
Roczniki maturalne od 2022 r

Droga do matury

Stan: 06 wrzesnia 2021 r



Plan lekcji

Klasa 9 Klasa 10 Klasy 11 i 12

niemiecki (4 h) niemiecki (4 h) niemiecki (5 h)

angielski (3 h) angielski (4 h) angielski (4 h)

PaF (3 h) lub PaL (4 h) lub PaM (5 h) PaF (3 h) lub PaL (4 h) lub PaM (5 h) PaF (3 h) lub PaL (4 h) lub PaM (5 h)

sztuka (1 h) i muzyka (1 h) sztuka (2 h) lub muzyka (2 h) wybór sztuka (2 h) lub muzyka (2 h) wybór

historia (3 h) historia (3 h) historia (3 h)

geografia (ang.) (2 h) geografia (ang.) (2 h) geografia (ang.) (3 h) wybór

etyka (2 h) etyka (2 h) etyka (2 h)

nauka o społeczeństwie (2 h) nauka o społeczeństwie (2 h) ‒

matematyka (4 h) matematyka (4 h) matematyka (5 h)

francuski (4 h) francuski (3 h) francuski (3 h)

wybór
biologia (2 h) biologia (2 h) biologia (3 h)

chemia (2 h) chemia (2 h) chemia (3 h)

fizyka (2 h) fizyka (2 h) fizyka (3 h)

wychowanie fizyczne (2 h) wychowanie fizyczne (2 h) wychowanie fizyczne (2 h)



Oceny, świadectwa
Klasa 10

Faza wstępna

Klasa 11
Faza kwalifikacyjna

Klasa 12
Faza kwalifikacyjna

Liczba pisemnych

ocen 

z danego przedmiotu

z przedmiotów 

podstawowych, cztery 

lub pięć prac w ciągu 

roku szkolnego, z 

pozostałych dwóch

dwie klasówki w półroczu 

z niemieckiego, 

angielskiego, matematyki 

i polskiego jako języka 

macierzystego

Inne przedmioty 

klasówek

(w kl. 11 w językach obcych, 

zamiast klasówki - test 

rozumienia ze słuchu lub 

mówienia)

12/1: jak w klasie 11

12/2: egzamin z 

wszystkich przedmiotów

Czas trwania prac

1 do 2 godzin

Koniec lutego/początek 

marca: Centralne prace 

klasowe z niemieckiego, 

angielskiego, matematyki; 

trzygodzinne

z reguły: dwugodzinne

trzygodzinne z niemieckiego, 

angielskiego, francuskiego,

PaL i matematyki

jak w klasie 11

Druga praca klasowa w 12/1 z 

wybranych przedmiotów 

egzaminacyjnych na 

warunkach

maturalnych (180 lub 270 

minut)

Świadectwa
1 półroczne i 

1 całoroczne 

1 świadectwo z 11/1

1 świadectwo z 11/2

1 świadectwo z 12/1

1 świadectwo z 12/2



System ocen od klasy 11
Ocena nowość: 

Punkty
Procenty Zostają nadane następujące oceny/punkty:

Celujący

1 + 15 95 %

jeżeli wynik spełnia wymagania w stopniu szczególnym.1 14 90 %

1 ‒ 13 85 %

Bardzo dobry

2 + 12 80 %

jeżeli wynik spełnia wymagania w stopniu pełnym.2 11 75 %

2 ‒ 10 70 %

Dobry

3 + 09 65 %

jeżeli wynik spełnia wymagania w stopniu ogólnym.3 08 60 %

3 ‒ 07 55 %

Dostateczny

4 + 06 50 %

jeśli wynik zawiera błędy, ale nadal spełnia wymagania jako całość.4 05 45 %

4 ‒ 04 40 %

Dopuszczający

5 + 03 34 %
jeżeli wynik nie spełnia wymagań, ale wskazuje posiadanie niezbędnej 

wiedzy podstawowej i możliwości usunięcia niedociągnięć w 

przewidywalnej przyszłości

5 02 27 %

5 ‒ 01 20 %

Niedostateczny 6 0 <20 %

jeżeli wynik nie spełnia wymagań, a posiadana wiedza podstawowa jest 

niepełna przy braku możliwości usunięcia niedociągnięć w 

przewidywalnej przyszłości.



Pięć przedmiotów egzaminacyjnych na maturze

Pierwszy, drugi i trzeci przedmiot maturalny

 Egzaminy pisemne

 Matura regionalna, czyli te same zadania we wszystkich szkołach w 

regionie.

Wyjątki: polski, geografia

Czwarty przedmiot maturalny

 Egzamin ustny (prezentacja i rozmowa).

Piąty przedmiot maturalny

 Egzamin z prezentacji (prezentacja tematu z użyciem mediów

oraz rozmowa egzaminacyjna) lub ewentualnie „konfrontacja" (obrona tezy

i wymiana argumentów)

 alternatywnie: „Szczególne wyniki w nauce przedmiotu na poziomie

podstawowym (na podstawie pracy rocznej, projektu, konkursu i

kolokwium; początek w 11/1).



Wybór przedmiotów maturalnych I
Pierwszy, 

drugi i trzeci 

przedmiot 

maturalny

egzaminy 

pisemne

 Pierwszy przedmiot maturalny niemiecki

 Drugi przedmiot maturalny matematyka lub angielski lub PaL

 Trzeci przedmiot maturalny matematyka, angielski, PaL (4h),historia, geografia, 

biologia, chemia lub fizyka

Czwarty i piąty

przedmiot

maturalny

egzaminy

ustne

 Dwa przedmiotynie wybrane do egzaminu pisemnego, z wyjątkiem PaF (3 h), sztuka, 

muzyka lub sport.

 Co najmniej jeden egzamin ustny musi odbyć się w języku niemieckim. 

Wynika z tego, że jako przedmioty ustne nie mogą być łączone angielski, francuski, 

polski i geografia (ang.).

UWAGA!

POLSKI

 Obywatele polscy w oddziale niemieckim, którzy nie mają również obywatelstwa 

niemieckiego, muszą zdawać egzaminw języku polskim.

 U wszystkich uczniów w oddziale polskim jako czwarty przedmiot maturalny 

wchodzi egzamin ustny z języka polskiego przeprowadzany pod nadzorem MEN 



Wybór przedmiotów maturalnych II

Pokrycie

trzech 

obszarów 

zadaniowych

Pięć wybranych przedmiotów maturalnych musi obejmować wszystkie trzy pola

zadaniowe. 

Są to: I: niemiecki, polski, angielski, francuski

II: geografia (angielski), etyka, historia

III: matematyka, biologia, chemia, fizyka

Udział 

przedmiotów 

niemieckojęzy

cznych

co najmniej 

50%

Trzy z pięciu egzaminów muszą być przeprowadzane w języku niemieckim. 

 Tylko maksymalnie dwa z przedmiotów obcojęzycznych (angielski, 

francuski, polski i geografia) mogą być przedmiotami maturalnymi.



Harmonogram czasowy

Wybór 5 

przedmiotów w klasie 12 do 10 października

Egzaminy 

pisemne

Luty/Marzec

 niemiecki, języki obce, matematyka:  270 minut (w językach obcych do 300 min )

 historia, geografia, nauki przyrodnicze: 180 minut

Egzaminy 

ustne

Maj

 egzamin ustny: 20 minut przygotowanie, 20 minut prezentacja i dyskusja

 Egzamin prezentacyjny: 10 minut prezentacji, 10 minut rozmowy egzaminacyjnej

(Złożenie dwóch proponowanych tematów na 8 tygodni przed egzaminem; 

ogłoszenie tematu egzaminu na 4 tygodnie przed egzaminem)

 Ewentualne dodatkowe egzaminy ustne w zakresie przedmiotów egzaminu

pisemnego.

▪ jeden/dwa dni po ostatnim regularnym egzaminie ustnym,

▪ w przypadku nie zdania egzaminu maturalnego,

▪ jeśli przewodniczący komisji maturalnej tak postanowi,

▪ lub na życzenie egzaminowanego (w celu poprawy oceny).



Dwa zakresy maturalne 
Przykład 11/1 11/2 12/1 12/2 Matura

Niemiecki jako

pierwszy przedmiot

10 10 11 12 4 · 10

Drugi przedmiot 11 12 11 11 4 · 12

Trzeci przedmiot 08 07 09 10 4 · 08

Czwarty przedmiot

maturalny

10 10 11 09 4 · 10

Piąty przedmiot 11 12 11 11 4 · 13

Muzyka lub sztuka 15 13 15 15

WF 14 15 15 (14)

kolejny 07 07 09 08

kolejny 09 11 11 (10)

kolejny (06) (06) 07 08

Zakres A
(zakres 

egzaminacyjny)

Zakres Q
(36 ocen)



Zakres Q

 20 ocen półrocznych z pięciu 
przedmiotów maturalnych.

 Kolejne 16 ocen półrocznych z 
przedmiotów nie będących 
przedmiotami egzaminacyjnymi.

 Maksymalnie: 36 x 15 punktów 
x 40 : 36 = 600 punktów.

 Co najmniej 180 punktów na 36 
kursach (tj.  05 punktów).

 Brak uzyskania 0 punktów, 
maksymalnie 7 słabszych 
wyników (poniżej 5 punktów)!

Przykład 11/1 11/2 12/1 12/2

Niemiecki jako 

pierwszy przedmiot 

maturalny

10 10 11 12

Drugi przedmiot 

maturalny

11 12 11 11

Trzeci przedmiot 

maturalny

08 07 09 10

Czwarty przedmiot 

maturalny

10 10 11 09

Piąty przedmiot 

maturalny

11 12 11 11

Muzyka lub sztuka 15 13 15 15

Wychowanie 

fizyczne

14 15 15 (14)

kolejny przedmiot 07 07 09 08

kolejny przedmiot 09 11 11 (10)

kolejny przedmiot (06) (06) 07 08

Zakres Q
(36 ocen)



Zakres A

 Wyniki pięciu egzaminów maturalnych w czterozakresowej ocenie.

 W przypadku dodatkowego egzaminu ustnego z jednego z 

przedmiotów matury pisemnej wynik obliczany jest na podstawie 

ocen pisemnych i ustnych w stosunku 2:1.

 Maksymalnie:  5 x 15 punktów x 4 = 300 punktów.

 Suma pięciu wyników końcowych musi wynosić co najmniej 25 (tj. 

05 punktów).

 W przypadku co najmniej trzech przedmiotów, wynik punktowy 

czterokrotnej oceny musi wynosić co najmniej 20, w tym co najmniej 

w jednym z przedmiotów: niemiecki, angielski, matematyka.

Przykład Matura

Niemiecki jako 

pierwszy 

przedmiot 

maturalny

4 · 10

Drugi przedmiot 

maturalny
4 · 12

Trzeci przedmiot 

maturalny
4 · 08

Czwarty 

przedmiot 

maturalny

4 · 10

Piąty przedmiot 

maturalny
4 · 13

Zakres A
(zakres 

egzaminacyjny)



Oceny kwalifikacyjne II

 Do ogólnej kwalifikacji brane są 36oceny półroczne:

20ocen z pięciu przedmiotów maturalnych oraz 16pozostałych ocen.

 Przy wyborze 16 pozostałych ocen należy zauważyć, że 36 ocen musi 

spełniać następujące warunki:

 Deutsch……………………………………………………….………………….…alle 4 

 Mathematik……………………………………………….……………………..alle 4 

 1 fortgeführte Fremdsprache…………..………………………………..alle 4 

 1 Naturwissenschaft………………………….………………………..…….alle 4 

 Geschichte………………………………….……………..…………mindestens 2 

 Musik……………………………………………………………..…....mindestens 3 

 Sport…………………………………………………………………..………….bis zu 3 

 

Fremdsprachen und Naturwissenschaften zusammen…mindestens 14 

Geschichte, Erdkunde und Ethik zusammen………………….mindestens 4 



Obliczanie oceny maturalnej I

Przykład 11/1 11/2 12/1 12/2 Matura

Niemiecki jako

pierwszy przedmiot

maturalny

10 10 11 12 4 · 10

Drugi przedmiot 11 12 11 11 4 · 12

Trzeci przedmiot 08 07 09 10 4 · 08

Czwarty przedmiot 10 10 11 09 4 · 10

Piąty przedmiot 11 12 11 11 4 · 13

Muzyka lub sztuka 15 13 15 15

WF 14 15 15 (14)

kolejny 07 07 09 08

kolejny 09 11 11 (05)

kolejny 10 07 (07) (04)

Zakres A 
212 punktów

Zakres Q
388 : 36  40 = 431 punktów

643 punkty (na 900)



Obliczanie oceny maturalnej

Note Note

900 - 823 1,0 570 - 553 2,5

822 - 805 1,1 552 - 535 2,6
804 - 787 1,2 534 - 517 2,7

786 - 769 1,3 516 - 499 2,8

768 - 751 1,4 498 - 481 2,9
750 - 733 1,5 480 - 463 3,0

732 - 715 1,6 462 - 445 3,1

714 - 697 1,7 444 - 427 3,2
696 - 679 1,8 426 - 409 3,3

678 - 661 1,9 408 - 391 3,4

660 - 643 2,0 390 - 373 3,5
642 - 625 2,1 372 - 355 3,6

624 - 607 2,2 354 - 337 3,7

606 - 589 2,3 336 - 319 3,8

588 - 571 2,4 318 - 301 3,9
300 4,0

Punktzahl Punktzahl

643 punkty (na 900)

Ocena: 2,0



Dziękuję bardzo!



Podstawa prawna

 Niemiecka Matura Międzynarodowa - regulamin uzyskania w niemieckich szkołach za 

granicą ogólnego świadectwa dojrzałości do podjęcia studiów wyższych (uchwała 

Konferencji Ministrów Edukacji i Kultury z dnia 11.06.2015 r. w wersji z dnia 03.05.2018 

r.),

 Wytyczne regulaminu uzyskania w niemieckich szkołach za granicą ogólnego 

świadectwa dojrzałości do podjęcia studiów wyższych (uchwała Konferencji Ministrów 

Edukacji i Kultury z dnia 11.06.2015 r. w wersji z dnia 03.05.2018 r.),

 Umowa między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej 

Polskiej o utworzeniu Polsko-Niemieckiej Szkoły Spotkań im. Willy'ego Brandta w 

Warszawie


