
Зовнішнє незалежне оцінювання (Egzamin maturalny)  
 

УВАГА! 

Випускники 4-річного технікуму на базі гімназії складають у 2023 році ЗНО 
за ФОРМУЛОЮ 2015 

Випускники 5-річного технікуму на базі початкової школи складають у 2024 
році ЗНО за ФОРМУЛОЮ 2023  

Випускник, приступаючи до ЗНО, обов’язково здає: 

- в усній частині – іспити, для яких не визначається рівень, з наступних 
предметів:  

 польська мова  
 сучасна іноземна мова, обрана з наступних мов: англійська, французька, 

іспанська, німецька, російська та італійська  
 мова національної меншини, якщо він був учнем/є випускником школи 

або відділення з мовою навчання даної національної меншини, 
учень/випускник школи або відділення з вивченням мови даної 
національної меншини не може обрати мову даної національної меншини 
на ЗНО зі сучасної іноземної мови як обов’язкового предмета,  

- у письмовій частині  

– іспити на базовому рівні з наступних предметів:  

 польська мова  
 математика  
 сучасна іноземна мова (та сама мова, яку він здає в усній частині)  
 мова національної меншини, якщо він був учнем/є випускником школи 

або відділення з мовою навчання даної національної меншини, 
учень/випускник школи або відділення з вивченням мови даної 
національної меншини не може обрати мову даної національної меншини 
на ЗНО зі сучасної іноземної мови як обов’язкового предмета,  

- один іспит з додаткового предмета на розширеному рівні або – у випадку 
сучасної іноземної мови – на розширеному або двомовному рівні. Вибір 
здійснюється з таких предметів:  

 біологія  
 хімія  
 філософія  
 фізика  
 географія  
 історія  
 історія музики  
 історія мистецтва  
 інформатика  
 латинська мова та антична культура  



 мова етнічної меншини (лемківська мова) 
 мова національної меншини (на вибір: білоруська, литовська, німецька, 

українська) м. сучасна іноземна мова (на вибір: англійська, французька, 
іспанська, німецька, російська, італійська) н. польська мова  

 регіональна мова (кашубська мова)  
 математика  
 суспільствознавство.  

Крім того, учень/випускник може скласти у даному році ЗНО з не більше ніж 
п’яти додаткових предметів, вибраних з-поміж решти додаткових предметів на 
розширеному рівні, а у випадку сучасних іноземних мов – на розширеному 
або двомовному рівні.  
 

Особи, які мають диплом про професійну освіту або диплом, який 
підтверджує професійну кваліфікацію, можуть не складати іспит з 1 
предмета на розширеному рівні. 


