
Jak poprawnie wypełnić deklarację maturalną ??? 

 

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2021/2022 przystąpią po raz pierwszy do egzaminu 

maturalnego wypełniają DEKLARACJĘ A (załącznik 1a). 

Deklarację wypełniamy DRUKOWANYMI LITERAMI, czytelnym charakterem pisma. 

 

Cześć A. (dane osobowe) 

1. Numer PESEL 

2. Nazwisko  

3. Nazwisko rodowe – pomijamy 

4. Imię, imiona 

5. Płeć – w odpowiedniej rubryce stawiamy „X” 

6. Data urodzenia 

 

Część B. (dane kontaktowe) 

1. Ulica 

2. Numer domu 

3. Numer lokalu 

4. Kod pocztowy 

5. Miejscowość  

6. Numer telefonu (jest obowiązkowy !!!) 

7. Adres e-mail (jest obowiązkowy !!!) 

 

Część C. (informacja o wcześniejszych przystąpieniach do egzaminu) 

Pomijamy - tą część wypełniają absolwenci z poprzednich lat. 

 

Część D. (egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych) 

1. Zaznaczamy kwadrat NIE  „X” 

2. Zaznacz kwadrat NIE  „X” 

3. Zaznaczamy kwadrat TAK  „X”  

przy języku polskim 

przy matematyce 

przy języku obcym, w miejscu wykropkowanym ……… wpisujemy wybrany język obcy 

język mniejszości narodowej – NIE WYPEŁNIAMY 



Część E. (egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych) 

1. W tabeli deklarujemy obowiązkowo co najmniej 1 egzamin dodatkowy.  

Maksymalnie można zadeklarować 5 egzaminów. 

W kolumnie „przedmiot” wpisujemy wybrany przedmiot. 

W kolumnie „poziom egzaminu” wpisujemy rozszerzony  

(ewentualnie dwujęzyczny w przypadku wyboru języka obcego nowożytnego). 

2. NIE WYPEŁNIAMY (dotyczy szkół kształcących w zawodzie). 

3. NIE WYPEŁNIAMY (dotyczy szkół kształcących w zawodzie). 

 

Cześć F. (informacje dodatkowe o egzaminach wybranych w przedmiotów 

dodatkowych. 

 

1. Wypełniają uczniowie, którzy w części F. zadeklarowali przystąpienie do egzaminu 

maturalnego z informatyki. 

Należy uzupełnić informacje: 

 

wybrany system operacyjny - (WINDOWS lub Linux) 

 

program użytkowy - Microsoft Office 2003 lub nowszy (w tym Word, Excel, Access i MySQL         

5.7 lub nowszy) lub  

Open Office / Apache Open Office w wersji 4.1 lub nowszej bądź Libre 

Office w wersji 5.3 lub nowszej. 

język programowania – Pascal 

   C/C++ 

   Java 

   Python 

 

2. NIE WYPEŁNIAMY. 

3. NIE WYPEŁNIAMY. 

4. NIE WYPEŁNIAMY. 

 

 

 



Część G. (część ustna egzaminu maturalnego). 

NIE WYPEŁNIAMY !!!  

Wyjątek to osoby, które ubiegają się o przyjęcia na studia za granicą, gdzie wtoku rekrutacji 

taki egzamin jest wymagany. 

Po zadeklarowaniu chęci przystąpienia do egzaminu ustnego, uczeń będzie zobowiązany do 

dostarczenia dokumentu potwierdzającego wymagania rekrutacyjne.  

 

Część H. (oświadczenia) 

1. Zaznaczamy TAK  „X” 

2. Zaznaczamy TAK „X” 

3. NIE WYPEŁNIAMY – dotyczy absolwentów z poprzednich lat 

4. Wypełnia uczeń, który zamierza złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu  

w warunkach lub formie dostosowanej do jego niepełnosprawności (uczeń, który 

posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego). 

5. NIE WYPEŁNIAMY !!! (ten punkt, zostanie zrealizowany w późniejszym terminie) 

 

Część I. (załączniki) 

1. NIE WYPEŁNIAMY. 

2. NIE WYPEŁNIAMY. 

3. Zaznaczają tylko uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

4. Zaznaczają tylko uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie nauczania 

indywidualnego, opinię w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się 

(dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia), zaświadczenie lekarskie  

o chorobie przewlekłej. 

 

WYPEŁNIAMY   WYPEŁNIAMY  NIE WYPEŁNIAMY 

………………………….. ………………………………… ……………………………… 
miejscowość, data  podpis składającego deklarację  podpis przyjmującego deklarację 


