
Zdający

Formuła 

egzaminu 

maturalnego

Ważna informacja

Dla absolwentów liceów uzupełniających, którzy 

ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 

włącznie 

"Nowa" formuła

Absolwenci ULO, którzy do roku szkolnego 2017/2018 przystąpili 

do egzaminu maturalnego, ale go nie zdali, 

od roku szkolnego 2018/2019 przystępują do egzaminu 

maturalnego w "nowej" formule w pełnym zakresie, 

tzn. do egzaminu ze wszystkich przedmiotów, w tym 

egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie 

rozszerzonym

Dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy 

ukończyli szkołę w latach szkolnych 2014/2015 - 

2017/2018

"Nowa" formuła

Dla absolwentów techników i szkół artystycznych, 

którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych 

2015/2016 - 2017/2018

"Nowa" formuła

Dla absolwentów ponadpodstawowych szkół 

średnich
"Nowa" formuła

Dla osób, które posiadają świadectwo lub inny 

dokument - potwierdzający wykształcenie średnie - 

wydany za granicą, 

ale nieuprawniający do podjęcia studiów 

w Rzeczypospolitej Polskiej

"Nowa" formuła

Dla osób, które po 1 września 2016 r. uzyskały lub 

uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie 

egzaminów eksternistycznych 

"Nowa" formuła

Dla absolwentów liceów ogólnokształcących 

z lat 2004/2005 - 2013/2014
"Stara" formuła

W 2019 r. egzamin maturalny w "starej" formule zostanie 

przeprowadzony po raz ostatni. 

Absolwenci, którzy w 2019 r. nie zdadzą egzaminu w "starej" 

formule, będą zobowiązani w 2020 r. przystąpić do egzaminu 

maturalnego w "nowej" formule w pełnym zakresie

Dla osób, które w 2015/2016 lub wcześniej 

uzyskały świadectwo ukończenia LO na podstawie 

egzaminów eksternistycznych 

"Stara" formuła

W 2019 r. egzamin maturalny w "starej" formule zostanie 

przeprowadzony po raz ostatni. 

Od 2020 r. obowiązywać będzie egzamin maturalny 

w "nowej" formule w pełnym zakresie

Dla absolwentów liceów profilowanych 

i techników uzupełniajacych
"Stara" formuła

W 2019 r. egzamin maturalny w "starej" formule zostanie 

przeprowadzony po raz ostatni. 

Absolwenci, którzy w 2019 r. nie zdadzą egzaminu w "starej" 

formule, będą zobowiązani w 2020 r. przystąpić do egzaminu 

maturalnego w "nowej" formule w pełnym zakresie

Dla absolwentów techników 

z lat 2005/2006 - 2014/2015
"Stara" formuła

Informacja dla absolwentów, w jakiej formule będą przystępować do egzaminu maturalnego 

w roku szkolnym 2018/2019 


