latach - dyrektorowi szkoły, którą ukończył. Wstępną deklarację składa się nie później niż do dnia 30 września,
a ostateczną deklarację składa się do 7 lutego roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu
maturalnego.
 Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w latach wcześniejszych, mogą nie składać deklaracji wstępnej.
 Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych
także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania.
 Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach
i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb, na podstawie opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, wydanej nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin
maturalny i nie wcześniej niż na 4 lata przed terminem egzaminu maturalnego.
 W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu,
na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (złożony do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu
egzaminu) dyrektor komisji okręgowej może wyrazić zgodę na przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie.
 W przypadku, gdy zdający nie przystąpił do egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych zgłoszonych
w deklaracji, na świadectwie dojrzałości, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników egzaminu maturalnego,
wpisuje się "0 %".
 Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielski, francuski,
hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski.
 wyniki egzaminu ustnego i pisemnego wyrażone są w skali procentowej:
- część ustna oceniana jest w szkole - wynik ustalają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne i jest on ostateczny,
- część pisemna oceniana jest przez egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych wpisanych do ewidencji
egzaminatorów – wynik części pisemnej ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
 Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej nie stanowi
przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.
 Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego
otrzymał, co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania na zdawanym poziomie.
 Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części
ustnej i części pisemnej i nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo pisemnej,
może przystąpić ponownie do egzaminu z tego samego przedmiotu, w okresie od sierpnia do września tego
samego roku, w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej.
Zdający, o którym mowa powyżej, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego,
składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego pisemną informację zawierającą oświadczenie
o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Informację o miejscu
przeprowadzenia ponownego egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dyrektor komisji okręgowej podaje na
stronie internetowej komisji okręgowej, w terminie do dnia 10 sierpnia danego roku.
 Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów, w części ustnej lub części
pisemnej, albo przerwał egzamin maturalny, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej
egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów przez okres 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego,
licząc od października roku, w którym zdający przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w terminie jego
przeprowadzenia. Zdający, o którym mowa powyżej, przystępujący ponownie do egzaminu maturalnego, jeżeli
wcześniej nie otrzymał świadectwa dojrzałości, może wybrać inny język obcy nowożytny niż język obcy nowożytny,
który zdawał poprzednio, z wyjątkiem przedmiotu języka obcego nowożytnego, który zdawał jako przedmiot
dodatkowy na poziomie podstawowym. Po upływie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, zdający przystępuje
do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie.
 Zdający ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej,
z jednego lub więcej przedmiotów, o których mowa w § 54 ust. 2 i 3, w celu podwyższenia wyniku egzaminu
maturalnego z tych przedmiotów lub zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych wybranych spośród
przedmiotów, o których mowa w § 54 ust. 3.
Szczegółowe informacje na temat matur można znaleźć w regulaminie egzaminu maturalnego, w standardach wymagań
z poszczególnych przedmiotów oraz w informatorach maturalnych. Wszystkie wymienione dokumenty znajdują się w
bibliotece Liceum Ogólnokształcącego im. Gen Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie (także w wersji elektronicznej)
oraz na stronach www CKE i OKE.



Adres internetowy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: www.cke.edu.pl
Adres internetowy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: www.oke.lomza.pl
e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl telefon: (0-86)4737120, (0-86)4737121, (0-86)4737122.

