
Matura po latach 2016 

Stara i nowa formuła -  

porównanie 



Na początek kilka faktów: 

• Rok temu: CKE i MEN ogłaszają, że maturzyści po latach będą 
zdawali maturę na starych zasadach jeszcze w 2016 roku 
(absolwenci liceum) oraz w 2017 roku (absolwenci technikum) 

 
• Przed 10 września 2015 roku: z CKE i jej okręgowych filii zaczynają 

spływać sprzeczne informacje odnośnie zasad, na jakich maturzyści 
po latach będą zdawali maturę w 2016 roku 

 
• 10 września 2015 roku: CKE upublicznia „Informację  

o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego”,  
w której dzieli maturzystów po latach na tych, którzy mogą jeszcze 
zdawać na starych zasadach (absolwenci szkół ponadgimnazjalnych) 
oraz na tych, którzy muszą zdawać egzamin maturalny w nowej 
formule (absolwenci szkół ponadpodstawowych) 



Skąd ten podział? 

 Po licznych rozmowach z CKE, dopiero na szczeblu 
ministerialnym udaje nam się ustalić, że: 

• podział ten wprowadza zapis w „Ustawie  
o systemie oświaty” z 20 lutego 2015 roku, 
chociaż wcześniejsza wersja ustawy dawała 
maturzystom po latach dwuletnią karencję na 
zdawanie na starych zasadach 

• mimo tego zapisu aż do 10 września CKE  
i OKE podają sprzeczne informacje o zasadach 
zdawania matury po latach! 



Nie zmienia się reguł gry  
w trakcie gry, ale prawo to prawo, 

więc: 
W Edu & You wyjaśnimy Ci: 

• na jakich zasadach 
będziesz zdawał maturę 

• do jakich egzaminów 
musisz podejść 

• jakich formalności musisz 
dopełnić, by móc podejść 
do matury 

• jak przygotować się do 
egzaminu w danej 
formule 

 



Stara i nowa formuła matury 

FORMALNOŚCI 



Na jakich zasadach będę zdawać? 

Stara matura: 

• jesteś absolwentem technikum 
z lat 2005/2006-2014/2015 

• jesteś absolwentem liceum z 
lat 2004/2005-2013/2014 

• w 2016 roku lub wcześniej 
uzyskałeś świadectwo 
ukończenia LO na podstawie 
egzaminów eksternistycznych 

• w ubiegłych latach (ale nie 
wcześniej niż 4 lata temu) 
zaliczyłeś część egzaminu 

 

Nowa matura: 

• jesteś absolwentem 
ponadpodstawowej szkoły 
średniej i kończyłeś szkołę 
do 2004 roku włącznie 

 



Jakie egzaminy zdajesz? 

Stara matura 
W części pisemnej: 
• język polski na poziomie 

podstawowym 
• matematykę na poziomie 

podstawowym 
• język obcy nowożytny (angielski, 

francuski, hiszpański, niemiecki, 
rosyjski lub włoski) 

W części ustnej: 
• język polski (prezentacja 

maturalna) 
• język obcy nowożytny (ten sam, 

który zdajesz w części pisemnej) 
  

 

Nowa matura 
W części pisemnej:  
• język polski na poziomie 

podstawowym 
• matematykę na poziomie 

podstawowym 
• język obcy nowożytny (angielski, 

francuski, hiszpański, niemiecki, 
rosyjski, włoski) 

• jeden przedmiot dodatkowy na 
poziomie rozszerzonym (musisz tylko 
przyjść) (nasza rekomendacja) 

W części ustnej:  
• język polski (losujesz zadanie) 
• język obcy nowożytny (ten sam, który 

zdajesz w części pisemnej). 
  



Plusy i minusy 

Stara matura 

• PLUSY:  

- prezentacja  z j. polskiego 

- egzaminy pisemne tylko z 3 
przedmiotów na poziomie 
podstawowym 

• MINUSY: 

- dodatkowy czas potrzebny na 
przygotowanie prezentacji 

- 3 zagadnienia  dodatkowe na 
egzaminie z matematyki 

 

Nowa matura 
• PLUSY: 

- mniej zagadnień z matematyki 

- Do egzaminu ustnego i 
pisemnego z j. polskiego 
przygotujesz się za jednym razem 

• MINUSY:  

- losowane zadanie  
z j. polskiego 

- egzamin pisemny z przedmiotu 
dodatkowego (na który jednak 
trzeba tylko przyjść!)  

 



Gdzie i do kiedy muszę zapisać się  
na maturę? 

Stara matura 

• w zależności od tego, czy szkoła, 
którą kończyłeś, istnieje czy nie, 
składasz Deklarację przystąpienia 
do matury odpowiednio do: 

- dyrektora szkoły, którą kończyłeś 
do 31 grudnia 2015 r. (jeśli nie 
chcesz zdawać w tej szkole) lub do 7 
lutego 2016 r. (jeśli chcesz w niej 
zdawać) 

- dyrektora OKE do 31 grudnia 2015 
r.  

• Jeśli nie chcesz zapisywać się w 
swojej szkole, zadzwoń do OKE: być 
może będziesz mógł tam się zapisać 

Nowa matura 

• wszyscy absolwenci składają 
Deklarację przystąpienia do 
egzaminu oraz świadectwo 
ukończenia szkoły średniej 
na ręce dyrektora OKE 
najpóźniej do 31 grudnia 
2015 r. 

  



Plusy i minusy 

Stara matura 

 

• MINUSY:   

- zawiły system zapisywania 
się na maturę 

- różne terminy zapisu 

ALE  

 jeśli uczysz się z nami, 
dbamy o to, byś o niczym 
nie zapomniał 

Nowa matura 

• PLUSY:  

- jeden druk deklaracji 

- jedno miejsce i termin jej 
składania 

 



Gdzie będę zdawać maturę? 

Stara matura 
• W szkole, którą ukończyłeś 

• Jeśli szkoła została zlikwidowana 
lub przekształcona lub nie można 
przeprowadzić w niej egzaminu  
z danego przedmiotu (np. 
rosyjskiego ), OKE wskazuje Ci 
szkołę 

• Jeśli Twoja szkoła istnieje, ale nie 
chcesz w niej zdawać, możesz 
wnioskować o wyznaczenie innej 
szkoły, ale OKE nie musi przychylić 
się do Twojej prośby 

Nowa matura 

• w szkole, którą wyznaczy dla 
Ciebie dyrektor OKE 

  

 



Plusy i minusy: 

Stara matura 

• PLUS:  

- możliwość wnioskowania  
o zdawanie w innej szkole 
niż ta, którą kończyłeś 

• MINUS:  

- dyrektor OKE nie musi 
przychylić się do Twojej 
prośby o zmianę miejsca 
zdawania egzaminu 

 

 

 

Nowa matura 

• PLUS:  

- prawdopodobnie nie trafisz 
do szkoły, którą kończyłeś 

• MINUS:  

- na wybór miejsca zdawania 
egzaminu nie masz żadnego 
wpływu 

 



Kiedy odbywają się egzaminy? 

Stara matura 

• Matury pisemne 
rozpoczynają się 4 maja 

• Część ustna z języka 
polskiego oraz języków 
obcych nowożytnych 
odbędzie się między 4 a 27 
maja 

Nowa matura 

• Matury pisemne 
rozpoczynają się 4 maja 

• Część ustna egzaminu z 
języka polskiego odbędzie 
się między 9 a 21 maja, a z 
języków obcych 
nowożytnych między 4 a 27 
maja. 

  



Plusy i minusy: 

Stara matura 

• PLUS: masz jeden termin 
mniej do zapamiętania, bo 
nie musisz zdawać 
egzaminu z dodatkowego 
przedmiotu 

Nowa matura 

• MINUS: dodatkowy termin na 
egzamin z przedmiotu na 
poziomie rozszerzonym 

ALE: 

 Rekomendujemy wybór tego 
samego przedmiotu, który 
zdajesz obowiązkowo na 
poziomie podstawowym,  
ponieważ wtedy oba 
egzaminy (poza matematyką) 
zdajesz w tym samym dniu 



Stara i nowa formuła matury 

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW 

Z EDU & YOU 



W Edu & You: 

• Byliśmy i jesteśmy gotowi na przygotowanie Cię do 
dowolnej formuły egzaminu maturalnego! 

 

• Niezależnie od tego, w jakiej formule będziesz zdawać 
egzamin, na każdym kroku będziemy Ci towarzyszyć  
i zadbamy o to, żebyś dopełnił wszelkich formalności! 

 

• W Klubie Maturzysty po latach (miejscu na platformie 
e-learningowej, do którego dostęp mają wszyscy 

kursanci), znajdziesz szczegółowe informacje 
dotyczące obydwu formuł matury! 

 

 



Przygotowania do egzaminu  
z języka polskiego 

• Oferujemy nowatorski i 
unikatowy w skali kraju kurs  
z języka polskiego, po którym 
prowadzić Cię będzie nasza 
awatarka  Dobromiła 
Maturalna. Z Dobromiłą 
przygotujesz się do egzaminu 
w dowolnej formule! 

• Nasza polonistka, dr Justyna 
Trzcińska-Rosik, uczy nie 
suchych faktów i gotowych 
interpretacji, ale umiejętności 
tworzenia własnej analizy  
i interpretacji tekstu! A te 
umiejętności są sprawdzane  
i na starej i na nowej maturze! 
 



Przygotowania do egzaminu  
z języka polskiego 

• Lekcje do egzaminu 
pisemnego w starej  
i nowej formule są 
prowadzone w jednej 
grupie 

• Do egzaminów ustnych 
będziemy Cię 
przygotowywać na 
konsultacjach 

 



Przygotowanie do egzaminu  
z matematyki 

• Zajęcia będą odbywały się 
w jednej grupie 

• Nasza matematyczka 
zapewnia, że różnica w 
przygotowaniu do starej i 
nowej matury jest tak 
niewielka, że wystarczą jej 
tylko 2 dodatkowe godziny 
zajęć dla osób zdających 
maturę po staremu! 

• Dodatkowe zagadnienia do 
starej matury zostaną 
omówione na 
konsultacjach 
 



Przygotowanie do egzaminu  
z języków obcych nowożytnych 

• Zagadnienie do obu 
formuł do są takie same.  

• Zmiany wprowadzone do 
nowej matury są 
kosmetyczne. Na PLUS 
można zaliczyć większą 
ilość gramatyki, której 
lubią uczyć się nasi 
kursanci. 

• Kolejny PLUS to tylko 
jedna wypowiedź 
pisemna i to krótsza.  
 



Zadaj swoje pytanie na poniższym 
forum?  


