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przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.) 

 

…………………………………………………… 
pieczęć OKE 

 

DEKLARACJA PRZYST ĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 
 

Deklarację naleŜy złoŜyć do dyrektora okr ęgowej komisji egzaminacyjnej (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania na terenie RP 
lub – jeŜeli zdający nie posiada i nigdy nie posiadał miejsca zamieszkania na terenie RP – tej komisji okręgowej, na terenie której zamierza 
przystąpić do egzaminu maturalnego) – nie później niŜ 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 
 

      
ukończona szkoła (nazwa i adres) rok ukończenia  
 
 
 
 

Informacje do poprawnego wypełnienia deklaracji 
 

1. język polski 

(1a) w części pisemnej na poziomie podstawowym albo 
(1b) w części pisemnej na poziomie podstawowym i w części ustnej bez 
określania poziomu i/lub 
(2) w części pisemnej na poziomie rozszerzonym 

2. język mniejszości narodowej (język białoruski, język 
litewski, język niemiecki, język ukraiński);  
język mniejszości etnicznej (język łemkowski);  
język mniejszości regionalnej (język kaszubski) 

(1a) w części pisemnej na poziomie podstawowym * albo 
(1b) w części pisemnej na poziomie podstawowym i w części ustnej bez 
określania poziomu *i/lub 
(2) w części pisemnej na poziomie rozszerzonym albo 
(3) w części pisemnej na poziomie rozszerzonym i w części ustnej bez określania 
poziomu 

3. język obcy nowoŜytny – jeden lub więcej, wybrany 
spośród następujących: angielski, francuski, 
hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 

(1a) w części pisemnej na poziomie podstawowym **albo 
(1b) w części pisemnej na poziomie podstawowym i w części ustnej bez 
określania poziomu **i/lub 
(2) w części pisemnej na poziomie rozszerzonym, albo 
(3) w części pisemnej na poziomie dwujęzycznym, albo 
(4) w części pisemnej na poziomie rozszerzonym i w części ustnej bez określania 
poziomu, albo 
(5) w części pisemnej na poziomie dwujęzycznym i w części ustnej na poziomie 
dwujęzycznym 

4. matematyka – podstawowy i/lub rozszerzony 
5. biologia – 

rozszerzony 

6. chemia – 
7. filozofia – 
8. fizyka – 
9. geografia – 
10. historia – 
11. historia muzyki – 
12. historia sztuki – 
13. informatyka – 
14. język łaciński i kultura antyczna – 
15. wiedza o społeczeństwie – 

 

* Dotyczy wyłącznie absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej. 
** Absolwent moŜe przystąpić do egzaminu na poziomie podstawowym tylko z jednego języka obcego nowoŜytnego. 
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1. Deklaruję przystąpienie do egzaminów z następujących przedmiotów (zgodnie z tabelą na str. 1.; absolwent moŜe 
wskazać maksymalnie sześć przedmiotów na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym): 
 

 
Przedmiot 

Część pisemna 
(wpisać: podstawowy / rozszerzony / 

dwujęzyczny) 

Cześć ustna 
(wpisać: bez określania poziomu / 

dwujęzyczny / nie przystępuję) 

1.1.    

1.2.    

1.3.    

1.4.    

1.5.    

1.6.    

1.7.    

1.8.    

1.9.    

 

 

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

…………………… programy uŜytkowe …………………………………… język programowania ………………………… 
 
 

 
 

Składam deklarację (w terminiedo 31 grudnia 2015 r.) 
 
 

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

 
 

Do deklaracji dołączam: 
 

 świadectwo dojrzałości   orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
 
 

 

� WyraŜam 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, Ŝe podane dane teleadresowe umoŜliwiają kontakt ze mną. 
 
 

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

 


