
MATURA 2012

1. do   15 września    zapoznanie uczniów z listą tematów na ustną część egzaminu 
maturalnego z języka polskiego

2. do   30 września    zebranie od uczniów wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu 
maturalnego

3. do   7 lutego    zebranie ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego 
oraz udokumentowanych wniosków o dostosowanie warunków i form egzaminu do 
indywidualnych potrzeb

4. do   4 marca    opracowanie i ogłoszenie szkolnego harmonogramu egzaminów ustnych

5. od   4 maja do 25 maja   – egzaminy maturalne  

zmiana: egzaminy na poziomie rozszerzonym z jęz. polskiego, matematyki odbywają się 
dzień po dniu, NIE po południu tego samego dnia, w którym uczniowie piszą egzamin na 
poziomie podstawowym.

TERMINARZ EGZAMINÓW:

4 maja – jęz. polski   PP

7 maja – jęz. polski   PR

8 maja – matematyka   PP

9 maja – matematyka   PR

10 maja – jęz. angielski   PP  i  PR

w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych najpóźniej w dniu egzaminu uczeń 
lub rodzic składa u dyrektora szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia 
do egzaminu w terminie dodatkowym. zgodę na egzamin w terminie dodatkowym wyraża 
dyrektor  oke.  informacje  o  harmonogramie   i  miejscu  egzaminu  -  www.cke.edu.pl  w 
pierwszym  tygodniu  czerwca.  czas  trwania  egzaminów  w  terminie  dodatkowym  -  od  5 
czerwca do 21 czerwca 2012.

w tym samym terminie przeprowadzone są egzaminy ustne w terminie dodatkowym  w 
macierzystej szkole lub w innej szkole na terenie giżycka (informacja w szkole)

1. do 6 lipca odbiór  pisemnych oświadczeń absolwentów o przystąpieniu do egzaminów   
w terminie poprawkowym.

2. 21 sierpnia -   organizacja egzaminu maturalnego w części pisemnej i ustnej na terenie i 
lo lub  innej szkoły na terenie giżycka (informacja w szkole)

http://WWW.cke.edu.pl/


3. 29czerwca    rozdanie świadectw dojrzałości i aneksów

4. 13 września    rozdanie świadectw dojrzałości i aneksów przeprowadzonych w terminie 
poprawkowym

5. uczeń zdaje egzamin maturalny jeśli z języka polskiego, matematyki, języka obcego 
oraz ustnych egzaminów z języka polskiego i języka obcego zdobył min. 30%.

6. uczeń może wybrać   przedmioty dodatkowe na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym (oprócz jęz. polskiego, matematyki i języka obcego zdawanego jako 
obowiązkowy w cz. pisemnej) wynik egzaminu nie wpływa na fakt zdania egzaminu 
maturalnego.

7. egzamin może zostać unieważniony  , gdy uczeń wniesie do sali urządzenie 
telekomunikacyjne lub zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy.


