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EGZAMIN MATURALNY W NOWEJ FORMULE 

 
1. powinien   czarnym 

tuszem (atramentem) przeznaczony do za 4 Rysunki  
 . 

 
2.  
 

Przedmiot  
 

/ fakultatywnie 
Zapewnia* 

biologia 

linijka fakultatywnie  
kalkulator prosty**   

fizykochemiczne na egzamin 
maturalny z biologii, chemii i fizyki 

  

chemia 

linijka fakultatywnie  
kalkulator prosty**   

fizykochemiczne na egzamin 
maturalny z biologii, chemii i fizyki 

  

fizyka 

linijka fakultatywnie  
kalkulator prosty**   

fizykochemiczne na egzamin 
maturalny z biologii, chemii i fizyki 

  

geografia 
linijka   
kalkulator prosty**   
lupa fakultatywnie  

historia lupa fakultatywnie  
historia sztuki lupa fakultatywnie  

historia muzyki 
odtwarzacz  kompletem 
zapasowych baterii i  

  

lupa fakultatywnie  
informatyka kalkulator prosty**   

 poprawnej polszczyzny  nie mniej 
 

  

 
- albo 

 
 

  

 
- albo 

 
 

  

 
- albo 

 
 

  

 
kaszubskiego  
25 o  
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 polsko-
 -polski  

 

  

i kultura antyczna 

-polski  dla 

historyczny  
 

  

matematyka 

linijka   
cyrkiel   
kalkulator prosty**   
Wybrane wzory matematyczne   

wiedza 
o  

kalkulator prosty** fakultatywnie  

* 
pomocnicze zapewnia e. 
** Kalkulator prosty  

 
 
3. Z dodatkowych 

dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego. 
 w procesie dydaktycznym. 

 

Uprawnieni do 
dostosowania 

pomocnicze 
/ fakultatywnie 

Zapewnia* 

osoby 
 bliskoznacznych  

 

  

osoby 
 

 
w 

 

 
 

osoby niewidome 
i  

(odpowiednie do ustalonego dla danego 

przeprowadzania egzaminu) 

  

osoby 
  

fakultatywnie  

osoby, o 
mowa w art. 165 
ust. 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo 

5 
(cudzoziemcy)  

-
zyczny i -polski) 

w wersji papierowej lub elektronicznej 
(z  egzaminu z 

 
 

i  

fakultatywnie 
 

wszyscy 
uprawnieni do 
dostosowania 

komputer lub komputer ze 

 
  

* 
 

 
4. zaleconego 
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EGZAMIN MATURALNY W STAREJ FORMULE 

 
1. powinien   czarnym 

tuszem (atramentem) .6 Rysunki  
 . 

 
2.  
 

Przedmiot  
/ fakultatywnie 

Zapewnia* 

biologia linijka fakultatywnie  

chemia 

linijka fakultatywnie  
kalkulator prosty**   
Karta wybranych tablic 
chemicznych 

  

fizyka 
i astronomia 

linijka fakultatywnie  
kalkulator prosty**   

fizycznych 
  

geografia 
linijka   
kalkulator prosty**   
lupa fakultatywnie  

historia lupa fakultatywnie  
historia sztuki lupa fakultatywnie  

historia muzyki 
 kompletem 

zapasowych baterii i    

lupa fakultatywnie  
informatyka kalkulator prosty**   

 poprawnej polszczyzny  nie mniej 
 

  

 
(jedno- albo 

 
 

  

 
- albo 

 
 

  

 
- albo 

  1 na 
 

  

 
kaszubskiego  

 

  

 
ownik poprawnej 

polszczyzny, -
 -polski  

 

  

                                            
6 .
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i kultura antyczna 

-polski  dla 

historyczny  
 

  

matematyka 

linijka   
cyrkiel   
kalkulator prosty**   
Wybrane wzory matematyczne   

* 
 

** Kalkulator prosty  
dzielenia,  
 

3. 
dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego. 
kt  w procesie dydaktycznym. 
 

Uprawnieni do 
dostosowania 

 
/ fakultatywnie 

Zapewnia* 

osoby 
 bliskoznacznych  

 

  

osoby 
 

 
w 

 

 
 

osoby 
niewidome 
i  

oprogramowanie specjalistyczne 
(odpowiednie do ustalonego dla danego 

przeprowadzania egzaminu) 

  

osoby 
  

fakultatywnie  

osoby, o 
mowa w art. 165 
ust. 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo 

7 
(cudzoziemcy)  

-
zyczny i -polski) 

w wersji papierowej lub elektronicznej 
(z  egzaminu z 

i  

fakultatywnie  

wszyscy 
uprawnieni do 
dostosowania 

komputer lub komputer ze 
specjalistycznym oprogramowaniem, 

przyznane 

  

* 
 

 
4. zaleconego 

  
 

                                            
7 Tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148. 


