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J OCENIANIE I WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 

 

1. Najważniejsze informacje dotyczące wyników egzaminów z przedmiotów w części ustnej 

i części pisemnej przedstawiono w Tabeli. 

 
TABELA. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO 

 

 Egzamin z przedmiotu 

w części ustnej 

Egzamin z przedmiotu 

w części pisemnej 

 
 

Kto ocenia? 

Członkowie zespołu 

przedmiotowego, którego 

przewodniczącym jest 

egzaminator wpisany do 

ewidencji okręgowej komisji 

egzaminacyjnej. 

 

Egzaminatorzy wpisani do 

ewidencji okręgowej komisji 

egzaminacyjnej. 

Według czego 

dokonywana jest 

ocena? 

 
Jednolite kryteria oceniania. 

 
Jednolite zasady oceniania. 

Kto ustala wynik? 
Dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej. 

Dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej. 

Kiedy zdający zostaje 

poinformowany 

o wyniku? 

W dniu ogłoszenia wyników 

(liczba uzyskanych punktów 

jest przekazywana zdającemu 

w dniu egzaminu). 

 

W dniu ogłoszenia wyników. 

Jak jest wyrażany 

wynik? 
W procentach. 

W procentach i na skali 

centyloweja. 

Czy przy wyniku na 

świadectwie określany 

jest poziom egzaminu? 

Wyłącznie w przypadku części 

ustnej z języka obcego 

nowożytnego na poziomie 

dwujęzycznym. 

Tak, odpowiednio 

podstawowy, rozszerzony albo 

– w przypadku języka obcego 

nowożytnego – dwujęzyczny. 

 

Czy wynik może być 

podważony na drodze 

sądowej? 

 
Nie – wynik ustalony przez 

dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej jest 

ostateczny. 

Nie ma możliwości 

podważenia wyniku na drodze 

sądowej, ale zdającemu 

przysługuje dwuinstancyjna 

ścieżka odwoławcza (patrz: 

pkt R). 

 

OBJAŚNIENIA: 
a Wyniki uzyskane z egzaminów z przedmiotów nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem 

nauczania, do których mogą przystąpić wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, są 

podawane wyłącznie w procentach. 
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2. Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi: 

1) otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego 

przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej 

2) otrzymać co najmniej 30% punktów z części pisemnej egzaminu z jednego 

przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – a w przypadku języków 

obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. 

Żaden z wyżej wymienionych egzaminów nie może również zostać unieważniony. 

 

3.     Absolwent, o którym mowa w pkt D3–D4, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego 

przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% 

punktów możliwych do uzyskania. 

 
4. Egzamin uważa się za niezdany, jeżeli: 

1) nie został spełniony którykolwiek z warunków podanych w pkt J2 (z wyjątkiem osób, 

o których mowa w pkt J3) oraz/lub 

2) egzamin z któregokolwiek przedmiotu obowiązkowego lub z jedynego przedmiotu 

dodatkowego w części pisemnej został unieważniony albo w trakcie samego 

egzaminu, albo w wyniku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 

podczas sprawdzania prac. 

 
5. Jeżeli zdający nie zda któregokolwiek egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części 

ustnej, może przystępować do egzaminów z kolejnych przedmiotów, zgodnie 

z określonym harmonogramem. 

 
6. Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje 

dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na 

świadectwie dojrzałości. 

 
7. Absolwent, który zadeklarował przystąpienie do egzaminu maturalnego z więcej niż 

jednego przedmiotu dodatkowego, ale do egzaminu z tego przedmiotu lub tych 

przedmiotów nie przystąpił, na świadectwie dojrzałości będzie miał w przypadku tych 

przedmiotów odnotowany wynik 0%. Chcąc przystąpić do egzaminu z takiego przedmiotu 

w kolejnych latach, będzie zobowiązany wnieść opłatę za przystąpienie do tego 

egzaminu (patrz: pkt N). 

 

8.    Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego, który zadeklarował zamiar 

rozwiązywania dodatkowych zadań z danego przedmiotu w drugim języku nauczania 

(patrz: pkt D9), ale nie przystąpił do tego egzaminu, na świadectwie dojrzałości będzie 

miał w przypadku tego przedmiotu odnotowany wynik 0%. 

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

 
10. Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. W przypadku 

egzaminów w części pisemnej (zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak 

i dodatkowych) podane będą dwie liczby: wynik w procentach oraz wynik na skali 

centylowej. 



 

 
 

1) Wynik w procentach to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), 

które absolwent uzyskał za rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu 

egzaminacyjnym. Na przykład jeśli absolwent za rozwiązanie zadań z 

matematyki na poziomie rozszerzonym zdobył 39 punktów spośród 50 

możliwych do zdobycia, to uzyska wynik równy 78%. 

2) Wynik na skali centylowej to odsetek liczby maturzystów (zaokrąglony do liczby 

całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu na danym poziomie wynik taki 

sam lub niższy niż dany absolwent. Na przykład zdający, którego wynik 

centylowy 

z matematyki na poziomie rozszerzonym wynosi 82, dowie się, że 82% 

wszystkich maturzystów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z 

matematyki na poziomie rozszerzonym, uzyskało za rozwiązanie zadań wynik 

taki sam jak on lub niższy, 

a 18% maturzystów uzyskało wynik wyższy. 

 
11. Na świadectwie dojrzałości nie jest zamieszczana informacja o sposobie 

dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego. 

 
 


