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EGZAMIN MATURALNY W STAREJ FORMULE 
 
1. Ka dy zdaj cy powinien mie  na egzaminie z ka dego przedmiotu ugopis (lub pióro) z czarnym 

tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwi za  (odpowiedzi).7 Rysunki – je eli 
trzeba je wykona  – zdaj cy wykonuj  d ugopisem. Nie wykonuje si  rysunków o ówkiem. 
 

2. Pozosta e materia y i przybory pomocnicze wed ug przedmiotów egzaminacyjnych: 
 

Przedmiot Przybory i materia y pomocnicze Obowi zkowo 
/ fakultatywnie Zapewnia* 

biologia linijka fakultatywnie zdaj cy lub szko a 

chemia 

linijka fakultatywnie zdaj cy lub szko a 
kalkulator prosty** obowi zkowo zdaj cy lub szko a 
Karta wybranych tablic 
chemicznych obowi zkowo szko a 

fizyka 
i astronomia 

linijka fakultatywnie zdaj cy lub szko a 
kalkulator prosty** obowi zkowo zdaj cy lub szko a 
Karta wybranych wzorów i sta ych 
fizycznych obowi zkowo szko a 

geografia 
linijka obowi zkowo zdaj cy lub szko a 
kalkulator prosty** obowi zkowo zdaj cy lub szko a 
lupa fakultatywnie zdaj cy lub szko a 

historia lupa fakultatywnie zdaj cy lub szko a 
historia sztuki lupa fakultatywnie zdaj cy lub szko a 

historia muzyki 
odtwarzacz p yt CD z kompletem 
zapasowych baterii i uchawkami obowi zkowo zdaj cy lub szko a 

lupa fakultatywnie zdaj cy lub szko a 
informatyka kalkulator prosty** obowi zkowo zdaj cy lub szko a 

zyk polski 
ownik ortograficzny, s ownik 

poprawnej polszczyzny – nie mniej 
ni  1 na 25 osób 

obowi zkowo szko a 

zyk bia oruski 
ownik j zykowy (jedno- albo 

dwuj zyczny) – nie mniej ni  1 na 
25 osób 

obowi zkowo szko a 

zyk litewski 
ownik j zykowy (jedno- albo 

dwuj zyczny) – nie mniej ni  1 na 
25 osób 

obowi zkowo szko a 

zyk ukrai ski 
ownik j zykowy (jedno- albo 

dwuj zyczny) – nie mniej ni  1 na 
25 osób 

obowi zkowo szko a 

zyk kaszubski 

ownik ortograficzny j zyka 
polskiego, s ownik poprawnej 
polszczyzny, s ownik zyka 
kaszubskiego – nie mniej ni  1 na 
25 osób 

obowi zkowo szko a 

zyk emkowski 

ownik ortograficzny j zyka 
polskiego, s ownik poprawnej 
polszczyzny, ownik polsko-
emkowski i emkowsko-polski – 

nie mniej ni  1 na 25 osób 

obowi zkowo szko a 

                                            
7 Niedozwolone jest korzystanie z d ugopisów zmazywalnych / cieralnych. 
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zyk aci ski 
i kultura antyczna 

ownik aci sko-polski – dla 
ka dego zdaj cego; atlas 
historyczny – nie mniej ni  1 na 25 
osób 

obowi zkowo szko a 

matematyka 

linijka obowi zkowo zdaj cy lub szko a 
cyrkiel obowi zkowo zdaj cy lub szko a 
kalkulator prosty** obowi zkowo zdaj cy lub szko a 
Wybrane wzory matematyczne obowi zkowo szko a 

* Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego (dyrektor szko y) informuje zdaj cych, czy dane przybory i materia y 
pomocnicze zapewnia szko a, czy ka dy zdaj cy przynosi w asne. 
** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umo liwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mno enia, 
dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 
 

3. Z dodatkowych materia ów oraz przyborów pomocniczych mog  korzysta  zdaj cy, którym 
dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego. Zdaj cy korzystaj  ze sprz tu, 
którego u ywali w procesie dydaktycznym. 
 

Uprawnieni do 
dostosowania Przybory i materia y pomocnicze Obowi zkowo 

/ fakultatywnie Zapewnia* 

osoby 
nies ysz ce 

ownik j zyka polskiego, s ownik 
wyrazów obcych, s ownik wyrazów 
bliskoznacznych – nie mniej ni  1 na 25 
osób 

obowi zkowo szko a 

osoby 
abos ysz ce 

odtwarzacz p yt CD ze s uchawkami 
w przypadku egzaminu z j zyka obcego 
nowo ytnego (je eli dostosowanie takie 
zosta o przyznane) 

obowi zkowo zdaj cy lub 
szko a 

osoby 
niewidome 
i abowidz ce 

sprz t i oprogramowanie specjalistyczne 
(odpowiednie do ustalonego dla danego 
zdaj cego dostosowania warunków 
przeprowadzania egzaminu) 

obowi zkowo szko a 

osoby 
abowidz ce 

przybory optyczne, z których zdaj cy 
korzysta na co dzie  fakultatywnie zdaj cy 

osoby, o których 
mowa w art. 165 
ust. 2 ustawy 
z dnia14 grudnia 
2016 r. Prawo 

wiatowe8 
(cudzoziemcy)  

ownik dwuj zyczny (polsko-
obcoj zyczny i obcoj zyczno-polski) 
w wersji papierowej lub elektronicznej 
(z wyj tkiem egzaminu z zyków 
mniejszo ci narodowych, j zyka 
mniejszo ci etnicznej, j zyka regionalnego 
i zyków obcych nowo ytnych) 

fakultatywnie zdaj cy lub 
szko a 

wszyscy 
uprawnieni do 
dostosowania 

komputer lub komputer ze 
specjalistycznym oprogramowaniem, je eli 
takie dostosowanie zosta o przyznane 

obowi zkowo szko a 

* Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego (dyrektor szko y) informuje zdaj cych, czy dane przybory i materia y 
pomocnicze zapewnia szko a, czy ka dy zdaj cy przynosi w asne. 

 
4. Osoby z chorobami przewlek ymi, chore lub niesprawne czasowo mog  korzysta  z zaleconego 

przez lekarza sprz tu medycznego i leków koniecznych ze wzgl du na chorob . 
 

                                            
8 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 996, ze zm. 


