
Załącznik 1b  Deklaracja absolwenta, który przystąpił po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2009/2010 
 

 

        -  
    

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

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 
 

Deklarację składam do: 
     

 dyrektora macierzystej szkoły 
  

 dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w .........................................................., ponieważ:  

ukończona przeze mnie szkoła została zlikwidowana (przekształcona)      
 

 

rok uzyskania świadectwa dojrzałości 
    

 

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  
może zdeklarować: 
1. wyłącznie przystąpienie do niezdanych egzaminów obowiązkowych 
2. zmianę niezdanego obowiązkowego języka obcego na inny język, jeśli nie zdawał tego języka jako przedmiotu dodatkowego na poziomie 

podstawowym  (egzamin z języka obcego jest zdawany w części ustnej i pisemnej zawsze z tego samego języka) 
3. poprzednio wybrany temat prezentacji lub inny z aktualnej szkolnej listy tematów, jeśli nie zdał egzaminu ustnego z języka polskiego lub języka 

mniejszości narodowej  
 

nie może zadeklarować 
1. podwyższania wyników egzaminów ze zdanych przedmiotów obowiązkowych i zdawanych przedmiotów dodatkowych 
2. przystąpienia do egzaminów z przedmiotów dodatkowych  
 
Absolwent, który otrzymał świadectwo dojrzałości – zdał egzamin maturalny 
może zadeklarować: 
1. podwyższanie wyników egzaminów na poziomie nie niższym niż zdawany poprzednio 
2. przystąpienie do egzaminów z przedmiotów dodatkowych (nie więcej niż sześciu) na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 
 

 
Część I – dla absolwentów, którzy nie zdali egzaminu maturalnego, nie otrzymali świadectwa dojrzałości 
 

Deklaruję przystąpienie do egzaminów obowiązkowych z następujących przedmiotów: 

przedmiot część: 
ustna / pisemna 

poziom: 
podstawowy / dwujęzyczny / 

 bez poziomu 

wpisać jedną z możliwości: 
(a) poprzednio nie zdałem/łam egzaminu z tego przedmiotu 
(b) zmieniam język 

 

1.1 ....................................  .....................  .......................................  ...................................................................................................................... 
 

1.2 ....................................  .....................  .......................................  ...................................................................................................................... 
 

1.3 ....................................  .....................  .......................................  ..................................................................................................................... 
 

1.4 ....................................  .....................  .......................................  ..................................................................................................................... 
 

1.5 Temat prezentacji z języka polskiego: ............................................................................................................................................................... 
 

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

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

1.6 Temat prezentacji z języka mniejszości narodowej: .......................................................................................................................................... 
 

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

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

 
 
 



 

Część II – dla absolwentów, którzy zdali egzamin maturalny i otrzymali świadectwo dojrzałości 
 

1. Deklaruję przystąpienie do podwyższenia wyników egzaminów obowiązkowych z następujących przedmiotów: 

przedmiot część: 
ustna / pisemna 

poziom: 
podstawowy / dwujęzyczny / bez poziomu 

 

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: 

przedmiot część ustna / pisemna poziom 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 etnicznej / język regionalny – język kaszubski 

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

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

 

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 2010 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 2011 r.  
 

Składam deklarację ostateczną (w szkole macierzystej do 7 lutego 2011 r., w OKE do 31 grudnia 2010 r.) 

 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.  
 

............................................................... ............................................. .............................................................................................. 
Miejscowość Data Podpis składającego deklarację 

 


