
Załącznik 1d_S Deklaracja dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta 
technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz 

pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów 

……………………………………………………  –  
pieczęć szkoły lub OKE identyfikator szkoły (wypełnia szkoła lub OKE) 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

Deklarację ostateczną należy złożyć do dyrektora macierzystej szkoły do 7 lutego 2016 r. 

Uwaga: jeżeli macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona – należy wypełnić deklarację 1e_S i złożyć ją do dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania absolwenta na terenie RP do 31 grudnia 2015 r. 

Dane osobowe 

nazwisko 

imię drugie imię 

K M 
płeć nazwisko rodowe PESEL 

- - 
data urodzenia (dzień – miesiąc – rok) miejsce urodzenia 

adres do korespondencji (ulica, numer domu / mieszkania) 

- 
kod pocztowy poczta (miejscowość) 

numer telefonu adres e-mail 

Nie przystępowałem/łam do egz. 

mat. w poprzednich latach. 
Przystępowałem/łam do egz. mat. w poprzednich 

latach, ale nie uzyskałem/łam świadectwa dojrzałości. 
Uzyskałem/łam świadectwo 

dojrzałości w roku 

Informacje do poprawnego wypełnienia deklaracji 

Uwaga: Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części 

pisemnej, jest odpłatny dla: (1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny deklarują przystąpienie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu 

obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla (2) absolwentów, którzy deklarują przystąpienie do egzaminu maturalnego z tego samego 

przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego  

przedmiotu (por. Załącznik 26a). 

Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 
Poziom 

w części ustnej w części pisemnej 

o
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e 1. język polski bez określania poziomu (prezentacja) podstawowy 

2. język mniejszości narodowej1 bez określania poziomu (prezentacja) podstawowy 

3. język obcy nowożytny – jeden wybrany spośród następujących: 

angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski
bez określania poziomu podstawowy 

4. matematyka – podstawowy 
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5. język polski – rozszerzony 

6. język mniejszości narodowej bez określania poziomu (prezentacja) podstawowy / rozszerzony2 

7. matematyka – podstawowy 3 / rozszerzony 

8. język obcy nowożytny (ten sam, który był zdawany jako 

przedmiot obowiązkowy – por. pkt 3.)
– / dwujęzyczny rozszerzony / dwujęzyczny 

9. język obcy nowożytny (inny niż zdawany jako przedmiot 

obowiązkowy – por. pkt. 3. i 8.; wybrany spośród języków 
wymienionych w pkt. 3.) 

bez określania poziomu / dwujęzyczny 
podstawowy / rozszerzony albo 

dwujęzyczny 

10. biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia,

historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język
łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza

o tańcu 

– podstawowy albo rozszerzony 

11. język mniejszości etnicznej, język regionalny bez określania poziomu (prezentacja) podstawowy albo rozszerzony 
1 Przedmiot obowiązkowy dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej, którzy przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. 
2 Poziom rozszerzony dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej; dla pozostałych – poziom podstawowy albo rozszerzony do wyboru. 
3 Wyłącznie dla osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości przed rokiem szkolnym 2009/2010 i nie zdawały egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego. 

Uwagi: 

 Egzamin dodatkowy z języka obcego nowożytnego innego niż obowiązkowy oraz z języka mniejszości narodowej, etnicznej, języka regionalnego, można zdawać w części ustnej albo 

w części pisemnej, albo w obu tych częściach.

 Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej mogą zdawać przedmioty maturalne w języku danej mniejszości narodowej.

 Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych na egzaminie maturalnym z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia mogą rozwiązywać

dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w języku obcym będącym drugim językiem nauczania.

 Absolwent z lat 2004/2005–2008/2009, który przystąpił do egzaminu z: biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki,

języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu jako przedmiotu obowiązkowego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, lub do egzaminu 

z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego na poziomie rozszerzonym, może podwyższyć wynik z tego przedmiotu, deklarując go jako przedmiot dodatkowy. 

 Absolwent może podwyższyć wynik egzaminu na tym samym poziomie, na którym go zdawał, lub wyższym.



Załącznik 1d_S Deklaracja dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta 
technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz 

pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów 
 

1. Deklaruję przystąpienie do egzaminów obowiązkowych z następujących przedmiotów (wpisać znak X w odpowiednie kratki): 
 

 w części pisemnej w części ustnej 

1.1. 

język polski   

Temat prezentacji: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2. język obcy nowożytny (jaki?) …………………………………………………   

1.3. matematyka   

1.4. 

język mniejszości narodowej (jaki?) ……………………………………………   

Temat prezentacji: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Deklaruję przystąpienie do egzaminów dodatkowych z następujących przedmiotów (zgodnie z tabelą na str. 1.): 
 

 

Przedmiot 

Część pisemna 
(wpisać: podstawowy / rozszerzony / 

dwujęzyczny / nie przystępuję) 

Cześć ustna 
(wpisać: bez określania poziomu / 

dwujęzyczny / nie przystępuję) 

2.1.    

2.2.    

2.3.    

2.4.    

2.5.    

2.6.    

 

Temat prezentacji z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego: …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Do egzaminu z informatyki deklaruję (zgodnie z komunikatem dyrektora CKE): środowisko komputerowe …………………………… 

programy użytkowe …………………………………………………… język programowania ………………………………………………… 

 

4. Byłem uczniem szkoły lub oddziału dwujęzycznego i deklaruję przystąpienie do rozwiązywania dodatkowych zadań w języku 

obcym będącym drugim językiem nauczania (jakim?) ............................……………………..................... z następujących przedmiotów: 

..........................................................................................................…………………………………………………………………….............. 

(wpisać: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia lub historia) 
 

5. Byłem uczniem szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej / mniejszości etnicznej / z językiem regionalnym 

i deklaruję zdawanie w języku (jakim?) .........………….......................…………........................................... następujących 

przedmiotów:..................................................…………..............................……………………………………………….................................. 

6.  Zamierzam ubiegać się o hiszpański Título de Bachiller 
(dotyczy absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych z językiem 

hiszpańskim będącym drugim językiem nauczania). 

  Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych 

osobowych oraz uzyskanych przeze mnie wyników z OKE 

do CKE oraz stronie hiszpańskiej. 

 

 
 

Składam deklarację wstępną (w terminie do 30 września 2015 r.; złożenie deklaracji wstępnej nie jest obowiązkowe) 

 

................................................... .................................................. ............................................................................ 
miejscowość, data podpis składającego deklarację data, podpis i pieczęć przyjmującego deklarację 

 

JEŚLI ZDAJĄCY ZŁOŻYŁ WYŁĄCZNIE DEKLARACJĘ WSTĘPNĄ, STAJE SIĘ ONA DEKLARACJĄ OSTATECZNĄ Z DNIEM 8 LUTEGO 2016 R. 
 

Składam deklarację ostateczną(w terminie do 7 lutego 2016 r.) 
 

 Wprowadziłem/łam zmiany w deklaracji w następujących punktach ..................................................... . Każda zmiana jest  

 potwierdzona moim podpisem. 
  

 Nie wprowadziłem/łam zmian. 

 

................................................... .................................................. ............................................................................ 
miejscowość, data podpis składającego deklarację data, podpis i pieczęć przyjmującego deklarację 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1182). 
 Oświadczam, że podane dane teleadresowe umożliwiają kontakt ze mną. 

 Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami wnoszenia opłaty za egzamin maturalny. 

 

.................................................. .................................................. ............................................................................ 
miejscowość, data podpis składającego deklarację data, podpis i pieczęć przyjmującego deklarację 
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