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1. Opis egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym 

 
1.1. Zakres wiadomo ci i umiej tno ci sprawdzanych na egzaminie 

Egzamin maturalny z chemii sprawdza, w jakim stopniu absolwent spe nia wymagania  
z zakresu tego przedmiotu okre lone w podstawie programowej kszta cenia ogólnego  
dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Zadania w arkuszu 
egzaminacyjnym mog  równie  odnosi  si  do wymaga  przypisanych do etapów 
wcze niejszych, tj. etapu III (gimnazjum). 
 
Podstawa programowa dzieli wymagania na ogólne i szczegó owe. Wymagania ogólne – jako 
syntetyczne uj cie nadrz dnych celów kszta cenia – informuj , jak rozumie  
podporz dkowane im wymagania szczegó owe, które odwo uj  si  do ci le okre lonych 
wiadomo ci i umiej tno ci.  
 
W szczególno ci, zadania w arkuszu maturalnym z chemii na poziomie rozszerzonym maj   
na celu sprawdzenie: 
 umiej tno ci rozumowania, argumentowania i wnioskowania, 
 umiej tno ci wykorzystywania informacji z ró norodnych róde , 
 umiej tno ci projektowania do wiadcze  chemicznych i interpretowania wyników, 
 umiej tno ci wykorzystywania narz dzi matematycznych do opisu i analizy zjawisk  

i procesów. 
 
1.2. Ogólne informacje o egzaminie maturalnym z chemii od roku szkolnego 2014/2015 

Od roku szkolnego 2014/20151 egzamin maturalny z chemii mo e by  zdawany wy cznie 
jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma form  pisemn  i trwa 
180 minut. Do egzaminu z chemii mo e przyst pi  ka dy absolwent, niezale nie od typu 
szko y, do której ucz szcza , oraz od przedmiotów, których uczy  si  w szkole w zakresie 
rozszerzonym. W czasie trwania egzaminu zdaj cy mo e korzysta  z Karty wybranych 

wzorów i sta ych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki, linijki 
oraz z kalkulatora prostego.  
 
Wyniki cz ci pisemnej egzaminu maturalnego s  wyra ane w procentach i na skali 
centylowej (por. punkt G. „Ocenianie i wyniki egzaminu” w CZ CI OGÓLNEJ Informatora  

o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015). Wyniki uzyskane w cz ci pisemnej 
egzaminu maturalnego z chemii – podobnie jak z innych przedmiotów dodatkowych  
– nie maj  wp ywu na zdanie egzaminu maturalnego2.  

                                                 
1 W przypadku absolwentów techników – od roku szkolnego 2015/2016. 
2 Z wyj tkiem sytuacji, kiedy egzamin z chemii zosta  zadeklarowany przez zdaj cego jako jedyny przedmiot 
dodatkowy, po czym zdaj cy nie przyst pi  do tego egzaminu lub egzamin ten zosta  mu uniewa niony. 
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1.3. Arkusz egzaminacyjny z chemii na poziomie rozszerzonym 

Arkusz egzaminacyjny z chemii b dzie zawiera  oko o 45 zada . Przy numerze ka dego 
zadania podana b dzie maksymalna liczba punktów, któr  mo na uzyska  za poprawne  
jego rozwi zanie. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym: 
 b d  dobrane w taki sposób, aby reprezentowa y ró norodne wymagania ogólne  

i szczegó owe z podstawy programowej, 
 b d  sprawdza y przede wszystkim umiej tno ci z o one, w tym umiej tno  my lenia 

naukowego, projektowania do wiadcze  i analizy wyników, 
 b d  zró nicowane pod wzgl dem sprawdzanych wiadomo ci i umiej tno ci, poziomu 

trudno ci, a tak e sposobu udzielania odpowiedzi, 
 b d  mia y form  zamkni t  lub otwart . W zadaniach zamkni tych, np. wielokrotnego 

wyboru, prawda/fa sz, na dobieranie, zdaj cy wybiera jedn  z podanych opcji odpowiedzi, 
natomiast w zadaniach otwartych – zdaj cy samodzielnie formu uje odpowied  zwi zan  
na przyk ad z podaniem wzorów chemicznych, równa  reakcji chemicznych, oblicze , 
wypowiedzi s ownych; w arkuszu b d  przewa a y zadania otwarte, 

 b d  wyst powa y pojedynczo lub w wi zkach tematycznych, 
 b d  odnosi y si  do ró norodnych materia ów ród owych zamieszczonych w arkuszu,  

np. przedstawionych wykresów, rysunków, tabel, schematów itp. 
 
 
W poleceniu do ka dego zadania wyst puje co najmniej jeden czasownik wskazuj cy 
czynno , jak  powinien wykona  zdaj cy, aby poprawnie rozwi za  dane zadanie.  
W przypadku zada  zamkni tych b d  to najcz ciej czasowniki takie jak „wybierz”, 
„podkre l”, „zaznacz”. W przypadku zada  otwartych – katalog czasowników jest du o 
szerszy, a precyzyjne ich zrozumienie warunkuje poprawn  realizacj  polecenia. 
 
1.4. Ocenianie odpowiedzi zdaj cych 

Odpowiedzi udzielone przez zdaj cego s  oceniane przez egzaminatorów zgodnie  
ze schematem punktowania okre lonym dla ka dego zadania. W przypadku zada  
zamkni tych zdaj cy mo e otrzyma  1 punkt, je eli udzieli poprawnej odpowiedzi,  
lub 0 punktów, je eli udzieli odpowiedzi b dnej lub nie udzieli jej wcale. W przypadku 
zada  otwartych skala oceniania mo e by  bardziej rozbudowana, np. od 0 do 5 punktów.  
Za odpowied  egzaminator mo e przyzna  wy cznie pe ne punkty (nie przyznaje si  
po ówek punktu).  
 
Dokonuj c oceny odpowiedzi udzielonej przez zdaj cego w zadaniu otwartym, egzaminator 
odwo uje si  do przyk adowego rozwi zania opracowanego przez zespó  ekspertów 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okr gowych komisji egzaminacyjnych oraz 
konsultantów akademickich. Rozwi zanie to okre la wy cznie zakres merytoryczny 
odpowiedzi i nie jest cis ym wzorcem oczekiwanego sformu owania (za wyj tkiem nazw 
pierwiastków i zwi zków chemicznych, symboli i wzorów zwi zków chemicznych). Ka da 
merytorycznie poprawna odpowied , spe niaj ca warunki zadania, zostanie oceniona 
pozytywnie. 
 
Ocena odpowiedzi zdaj cego w zadaniach otwartych zale y od tego, jak istotnego post pu 
dokona  zdaj cy, i w jakim stopniu pokona  zasadnicze trudno ci na drodze do ca kowitego 
rozwi zania zadania b d  udzielenia w pe ni poprawnej odpowiedzi, np. poprawnie powi za  
dane z szukan  w zadaniach rachunkowych lub prawid owo dobra  odczynniki w zadaniach 
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do wiadczalnych. Schemat punktowania uzale niony jest od maksymalnej liczby punktów, 
jak  mo na uzyska  za rozwi zanie danego zadania. 
 

SZCZEGÓ OWE ZASADY OCENIANIA ODPOWIEDZI UDZIELONYCH PRZEZ ZDAJ CYCH  
W ZADANIACH OTWARTYCH 
 
1. Zdaj cy otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwi zania, precyzyjnie odpowiadaj ce 

poleceniom zawartym w zadaniach. 
2. Gdy do jednego polecenia zdaj cy podaje kilka odpowiedzi (z których jedna jest 

prawid owa, inne nieprawid owe), to nie otrzymuje punktów za adn  z nich. 
3. Rozwi zanie zadania otrzymane na podstawie b dnego merytorycznie za o enia, uznaje 

si  w ca o ci za niepoprawne. 
4. Rozwi zania zada  do wiadczalnych (spostrze enia i wnioski) oceniane s  wy cznie 

wtedy, gdy projekt do wiadczenia jest poprawny, czyli np. prawid owo zosta y dobrane 
odczynniki. 

5. W rozwi zaniach zada  rachunkowych oceniane s : metoda (przedstawiony tok 
rozumowania), wykonanie oblicze  i podanie wyniku z jednostk  i odpowiedni  
dok adno ci . 

6. Wynik liczbowy wielko ci mianowanej podany bez jednostek lub z niepoprawnym  
ich zapisem jest b dny. 

7. Je eli zamieszczone w odpowiedzi informacje (równie  dodatkowe, które nie wynikaj   
z tre ci polecenia) wiadcz  o zasadniczych brakach w rozumieniu omawianego 
zagadnienia i zaprzeczaj  udzielonej prawid owej odpowiedzi, to za odpowied  tak  
zdaj cy otrzyma 0 punktów. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


