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2. CHARAKTERYSTYKA EGZAMINU MATURALNEGO
 
 
2.1. INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM ,  EGZAMINU 

MATURALNEGO PO RAZ PIERWSZY, ,  LUB INNY 

DOKUMENT WYDANY ZA G  
  

 1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany 
kszt , w jakim stopniu absolwent  

 2. Egzamin maturalny jest
w terminach . 

 3. 
dodatkowych i w 2020 r. ych mowa 
w pkt 2.1.3a. 

 3a. W 2020 r. d

 
a. 

z 
 

b. 

 4. 
podstawowym i obejm

 , do 
 ,  ni u. 

 5.  
 jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania 

nego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego. 
dodatkowych

o ,  
 por. pkt 2.1.11.). 

 6. 
przeprowadzany na poziomie: 
a. 

zakresu podstawowego i rozszerzonego albo 
b. go 

 

 7. Absolwent, przy  w 2020 r., :
    

a.  

b. 
niemie  

c.  uczniem/jest absolwentem 
z danej /absolwent
z 
narodowej na egzaminie maturalnym z ytnego jako przedmiotu 

; 

7.1.  egzaminy na poziomie podstawowym  

a.  

b. matematyka  

c.   

Ela
Podświetlony

Ela
Podświetlony
nie dotyczy

Ela
Podświetlony
nie dotyczy

Ela
Podświetlony
nie dotyczy
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d. uczniem/jest absolwentem 
z danej  
z
narodowej na egzaminie maturalnym z 

; 

7.2.  jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub  
 

Wyboru dokonuje spo  

a. biologia 

b. chemia 

c. filozofia 

d. fizyka  

e. geografia 

f. historia  

g. historia muzyki 

h. historia sztuki 

i. informatyka 

j.  

k.  

l. 
 

m.  
 

n.  

o.  

p. matematyka 

 wiedza 

 8. /absolwent  

dodatkowych wymienionych w pkt 2.1.7.2., na poziomie rozszerzonym
 na poziomie rozszerzonym  

 9. W przypadku gdy  
 

 10. Egzamin maturalny 

pisemnej albo  2.1.3a  
z  

 11. 
  

 
.). 
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 12. W przypadku gdy  

 

 13. Uczniowie/absolwenci szk

 
 

etni

 14. Uczniowie/absolwenci
matema

 

 15. 
przygotowywane: 
a. z matematyki  w odniesieniu do 
b. z biologii, chemii, fizyki, geografii i historii  w odniesieniu do w

i rozszerzonego. 
 16.  

  w tej szkole. 

 17. odpowiednio  albo 1b (por. sekcja 3.3.) (  albo 1b). 

 
 
2.2. INFORMACJE DLA ABSOL NYCH I ARTYSTYCZNYCH Z LAT 

SZKOLNYCH 2015/2016  2018/2019 ORAZ LO Z ROKU SZKOLNEGO 2014/2015, 
LNEGO W NOWEJ  

FORMULE, A W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PONOWNE AMINU 

MATURALNEGO 
 

 1. 
 

w  w okresie 5 lat od pierwszego 

maturalnego po raz pierwszy.

Ela
Podświetlony

Ela
Podświetlony
nie dotyczy




