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PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE I DODATKOWE 

NA EGZAMINIE MATURALNYM 

 
 

Przedmioty obowiązkowe  Przedmioty dodatkowe 

część pisemna część ustna część pisemna część ustna 

język polski 
(POZIOM PODSTAWOWY) 

 
język obcy 

nowożytny 
(POZIOM PODSTAWOWY) a, e 

 
matematyka 
(POZIOM PODSTAWOWY) 

 

 język 

mniejszości 

narodowej 
(POZIOM PODSTAWOWY) b 

język polski 
(BEZ OKREŚLANIA POZIOMU) 

 
język obcy 

nowożytny 
(BEZ OKREŚLANIA POZIOMU) 
a, e 

 
 
 
 
 
 

 

 język 

mniejszości 

narodowej 
(BEZ OKREŚLANIA POZIOMU) b 

Każdy absolwent 

przystępuje obowiązkowo 

do części pisemnej 

egzaminu z jednego 

przedmiotu dodatkowego. 

 

Wybór spośród: 

 biologia 
(POZIOM ROZSZERZONY) 

 chemia 
(POZIOM ROZSZERZONY) 

 filozofia 
(POZIOM ROZSZERZONY) 

 fizyka 
(POZIOM ROZSZERZONY) 

 geografia 
(POZIOM ROZSZERZONY) 

 historia 
(POZIOM ROZSZERZONY) 

 historia muzyki 
(POZIOM ROZSZERZONY) 

 historia sztuki 
(POZIOM ROZSZERZONY) 

 informatyka 
(POZIOM ROZSZERZONY) 

 język łaciński 

i kultura antyczna 
(POZIOM ROZSZERZONY) 

 język mniejszości 

etnicznej 
(POZIOM ROZSZERZONY) 

 język mniejszości 

narodowej 
(POZIOM ROZSZERZONY) 

 język obcy 

nowożytny 
(POZIOM ROZSZERZONY 

ALBO DWUJĘZYCZNY) c 

 język polski 
(POZIOM ROZSZERZONY) 

 język regionalny 
(POZIOM ROZSZERZONY) 

 matematyka 
(POZIOM ROZSZERZONY) 

 wiedza 

o społeczeństwie 
(POZIOM ROZSZERZONY) 

Wybór spośród: 

 język mniejszości 

etnicznej 
(BEZ OKREŚLANIA POZIOMU) d 

 język mniejszości 

narodowej 
(BEZ OKREŚLANIA POZIOMU) d 

 język obcy nowożytny 
(BEZ OKREŚLANIA POZIOMU ALBO 

POZIOM DWUJĘZYCZNY) c, d, e 

 język regionalny 
(BEZ OKREŚLANIA POZIOMU) d 

 

OBJAŚNIENIA: 
a Absolwent przystępuje do egzaminu z tego samego języka obcego nowożytnego wybranego jako przedmiot 

obowiązkowy w części pisemnej i w części ustnej. 

 Do egzaminu z języka mniejszości narodowej jako przedmiotu obowiązkowego przystępują wyłącznie 

absolwenci szkół i oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej. 
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1. W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych: 

1) absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej na 

poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie 

rozszerzonym albo dwujęzycznym (szczególne uprawnienia lub obowiązki w tym 

zakresie – patrz pkt D3–D7 poniżej) 

2) absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu 

kolejnych przedmiotów oprócz przedmiotu, o którym mowa w pkt D2.1 

3) wybór przedmiotu nie jest zależny ani od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, 

ani od przedmiotów, których uczył się w tej szkole (z wyjątkiem określonym w pkt 

D7). 

 

3.    Obowiązek przystąpienia do jednego egzaminu dodatkowego w części pisemnej 

nie dotyczy absolwenta posiadającego: 

1) dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo 

2) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie 

technika, albo 

3) świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji 

wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo 

4) certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych 

w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo 

5) świadectwa, o których mowa w pkt 3, i certyfikaty, o których mowa w pkt 4, ze 

wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie 

technika, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 30 sierpnia 2019 r.3 

 

4.     Absolwent, który wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego złoży 

informację o posiadaniu lub zamiarze uzyskania dokumentów wymienionych w pkt D3, na 

świadectwie dojrzałości (jeżeli spełni warunki uzyskania go; patrz: pkt J3) – zamiast 

wyniku egzaminu maturalnego z obowiązkowego przedmiotu dodatkowego na poziomie 

rozszerzonym – będzie miał umieszczoną adnotację: „Absolwent spełnia warunki 

uzyskania dyplomu zawodowego / dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

w zawodzie nauczanym na poziomie technika.”.4 
 
 
 
 

 
3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba 
ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  (Dz.U. poz. 1731,     z 
późn. zm.). 
4 Zasada określona w § 8 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, 
dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. poz. 1700, z późn. zm.). 

 

c Do egzaminu z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym może 

przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał. 

d Jeżeli absolwent zdecyduje się przystąpić do części ustnej egzaminu z języka mniejszości etnicznej, języka 

mniejszości narodowej, języka obcego nowożytnego lub języka regionalnego – musi również przystąpić do 

części pisemnej egzaminu z tego samego języka odpowiednio na poziomie rozszerzonym albo – wyłącznie 

w przypadku języka obcego nowożytnego – rozszerzonym albo dwujęzycznym. 

e Opcje wyboru języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego oraz dodatkowego zostały 

przedstawione w pkt E. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001731
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001731
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001731
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001700


 

 

 

5.    Absolwent, o którym mowa w pkt D3–D4, może w danym roku przystąpić do 

egzaminu z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych (do egzaminu z 

żadnego z tych przedmiotów nie musi jednak przystąpić obowiązkowo). 

 

6.    Absolwent, o którym mowa w pkt D3–D4, może zrezygnować z przystąpienia 

do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym 

nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu maturalnego (patrz: pkt 

G5). 

 

7.    Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego przystępuje obowiązkowo do 

części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie 

dwujęzycznym. 

 

8.   Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego, który posiada dokumenty 

wymienione w pkt D3, nie może być zwolniony z obowiązku przystąpienia do 

egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym. 

 

9.     Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego może rozwiązać w języku 

obcym, który jest jego drugim językiem nauczania, dodatkowe zadania 

egzaminacyjne przygotowane w tym języku z następujących przedmiotów 

nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania: 

1) matematyki – obejmujące wymagania określone w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego (patrz: 

pkt C) 

2) biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii – obejmujące wymagania 

określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu 

podstawowego 

i rozszerzonego (patrz: pkt C). 

 
10.  Warunkiem rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych 

przygotowanych w danym języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, 

jest przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu w języku polskim, tj. 

1) egzaminu obowiązkowego z matematyki na poziomie podstawowym 

2) egzaminu dodatkowego z: biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii na 

poziomie rozszerzonym. 

 

11.  Absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka niemieckiego jako języka 

mniejszości narodowej nie może wybrać języka niemieckiego jako przedmiotu 

obowiązkowego na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego. 

 

12.  Absolwent szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej, 

mniejszości etnicznej lub językiem regionalnym oraz absolwent szkoły lub oddziału 

dwujęzycznego, w których język mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub 

język regionalny jest drugim językiem nauczania, może przystąpić do egzaminu 

maturalnego z poszczególnych przedmiotów w języku polskim lub w języku danej 

mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym. Powyższa 

zasada nie obejmuje egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz egzaminu z 

historii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie w zakresie treści dotyczących 

historii i geografii Polski. 

 


