
Załącznik 1c Deklaracja absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2007–2009 i nie uzyskał świadectwa dojrzałości oraz 
dla absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005–2009, uzyskał świadectwo dojrzałości i chce podwyższyć wyniki 
egzaminów lub zdać egzaminy z przedmiotów dodatkowych 

 

 
        -      

Pieczęć szkoły lub OKE identyfikator szkoły  (wypełnia szkoła lub OKE) 
 
 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 
 

Deklarację składam do: 
 

 dyrektora ukończonej przeze mnie szkoły 
  

 dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w ........................................., ponieważ ukończona przeze mnie szkoła została zlikwidowana 
 (lub przekształcona)  

 

                                                                                      Przystąpiłem/łam do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w roku        
Nie uzyskałem/łam świadectwa dojrzałości            Uzyskałem/łam świadectwo dojrzałości w roku   

    

 
Dane osobowe 

 

                                 
Nazwisko 

                                 
Imię  Drugie imię 

 

  -   -                          K M 
Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)  Miejsce urodzenia Płeć K/M 

 

                                 
PESEL   Nazwisko rodowe 

Adres do korespondencji 

 
Ulica, numer domu / mieszkania 

  –                  
         Kod pocztowy                            (Poczta)                                                           Miejscowość  Telefon 

 

 

 
Informacje do poprawnego wypełnienia deklaracji 

Absolwent, który nie otrzymał świadectwa dojrzałości – nie zdał egzaminu maturalnego (dotyczy absolwentów 2007- 2009) 
może zadeklarować: 
1. przystąpienie do niezdanych egzaminów obowiązkowych, zmianę poziomów egzaminów z tych przedmiotów lub zmianę przedmiotu na 

inny, jeśli nie zdawał go wcześniej jako przedmiotu dodatkowego. Jeśli absolwent wybierze inny język obcy nowożytny, zdaje go 
w części ustnej i pisemnej z tego samego języka. 

2. poprzednio wybrany temat prezentacji lub nowy z aktualnej szkolnej listy tematów w części ustnej z języka polskiego i języka mniejszości 
narodowej, 

3. podwyższenie wyników zdanych egzaminów obowiązkowych i egzaminów dodatkowych na poziomie nie niższym niż zdawany 
poprzednio (absolwenci klas dwujęzycznych także części zdawanej w języku obcym), 

4. nowe przedmioty dodatkowe (zadawane na zasadach obowiązujących na egzaminie maturalnym w 2012 roku) 
5. przystąpienie w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych. 
nie może zadeklarować  
1. jako obowiązkowego przedmiotu zdawanego wcześniej jako przedmiot dodatkowy 
2. jako dodatkowego przedmiotu zdawanego lub zadeklarowanego jako przedmiot obowiązkowy 

Absolwent, który otrzymał świadectwo dojrzałości – zdał egzamin maturalny 
może zadeklarować: 
1. podwyższenie wyników zdanych egzaminów obowiązkowych i egzaminów dodatkowych na poziomie nie niższym niż zdawany 

poprzednio (absolwenci klas dwujęzycznych także części zdawanej w  języku obcym), z zastrzeżeniem, że absolwenci z lat 2005-2006, 
którzy przystępowali do egzaminu ustnego z języka obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym przystępują do egzaminu bez 
określania poziomu  

2. nowe przedmioty dodatkowe (zadawane na zasadach obowiązujących na egzaminie maturalnym w 2012 roku) 
3. przystąpienie do egzaminu pisemnego i/lub ustnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym**, jeżeli nie zdawał egzaminu 

z języka będącego drugim językiem nauczania. 
4. przystąpienie w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych. 

nie może zadeklarować: 
1. innego (nowego) przedmiotu obowiązkowego, 
2. przystąpienia do egzaminu na poziomie podstawowym, jeśli z tego przedmiotu zdawał egzamin na poziomie rozszerzonym (dotyczy 

także absolwentów z lat 2005–2007, którzy otrzymali świadectwo z wynikiem poniżej 30% punktów z jednego egzaminu obowiązkowego 
– egzamin z tego przedmiotu traktuje się jako zdany). 



Załącznik 1c (strona 2) 

 

1. Deklaruję przystąpienie do egzaminów obowiązkowych z następujących przedmiotów: 

przedmiot 
 

część: 
ustna / 

pisemna 

poziom: 
podstawowy / rozszerzony / 
bez określania poziomu */ 

dwujęzyczny**  

wpisać jedną z możliwości: 
(a) poprzednio nie zdałem/łam egzaminu z tego przedmiotu 
(b) zmieniam wybór, poprzednio nie zdałem/łam egzaminu  
      z przedmiotu (jakiego) .................................. 
(c) chcę podwyższyć wynik egzaminu, poprzednio zdawałem/łam go na poziomie 
       ............................................. 

 
1.1 ....................................  .....................  .......................................  ...................................................................................................................... 
 
1.2 ....................................  .....................  .......................................  ...................................................................................................................... 
 
1.3 ....................................  .....................  .......................................  ..................................................................................................................... 
 
1.4 ....................................  .....................  .......................................  ..................................................................................................................... 
 
1.5 Temat prezentacji z języka polskiego: ............................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................................................................................... 
 
1.6 Temat prezentacji z języka mniejszości narodowej: .......................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................................................................................... 
 
2. Deklaruję przystąpienie do egzaminów dodatkowych z następujących przedmiotów (część ustna dotyczy języków obcych 
nowożytnych, języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego): 

przedmiot część: 
 ustna / pisemna 

poziom 
podstawowy/ rozszerzony/  

bez określania poziomu **/ dwujęzyczny *** 

wpisać jedną z możliwości: 
(a) podwyższam wynik 
(b) deklaruję nowy przedmiot 

 

2.1 ....................................  .....................................   ……….................................……….   ..................................................................................... 
 

2.2 ....................................  .....................................   ……….................................……….   ..................................................................................... 
 

2.3 ....................................  .....................................   ……….................................……….   ..................................................................................... 
 

2.4 ....................................  .....................................   ……….................................……….   ..................................................................................... 
 

2.5 ....................................  .....................................   ……….................................……….   ..................................................................................... 
 

2.6 ....................................  .....................................   ……….................................……….   ..................................................................................... 
 

2.7 ................................................................................................... część ustna. Temat prezentacji:...............................................................  
język mniejszości narodowej / etnicznej / język regionalny  

...................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
 
3. Do egzaminu z informatyki deklaruję: środowisko komputerowe ............................................................................................................... 
 

programy użytkowe ...................................................................... język programowania ......................................................................................... 

4. Deklaruję przystąpienie do rozwiązywania dodatkowych zadań w języku obcym będącym drugim językiem nauczania 
(jakim) ................................... z następujących przedmiotów: ................................................................................................... 

5. Deklaruję zdawanie w języku mniejszości narodowej (jakim) .................................................................................................  
następujących przedmiotów: ...................................................................................................................................................... 

 
Składam deklarację wstępną (do 30 września 2011 r.) 
 

............................................................... ............................................. .......................................................................................... 
Miejscowość, data Podpis składającego deklarację Data, podpis i pieczęć przyjmującego deklarację 

 

Jeśli zdający złożył wyłącznie deklarację wstępną, staje się ona deklaracją ostateczną z dniem 8 lutego 2012 r.  
 
Składam deklarację ostateczną (w terminie do 7 lutego 2012 r. do dyrektora szkoły macierzystej, a w przypadku zlikwidowania lub przekształcenia 
szkoły albo w przypadku ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych – do 31 grudnia 2011 r. – do dyrektora OKE) 

 Wprowadziłem/łam zmiany w deklaracji w następujących punktach .................................. Każda zmiana jest potwierdzona moim podpisem. 
  

 Nie wprowadziłem/łam zmian 
 

............................................................... ................................................... .......................................................................................... 
Miejscowość, data Podpis składającego deklarację Data, podpis i pieczęć przyjmującego deklarację 

 Do deklaracji dołączam wniosek o dostosowanie warunków egzaminu  
 

 

Wyrażam zgodę      / Nie wyrażam zgody      na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem 
rekrutacji na studia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, poz. 883 z późn. zm.).  

 

............................................................... 
 
 

............................................. 
 
 

.............................................................................................. 

Miejscowość Data Podpis składającego deklarację 
 *  egzamin bez określania poziomu tylko dla absolwentów 2005-2006 poprawiających wynik egzaminu ustnego z języka obcego 
** egzamin bez określania poziomu tylko dla absolwentów 2005-2006 poprawiających wynik egzaminu ustnego z języka obcego oraz absolwentów 2005-2009 wybierających nowy język obcy 

jako przedmiot dodatkowy 
*** poziom dwujęzyczny tylko dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych 


	         Kod pocztowy                            (Poczta)                                                           Miejscowość 
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