INFORMATOR
O EGZAMINIE MATURALNYM
W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
W KATOWICACH
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Katowice, 2017

1. Informator ten przeznaczony jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego
Mistrzostwa Sportowego w Katowicach i ich rodziców.

2. Informator zawiera najważniejsze treści dotyczące egzaminu maturalnego, a jego
uzupełnieniem są informatory dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie:
A. http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/m/2017/20160909_Informacja_
MATURA_calosc.pdf,
B. https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowejformule/informatory/.

3. Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń/absolwent
szkoły samodzielnie podejmuje decyzję o przystąpieniu do niego.

4. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną
deklarację przystąpienia do tego egzaminu dyrektorowi szkoły w określonych poniżej
terminach.
A. Deklaracja wstępna – do 30 września 2016 r;
B. Deklaracja ostateczna – do 7 lutego 2017 r.

5. Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje.
A. Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez absolwenta wymaganego prawem
poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki
i wybranego języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów
obowiązkowych w części pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części
ustnej (bez określania poziomu);
B. Określa

poziom

wykształcenia

ogólnego

absolwentów

w

zakresie

przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów;
C. Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede
wszystkim na poziomie rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji,
przy czym zdany egzamin maturalny nie stanowi gwarancji przyjęcia na
wybrany kierunek studiów. Warunki rekrutacji określa senat każdej uczelni,
a próg punktowy, od którego w danym roku akademickim są przyjmowani
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kandydaci, może być różny w kolejnych latach akademickich. Warto
podkreślić, że uczelnia może przeprowadzać dodatkowe egzaminy wstępne,
jednak nie mogą one dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem maturalnym.

6. Absolwent obowiązkowo przystępuje do dwóch egzaminów w części ustnej
i czterech egzaminów w części pisemnej. W LOMS egzamin maturalny jest
przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych
przedstawionych
w tabeli poniżej.
Przedmioty obowiązkowe
Część pisemna

Przedmioty dodatkowe

Część ustna

Część pisemna

Część ustna

Absolwent przystępuje obowiązkowo
do jednego egzaminu w części
pisemnej, ma również prawo przystąpić
do egzaminu z nie więcej niż pięciu
kolejnych przedmiotów.

Język polski
(poziom podstawowy)
170 min

Język polski
(bez określenia poziomu)

Matematyka

Matematyka

(poziom podstawowy)

(poziom rozszerzony)

170 min

180 min

Język obcy nowożytny
(j.angielski lub j.niemiecki)
(poziom podstawowy)
120 min

Język obcy nowożytny

Język obcy nowożytny

(j.angielski lub j.niemiecki)

(j.angielski lub j.niemiecki)

(poziom rozszerzony)

(bez określenia poziomu)

150 min

Wiedza o
społeczeństwie
(poziom rozszerzony)
180 min

Biologia
(poziom rozszerzony)
180 min

Chemia
(poziom rozszerzony)
180 min

Geografia
(poziom rozszerzony)
180 min
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Język obcy nowożytny
(j.angielski lub j.niemiecki)
(bez określenia poziomu)

7. Harmonogram egzaminu maturalnego w LOMS w Katowicach.

Przedmiot

Data
Część pisemna

Język polski – poziom podstawowy

04 maja 2017; godz. 9:00-11:50

Matematyka – poziom podstawowy

05 maja 2017; godz. 9:00-11:50

Język angielski – poziom podstawowy

08 maja 2017; godz. 9:00-11:00

Język niemiecki – poziom podstawowy

11 maja 2017; godz. 9:00-11:00

Matematyka – poziom rozszerzony

09 maja 2017; godz. 9:00-12:00

Język angielski – poziom rozszerzony

08 maja 2017; godz. 14:00-16:30

Język niemiecki – poziom rozszerzony

11 maja 2017; godz. 14:00-16:30

Wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony

10 maja 2017; godz. 9:00-12:00

Biologia – poziom rozszerzony

12 maja 2017; godz. 9:00-12:00

Chemia – poziom rozszerzony

16 maja 2017; godz. 9:00-12:00

Geografia – poziom rozszerzony

16 maja 2017; godz. 14:00-17:00
Część ustna
10 maja 2017; godz. 9:00-17:30

Język polski

15 maja 2017; godz. 9:00-10:40
Język angielski

19 maja 2017; godz. 9:00

Język niemiecki

19 maja 2017; godz. 9:00

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym i poprawkowym dostępny
jest na stronie:
https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20160819%20Harmonogram%20egza
minow%20w%202017%20r%20OGOLNE%20Fin.pdf

8. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub
pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań
(odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.
Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
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9. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych
– zacieniowane wiersze pokazują, co uczeń powinien przynieść we własnym zakresie.

Przedmiot

Obowiązkowo

Przybory i materiały pomocnicze

biologia,
chemia

/fakultatywnie

Linijka

fakultatywnie

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

szkoła

obowiązkowo

szkoła

Linijka

fakultatywnie

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

szkoła

Lupa

fakultatywnie

zdający

obowiązkowo

szkoła

Linijka

obowiązkowo

zdający

Cyrkiel

obowiązkowo

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

szkoła

Wybrane wzory matematyczne

obowiązkowo

szkoła

kalkulator prosty**

fakultatywnie

szkoła

wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na
egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

geografia

Słownik ortograficzny, słownik poprawnej

język polski

polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób

matematyka

wiedza o
społeczeństwie

Zapewnia

** Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania,
mnożenia, dzielenia, ewentualnie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

10. Do

sali

egzaminacyjnej

nie

można

wnosić

żadnych

urządzeń

telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, ani korzystać
z nich w tej sali. Złamanie powyższych zasad będzie każdorazowo skutkować
unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu, odpowiednio w części ustnej lub
pisemnej.

11. W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej
sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po
zapewnieniu braku możliwości kontaktowania się z innymi osobami, poza
udzielającymi pomocy medycznej.
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12. Absolwent ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu
egzaminacyjnym, w szczególności tworzyć własny tekst lub własne rozwiązania zadań
w czasie trwania egzaminu.

13. Egzamin maturalny z danego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej może
zostać unieważniony:
A. podczas egzaminu jeżeli zdający: rozwiązuje zadania egzaminacyjne
niesamodzielnie, wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie
telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej,
wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione
w komunikacie dyrektora CKE o przyborach lub zakłóca prawidłowy przebieg
egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym,
B. po egzaminie, jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzone
zostanie niesamodzielne rozwiązywanie zadania lub zadań egzaminacyjnych
przez zdającego.

14. Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi:
A. otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu
z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej,
B. przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części
pisemnej (i egzamin ten nie może zostać mu unieważniony).
Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent
przystępuje dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je
jednak na świadectwie dojrzałości.

15. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego
odpis.

16. Egzamin uważa się za niezdany, jeżeli:
A. nie został spełniony którykolwiek z warunków podanych w punkcie 14
oraz/lub
B. egzamin z któregokolwiek przedmiotu obowiązkowego lub z jedynego
przedmiotu dodatkowego w części pisemnej został unieważniony albo
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w trakcie samego egzaminu, albo w wyniku stwierdzenia niesamodzielnego
rozwiązywania zadań podczas sprawdzania prac.

17. Jeżeli zdający nie zda któregokolwiek egzaminu z przedmiotu obowiązkowego
w części ustnej, nie powinien rezygnować z przystępowania do kolejnych
egzaminów w tej samej sesji, zgodnie z określonym harmonogramem.

18. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, może przystąpić do egzaminów
z przedmiotów obowiązkowych ponownie – zarówno w części ustnej, jak
i pisemnej.

19. Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy
egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję
egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu
maturalnego.

20. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora komisji
okręgowej w Jaworznie. Wniosek może być złożony osobiście przez absolwenta lub
osobę występującą w jego imieniu, lub przesłany do komisji okręgowej drogą
elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.

21. Formularz wniosku jest dostępny w Załącznikach Informacji o sposobie organizacji
i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2016/2017
https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-iinformacje/

22. Do każdego przedmiotu, z którego można zdawać egzamin maturalny – zarówno
w części ustnej, jak i pisemnej – został przygotowany informator o egzaminie
maturalnym z danego przedmiotu od roku szkolnego 2014/2015.
https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

23. Więcej informacji o egzaminie maturalnym, w tym przykładowe zadania wraz
z rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie maturalnym
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z poszczególnych przedmiotów, opublikowanych na stronie internetowej Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl). Na tej samej stronie dostępne są również
przykładowe arkusze egzaminacyjne z lat poprzednich.
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