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1. PODSTAWY PRAWNE 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 
zosta a opracowana zgodnie z:  

1. ustaw  z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.), 
zwan  dalej „ustaw ”  

2. rozporz dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegó owych 
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 
2016 r. poz. 2223, ze zm.), zwanym dalej „rozporz dzeniem”  

3. rozporz dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wiadectw, 
dyplomów pa stwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170, ze zm.)  

4. ustaw  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)  
5. informatorami o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, opublikowanymi na stronie 

internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  
6. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 wrze nia 2017 r. w sprawie 

szczegó owych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego 
wroku szkolnym 2017/2018, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem o dostosowaniach”  

7. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 
harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku, 
opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej 
„komunikatem o harmonogramie”  

8. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 wrze nia 2017 r. w sprawie 
materia ów i przyborów pomocniczych, z których mog  korzysta  zdaj cy na egzaminie 
gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 roku, opublikowanym na stronie internetowej 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem o przyborach”  

9. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 wrze nia 2017 r. w sprawie listy 
systemów operacyjnych, programów u ytkowych oraz j zyków programowania w przypadku 
egzaminu maturalnego z informatyki w 2018 r., zwanym dalej „komunikatem o egzaminie z 
informatyki”  

10. wykazem olimpiad, o którym mowa w Komunikacie Ministra Edukacji Narodowej z 9 czerwca 2016 r. 
w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów 
obj tych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a tak e turniejów lub olimpiad 
tematycznych zwi zanych z wybranym przedmiotem lub dziedzin  wiedzy (aktualizacja z 30 wrze nia 
2016 r.), zwanym dalej „wykazem olimpiad”, dost pnym w sekcji „Komunikaty” na stronie 
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty.  

11. rozporz dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegó owych 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s uchaczy w szko ach 
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843, ze zm.).  

2. CHARAKTERYSTYKA EGZAMINU MATURALNEGO 

2.1. INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM DLA ZDAJ CYCH, KTÓRZY PRZYST PI  DO 
EGZAMINU MATURALNEGO PO RAZ PIERWSZY, W TYM DLA OSÓB, KTÓRE POSIADAJ  

WIADECTWO LUB INNY DOKUMENT WYDANY ZA GRANIC   
1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymaga  okre lonych w podstawie 

programowej kszta cenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spe nia te 
wymagania.  

2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ci gu roku, w okresie od maja do 
wrze nia, w terminach g ównym, dodatkowym i poprawkowym, okre lonych w komunikacie 
o harmonogramie.  

3. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowi zkowych oraz przedmiotów 
dodatkowych i sk ada si  z cz ci ustnej oraz z cz ci pisemnej.  

4. Egzamin maturalny w cz ci pisemnej z przedmiotów obowi zkowych jest przeprowadzany 
na poziomie podstawowym i obejmuje wymagania okre lone w podstawie programowej 
kszta cenia ogólnego dla zakresu podstawowego. Dla egzaminu maturalnego w cz ci ustnej z 
przedmiotów obowi zkowych nie okre la si  poziomu egzaminu.  

5. Egzamin maturalny w cz ci pisemnej z przedmiotów dodatkowych – z wyj tkiem j zyków 
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obcych nowo ytnych (por. pkt 2.1.6.) – jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i 
obejmuje wymagania okre lone w podstawie programowej kszta cenia ogólnego dla zakresu 
podstawowego i rozszerzonego. Dla egzaminu maturalnego w cz ci ustnej z przedmiotów 
dodatkowych nie okre la si  poziomu egzaminu (za wyj tkiem j zyków obcych nowo ytnych 
– por. pkt 2.1.11.).  

6. Egzamin maturalny w cz ci pisemnej z j zyka obcego nowo ytnego jako przedmiotu 
dodatkowego jest przeprowadzany na poziomie:  

1. rozszerzonym i obejmuje wymagania okre lone w podstawie programowej kszta cenia 
ogólnego dla  

zakresu podstawowego i rozszerzonego albo  
2. dwuj zycznym i obejmuje wymagania okre lone w podstawie programowej 

kszta cenia ogólnego  
dla oddzia ów dwuj zycznych.  

7. Absolwent, przyst puj c do egzaminu maturalnego, zdaje obowi zkowo:  
7.1. w cz ci ustnej – egzaminy, dla których nie okre la si  poziomu, z nast puj cych 
przedmiotów: a. j zyk polski  

2. zyk obcy nowo ytny wybrany spo ród j zyków: angielskiego, francuskiego, 
hiszpa skiego, niemieckiego, rosyjskiego i w oskiego  

3. zyk mniejszo ci narodowej, je eli by  uczniem/jest absolwentem szko y lub oddzia u 
z j zykiem nauczania danej mniejszo ci narodowej; ucze /absolwent szko y lub 
oddzia u z nauczaniem j zyka danej mniejszo ci narodowej nie mo e wybra  j zyka 
danej mniejszo ci narodowej na egzaminie maturalnym zj zyka obcego nowo ytnego 
jako przedmiotu obowi zkowego;  

7.2. w cz ci pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z nast puj cych przedmiotów:  
a. j zyk polski  
b. matematyka  
c. j zyk obcy nowo ytny (ten sam, który zdaje w cz ci ustnej)  
d. j zyk mniejszo ci narodowej, je eli by  uczniem/jest absolwentem szko y lub oddzia u z j zykiem 
nauczania danej mniejszo ci narodowej; ucze /absolwent szko y lub oddzia u z nauczaniem j zyka 
danej mniejszo ci narodowej nie mo e wybra  j zyka danej mniejszo ci narodowej na egzaminie 
maturalnym zj zyka obcego nowo ytnego jako przedmiotu obowi zkowego;  
7.3. w cz ci pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub 
– w przypadku j zyka obcego nowo ytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwuj zycznym. 
Wyboru dokonuje spo ród nast puj cych przedmiotów:  
a. biologia  
b. chemia  
c. filozofia  
d. fizyka  
e. geografia  
f. historia  
g. historia muzyki  
h. historia sztuki  
i. informatyka  
j. j zyk aci ski i kultura antyczna  
k. j zyk mniejszo ci etnicznej (j zyk emkowski)  
l. j zyk mniejszo ci narodowej (wybór spo ród nast puj cych j zyków: bia oruski, litewski, 
niemiecki, ukrai ski)  
m. j zyk obcy nowo ytny (wybór spo ród nast puj cych j zyków: angielski, francuski, hiszpa ski, 
niemiecki, rosyjski, w oski)  
n. j zyk polski 
o. j zyk regionalny (j zyk kaszubski) p. matematyka 
q. wiedza o spo ecze stwie  
8. Ucze /absolwent mo e ponadto przyst pi  w danym roku do egzaminu maturalnego z nie wi cej 
ni  pi ciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spo ród pozosta ych przedmiotów 
dodatkowych wymienionych w pkt 2.1.7.3., na poziomie rozszerzonym, a w przypadku j zyków 
obcych nowo ytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwuj zycznym.  
9. W przypadku gdy ucze /absolwent wybra  na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy 
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zyk polski, zdaje ten przedmiot tylko w cz ci pisemnej.  
10. Egzamin maturalny z j zyka obcego nowo ytnego, z j zyka mniejszo ci narodowej, j zyka 

mniejszo ci etnicznej lub j zyka regionalnego, jako przedmiotu dodatkowego, mo e by  
zdawany tylko w cz ci pisemnej albo w cz ci pisemnej i w cz ci ustnej z tego samego 

zyka.  
11. W przypadku gdy ucze /absolwent szko y lub oddzia u z j zykiem nauczania mniejszo ci 

narodowej wybra  jako przedmiot dodatkowy ten sam j zyk mniejszo ci narodowej, który 
zdaje jako obowi zkowy, przyst puje do egzaminu z tego j zyka wy cznie w cz ci 
pisemnej.  

12. Uczniowie/absolwenci szkó  lub oddzia ów z j zykiem nauczania mniejszo ci narodowej, 
mniejszo ci etnicznej lub z j zykiem regionalnym, w których zaj cia s  prowadzone w tych 

zykach, mog  zdawa  na egzaminie maturalnym przedmioty w j zyku polskim lub – z 
wyj tkiem j zyka polskiego oraz tre ci dotycz cych historii Polski i geografii Polski – w 

zyku danej mniejszo ci narodowej, mniejszo ci etnicznej lub w j zyku regionalnym.  
13. Uczniowie/absolwenci szkó  lub oddzia ów dwuj zycznych na egzaminie maturalnym z 

przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia i historia, nauczanych w 
zyku obcym b cym drugim j zykiem nauczania, rozwi zuj  w j zyku polskim zadania 

egzaminacyjne przygotowane dla zdaj cych egzamin maturalny w j zyku polskim oraz mog  
rozwi za  w j zyku obcym b cym drugim j zykiem nauczania dodatkowe zadania 
egzaminacyjne przygotowane w tym j zyku.  

14. Dodatkowe zadania egzaminacyjne w j zyku obcym b cym drugim j zykiem nauczania s  
przygotowywane:  

a. z matematyki – w odniesieniu do wymaga  z zakresu podstawowego  
z biologii, chemii, fizyki, geografii i historii – w odniesieniu do wymaga  z zakresu 
podstawowego i rozszerzonego.  

15. Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zale ny od typu szko y, do 
której ucz szcza ucze /ucz szcza  absolwent, ani od przedmiotów, których uczy si  / uczy  
si  w tej szkole.  

16. Ucze /absolwent sk ada odpowiednio deklaracj  1a albo 1b (por. sekcja 3.3.) (za cznik 1a 
albo 1b).  

2.2. INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓ  PONADGIMNAZJALNYCH I ARTYSTYCZNYCH 
Z ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 I 2016/2017 ORAZ ABSOLWENTÓW LO Z ROKU 
SZKOLNEGO 2014/2015, DEKLARUJ CYCH PONOWNE PRZYST PIENIE DO EGZAMINU 
MATURALNEGO  

1. Absolwent, który nie zda  egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów 
obowi zkowych w cz ci ustnej lub w cz ci pisemnej, mo e przyst pi  ponownie do cz ci 
ustnej lub cz ci pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów, 
zgodnie z przepisami obowi zuj cymi w roku, w którym przyst powa  do egzaminu 
maturalnego po raz pierwszy, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licz c od 
pa dziernika roku, w którym absolwent przyst pi  do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.  

2. Absolwent, który nie przyst pi  do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu 
dodatkowego w cz ci pisemnej albo któremu ten egzamin zosta  uniewa niony i nie otrzyma  
wiadectwa dojrza ci, mo e przyst pi  ponownie do egzaminu maturalnego z przedmiotu 

dodatkowego, zgodnie z przepisami obowi zuj cymi w roku, w którym ponownie przyst puje 
do egzaminu maturalnego, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licz c od 
pa dziernika roku, w którym absolwent przyst pi  do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.  

3. Absolwent, o którym mowa w pkt 2.2.1. i 2.2.2., ma prawo przyst pi  do egzaminu 
maturalnego, zarówno w cz ci ustnej, jak i w cz ci pisemnej, z wi cej ni  jednego 
przedmiotu dodatkowego zgodnie z przepisami obowi zuj cymi w roku, w którym ponownie 
przyst puje do egzaminu maturalnego.  

4. Absolwent, o którym mowa w pkt 2.2.1. i 2.2.2, ma prawo ponownie przyst pi  do egzaminu 
maturalnego, zarówno w cz ci ustnej, jak i w cz ci pisemnej, z przedmiotu lub przedmiotów 
obowi zkowych, z których uzyska  wynik co najmniej 30%, w celu podwy szenia wyniku z 
tego przedmiotu lub tych przedmiotów zgodnie z przepisami obowi zuj cymi w roku, w 
którym ponownie przyst puje do egzaminu maturalnego.  
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5. Absolwent, który nie zda  egzaminu maturalnego z danego j zyka obcego nowo ytnego, 
przyst puj c ponownie do egzaminu maturalnego, mo e wybra  jako przedmiot 
obowi zkowy inny j zyk obcy nowo ytny, pod warunkiem e poprzednio nie przyst pi  do 
egzaminu maturalnego z tego j zyka jako przedmiotu dodatkowego w cz ci ustnej bez 
okre lania poziomu.  

6. Po up ywie 5 lat od daty pierwszego przyst pienia do egzaminu maturalnego, licz c od 
pa dziernika roku, w którym absolwent przyst pi  do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, 
absolwent, o którym mowa w pkt 2.2.1. i 2.2.2, przyst puje do egzaminu maturalnego w 
pe nym zakresie, zgodnie z przepisami obowi zuj cymi w roku, w którym ponownie 
przyst puje do egzaminu maturalnego.  

7. Absolwent, który uzyska wiadectwo dojrza ci po zdaniu egzaminu maturalnego, ma 
prawo ponownie przyst pi  do egzaminu maturalnego, w cz ci pisemnej albo w cz ci 
pisemnej i w cz ci ustnej, zwybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów, z których 
jest przeprowadzany egzamin maturalny, zgodnie z przepisami obowi zuj cymi w roku, w 
którym ponownie przyst puje do egzaminu maturalnego.  

8. Absolwent szko y ponadgimnazjalnej i artystycznej z roku szkolnego 2015/2016 i absolwent 
LO z roku szkolnego 2014/2015, który po raz trzeci przyst puje do egzaminu maturalnego z 
tego samego przedmiotu obowi zkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, 
ponosi op at  za egzamin maturalny (por. sekcja 20.). Niewniesienie op aty w terminie 1 
stycznia 2018 r. – 7 lutego 2018 r. skutkuje brakiem mo liwo ci przyst pienia do tego 
egzaminu.  

9. Absolwent, który przyst puje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu 
dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zg asza  w deklaracji 
przyst pienia do egzaminu, ale nie przyst pi  do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, 
ponosi op at  za egzamin maturalny (por. sekcja 20.). Niewniesienie op aty w terminie 1 
stycznia 2018 r. – 7 lutego 2018 r. skutkuje brakiem mo liwo ci przyst pienia do tego 
egzaminu.  

10. Absolwent sk ada odpowiednio deklaracj  1a albo 1b (por. sekcja 3.3.) (za cznik 1a albo 
1b).  

2.3. INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW PONADPODSTAWOWYCH SZKÓ REDNICH  
1. Absolwent ponadpodstawowej szko y redniej, który uko czy  szko , ale nie przyst pi  do 

egzaminu maturalnego – a zatem nie posiada wiadectwa dojrza ci – przyst puje do 
egzaminu maturalnego na zasadach opisanych w pkt 2.1.  

2. Absolwent, który posiada wiadectwo dojrza ci uzyskane po zdaniu egzaminu dojrza ci 
przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkó rednich, ma prawo 
przyst pi  do egzaminu maturalnego, w cz ci pisemnej albo w cz ci pisemnej i w cz ci 
ustnej, z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany 
egzamin maturalny, zgodnie z przepisami obowi zuj cymi w roku, w którym przyst puje do 
egzaminu maturalnego.  

3. Absolwent, o którym mowa w pkt 2.3.2., mo e wybiera  przedmioty zarówno z grupy 
przedmiotów obowi zkowych, jak i przedmiotów dodatkowych (maksymalnie 3 przedmioty 
obowi zkowe i 6 przedmiotów dodatkowych).  

4. Absolwent, wybranego zogólnymi 2017/2018.  
5. Absolwent, sekcja 3.3.) o którym mowa w pkt 2.3.2., mo e przyst pi  do egzaminu 

maturalnego tylko z jednego j zyka obcego nowo ytnego na poziomie podstawowym w 
cz ci pisemnej – zgodnie przepisami dotycz cymi przeprowadzania egzaminu maturalnego 
w roku szkolnym o którym mowa w pkt 2.3.1. oraz 2.3.2., sk ada odpowiednio deklaracj  1b 
albo 1c (por. (za cznik 1b albo 1c).  

6. Absolwent, w rozporz dzeniu jako dodatkowy), który w poprzednich latach zg asza  w 
deklaracji przyst pienie do egzaminu, ale nie przyst pi  do egzaminu maturalnego z tego 
przedmiotu, ponosi op at  za egzamin maturalny (por. sekcja 20.). Niewniesienie op aty w 
terminie 1 stycznia 2018 r. – 7 lutego 2018 r. skutkuje brakiem mo liwo ci przyst pienia 
do tego egzaminu.  
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3. PRZED EGZAMINEM MATURALNYM – INFORMACJE OGÓLNE 

3.1. MIEJSCE I WARUNKI PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO  
1. Dyrektor szko y, w której po raz pierwszy ma by  przeprowadzony egzamin maturalny, jest 

obowi zany nie pó niej ni  do 30 wrze nia 2017 r. zg osi  szko  do okr gowej komisji 
egzaminacyjnej. Dyrektor szko y podaje w zg oszeniu numer szko y w Rejestrze Szkó  i 
Placówek O wiatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o systemie informacji o wiatowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1927, ze zm.).  

2. Egzamin maturalny przeprowadza si  w szko ach w warunkach lokalowych i technicznych, 
zapewniaj cych prawid owy przebieg egzaminu.  

3. Niezb dne jest, aby szko a dysponowa a:  
a) liczb  sal zapewniaj  odpowiednie warunki dla wszystkich zdaj cych  
b) osobn  sal  / osobnymi salami dla korzystaj cych z pomocy nauczyciela 

wspomagaj cego lub korzystaj cych z urz dze , które mog  zak óca  prac  innych 
zdaj cych, albo z przed enia czasu pracy z arkuszem egzaminacyjnym (w razie 
potrzeby)  

c) zegarem oraz tablic  (plansz ) do zapisania czasu faktycznego rozpocz cia i 
zako czenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, widocznymi dla ka dego zdaj cego 
(w ka dej sali egzaminacyjnej)  

d) sejfem (szaf  metalow ) do zabezpieczenia materia ów egzaminacyjnych przed 
nieuprawnionym ujawnieniem lub specjalnie przeznaczonym do tego celu 
pomieszczeniem – do dyspozycji przewodnicz cego zespo u egzaminacyjnego  

e) sprz tem do odtwarzania p yt CD (jednym odtwarzaczem na ka  sal  
egzaminacyjn , odtwarzaczami zapasowymi na wypadek awarii oraz bateriami na 
wypadek przerwy w dop ywie energii elektrycznej) i dobrym nag nieniem w salach, 
w których jest przeprowadzany egzamin maturalny z j zyka obcego nowo ytnego w 
cz ci pisemnej 

f) sprz tem do nagrywania przebiegu egzaminu maturalnego, w przypadku gdy zdaj cy 
korzysta z pomocy nauczyciela wspomagaj cego go w czytaniu lub pisaniu  

g) czem internetowym  
h) przynajmniej jednym stale dost pnym po czeniem telefonicznym  
i) sprz tem niezb dnym do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z informatyki – 

stanowiskami dla zdaj cych, komputerem operacyjnym, komputerami zapasowymi, 
pendrive’ami i czystymi p ytami CD-R.  

4. Warunki w salach przeznaczonych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego powinny by  zgodne 
zpodstawowymi wymaganiami bhp. Zdaj cym nale y ponadto zapewni  dost p do toalety w 
warunkach uniemo liwiaj cych kontakt z innymi osobami.  

5. W salach nie mog  znajdowa  si adne dost pne (widoczne) dla zdaj cych pomoce dydaktyczne z 
zakresu danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin maturalny.  

6. Zdaj cy powinni pracowa  w warunkach zapewniaj cych samodzielno  ich pracy. Jako minimum 
nale y przyj  konieczno  przygotowania:  

a. stolika ( awki) dla ka dego zdaj cego, z zastrze eniem e stoliki ( awki) s  ustawione 
w jednym kierunku, w odleg ci zapewniaj cej samodzielno  pracy  

b. miejsc dla cz onków zespo u nadzoruj cego i obserwatorów.  

3.2. MIEJSCE PRZYST PIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO  
1. Zdaj cy przyst puje do cz ci ustnej i cz ci pisemnej egzaminu maturalnego w szkole, któr  

uko czy .  
2. Zdaj cy mo e by  skierowany przez dyrektora OKE na egzamin z jednego lub wi cej 

przedmiotów do innej szko y, je li: 
a. w macierzystej szkole nie ma mo liwo ci powo ania zespo u przedmiotowego do 
przeprowadzenia cz ci ustnej z danego przedmiotu lub zespo u nadzoruj cego  
b. zachodz  uzasadnione przyczyny przeprowadzenia ustnego lub pisemnego egzaminu w 



11 
 

innej szkole lub miejscu nieb cym siedzib  szko y.  
3. W uzasadnionych przypadkach absolwent mo e przyst pi  do egzaminu maturalnego w 
innej szkole ni  szko a, któr  uko czy , wskazanej przez dyrektora okr gowej komisji 
egzaminacyjnej, na jego wniosek. 
a. Wniosek wraz z uzasadnieniem (za cznik 2.) oraz deklaracj  (za cznik 1a) absolwent 
sk ada  
do dyrektora szko y, któr  uko czy , nie pó niej ni  do 31 grudnia 2017 r. 
b. Dyrektor szko y niezw ocznie przekazuje wniosek dyrektorowi okr gowej komisji  
egzaminacyjnej. 
c. Dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej informuje absolwenta oraz dyrektora szko y, 
któr  absolwent uko czy , o sposobie rozpatrzenia wniosku nie pó niej ni  do 10 marca 2018 
r.  

3. W szczególnych przypadkach wynikaj cych ze stanu zdrowia lub niepe nosprawno ci 
ucznia/absolwenta, za zgod  dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej, egzamin maturalny mo e 
by  przeprowadzony w innym miejscu ni  szko a, np. w domu zdaj cego.  

4. Wniosek o wyra enie zgody na przeprowadzenie egzaminu w miejscu innym ni  szko a sk ada do 
dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej:  

a. dyrektor szko y, któremu odpowiednio ucze  lub absolwent z  deklaracj , w porozumieni 
z tym uczniem albo absolwentem, nie pó niej ni  do 4 marca 2018 r. (za cznik 3a)  

b. absolwent, którego szko a zosta a zlikwidowana lub przekszta cona (za cznik 3b), wraz z 
deklaracj   

c. osoba, która posiada wiadectwo lub inny dokument wydane za granic , potwierdzaj ce w 
Rzeczypospolitej Polskiej wykszta cenie rednie, ale nieuprawniaj ce do podj cia studiów 
(za cznik 3b), wraz z deklaracj .  

6. W uzasadnionych przypadkach wniosek, o którym mowa w pkt 3.2.5., mo e by  z ony w 
terminie pó niejszym.  
 

3.3 DEKLAROWANIE PRZYST PIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO  
 

1. Zdaj cy, który zamierza przyst pi  do egzaminu maturalnego, sk ada pisemn  deklaracj  
przyst pienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szko y albo 
dyrektorowi okr gowej komisji egzaminacyjnej w okre lonych poni ej terminach.  

2. Po terminie z enia deklaracji ostatecznej nie ma ju  mo liwo ci dokonywania w deklaracji 
zmian dotycz cych wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyj tkiem laureatów i 
finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niez enia deklaracji ostatecznej w 
odpowiednim terminie deklaracja wst pna staje si  deklaracj  ostateczn .  

3. Dokumenty uprawniaj ce do dostosowania warunków i form egzaminu zdaj cy przedk ada 
odpowiednio dyrektorowi szko y lub dyrektorowi okr gowej komisji egzaminacyjnej razem z 
deklaracj :  

a. do 30 wrze nia 2017 r. w przypadku zdaj cych wymienionych w pkt A i B w 
tabeli powy ej dokumentacja mo e by  uzupe niona do 7 lutego 2018 roku)  

b. do 31 grudnia 2017 r. w przypadku zdaj cych wymienionych w pkt C, D, E, F i 
G w tabeli powy ej.  

4. Wi cej informacji o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego 
– patrz sekcja 3.9.  
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3.4. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZ CE ABSOLWENTÓW LO Z ROKU SZKOLNEGO 
2014/2015, 2015/2016 LUB 2016/2017 ORAZ ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW Z ROKU 
SZKOLNEGO 2015/2016 LUB 2016/2017, KTÓRYCH SZKO A ULEG A LIKWIDACJI LUB 
PRZEKSZTA CENIU, OSÓB POSIADAJ CYCH WIADECTWO UKO CZENIA SZKO Y 
UZYSKANE ZA GRANIC  ORAZ OSÓB, KTÓRE UKO CZ  LICEUM OGÓLNOKSZTA CE NA 
PODSTAWIE EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH (POR. SEKCJA 3.3.)  
1. Absolwent, którego szko a uleg a likwidacji lub przekszta ceniu, sk ada deklaracj  dyrektorowi 
okr gowej komisji egzaminacyjnej w ciwej ze wzgl du na miejsce zamieszkania absolwenta. Do 
deklaracji absolwent do cza: 
a. wiadectwo uko czenia szko y  
b. orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego, je eli zamierza przyst pi  do egzaminu 
maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepe nosprawno ci.  
2. Osoba:  

a. która posiada wiadectwo lub inny dokument wydane za granic , potwierdzaj ce w Rzeczypospolitej 
Polskiej wykszta cenie rednie, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy  

b. która posiada wiadectwo lub inny dokument wydane za granic  i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej 
za dokument potwierdzaj cy wykszta cenie rednie, o których mowa w art. 93 ust. 2 i 3 ustawy  

c. której wykszta cenie rednie zosta o potwierdzone zgodnie z art. 93a ustawy która posiada 
wiadectwo szkolne uzyskane za granic , uznane za równorz dne wiadectwu uko czenia 

odpowiedniej szko y ponadgimnazjalnej lub szko y ponadpodstawowej w drodze nostryfikacji, o 
której mowa w art. 93 ust. 2 ustawy w brzmieniu obowi zuj cym przed dniem 31 marca 2015 r.  

sk ada deklaracj  dyrektorowi okr gowej komisji egzaminacyjnej w ciwej ze wzgl du na miejsce 
zamieszkania tej osoby, a je eli posiada ona miejsce zamieszkania za granic  – dyrektorowi 
okr gowej komisji egzaminacyjnej w ciwej ze wzgl du na ostatnie miejsce zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.. [§ 33 ust. 7  
3. Osoba, która uzyska a wiadectwo uko czenia liceum ogólnokszta cego na podstawie 
egzaminów eksternistycznych po 1 wrze nia 2016 r., sk ada deklaracj  dyrektorowi okr gowej 
komisji egzaminacyjnej w ciwej ze wzgl du na miejsce zamieszkania tej osoby. Do deklaracji 
osoba ta do cza wiadectwo uko czenia liceum ogólnokszta cego.  
4. Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych, która zamierza w roku szkolnym 2017/2018 
przyst pi  do wszystkich egzaminów wymaganych do uzyskania wiadectwa uko czenia liceum 
ogólnokszta cego oraz do egzaminu maturalnego, sk ada deklaracj  dyrektorowi okr gowej komisji 
egzaminacyjnej w ciwej ze wzgl du na miejsce zamieszkania tej osoby. wiadectwo uko czenia 
liceum ogólnokszta cego osoba ta przedk ada dyrektorowi szko y, w której przyst pi do egzaminu 
maturalnego, niezw ocznie po otrzymaniu tego wiadectwa.  
5. Dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej informuje zdaj cych wymienionych w pkt 3.4.1., 
3.4.2., 3.4.3 oraz 3.4.4. o miejscu przyst pienia do egzaminu maturalnego, nie pó niej ni  do 10 
marca 2018 r. 
6. Dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej powierza przewodnicz cemu zespo u 
egzaminacyjnego w danej szkole przeprowadzenie cz ci ustnej lub nadzorowanie przebiegu cz ci 
pisemnej egzaminu maturalnego dla absolwentów lub osób, o których mowa w pkt 3.4.1., 3.4.2., 
3.4.3. oraz 3.4.4.  
7. Dyrektor szko y lub upowa niony przez niego nauczyciel informuje na pi mie absolwenta oraz 
osob , o których mowa w pkt 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3 oraz 3.4.4., o wskazanym sposobie lub sposobach 
dostosowania warunków lubformy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb 
edukacyjnych i mo liwo ci psychofizycznych nie pó niej ni  do 10 marca 2018 r.  

3.5. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZ CE ABSOLWENTÓW PONADPODSTAWOWYCH 
SZKÓ REDNICH (POR. SEKCJA 3.3.)  

1. Absolwent ponadpodstawowej szko y redniej sk ada deklaracj  dyrektorowi okr gowej 
komisji egzaminacyjnej w ciwej ze wzgl du na miejsce zamieszkania absolwenta.  

2. Wraz z deklaracj  absolwent sk ada wiadectwo dojrza ci (je eli je uzyska ) oraz – je eli 
zamierza przyst pi  do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do 
rodzaju niepe nosprawno ci – orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego albo 
za wiadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, albo opini  poradni psychologiczno-



13 
 

pedagogicznej.  
3. Dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej informuje zdaj cego o miejscu przyst pienia do 

egzaminu maturalnego nie pó niej ni  do 10 marca 2018 r.  
4. Dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej powierza przewodnicz cemu zespo u 

egzaminacyjnego w danej szkole przeprowadzenie cz ci ustnej lub nadzorowanie przebiegu 
cz ci pisemnej egzaminu maturalnego dla absolwenta, o którym mowa w pkt 3.5.1.  

5. Dyrektor szko y lub upowa niony przez niego nauczyciel informuje absolwenta na pi mie 
owskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania 
egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i mo liwo ci psychofizycznych nie 
pó niej ni  do 10 marca 2018 r.  

3.6. ZG ASZANIE ZDAJ CYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE G ÓWNYM  
1. Dyrektor szko y, na podstawie z onych deklaracji, sporz dza wykaz uczniów lub 

absolwentów przyst puj cych do egzaminu maturalnego i przekazuje go w postaci 
elektronicznej dyrektorowi okr gowej komisji egzaminacyjnej w terminie okre lonym przez 
dyrektora tej komisji, nie pó niej ni  do 15 lutego 2018 r. Wykaz zawiera:  

1. dane osobowe zdaj cych: imi  (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku 
braku numeru PESEL – seri  i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzaj cego to samo , dat  i miejsce urodzenia, p  oraz dane kontaktowe, w 
szczególno ci numer telefonu  

2. informacje dotycz ce  
   przedmiotówzdawanychnaegzaminiematuralnym,wtymj zykalubj zyków,zo

kre leniem  
przedmiotów zdawanych jako obowi zkowe i dodatkowe  

   poziomu egzaminu maturalnego z j zyka obcego nowo ytnego jako 
przedmiotu dodatkowego  

   j zyka mniejszo ci narodowej, mniejszo ci etnicznej lub j zyka 
regionalnego, w którym ma  

by  zdawany egzamin maturalny w cz ci pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów  
   przyst pienia do rozwi zywania dodatkowych zada  egzaminacyjnych z 

matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i historii w j zyku obcym 
cym drugim j zykiem  

nauczania  
   systemu operacyjnego, programów u ytkowych oraz j zyka programowania 

spo ród  
wymienionych w komunikacie o egzaminie z informatyki w przypadku egzaminu maturalnego  
z informatyki  

3. informacj  o uczniach, którzy korzystaj  z dostosowania:  
   formy przeprowadzania egzaminu maturalnego w przypadku 

uczniów/absolwentów posiadaj cych orzeczenie opotrzebie kszta cenia 
specjalnego wydane ze wzgl du na niepe nosprawno   

   warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego w przypadku 
uczniów/absolwentów posiadaj cych opini  poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudno ciach 
w uczeniu si .  

Za poprawno  wszystkich danych o zdaj cych oraz za poprawno  wszystkich danych o szkole, 
które s  przekazywane do okr gowej komisji egzaminacyjnej, odpowiada dyrektor szko y.  

2. W przypadku zdaj cych korzystaj cych z dostosowania warunków lub form przeprowadzania 
egzaminu maturalnego, nieuj tych w komunikacie o dostosowaniach, uzgodnienia dotycz ce 
dok adnego zakresu tych dostosowa  pomi dzy dyrektorem szko y (na wniosek rady 
pedagogicznej) a dyrektorem okr gowej komisji egzaminacyjnej powinny nast pi  nie 
pó niej ni  do 10 lutego 2018 r. Uzgodnienia odbywaj  si  w formie pisemnej (za cznik 
4a).  

3. Je eli konieczno  przyznania dostosowa , o których mowa powy ej, wyst pi po 10 lutego 
2018 r. w przypadku zdaj cych:  

1. których szko a zosta a zlikwidowana lub przekszta cona  
2. którzy uzyskali wiadectwo uko czenia szko y za granic   
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skierowanych na egzamin maturalny w danej szkole przez dyrektora OKE, stosowne uzgodnienia 
musz  zosta  przeprowadzone do 10 marca 2018 r.  

4. Je eli konieczno  przyznania dostosowa  wyst pi po terminach okre lonych w pkt 3.6.2. i 
3.6.3., uzgodnienia pomi dzy dyrektorem szko y a dyrektorem OKE musz  nast pi  
niezw ocznie po uzyskaniu przez dyrektora szko y informacji o potrzebie takich dostosowa .  

5. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad s  zwolnieni 
zegzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie za wiadczenia stwierdzaj cego 
uzyskanie przez ucznia lub s uchacza szko y ponadgimnazjalnej lub ucznia szko y 
artystycznej realizuj cej kszta cenie ogólne w zakresie liceum ogólnokszta cego tytu u 
odpowiednio laureata lub finalisty. Uprawnienie to przys uguje laureatom i finalistom 
olimpiad przedmiotowych tak e wtedy, gdy przedmiot nie by  obj ty szkolnym planem 
nauczania danej szko y.  

6. W przypadku uczniów szkó  lub oddzia ów dwuj zycznych, którzy uzyskali tytu  laureata lub 
finalisty olimpiady z przedmiotu nauczanego w j zyku obcym b cym drugim j zykiem 
nauczania, zwolnienie nie obejmuje dodatkowych zada  egzaminacyjnych zdawanych w 
cz ci pisemnej w danym j zyku.  

7. Laureaci i finali ci olimpiad przedmiotowych przed egzaminem z danego przedmiotu 
przedstawiaj  przewodnicz cemu zespo u egzaminacyjnego (dyrektorowi szko y) 
za wiadczenie o uzyskaniu tytu u laureata lub finalisty olimpiady w szkole 
ponadgimnazjalnej, na podstawie którego przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego 
stwierdza uprawnienie do zwolnienia z egzaminu.  

8. W przypadku gdy zdaj cy uzyska  tytu  laureata lub finalisty z innego przedmiotu ni  
wskazany w deklaracji, mo e dokona  zmiany wyboru przedmiotu, w tym j zyka obcego 
nowo ytnego, lub zmieni  poziom egzaminu z j zyka obcego nowo ytnego. Wniosek w 
sprawie wprowadzenia tych zmian sk ada do dyrektora szko y nie pó niej ni  (za cznik 5.). 
do 20 kwietnia 2018 r.  

9. Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego niezw ocznie informuje dyrektora okr gowej 
komisji egzaminacyjnej o uzyskanym przez ucznia tytule laureata lub finalisty olimpiady 
przedmiotowej, jak równie  o zmianie przedmiotu lub wyborze nowego przedmiotu, w tym o 
zmianie j zyka obcego nowo ytnego, lub o zmianie poziomu egzaminu z j zyka obcego 
nowo ytnego, wskazanych w deklaracji.  

10. Dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej mo e wyst pi  do dyrektora szko y o 
sporz dzenie – na podstawie wst pnych deklaracji z onych do 30 wrze nia 2017 r. – 
informacji o liczbie uczniów lub absolwentów, którzy z yli deklaracj  przyst pienia do 
egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na poszczególnych poziomach. 
Dyrektor szko y przesy a tak  informacj  w postaci elektronicznej dyrektorowi danej 
okr gowej komisji egzaminacyjnej w terminie okre lonym przez dyrektora tej komisji.  

3.7. TERMIN DODATKOWY 
1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemo liwiaj cych przyst pienie do 
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w cz ci ustnej lub cz ci pisemnej w 
terminie g ównym, dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek 
absolwenta lub jego rodziców (za cznik 6.), mo e wyrazi  zgod  na przyst pienie przez absolwenta 
do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 
2018 r.).  
2. Wniosek, o którym mowa w pkt 3.7.1., absolwent lub jego rodzice sk adaj  do dyrektora szko y, w 
której absolwent przyst puje do egzaminu maturalnego, nie pó niej ni  w dniu, w którym odbywa si  
egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor szko y przekazuje wniosek wraz z za czonymi 
do niego dokumentami dyrektorowi okr gowej komisji egzaminacyjnej nie pó niej ni  nast pnego 
dnia po otrzymaniu wniosku.  
3. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygni cie 
dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.  
4. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgod  dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej na 
przyst pienie do cz ci ustnej lub cz ci pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 
terminie dodatkowym, egzamin maturalny jest przeprowadzany:  
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a. w terminie okre lonym w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie, 
opublikowanym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (por. pkt 3.7.6. 
i 3.7.7.)  

b. w miejscu wskazanym przez dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej; 
informacj  o miejscu przeprowadzenia cz ci ustnej lub cz ci pisemnej 
egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dyrektor okr gowej komisji 
egzaminacyjnej og asza na stronie internetowej okr gowej komisji 
egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja.  

5. Absolwent mo e przyst pi  do cz ci ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub 
przedmiotów w terminie innym ni  ustalony w szkolnym harmonogramie przeprowadzania cz ci 
ustnej egzaminu maturalnego w uzgodnieniu z przewodnicz cym zespo u egzaminacyjnego. Termin 
przyst pienia do cz ci ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów 
wyznacza przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego.  
6. Cz  pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odb dzie si  w dniach od 4 do 20 
czerwca 2018 r.  
7. Cz  ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym z j zyka polskiego, j zyków 
mniejszo ci narodowych, j zyka emkowskiego, j zyka kaszubskiego i j zyków obcych 
nowo ytnych, odb dzie si  w dniach od 4 do 9 czerwca 2018 r.  
 

3.8. TERMIN POPRAWKOWY  
1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym mo e przyst pi  absolwent, który nie zda  
egzaminu wy cznie z jednego przedmiotu obowi zkowego w cz ci ustnej ALBO w cz ci 
pisemnej, pod warunkiem e: 
a. przyst pi  do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowi zkowych w cz ci ustnej i w cz ci  
pisemnej i aden z tych egzaminów nie zosta  mu uniewa niony ORAZ 
b. przyst pi  do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie  
rozszerzonym w cz ci pisemnej i egzamin ten nie zosta  mu uniewa niony.  

2. Absolwent, o którym mowa w pkt 3.8.1., w terminie 7 dni od dnia og oszenia wyników 
egzaminu maturalnego (nie pó niej ni  do 10 lipca 2018 r.) sk ada przewodnicz cemu zespo u 
egzaminacyjnego pisemne o wiadczenie o zamiarze przyst pienia do egzaminu maturalnego z 
danego przedmiotu w terminie poprawkowym (za cznik 7a), zgodnie z deklaracj  
ostateczn .  

3. wiadczenie absolwenta o zamiarze przyst pienia do egzaminu maturalnego z danego 
przedmiotu w cz ci ustnej lub cz ci pisemnej w terminie poprawkowym przewodnicz cy 
zespo u egzaminacyjnego przesy a w postaci elektronicznej do dyrektora okr gowej komisji 
egzaminacyjnej, nie pó niej ni  do 13 lipca 2018 r.  

4. Informacj  o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w cz ci 
ustnej albo w cz ci pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okr gowej komisji 
egzaminacyjnej og asza na stronie internetowej okr gowej komisji egzaminacyjnej nie 
pó niej ni  do 10 sierpnia 2018 r.  

5. Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego powo uje cz onków zespo u egzaminacyjnego do 
przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkole w terminie poprawkowym.  

8. Cz  pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odb dzie si  21 sierpnia 
2018 r.  

9. Cz  ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z j zyka polskiego, j zyków 
mniejszo ci narodowych oraz z j zyków obcych nowo ytnych odb dzie si  w dniach 21–22 
sierpnia 2018 r.  

3.9. DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU 
MATURALNEGO DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MO LIWO CI PSYCHOFIZYCZNYCH 
ZDAJ CYCH  

1. Mo liwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do 
potrzeb edukacyjnych i mo liwo ci psychofizycznych zdaj cych s  wymienione w 
komunikacie o dostosowaniach (pkt 1.6.).  

2. Dostosowanie formy egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odr bnych arkuszy 
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egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepe nosprawno ci absolwenta, posiadaj cego 
orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego wydane ze wzgl du na niepe nosprawno . 
Nie przygotowuje si  odr bnych arkuszy egzaminacyjnych dla absolwentów posiadaj cych 
orzeczenie opotrzebie kszta cenia specjalnego wydane ze wzgl du na niepe nosprawno  
intelektualn  w stopniu lekkim.  

3. Arkusze w dostosowanej formie s  przygotowywane dla zdaj cych:  
a. z autyzmem, w tym z zespo em Aspergera  
b. abowidz cych  
c. niewidomych  
d. abos ysz cych  
e. nies ysz cych  
f. z niepe nosprawno ci  ruchow  spowodowan  mózgowym pora eniem dzieci cym  
g. z niepe nosprawno ciami sprz onymi.  

4. Arkusze wymienione w pkt 3.9.3f i 3.9.3g s  zamawiane w uzgodnieniu pomi dzy dyrektorem 
szko y a dyrektorem okr gowej komisji egzaminacyjnej. Uzgodnienia dotycz ce dok adnego zakresu 
tych dostosowa  odbywaj  si  w formie pisemnej, w terminach okre lonych w pkt 3.6.2. i 3.6.3.  
5. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega mi dzy innymi na:  

a. zminimalizowaniu ogranicze  wynikaj cych z niepe nosprawno ci, niedostosowania 
spo ecznego lub zagro enia niedostosowaniem spo ecznym zdaj cego  

b. zapewnieniu zdaj cemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz 
mo liwo ci psychofizycznych  

c. wykorzystaniu odpowiedniego sprz tu specjalistycznego i rodków dydaktycznych  
d. odpowiednim przed eniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu maturalnego  
e. ustaleniu zasad oceniania rozwi za  zada  wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu  

maturalnego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzgl dniaj cych potrzeby edukacyjne 
oraz mo liwo ci psychofizyczne zdaj cego  

f. zapewnieniu obecno ci i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela wspomagaj cego 
zdaj cego w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju 
niepe nosprawno ci, niedostosowania spo ecznego lub zagro enia niedostosowaniem spo ecznym, je eli 
jest to niezb dne do uzyskania w ciwego kontaktu ze zdaj cym lub pomocy w obs udze sprz tu 
specjalistycznego i rodków dydaktycznych.  

6. Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków 
przeprowadzania egzaminu maturalnego, to:  

a. orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego wydane ze wzgl du na niepe nosprawno   
b. orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego wydane ze wzgl du na niedostosowanie 

spo eczne lub zagro enie niedostosowaniem spo ecznym  
c. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania  
d. za wiadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza  
e. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 

specyficznych  
trudno ciach w uczeniu si   

f. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku:  
- uczniów obj tych pomoc  psychologiczno-pedagogiczn  w szkole ze wzgl du na 

trudno ci adaptacyjne zwi zane z wcze niejszym kszta ceniem za granic , zaburzenia 
komunikacji j zykowej lub sytuacj  kryzysow  lub traumatyczn   

- cudzoziemców, którym ograniczona znajomo  j zyka polskiego utrudnia 
zrozumienie czytanego tekstu.  

7. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.9.6a, 3.9.6b oraz 3.9.6c, s  przechowywane w szkole. 
8. Za wiadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w pkt 3.9.6d, przedk ada si  wraz z deklaracj  
(por. pkt 3.3.3.). [§ 37 ust. 1,2] 
9. Opini  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych  
trudno ciach w uczeniu si , o której mowa w pkt 3.9.6e, przedk ada si  wraz z deklaracj .  
10. Opinia, o której mowa w pkt 3.9.9., mo e by  wydana uczniowi nie wcze niej ni  po uko czeniu 
klasy III szko y podstawowej (§ 4 ust. 1 rozporz dzenia, o którym mowa w pkt 1.11.).  
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11. W przypadku absolwenta szko y w zak adzie karnym lub areszcie ledczym opini  o 
specyficznych trudno ciach w uczeniu si  mo e wyda  psycholog zatrudniony odpowiednio w 
zak adzie karnym lub areszcie ledczym.  
12. W przypadkach losowych dokumenty, o których mowa w pkt 3.9.7., 3.9.8. oraz 3.9.9., mog  by  
przed one w terminie pó niejszym, niezw ocznie po ich otrzymaniu.  
13. Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w pkt 3.9.6f, jest wydawana na wniosek:  

a. nauczyciela lub specjalisty wykonuj cego w szkole zadania z zakresu pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej, prowadz cych zaj cia z uczniem w szkole, po 
uzyskaniu zgody rodziców albo pe noletniego ucznia, lub  

b. rodziców albo pe noletniego ucznia.  
14. Dyrektor szko y lub upowa niony przez niego nauczyciel zobowi zany jest do zapoznania 
uczniów iich rodziców z mo liwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu 
maturalnego nie pó niej ni  do 30 wrze nia 2017 r.  

15. Rada pedagogiczna, spo ród mo liwych sposobów dostosowania warunków i form 
przeprowadzania egzaminu maturalnego, wymienionych w komunikacie o dostosowaniach, 
wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu 
maturalnego dla ucznia lub absolwenta, za wyj tkiem zdaj cego, o którym mowa w pkt 
3.9.17.  

16. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szko y, na wniosek rady 
pedagogicznej, mo e wyst pi  do dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem 
o wyra enie zgody na przyst pienie ucznia lub absolwenta do egzaminu maturalnego w 
warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz mo liwo ci psychofizycznych, 
nieuj tych w komunikacie o dostosowaniach (za cznik 4a). Stosowne uzgodnienia musz  
nast pi  nie pó niej ni  do 10 lutego 2018 r.  

17. W przypadku absolwenta chorego, niesprawnego czasowo lub posiadaj cego opini  poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudno ciach 
w uczeniu si , który uko czy  szko  we wcze niejszych latach, sposób lub sposoby 
dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i mo liwo ci 
absolwenta, spo ród mo liwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania 
egzaminu maturalnego, wymienionych w komunikacie o dostosowaniach, wskazuje 
przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego.  

18. Dyrektor szko y lub upowa niony przez niego nauczyciel informuje na pi mie ucznia lub 
absolwenta o wskazanym odpowiednio przez rad  pedagogiczn  lub przewodnicz cego 
zespo u egzaminacyjnego sposobie lubsposobach dostosowania warunków lubformy 
przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i mo liwo ci 
psychofizycznych, nie pó niej ni  do 10 lutego 2018 r. (por. równie  pkt 3.6.3.) (za cznik 
4b).  

19. Ucze /absolwent sk ada o wiadczenie (równie  w za czniku 4b) o korzystaniu albo 
niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 2 dni roboczych od dnia 
otrzymania informacji, o której mowa w pkt 3.9.18., tj. nie pó niej ni  (por. równie  pkt 
3.6.3.).  

20. Dyrektor szko y odpowiada za to, aby nie pó niej ni  do okr gowej komisji egzaminacyjnej 
przekazane zosta y informacje o wszystkich rodzajach dostosowa  warunków i form 
przeprowadzania egzaminu maturalnego, w tym w szczególno ci:  

a. konieczno ci przygotowania arkuszy wymienionych w pkt 3.9.3f, 3.9.3g – dane te 
powinny by  przekazane do 29 grudnia 2017 r. (jedynie w wyj tkowych sytuacjach 
w terminie pó niejszym)  

b. liczbie oraz rodzaju arkuszy przeznaczonych dla nauczycieli wspomagaj cych (za 
wyj tkiem arkuszy dla absolwentów niewidomych, poniewa  w ich przypadku dla 
ka dego zdaj cego wysy any jest do szko y pakiet zawieraj cy – oprócz arkusza w 
pi mie Braille’a – równie  czarnodruk dla nauczyciela wspomagaj cego).  

21. W przypadku absolwenta posiadaj cego orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego z 
uwagi na niepe nosprawno ci sprz one istnieje mo liwo  skorzystania z dostosowa  
przewidzianych dla poszczególnych niepe nosprawno ci. Dostosowanie takie wymaga 
pisemnego porozumienia dyrektora szko y z dyrektorem w ciwej okr gowej komisji 
egzaminacyjnej do 10 lutego 2018 r.  

22. Absolwent, który ze wzgl du na niepe nosprawno  lub stan zdrowia trwale nie pos uguje si  
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mow , jest zwolniony z cz ci ustnej egzaminu maturalnego.  
23. Absolwent nies ysz cy jest zwolniony z cz ci ustnej egzaminu maturalnego z j zyka obcego 

nowo ytnego.  
24. Je eli konieczno  dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu 

maturalnego wyst pi a po przekazaniu wykazu, o którym mowa w pkt 3.6.1., dyrektor szko y 
lub upowa niony przez niego nauczyciel informuje niezw ocznie na pi mie ucznia albo 
absolwenta o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy 
przeprowadzania egzaminu maturalnego. Dyrektor szko y informuje niezw ocznie dyrektora 
okr gowej komisji egzaminacyjnej o konieczno ci dostosowania formy przeprowadzania 
egzaminu maturalnego dla danego ucznia lub absolwenta i przekazuje jego dane osobowe, o 
których mowa w pkt 3.6.1.  

25. Przyst pienie do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb i 
mo liwo ci absolwenta zapewnia przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego.  

 

3.10. POWO ANIE ZESPO U EGZAMINACYJNEGO  
 
1. Dyrektor szko y jest przewodnicz cym zespo u egzaminacyjnego.  
2. Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego, nie pó niej ni  do 4 marca 2018 r., powo uje 
cz onków zespo u egzaminacyjnego oraz mo e powo  zast pc  przewodnicz cego tego zespo u 
spo ród cz onków zespo u (za czniki 8a i 8b).  
3. Wraz z powo aniem zespo u egzaminacyjnego przewodnicz cy tego zespo u mo e powo  
jednocze nie zespo y przedmiotowe i zespo y nadzoruj ce.  
4. Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego lub jego zast pca powinni odby  szkolenie (szkolenia) 
w zakresie organizacji egzaminu maturalnego organizowane przez okr gow  komisj  egzaminacyjn  
w roku szkolnym 2017/2018 w terminach ustalonych i przekazanych do wiadomo ci przez OKE.  
5. W przypadku choroby przewodnicz cego zespo u egzaminacyjnego lub innych wa nych przyczyn 
uniemo liwiaj cych jego udzia  w egzaminie maturalnym albo wynikaj cych z konieczno ci 
zapewnienia w ciwej organizacji tego egzaminu, przewodnicz cym zespo u egzaminacyjnego mo e 
by  osoba wskazana przez dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej.  
6. Je eli z powodu choroby lub innych wa nych przyczyn przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego 
i jego zast pca nie mog  pe ni  swoich funkcji, osoba pe ni ca tymczasowo obowi zki dyrektora 
szko y niezw ocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej i 
wskazuje siebie do pe nienia obowi zków przewodnicz cego zespo u egzaminacyjnego oraz 
niezw ocznie przesy a do dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej podpisane o wiadczenie 
(za cznik 8c).  
7. Nauczyciele wchodz cy w sk ad zespo u egzaminacyjnego podpisuj  o wiadczenie w sprawie 
znajomo ci przepisów zwi zanych z zabezpieczeniem materia ów egzaminacyjnych przed 
nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych osobowych (za cznik 8a).  
8. Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego lub jego zast pca powinni – nie pó niej ni  do 27 
kwietnia 2018 r. – przeprowadzi  szkolenie w zakresie organizacji egzaminu maturalnego dla 
nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodz cych w sk ad zespo ów nadzoruj cych i zespo ów 
przedmiotowych.  
9. Przy powo aniu zespo ów przedmiotowych i zespo ów nadzoruj cych jednocze nie z powo aniem 
zespo u egzaminacyjnego – wystarczy jednokrotne wype nienie za cznika 8a. Mo na równie  
powo  zespó  egzaminacyjny i zespo y przedmiotowe (do 4 marca 2018 r.), a nast pnie uzupe ni  
formularz w zakresie powo ania zespo ów nadzoruj cych (do 4 kwietnia 2018 r.). Osoba powo ana w 
sk ad zespo u jest zobowi zana z  podpis potwierdzaj cy powo anie z chwil  powzi cia 
wiadomo ci o powo aniu, a podpis potwierdzaj cy odbycie szkolenia w zakresie organizacji 
egzaminu maturalnego – po odbyciu szkolenia, jednak nie pó niej ni  27 kwietnia 2018 r.  
10. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.10.2., przechowuje szko a do 3 stycznia 2019 r.  

3.11. POWO ANIE ZESPO ÓW PRZEDMIOTOWYCH  
1. Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego, nie pó niej ni  do 4 marca 2018 r.:  

a. spo ród cz onków zespo u egzaminacyjnego powo uje zespo y przedmiotowe do 
przeprowadzenia cz ci ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz  
wyznacza przewodnicz cych tych zespo ów (za cznik 8a)  
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b. opracowuje i og asza szkolny harmonogram przeprowadzania cz ci ustnej egzaminu maturalnego 
i przekazuje go niezw ocznie dyrektorowi okr gowej komisji egzaminacyjnej.  

Je eli przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego nie ma mo liwo ci powo ania zespo u 
przedmiotowego do przeprowadzenia cz ci ustnej z danego j zyka, powinien o tej sytuacji 
poinformowa  dyrektora OKE nie pó niej ni  do 20 lutego 2018 r. (za cznik 8d).  
2. Je eli przewodnicz cy zespo u przedmiotowego lub cz onek tego zespo u z powodu choroby lub 
innych wa nych przyczyn nie mog  wzi  udzia u w egzaminie maturalnym, przewodnicz cy 
zespo u egzaminacyjnego – nawet w dniu egzaminu z danego przedmiotu – powo uje w zast pstwie 
innego przewodnicz cego zespo u przedmiotowego lub cz onka tego zespo u. Fakt ten powinien by  
odnotowany w formularzu powo ania zespo ów przedmiotowych (za cznik 8a).  
3. W sk ad zespo u przedmiotowego wchodzi: 
a. nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzana cz  ustna egzaminu maturalnego,  
wpisany do ewidencji egzaminatorów, jako przewodnicz cy 
b. drugi nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzana cz  ustna egzaminu maturalnego  
– jako cz onek.  

4. Co najmniej jeden nauczyciel wchodz cy w sk ad zespo u przedmiotowego jest zatrudniony 
w innej  

szkole lub w placówce (ma innego pracodawc ).  
5. Cz onkiem zespo u przedmiotowego mo e by  tak e nauczyciel akademicki posiadaj cy 

przygotowanie z zakresu przedmiotu, z którego jest przeprowadzana cz  ustna egzaminu 
maturalnego.  

6. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powo any w sk ad zespo u 
przedmiotowego w porozumieniu z dyrektorem szko y lub placówki, w której jest 
zatrudniony.  

7. W sk ad zespo u przedmiotowego nie mo e wchodzi  nauczyciel przedmiotu, z którego jest 
przeprowadzana cz  ustna egzaminu maturalnego, który w roku szkolnym, w którym jest 
przeprowadzany egzamin maturalny, prowadzi  zaj cia edukacyjne ze zdaj cym, oraz 
wychowawca. W przypadku cz ci ustnej egzaminu z j zyka obcego nowo ytnego w sk ad 
zespo u przedmiotowego nie mo e wchodzi  tak e nauczyciel, który w roku szkolnym, w 
którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, prowadzi  ze zdaj cym zaj cia edukacyjne z 

zyka obcego zawodowego.  
8. W sk ad zespo u przedmiotowego nie mog  wchodzi : nauczyciele wspomagaj cy oraz 

specjali ci zzakresu danego rodzaju niepe nosprawno ci, niedostosowania spo ecznego lub 
zagro enia niedostosowaniem spo ecznym, ale mog  by  oni obecni na sali egzaminacyjnej.  

9. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.11.1., przechowuje szko a do 3 stycznia 2019 r.  

3.12. POWO ANIE ZESPO ÓW NADZORUJ CYCH  
1. Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego, nie pó niej ni  do 4 kwietnia 2018 r., spo ród 

cz onków zespo u egzaminacyjnego, powo uje zespo y nadzoruj ce przebieg cz ci pisemnej 
egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza 
przewodnicz cych tych zespo ów (za cznik 8a).  
Je eli przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego nie ma mo liwo ci powo ania zespo u 
nadzoruj cego do przeprowadzenia cz ci pisemnej egzaminu z danego przedmiotu, powinien 
o tej sytuacji poinformowa  dyrektora OKE nie pó niej ni  do 20 lutego 2018 r. (za cznik 
8d).  

2. Je eli przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego lub cz onek tego zespo u z powodu choroby lub 
innych wa nych przyczyn nie mog  wzi  udzia u w egzaminie maturalnym, przewodnicz cy 
zespo u egzaminacyjnego – nawet w dniu egzaminu z danego przedmiotu – powo uje w 
zast pstwie innego przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego lub cz onka tego zespo u. Fakt 
ten powinien by  odnotowany w formularzu powo ania zespo ów nadzoruj cych (za cznik 
8a).  

3. W sk ad zespo u nadzoruj cego wchodzi co najmniej 3 nauczycieli, z tym e co najmniej 
jeden nauczyciel jest zatrudniony w: 
a. szkole, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny; nauczyciel ten pe ni funkcj  
przewodnicz cego zespo u  
b. innej szkole lub w placówce (ma innego pracodawc ).  

4. Je eli w sali egzaminacyjnej jest nie wi cej ni  5 zdaj cych, w sk ad zespo u nadzoruj cego 
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wchodzi co najmniej 2 nauczycieli.  
5. Je eli w sali egzaminacyjnej jest wi cej ni  30 zdaj cych, liczb  cz onków zespo u 

nadzoruj cego zwi ksza si  o jednego nauczyciela na ka dych kolejnych 20 zdaj cych.  
6. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powo any w sk ad zespo u 

nadzoruj cego w porozumieniu z dyrektorem szko y lub placówki, w której jest zatrudniony.  
7. W sk ad zespo u nadzoruj cego zamiast jednego z nauczycieli, o których mowa w pkt 3.12.3., 

mo e wchodzi  nauczyciel wspomagaj cy lub specjalista z zakresu danego rodzaju 
niepe nosprawno ci, niedostosowania spo ecznego lub zagro enia niedostosowaniem 
spo ecznym w przypadku i pod warunkami okre lonymi w komunikacie o dostosowaniach.  

8. W sk ad zespo u nadzoruj cego nie mo e wchodzi  nauczyciel posiadaj cy uprawnienia do 
nauczania danego przedmiotu lub prowadz cy zaj cia z przedmiotu, z którego jest 
przeprowadzana cz  pisemna egzaminu maturalnego, oraz wychowawca zdaj cych.  

9. Je eli do cz ci pisemnej egzaminu maturalnego z danego j zyka obcego nowo ytnego, 
zyka mniejszo ci narodowej, mniejszo ci etnicznej lub j zyka regionalnego przyst puje 

absolwent, który korzysta z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego 
polegaj cego na obecno ci i pomocy nauczyciela wspomagaj cego, o którym mowa w 
komunikacie o dostosowaniach, w sk ad zespo u nadzoruj cego przebieg cz ci pisemnej 
egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej zamiast jednego z nauczycieli, o których 
mowa w pkt 3.12.3., mo e wchodzi  nauczyciel danego j zyka b cy nauczycielem 
wspomagaj cym.  

10. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.12.1., przechowuje szko a do 3 stycznia 2019 r.  
 

4. CZ  USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z J ZYKA POLSKIEGO 
W Zespole Szkó  Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni cz  ustna egzaminu maturalnego z 

zyka polskiego odbywa si  z wykorzystaniem komputera. 

4.1. PRZED EGZAMINEM W SESJI MAJOWEJ  
1. Sesja egzaminacyjna trwa od 9 do 22 maja 2018 roku (oprócz 13 i 20 maja).  
2. Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego, nie pó niej ni  do 4 marca 2018 r., opracowuje i 

og asza szkolny harmonogram przeprowadzania cz ci ustnej egzaminu maturalnego zgodnie 
z instrukcj  OKE i przekazuje go niezw ocznie dyrektorowi okr gowej komisji 
egzaminacyjnej. Ustalaj c harmonogram, uwzgl dnia tak e czas potrzebny na ustalenie liczby 
punktów przyznawanych zdaj cym, a tak e czas potrzebny na poinformowanie zdaj cych o 
liczbie przyznanych im punktów.  

3. Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego wskazuje nauczyciela j zyka polskiego, b cego 
egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów OKE, który przeprowadza szkolenie 
zzakresu organizacji egzaminu dla wszystkich nauczycieli j zyka polskiego z danej szko y 
powo anych do zespo ów przedmiotowych. Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli 
do przeprowadzenia cz ci ustnej egzaminu maturalnego z j zyka polskiego. Szkolenie 
obejmuje zasady przeprowadzania egzaminu oraz stosowania kryteriów oceniania.  

4. Ka dy zespó  przedmiotowy mo e w danym dniu przeprowadzi  egzamin dla nie wi cej ni  
20 osób. Szczegó owy harmonogram egzaminu zawiera list  zdaj cych wraz z godzin  ich 
egzaminu, liczb  przerw i czas ich trwania.  

5. Ka dego dnia egzamin mo e rozpocz  si  nie wcze niej ni  o godzinie 9:00 i nie pó niej ni  
ok. godziny 18:00. Na ka dy dzie  przeznaczone s  32 zadania. Zadania, które ka dy zespó  
przedmiotowy mo e wykorzysta  do przeprowadzenia egzaminu danej grupy zdaj cych, 
zale  od godziny rozpocz cia egzaminu. Szczegó owy harmonogram zostanie przes any do 
szkó  na p ycie z zadaniami egzaminacyjnymi.  

6. Po przeprowadzeniu egzaminu dla grupy 5 zdaj cych, zespó  przedmiotowy ustala liczb  
punktów przyznanych ka demu zdaj cemu oraz przekazuje t  informacj  zdaj cym. 
Og oszenie liczby punktów przyznanych zdaj cym mo e si  odby  publicznie pod warunkiem 
uzyskania zgody wszystkich zdaj cych w danej grupie. Przed przekazaniem zdaj cym liczby 
uzyskanych punktów nale y zapyta , kto nie wyra a zgody na publiczne odczytanie 
punktacji.  

7. 4 maja 2018 r. wraz z przesy  zawieraj  materia y egzaminacyjne do cz ci pisemnej 
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egzaminu maturalnego z j zyka polskiego do ka dej szko y dostarczona zostanie p yta CD 
(dwa egzemplarze do ka dej szko y) zawieraj ca 12 folderów z zadaniami do cz ci ustnej 
egzaminu maturalnego z j zyka polskiego. Ka dy folder zawiera  b dzie zadania w wersji 
standardowej przeznaczone na kolejne dni egzaminu okre lone w harmonogramie (9–22 maja, 
bez 13 i 20 maja). Dodatkowo – wy cznie jako zabezpieczenie na ewentualno  otrzymania 
przez szko  obu wadliwych p yt – wszystkie materia y przeznaczone na cz  ustn  
egzaminu maturalnego z j zyka polskiego b dzie mo na pobra  od 7 maja 2018 r. z serwisu 
OKE dedykowanego dyrektorom szkó  w postaci pliku *.zip. Zadania dostosowane do 
potrzeb zdaj cych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dla osób s abowidz cych, 
nies ysz cych, z autyzmem, w tym z zespo em Aspergera; równie  12 folderów – ka dy 
przeznaczony na inny dzie  egzaminu) zostan  przes ane w postaci odr bnych plików 
posegregowanych w dwóch folderach (a) A2/A7_dla osób z autyzmem i nies ysz cych; (b) 
A4_ dla osób s abowidz cych (na tej samej p ycie; b dzie mo na je równie  pobra  z serwisu 
OKE dla dyrektorów szkó ). Zadania dla osób niewidomych zostan  przekazane za 
po rednictwem serwisu OKE dedykowanego dyrektorom po uprzednim zg oszeniu dni, w 
których zostanie przeprowadzony egzamin, oraz liczby osób egzaminowanych danego dnia.  

8. Ka dy folder z zadaniami w wersji standardowej przeznaczony na dany dzie  egzaminu 
okre lony w harmonogramie b dzie zawiera  tak  sam  liczb  zada  (32 zadania). Foldery z 
zadaniami dostosowanymi do potrzeb zdaj cych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 zawiera y pomi dzy 7 a 25 zada  przeznaczonych na ka dy dzie .  
9. Ka de zadanie b dzie przekazane w postaci odr bnego pliku zabezpieczonego has em. Has a 

do plików zostan  udost pnione elektronicznie dzie  przed egzaminem (w przypadku 
egzaminu odbywaj cego si  w poniedzia ek – w poprzedzaj cy pi tek), ok. godziny 8:00, za 
po rednictwem serwisu OKE dedykowanego dyrektorom szkó , w postaci pliku .docx 
zawieraj cego dat , numer zadania oraz has o (przyk ad poni ej). W przypadku 
przeprowadzania egzaminu z wykorzystaniem komputera kartki z numerem zadania oraz 
has em b dzie mo na wykorzysta  do przygotowania biletów do losowania dla zdaj cych 
(tn c kartk  na bilety).  

10. W przypadku egzaminu przeprowadzanego z wykorzystaniem komputera przewodnicz cy 
zespo u egzaminacyjnego wyznacza osob  odpowiedzialn  za przygotowanie komputerów do 
przeprowadzenia egzaminu; osoba ta m.in. sprawdza, czy komputery uruchamiaj  si ; 
upewnia si , e do komputera dla osoby przygotowuj cej si  do odpowiedzi pod czona jest 
drukarka (zdaj cy, je eli tego potrzebuje, mo e w trakcie egzaminu wykona  wydruk zadania 
egzaminacyjnego); na pulpicie ka dego komputera tworzy folder (lub – je eli do egzaminu 
przyst puj  równie  osoby korzystaj ce z zada  dostosowanych do ich dysfunkcji – foldery) 
zawieraj cy zadania na dany dzie , a po zako czeniu egzaminu w danym dniu na trwa e 
usuwa foldery z komputera.  

11. Dzie  przed egzaminem przewodnicz cy zespo u przedmiotowego nadzoruje przygotowanie sali, a w 
szczególno ci: 
przygotowanie miejsc dla zdaj cych (w tym osoby przygotowuj cej si  do odpowiedzi), cz onków 
zespo u przedmiotowego oraz obserwatorów 
przygotowanie stanowisk dla zdaj cych korzystaj cych z dostosowania warunków lub formy 
przeprowadzania egzaminu maturalnego 
usuni cie pomocy dydaktycznych z zakresu j zyka polskiego 
umieszczenie sprawnego zegara w widocznym dla zdaj cych miejscu 
umieszczenie przed wej ciem do sali, w widocznym miejscu, listy zdaj cych (imi  i nazwisko) w danej 
sali.  

12. W dniu egzaminu:  
a. w przypadku egzaminu przeprowadzanego zwykorzystaniem komputera przewodnicz cy 

zespo u egzaminacyjnego lub osoba przez niego upowa niona przygotowuje bilety dla 
zdaj cych (drukuje plik z has ami – por. pkt 8. – i tnie go na pojedyncze bilety)  

b. przewodnicz cy zespo u przedmiotowego pobiera od przewodnicz cego zespo u 
egzaminacyjnego – nie wcze niej ni  1,5 godziny przed egzaminem:  
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  wydrukowane zadania egzaminacyjne, a w przypadku przeprowadzania egzaminu zwykorzystaniem 
komputera, pliki z zadaniami, bilety dla zdaj cych oraz wydruki z numerami zada  i has ami; 
wydrukowane zadania lub bilety musz  by  zgodne z harmonogramem okre lonym w pkt 4.1.5.  
  wykaz zdaj cych w danym dniu  
  druki protoko ów indywidualnych cz ci ustnej egzaminu (za cznik 9a) i kart indywidualnej oceny 

(za cznik 9b)  
  kryteria oceniania  
  czyste kartki opiecz towane piecz ci  szko y do sporz dzenia notatek pomocniczych,  

konspektu lub ramowego planu wypowiedzi dla zdaj cych.  
13. Absolwent mo e przyst pi  do cz ci ustnej egzaminu maturalnego z j zyka polskiego w terminie 

innym ni  ustalony w szkolnym harmonogramie w uzgodnieniu z przewodnicz cym zespo u 
egzaminacyjnego (w ramach harmonogramu okre lonego w komunikacie dyrektora CKE).  

4.2. W TRAKCIE EGZAMINU  
1. W czasie trwania cz ci ustnej egzaminu maturalnego w sali egzaminacyjnej mog  przebywa  

wy cznie zdaj cy, przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego, osoby wchodz ce w sk ad 
zespo u przedmiotowego i obserwatorzy.  

2. W czasie trwania cz ci ustnej egzaminu maturalnego z j zyka polskiego w sali 
egzaminacyjnej mo e przebywa  jeden zdaj cy i jeden przygotowuj cy si  do egzaminu.  

3. W sali egzaminacyjnej mog  przebywa  tak e nauczyciele wspomagaj cy oraz specjali ci z 
zakresu danego rodzaju niepe nosprawno ci, niedostosowania spo ecznego lub zagro enia 
niedostosowaniem spo ecznym w przypadku, o którym mowa w pkt 3.9.5f. Osoby te nie 
mog  by  jednocze nie cz onkami zespo u przedmiotowego.  

4. Zdaj cy, który jest chory, mo e korzysta  w czasie trwania cz ci ustnej egzaminu 
maturalnego ze sprz tu medycznego i leków koniecznych ze wzgl du na chorob .  

5. W czasie trwania cz ci ustnej egzaminu maturalnego zdaj cym nie udziela si adnych 
wyja nie  dotycz cych zada  egzaminacyjnych.  

6. Ocenie podlegaj  wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowi zuj cymi kryteriami 
oceniania. Cz onkowie zespo u przedmiotowego indywidualnie oceniaj  ka dego zdaj cego w 
trakcie odpowiedzi, z zastrze eniem e egzaminuj cy powinien ograniczy  robienie notatek 
do niezb dnego minimum. Swoje propozycje cz onkowie zespo u przedmiotowego nanosz  
na kart  indywidualnej oceny (za cznik 9b).  

7. Zespó  egzaminacyjny ustala liczb  punktów przyznanych ka demu zdaj cemu zgodnie 
zharmonogramem przygotowanym przez przewodnicz cego zespo u egzaminacyjnego (por. 
pkt 4.1.2.). W przypadku braku mo liwo ci uzgodnienia przez zespó  ostatecznej liczby 
punktów decyduj cy g os ma przewodnicz cy tego zespo u przedmiotowego.  

8. 10. Przewodnicz cy zespo u przedmiotowego lub upowa niony przez niego cz onek tego 
zespo u sporz dza dla ka dego zdaj cego protokó  indywidualny cz ci ustnej egzaminu 
maturalnego z j zyka polskiego (za cznik 9a). W protokole w cz ci dotycz cej problemu 
omawianego w trakcie rozmowy nie przepisuje si  tre ci zadania ani nie wpisuje si  
wszystkich zadanych pyta .  

9. Podczas ustalania liczby punktów w sali nie mog  przebywa  zdaj cy ani przygotowuj cy si  
do egzaminu.  

10. Wype nione protoko y podpisuj  cz onkowie zespo u i obserwatorzy oraz nauczyciel 
wspomagaj cy lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepe nosprawno ci, niedostosowania 
spo ecznego lub zagro enia niedostosowaniem spo ecznym, je li byli obecni podczas 
egzaminu.  

4.3. PO EGZAMINIE  
1. Dokumentacja z ka dego dnia egzaminu przekazywana jest przewodnicz cemu zespo u 

egzaminacyjnego.  
2. Kartki z notatkami, wylosowany bilet oraz wydruki zada  egzaminacyjnych, po zako czeniu 

egzaminu, zdaj cy przekazuje przewodnicz cemu zespo u przedmiotowego. Przewodnicz cy 
ZE zabezpiecza ww. materia y i przechowuje przez okres, w którym zdaj cy mo e zg osi  
zastrze enia dotycz ce naruszenia przepisów przeprowadzenia egzaminu i w którym s  one 
rozpatrywane (co najmniej dziewi  dni). Nast pnie materia y te s  niszczone.  
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3. Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego sporz dza i podpisuje protokó  zbiorczy cz ci 
ustnej egzaminu maturalnego w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach (za cznik 12a).  

4. Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego przesy a okr gowej komisji egzaminacyjnej w 
terminie okre lonym i w sposób okre lony przez dyrektora tej komisji:  

a. jeden egzemplarz protoko u zbiorczego (za cznik 12a)  
b. wykazy zdaj cych cz  ustn  egzaminu maturalnego z j zyka polskiego (za cznik 12b)  
c. kopie za wiadcze  stwierdzaj cych uzyskanie tytu u laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej.  

4.4. DODATKOWE INFORMACJE DLA ZDAJ CYCH UPRAWNIONYCH DO DOSTOSOWANIA 
WARUNKÓW I FORM EGZAMINU MATURALNEGO  

1. W przypadku przed enia czasu egzaminu (nie wi cej ni  o 15 minut) dodatkowy czas mo e 
by  przeznaczony na przygotowanie do wypowiedzi oraz/lub egzamin (wypowied  
monologow  oraz rozmow  z zespo em przedmiotowym).  

2. Zadania dla osób niewidomych nie zawieraj  tekstów ikonicznych.  
3. Zadania dla osób nies ysz cych oraz osób z autyzmem, w tym z zespo em Aspergera, nie 

zawieraj  tekstów poetyckich.  
4. W przypadku dostosowania polegaj cego na dostosowaniu kryteriów oceniania wypowiedzi 

uwzgl dniaj cym dysfunkcj  egzaminatorzy stosuj  kryteria oceniania przekazane przez 
OKE.  

4.5. PRZEBIEG EGZAMINU W SESJI CZERWCOWEJ I SIERPNIOWEJ  
1. Sesja egzaminacyjna w czerwcu i sierpniu odbywa si  odpowiednio: od 4 do 9 czerwca oraz 

od 21 do 22 sierpnia 2018 r.  
2. Na sesj  czerwcow  i sierpniow  przygotowuje si  6 zada  (j zykowych, literackich i 

ikonicznych) na dany dzie . Wszystkie zadania przekazane s  dyrektorom szkó  przez OKE 
za po rednictwem serwisu dedykowanego dyrektorom. Do czwartej osoby w cznie 
wykorzystane zadania/bilety zespó  przedmiotowy odk ada, nie w czaj c ich do puli zada . 
Pi ta osoba i kolejne losuj  zadanie/bilet ponownie z ca ej puli zada  przeznaczonej na dany 
dzie .  

3. Przebieg egzaminu w sesji czerwcowej i sierpniowej: 
a. zdaj cy, po okazaniu dokumentu stwierdzaj cego to samo  (a w przypadku zdaj cych 
skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE równie wiadectwa uko czenia szko y), 
wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejno ci ustalonej na li cie / w harmonogramie  
b.w sali mo e przebywa  dwóch zdaj cych – jeden przygotowuj cy si  do egzaminu i drugi 
udzielaj cy odpowiedzi  
c. zdaj cy losuje zadanie egzaminacyjne spo ród wszystkich zada  przygotowanych na dany dzie : 

  je eli egzamin jest przeprowadzany z wykorzystaniem komputera – zdaj cy losuje bilet, na którym 
znajduje si  numer zadania oraz has o do odszyfrowania pliku z tre ci  zadania egzaminacyjnego 

  je eli egzamin jest przeprowadzany z wykorzystaniem zada  w formie wydruków – zdaj cy losuje 
kartk  z wydrukowanym zadaniem  
d. pozosta e procedury przebiegu egzaminu zachowuj  brzmienie zgodne z opisem przebiegu 
egzaminu w sesji majowej opisanej w p. 4.2., 4.3.  

5. NIE DOTYCZY 

6. CZ  USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z J ZYKA OBCEGO 
NOWO YTNIEGO  - EGZAMIN BEZ OKRE LANIA POZIOMU 

 

6.1. PRZED EGZAMINEM  
1. Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego, nie pó niej ni  do 4 marca 2018 r., opracowuje i 

og asza szkolny harmonogram przeprowadzania cz ci ustnej egzaminu maturalnego i 
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przekazuje go niezw ocznie dyrektorowi okr gowej komisji egzaminacyjnej. Ustalaj c 
harmonogram, uwzgl dnia tak e czas potrzebny na ustalenie liczby punktów przyznawanych 
zdaj cym, a tak e czas potrzebny na poinformowanie zdaj cych o liczbie przyznanych im 
punktów.  

2. Po przeprowadzeniu egzaminu dla grupy 5 zdaj cych, zespó  przedmiotowy ustala liczb  
punktów przyznanych ka demu zdaj cemu oraz przekazuje t  informacj  zdaj cym. 
Og oszenie liczby punktów przyznanych zdaj cym mo e si  odby  publicznie pod warunkiem 
uzyskania zgody wszystkich zdaj cych w danej grupie. Przed przekazaniem zdaj cym liczby 
uzyskanych punktów nale y zapyta , kto nie wyra a zgody na publiczne odczytanie 
punktacji.  

3. Absolwent mo e przyst pi  do cz ci ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub 
przedmiotów w terminie innym ni  ustalony w harmonogramie, o którym mowa w pkt 6.1.1., 
w uzgodnieniu z przewodnicz cym zespo u egzaminacyjnego. Termin przyst pienia do cz ci 
ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów wyznacza 
przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego (w ramach harmonogramu okre lonego w 
komunikacie dyrektora CKE).  

4. Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego wskazuje nauczyciela j zyka obcego 
nowo ytnego, b cego egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów OKE, który 
przeprowadza szkolenie dla wszystkich nauczycieli j zyków obcych z danej szko y 
powo anych do zespo ów przedmiotowych. Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli 
do przeprowadzenia cz ci ustnej egzaminu maturalnego z j zyków obcych nowo ytnych.  

5. Nie pó niej ni  na dwa dni przed terminem cz ci ustnej egzaminu maturalnego zestawy 
zada  oraz kryteria oceniania tych zada  i ich punktacji zostaj  przekazane 
przewodnicz cemu zespo u egzaminacyjnego w sposób okre lony przez dyrektora komisji 
okr gowej. Je eli do cz ci ustnej egzaminu maturalnego z j zyka obcego nowo ytnego w 
szkole przyst puje cznie:  

1. nie wi cej ni  45 osób – liczba zestawów zada  egzaminacyjnych z j zyka obcego 
nowo ytnego jest wi ksza o 5 od liczby osób przyst puj cych do tego egzaminu;  

2. wi cej ni  45 osób – liczba zestawów zada  egzaminacyjnych z j zyka obcego 
nowo ytnego wynosi 50.  

6. Przewodnicz cy zespo u przedmiotowego organizuje spotkanie zespo u, nie wcze niej ni  
dzie  przed terminem egzaminu z danego j zyka obcego nowo ytnego, w celu 
przeanalizowania zestawów zada  do cz ci ustnej egzaminu i kryteriów ich oceniania. 
Zestawy zada  egzaminacyjnych przekazuje zespo owi przewodnicz cy zespo u 
egzaminacyjnego w sposób uniemo liwiaj cy ich nieuprawnione ujawnienie.  

7. Dzie  przed egzaminem przewodnicz cy zespo u przedmiotowego nadzoruje przygotowanie 
sali, a w szczególno ci: 
przygotowanie miejsc dla zdaj cych, cz onków zespo u przedmiotowego oraz obserwatorów 
przygotowanie odpowiednich stanowisk dla zdaj cych ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi usuni cie pomocy dydaktycznych z zakresu przedmiotu, z którego jest 
przeprowadzany egzamin umieszczenie sprawnego zegara widocznego dla zdaj cego oraz 
zegara z sekundnikiem/stopera dla cz onków zespo u 
umieszczenie przed wej ciem do sali, w widocznym miejscu, listy zdaj cych (imi  i 
nazwisko) w danej sali.  

8. W dniu egzaminu przewodnicz cy zespo u przedmiotowego pobiera od 
przewodnicz cego zespo u egzaminacyjnego: 
- wydrukowane zadania egzaminacyjne; ka dy zespó  przedmiotowy otrzymuje po dwa 
komplety wydrukowanych zestawów zada  (jeden dla zdaj cych oraz jeden dla zespo u)  

- kryteria oceniania zada  wraz z ich punktacj   
- list  zdaj cych, dla których dany zespó  przedmiotowy przeprowadza egzamin  
- druki protoko ów indywidualnych cz ci ustnej egzaminu (za cznik 10a) i kart 
indywidualnej oceny (za cznik 10b).  
 

6.2 W TRAKCIE EGZAMINU 
1. W czasie trwania egzaminu w sali egzaminacyjnej mog  przebywa  wy cznie zdaj cy, 
przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego, osoby wchodz ce w sk ad zespo u przedmiotowego i 
obserwatorzy.  
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2. W sali egzaminacyjnej mog  przebywa  tak e nauczyciele wspomagaj cy oraz specjali ci z 
zakresu danego rodzaju niepe nosprawno ci, niedostosowania spo ecznego lub zagro enia 
niedostosowaniem spo ecznym w przypadku, o którym mowa w pkt 3.9.5f. Osoby te nie mog  by  
jednocze nie cz onkami zespo u przedmiotowego.  
3. Przewodnicz cy decyduje o tym, czy sam egzaminuje zdaj cego, czy egzamin przeprowadza 
cz onek zespo u, oraz dba o to, aby nauczyciel przeprowadza  egzamin, korzystaj c z zegara 
zsekundnikiem/stopera. Nie dopuszcza si  mo liwo ci odmierzania czasu za pomoc  aplikacji 
stanowi cych element oprogramowania telefonu komórkowego.  
4. Przeprowadzaj c egzamin, egzaminuj cy post puje zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w 
zestawie dla egzaminuj cego.  
5. Egzamin prowadzony jest w danym j zyku obcym nowo ytnym, trwa ok. 15 minut i sk ada si  z 
rozmowy wst pnej i trzech zada ; czas na zapoznanie si  z tre ci  zada  jest wliczony w czas 
przeznaczony na wykonanie poszczególnych zada .  
6. W rozmowie wst pnej oraz zadaniach 2. i 3. egzaminuj cy zadaje wy cznie pytania zamieszczone 
w zestawie dla egzaminuj cego.  
7. Zdaj cy wykonuje zadania w takiej kolejno ci, w jakiej s  one zamieszczone w zestawie 
egzaminacyjnym; nie ma mo liwo ci powrotu do zadania, które zosta o zako czone lub opuszczone.  
8. W czasie trwania egzaminu zdaj cy nie mo e korzysta  ze s owników i innych pomocy.  
9. 1W czasie trwania egzaminu zdaj cym nie udziela si adnych wyja nie  dotycz cych zada  
egzaminacyjnych.  
10. Egzamin przebiega w nast puj cy sposób:  

1. zdaj cy, po okazaniu dokumentu stwierdzaj cego to samo , wchodzi do sali egzaminacyjnej  
w ustalonej kolejno ci  

2. w sali przebywa jeden zdaj cy  
3. zdaj cy losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminuj cemu  
4. egzamin rozpoczyna si  od rozmowy wst pnej, podczas której egzaminuj cy zadaje 

zdaj cemu kilka pyta  zwi zanych z jego yciem i zainteresowaniami; po rozmowie wst pnej 
egzaminuj cy przekazuje wylosowany wcze niej zestaw zdaj cemu  

5. po otrzymaniu zestawu zdaj cy przyst puje do wykonania zada  od 1. do 3.: zadanie pierwsze 
polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdaj cy i egzaminuj cy odgrywaj  wskazane 
w poleceniu role; wzadaniu drugim zdaj cy opisuje ilustracj  zamieszczon  w wylosowanym 
zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminuj cego; w zadaniu 
trzecim zdaj cy wypowiada si  na podstawie materia u stymuluj cego i odpowiada na dwa 
pytania postawione przez egzaminuj cego.  

11. Cz onkowie zespo u przedmiotowego indywidualnie oceniaj  ka dego zdaj cego w trakcie 
odpowiedzi, z zastrze eniem e egzaminuj cy powinien ograniczy  robienie notatek do niezb dnego 
minimum. Swoje propozycje cz onkowie zespo u przedmiotowego nanosz  na kart  indywidualnej 
oceny (za cznik 10b). Ocenie podlegaj  wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowi zuj cymi 
kryteriami oceniania.  
12. Zespó  egzaminacyjny ustala liczb  punktów przyznanych ka demu zdaj cemu bezpo rednio po 
jego wyj ciu z sali egzaminacyjnej. W przypadku braku mo liwo ci uzgodnienia przez zespó  liczby 
punktów decyduj cy g os ma przewodnicz cy tego zespo u przedmiotowego.  
13. Po ustaleniu liczby punktów za poszczególne elementy egzaminu przewodnicz cy lub cz onek 
zespo u wpisuje liczb  punktów do protoko u indywidualnego cz ci ustnej egzaminu maturalnego z 

zyka obcego nowo ytnego (za cznik 10a).  
14. Podczas ustalania liczby punktów w sali nie mog  przebywa  zdaj cy.  
15. Wype nione protoko y podpisuj  cz onkowie zespo u i obserwatorzy oraz nauczyciel 
wspomagaj cy lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepe nosprawno ci, niedostosowania 
spo ecznego lub zagro enia niedostosowaniem spo ecznym, je li byli obecni podczas egzaminu.  
 

6.3. PO EGZAMINIE  
1. Po przeprowadzeniu egzaminu dla grupy 5 zdaj cych, zespó  przedmiotowy ustala liczb  

punktów przyznanych ka demu zdaj cemu oraz przekazuje t  informacj  zdaj cym. 
Og oszenie liczby punktów przyznanych zdaj cym mo e si  odby  publicznie pod warunkiem 
uzyskania zgody wszystkich zdaj cych w danej grupie. Przed przekazaniem zdaj cym liczby 
uzyskanych punktów nale y zapyta , kto nie wyra a zgody na publiczne odczytanie 
punktacji.  
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2. Po przekazaniu zdaj cym informacji o przyznanej im liczbie punktów w danym dniu 
przewodnicz cy zespo u przedmiotowego przekazuje przewodnicz cemu zespo u 
egzaminacyjnego uporz dkowane zestawy i podpisane protoko y.  

3. Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego sporz dza i podpisuje protokó  zbiorczy cz ci 
ustnej egzaminu maturalnego w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach (za cznik 12a).  

4. Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego przesy a okr gowej komisji egzaminacyjnej w 
terminie okre lonym i w sposób okre lony przez dyrektora tej komisji:  

1. jeden egzemplarz protoko u zbiorczego (za cznik 12a)  
2. wykazy zdaj cych cz  ustn  egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów 

(za cznik 12c)  
3. kopie za wiadcze  stwierdzaj cych uzyskanie tytu u laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej.  

7. NIE DOTYCZY 

8. CZ  PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO – PRZED 
EGZAMINEM 

 

8.1. W DNIU POPRZEDZAJ CYM EGZAMIN MATURALNY Z DANEGO PRZEDMIOTU  
1. Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego zleca przygotowanie sal egzaminacyjnych z 
uwzgl dnieniem nast puj cych warunków:  

1. nie mo na przeprowadza  w jednej sali egzaminacyjnej egzaminu z j zyka obcego 
nowo ytnego  

o   na poziomie podstawowym w „starej” i „nowej” formule  
o   na poziomie rozszerzonym w „starej” i „nowej” formule  
o   na poziomie rozszerzonym i dwuj zycznym  

2. egzamin zdaj cych, którzy uzyskali zgod  na dostosowanie warunków egzaminu polegaj ce 
na przed onym czasie trwania egzaminu lub na wykorzystywaniu w czasie egzaminu 
urz dze  technicznych, lub na korzystaniu z pomocy nauczyciela wspomagaj cego, powinien 
by  przeprowadzony w oddzielnym pomieszczeniu. Wuzasadnionych przypadkach zdaj cy 
korzystaj cy z wyd enia czasu lub urz dze  technicznych z powodu dysfunkcji mog  pisa  
egzamin we wspólnej sali z innymi zdaj cymi.  

2. W dniu poprzedzaj cym egzamin maturalny z danego przedmiotu przewodnicz cy zespo ów 
nadzoruj cych upewniaj  si , e zosta y przygotowane kartki z numerami stolików (do oznaczenia 
stolików) oraz losy z numerami stolików (do wylosowania przez zdaj cych). Je eli w sali 
przygotowane s  dostosowane stanowiska dla zdaj cych korzystaj cych z dostosowania warunków 
lub formy egzaminu maturalnego, mo na wy czy  je z losowania. Mo na równie  zaplanowa  stolik 
zapasowy, blisko wej cia do sali, z przeznaczeniem dla zdaj cego spó nionego, któremu 
przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego zezwoli  uczestniczy  w egzaminie (por. pkt 9.2.11.).  
3. W dniu poprzedzaj cym egzamin maturalny z j zyka obcego nowo ytnego przewodnicz cy 
zespo u egzaminacyjnego wraz z przewodnicz cymi zespo ów nadzoruj cych sprawdzaj  stan 
techniczny urz dze  niezb dnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z j zyka obcego w 
ka dej sali (odtwarzaczy p yt CD, g ników) oraz ich rozmieszczenie, gwarantuj ce wysok  jako  

wi ku. Nale y mi dzy innymi:  
a. upewni  si , e odtwarzacze nie s  skonfigurowane na odtwarzanie cie ek nagra  w trybie losowym 

(random) lub na wielokrotne powtarzanie jednej cie ki b  sekwencji cie ek  

b. przeprowadzi  prób  ods uchu przyk adowego nagrania tekstu (wykorzystuj c do tego p yty z 
poprzednich sesji egzaminacyjnych). Proponujemy, aby t  prób  przeprowadzi  z udzia em 
uczniów.  

4. Przewodnicz cy zespo ów nadzoruj cych przygotowuj  plany sal egzaminacyjnych, 
uwzgl dniaj ce rozmieszczenie zdaj cych, cz onków zespo u nadzoruj cego oraz obserwatorów w 
danej sali egzaminacyjnej (przyk ady planów sali egzaminacyjnej – por. za cznik13.). Plan sali 
egzaminacyjnej powinien przedstawia :  
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a. ustawienie stolików w sali egzaminacyjnej (stoliki, przy których b  siedzie  zdaj cy, s  
ponumerowane i ustawione w jednym kierunku)  

b. rozmieszczenie cz onków zespo u nadzoruj cego oraz obserwatorów  
c. podzia  sali na sektory, tj. grupy zdaj cych pod bezpo rednim nadzorem poszczególnych  

cz onków zespo u nadzoruj cego  
d. ustawienie sprz tu audio (je eli jest wykorzystywany do przeprowadzenia egzaminu).  

Plan sali przygotowuje si  wówczas, gdy do egzaminu w danej sali egzaminacyjnej przyst puje 
trzech lub wi cej zdaj cych.  

8.2. W DNIU EGZAMINU MATURALNEGO, PRZED ODEBRANIEM MATERIA ÓW 
EGZAMINACYJNYCH PRZEZ PRZEWODNICZ CYCH ZESPO ÓW NADZORUJ CYCH  
1. Przed rozpocz ciem egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przewodnicz cy zespo u 
egzaminacyjnego lub upowa niony przez niego nauczyciel sprawdza, czy zespo y nadzoruj ce s  
kompletne. W szczególnych przypadkach losowych wyznacza w zast pstwie innego nauczyciela 
(por. pkt 3.12.2.).  
2. Przewodnicz cy zespo ów nadzoruj cych sprawdzaj  przygotowanie sal, w tym w szczególno ci:  
usuni cie z sali egzaminacyjnej pomocy dydaktycznych z zakresu danego przedmiotu  
ustawienie ponumerowanych stolików w jednym kierunku, w sposób zapewniaj cy samodzieln   
prac  zdaj cych; z zastrze eniem e ka dy zdaj cy pracuje przy osobnym stoliku  
przygotowanie losów z numerami stolików  
przygotowanie odpowiednich stanowisk dla zdaj cych uprawnionych do dostosowania  
warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego  
przygotowanie miejsc dla cz onków zespo u nadzoruj cego oraz obserwatorów, zgodnie  
z planem sali egzaminacyjnej  
umieszczenie w widocznym miejscu sprawnego zegara oraz tablicy (planszy) do zapisania  
godziny rozpocz cia i zako czenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym  
umieszczenie na stolikach zdaj cych lub w wydzielonym miejscu materia ów pomocniczych  
okre lonych w komunikacie dyrektora CKE  
umieszczenie przed wej ciem do sali, w widocznym miejscu, listy zdaj cych (imi  i nazwisko)  
w danej sali  
przygotowanie sprz tu (np. odtwarzacza p yt CD, nag nienia, s uchawek, zapasowych baterii,  
komputerów, pendrive’ów) niezb dnego do przeprowadzenia egzaminu odpowiednio z: j zyka  
obcego nowo ytnego, historii muzyki, informatyki  
przygotowanie kilku zestawów zapasowych przyborów do pisania.  
3. Ka dy przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego przypomina cz onkom zespo u procedur  przebiegu 
cz ci pisemnej egzaminu. Informuje, który obszar sali egzaminacyjnej zosta  ka demu z nich 
wyznaczony do nadzorowania, zwracaj c uwag  na odpowiedzialno  za samodzielno  pracy 
zdaj cych, poprawno  i kompletno  zakodowania arkuszy przez zdaj cych.  

 8.3. ODBIÓR PRZESY EK Z MATERIA AMI EGZAMINACYJNYMI  
1. Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego lub upowa niony przez niego cz onek tego zespo u 
(za cznik 14.) odbiera przesy  zawieraj  materia y egzaminacyjne niezb dne do 
przeprowadzenia egzaminu maturalnego i sprawdza, czy nie zosta a ona naruszona, a nast pnie 
sprawdza, czy zawiera ona wszystkie materia y egzaminacyjne niezb dne do przeprowadzenia 
egzaminu.  
2. Materia y egzaminacyjne niezb dne do przeprowadzenia cz ci ustnej egzaminu maturalnego 
mog  zosta  przes ane do szkó  w postaci elektronicznej. W takim przypadku przewodnicz cy 
zespo u egzaminacyjnego lub upowa niony przez niego cz onek tego zespo u pobiera pliki 
zawieraj ce materia y egzaminacyjne niezb dne do przeprowadzenia cz ci ustnej egzaminu 
maturalnego, w terminie okre lonym i w sposób okre lony przez dyrektora okr gowej komisji 
egzaminacyjnej, isprawdza, czy zosta y dostarczone wszystkie materia y egzaminacyjne niezb dne 
do przeprowadzenia tej cz ci egzaminu.  
3. Czynno ci, o których mowa w pkt 8.3.1. i 8.3.2., mog  zosta  wykonane w obecno ci innego 
cz onka zespo u egzaminacyjnego.  
4. Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego lub upowa niony przez niego cz onek tego zespo u 
przechowuje i zabezpiecza wszystkie materia y egzaminacyjne niezb dne do przeprowadzenia 
egzaminu maturalnego.  
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5. W przypadku stwierdzenia:  
1. naruszenia przesy ki, o której mowa w pkt 8.3.1.  
2. nieprawid owo ci w materia ach egzaminacyjnych, o których mowa w pkt 8.3.2.  
3. niekompletno ci materia ów egzaminacyjnych, o których mowa w pkt 8.3.1. i 8.3.2.  

przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego lub upowa niony przez niego cz onek tego zespo u 
niezw ocznie powiadamia o tym dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej oraz (za wyj tkiem 
materia ów przesy anych drog  elektroniczn  – por. pkt 8.3.2.) dystrybutora materia ów 
egzaminacyjnych. Dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodnicz cego zespo u 
egzaminacyjnego lub upowa nionego przez niego cz onka tego zespo u o dalszym post powaniu.  
 

8.4. PRZEKAZANIE MATERIA ÓW EGZAMINACYJNYCH PRZEWODNICZ CYM ZESPO ÓW 
NADZORUJ CYCH  

1. Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego lub upowa niony przez niego cz onek tego zespo u 
w wyznaczonym przez siebie czasie i miejscu (oko o pó  godziny przed rozpocz ciem 
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie, zgodnie z komunikatem o 
harmonogramie) sprawdza, czy materia y egzaminacyjne niezb dne do przeprowadzenia 
egzaminu nie zosta y naruszone.  

2. W przypadku stwierdzenia, e materia y egzaminacyjne, o których mowa w pkt 8.4.1., nie 
zosta y naruszone, przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego lub upowa niony przez niego 
cz onek tego zespo u otwiera je w obecno ci przewodnicz cych zespo ów nadzoruj cych oraz 
przedstawiciela zdaj cych.  

3. Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego lub upowa niony przez niego cz onek tego zespo u 
przekazuje ka demu przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego:  

1. arkusze egzaminacyjne w odpowiedniej formie i liczbie odpowiadaj cej liczbie 
zdaj cych  

w poszczególnych salach egzaminacyjnych  
2. inne materia y egzaminacyjne niezb dne do przeprowadzenia egzaminu z danego 

przedmiotu i na danym poziomie, tj.:  
  wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej, przygotowany przez OKE 

(za cznik 15.), je li nie by  przekazany wcze niej  
  formularz protoko u przebiegu egzaminu maturalnego w danej sali 

egzaminacyjnej (za cznik 16.)  
  naklejki przygotowane przez OKE  
  p yty CD w przypadku egzaminu z j zyka obcego nowo ytnego; otwarcie 

opakowania p yty CD nast puje w sali egzaminacyjnej bezpo rednio po 
wniesieniu do sali arkuszy egzaminacyjnych  
  zwrotne koperty do spakowania prac egzaminacyjnych.  

4. Przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego razem z przedstawicielem zdaj cych przenosi 
materia y egzaminacyjne do odpowiedniej sali egzaminacyjnej.  

5. W przypadku stwierdzenia, e materia y egzaminacyjne, o których mowa w pkt 8.4.1. zosta y 
naruszone, przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego lub upowa niony przez niego cz onek 
tego zespo u zawiesza cz  pisemn  egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i 
powiadamia o tym dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okr gowej komisji 
egzaminacyjnej informuje przewodnicz cego zespo u egzaminacyjnego lub upowa nionego 
przez niego cz onka tego zespo u o dalszym post powaniu. Informacj  o zawieszeniu cz ci 
pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz podj tych dzia aniach zamieszcza 
si  w protokole zbiorczym przebiegu cz ci pisemnej egzaminu maturalnego z danego 
przedmiotu (za cznik 17.).  

9.CZ  PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO – W TRAKCIE 
EGZAMINU 

9.1. ROZPOCZ CIE EGZAMINU W SALI EGZAMINACYJNEJ. OGÓLNE ZASADY 
PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO  

1. Przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego przypomina zdaj cym, cz onkom zespo u oraz 
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obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urz dze  telekomunikacyjnych 
 korzystania z takich urz dze  w tej sali.  

2. Przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego przypomina zdaj cym, e do sali egzaminacyjnej 
mog  wnie  wy cznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach.  

3. Zdaj cy mog  równie  wnie  do sali egzaminacyjnej ma  butelk  wody. Woda mo e 
równie  by  zapewniona przez szko . Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka 
powinna sta  na pod odze przy nodze stolika, aby zdaj cy przypadkowo nie zala  materia ów 
egzaminacyjnych.  

4. O godzinie wyznaczonej przez przewodnicz cego zespo u egzaminacyjnego zdaj cy wchodz  
do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazuj c dokument ze zdj ciem potwierdzaj cy 
to samo  i losuj  numery stolików, przy których b  pracowa .  

5. Przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego mo e odst pi  od losowania numerów stolików w 
przypadku zdaj cych uprawnionych do dostosowania warunków lub formy przeprowadzania 
egzaminu maturalnego oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np. zezwolenie 
spó nionemu zdaj cemu na przyst pienie do egzaminu).  

6. W przypadkach, o których mowa w pkt 9.1.5., miejsce danemu zdaj cemu wskazuje 
przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego. Zalecane jest wcze niejsze ustalenie, które stoliki nie 

 podlega y losowaniu.  
7. Ka dy zdaj cy zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosowa , a cz onek zespo u 

nadzoruj cego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdaj cych w danej sali 
egzaminacyjnej (za cznik 15.).  

8. Przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego odbiera materia y egzaminacyjne od 
przewodnicz cego zespo u egzaminacyjnego w obecno ci przedstawiciela zdaj cych (por. pkt 
8.4.3.).  

9. W czasie trwania egzaminu maturalnego zdaj cy nie powinni opuszcza  sali egzaminacyjnej. 
W uzasadnionych przypadkach przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego mo e zezwoli  
zdaj cemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczaj cych 
mo liwo  kontaktowania si  zdaj cego z innymi osobami, z wyj tkiem osób udzielaj cych 
pomocy medycznej. Zdaj cy sygnalizuje tak  potrzeb  przez podniesienie r ki. Pouzyskaniu 
zezwolenia przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego na wyj cie z sali zdaj cy pozostawia 
zamkni ty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecno ci jest 
odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali (za cznik 16.).  

10. Cz onkowie zespo u nadzoruj cego mog  udziela  odpowiedzi na pytania zdaj cych zwi zane 
wy cznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcj  dla zdaj cego. W czasie trwania egzaminu 
zdaj cym nie udziela si adnych wyja nie  dotycz cych zada  egzaminacyjnych ani ich nie 
komentuje.  

11. Zdaj cy, który jest chory, mo e korzysta  w czasie trwania cz ci pisemnej egzaminu 
maturalnego ze sprz tu medycznego i leków koniecznych ze wzgl du na chorob , pod 
warunkiem e taka konieczno  zosta a zg oszona przewodnicz cemu zespo u 
egzaminacyjnego przed rozpocz ciem egzaminu z danego przedmiotu.  

12. W czasie egzaminu w sali egzaminacyjnej mog  przebywa  wy cznie zdaj cy, 
przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego, osoby wchodz ce w sk ad zespo u nadzoruj cego, 
nauczyciele wspomagaj cy lub specjali ci z zakresu danego rodzaju niepe nosprawno ci, 
niedostosowania spo ecznego lub zagro enia niedostosowaniem spo ecznym oraz 
obserwatorzy.  

9.2. PRZEPROWADZANIE EGZAMINU W SALI  
1. Po zaj ciu miejsc przez wszystkich zdaj cych oraz przyniesieniu do sali egzaminacyjnej 
materia ów egzaminacyjnych przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego informuje ich:  
a. o zasadach zachowania si  podczas egzaminu maturalnego  
b. o zasadach oddawania prac egzaminacyjnych po zako czeniu pracy.  
2. Nast pnie, nie wcze niej ni  o godzinie podanej w komunikacie dyrektora CKE o 
harmonogramie, cz onkowie zespo u nadzoruj cego rozdaj  zdaj cym arkusze egzaminacyjne 
oraz naklejki przygotowane przez OKE. Naklejki mog  równie  zosta  przekazane zdaj cym 
przy losowaniu.  
3. Po rozdaniu arkuszy przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego informuje zdaj cych:  

a. o obowi zku zapoznania si  przed przyst pieniem do rozwi zywania zada  z instrukcj  
zamieszczon  na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego  
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b. o konieczno ci sprawdzenia kompletno ci arkusza egzaminacyjnego, tj. czy zawiera 
do czon   
kart  odpowiedzi, wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania  

c. o konieczno ci sprawdzenia, czy otrzymali Wybrane wzory matematyczne (dotyczy egzaminu 
z matematyki) lub Wybrane wzory i sta e fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, 
chemii i fizyki (dotyczy egzaminu z biologii, chemii i fizyki)  

d. o konieczno ci sprawdzenia poprawno ci numeru PESEL na naklejkach przygotowanych 
przez OKE oraz o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego.  
4. Zdaj cy zg asza przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego braki w arkuszu 
egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z puli arkuszy rezerwowych (nie 
wykonuje si  kserokopii arkuszy egzaminacyjnych) i/lub Wybrane wzory... / Wybrane wzory i 
sta e... .  
5. Informacj  o wymianie arkusza egzaminacyjnego przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego 
zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu w sali (za cznik 16.). Wymian  arkusza 
egzaminacyjnego zdaj cy potwierdza podpisem w tym samym protokole. § 55 ust.7, ]  
6. Przed rozpocz ciem egzaminu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (w 
tym na karcie odpowiedzi), zdaj cy wpisuje swój kod, numer PESEL, a w przypadku braku 
numeru PESEL – seri  i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo  
oraz umieszcza otrzymane od cz onków zespo u nadzoruj cego naklejki. Zdaj cy sprawdza 
poprawno  numeru PESEL na naklejce, a podpis w wykazie zdaj cych jest równoznaczny ze 
stwierdzeniem przez zdaj cego tej poprawno ci. Zdaj cy nie podpisuje arkusza 
egzaminacyjnego.  
W przypadku wyst pienia b du w numerze PESEL zdaj cy zwraca zespo owi nadzoruj cemu 
naklejki z b dnym numerem PESEL, koryguje ten numer w wykazie zdaj cych i potwierdza 
korekt  czytelnym podpisem. Poprawno  wpisanego przez zdaj cego numeru PESEL 
potwierdza przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego, podpisuj c si  w wykazie zdaj cych. 
Przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego zamieszcza w protokole przebiegu cz ci pisemnej 
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej w sali adnotacj  o stwierdzeniu b du. 
Naklejki z b dnym numerem PESEL nie nakleja si  na zeszycie zada  egzaminacyjnych i 
karcie odpowiedzi. W takiej sytuacji w miejscach przeznaczonych na naklejk  zdaj cy 
wpisuje odr cznie prawid owy numer PESEL, a cz onek zespo u nadzoruj cego dopisuje 
identyfikator szko y. W przypadku braku numeru PESEL zdaj cy wpisuje w miejscach 
przeznaczonych na naklejk  przygotowan  przez OKE seri  i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzaj cego to samo .  
7. Przed rozpocz ciem egzaminu cz onkowie zespo u nadzoruj cego sprawdzaj  wobecno ci 
zdaj cych poprawno  zamieszczenia danych oraz naklejek, o których mowa w pkt 9.2.6., w 
arkuszu egzaminacyjnym.  
8. W przypadku zdaj cych korzystaj cych z arkuszy dostosowanych dla osób s abowidz cych 
(A4) oraz osób niewidomych (A6), zdaj cych niepe nosprawnych ruchowo oraz zdaj cych z 
czasow  niesprawno ci  r k czynno ci zwi zane z kodowaniem wykonuj  cz onkowie 
zespo u nadzoruj cego.  
9. Po czynno ciach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawno ci kodowania, 
przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, 
czas rozpocz cia i zako czenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym. Czas trwania 
egzaminu dla ka dego przedmiotu maturalnego okre la rozporz dzenie.  

10. W przypadku egzaminu maturalnego z j zyka obcego nowo ytnego bezpo rednio po 
zapisaniu godziny rozpocz cia i zako czenia egzaminu nast puje odtworzenie p yty CD, na 
której oprócz tekstów w j zyku obcym nagrane s  instrukcje w j zyku polskim dotycz ce 
rozwi zywania zada , przerwy na zapoznanie si  z tre ci  zada  oraz przerwy przeznaczone 
na rozwi zanie poszczególnych zada .  

11. Po rozdaniu zdaj cym arkuszy egzaminacyjnych zdaj cy spó nieni nie zostaj  wpuszczeni do 
sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie pó niej ni  po zako czeniu 
czynno ci organizacyjnych (tzn. z chwil  zapisania w widocznym miejscu czasu rozpocz cia i 
zako czenia egzaminu), decyzj  o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spó nionego 
zdaj cego podejmuje przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego, ale zdaj cy ko czy prac  z 
arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy). Zdaj cy ten zapoznaje si  
z instrukcj  dla zdaj cego zamieszczon  na pierwszej stronie arkusza. Zdaj cy sprawdza, czy 
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arkusz egzaminacyjny jest kompletny i zawiera kolejno ponumerowane wszystkie strony. W 
razie potrzeby zg asza braki przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego i otrzymuje 
kompletny arkusz. Takie przypadki odnotowuje si  w protokole przebiegu cz ci pisemnej 
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej (za cznik 16.).  

12. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych zdaj cym i po zako czeniu czynno ci organizacyjnych 
przelicza si  wszystkie niewykorzystane i wadliwe arkusze egzaminacyjne i umieszcza si  je 
w opisanej kopercie. W przypadku egzaminu z j zyka obcego nowo ytnego wszystkie 
niewykorzystane i wadliwe arkusze egzaminacyjne oraz niewykorzystane i wadliwe p yty CD 
pakuje si  po zako czeniu odtwarzania nagra  z p yty CD.  
Liczb  niewykorzystanych i wadliwych arkuszy oraz p yt odnotowuje si  w protokole 
przebiegu cz ci pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali 
(za cznik 16.).  

13. W celu monitorowania prawid owego przebiegu egzaminu cz onkowie zespo u nadzoruj cego 
oraz obserwatorzy mog  porusza  si  po sali egzaminacyjnej w sposób niezak ócaj cy pracy 
zdaj cych: cicho, bez zagl dania do prac zdaj cych.  

14. Na 10 minut przed zako czeniem czasu przeznaczonego na prac  z arkuszem przewodnicz cy 
zespo u nadzoruj cego informuje zdaj cych o czasie pozosta ym do zako czenia pracy, a w 
przypadku egzaminu (a) z matematyki na poziomie podstawowym oraz (b) z j zyków obcych 
nowo ytnych na wszystkich poziomach – dodatkowo przypomina zdaj cym o obowi zku 
przeniesienia odpowiedzi na kart  odpowiedzi. Odpowied  zaznaczona przez zdaj cego na 
karcie odpowiedzi jest ostateczna, niezale nie od odpowiedzi zaznaczonej w arkuszu.  

15. Je li zdaj cy uko czy  prac  przed wyznaczonym czasem, zg asza to zespo owi 
nadzoruj cemu przez podniesienie r ki, zamyka arkusz i odk ada go na brzeg stolika. 
Przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego lub cz onek zespo u nadzoruj cego w obecno ci 
zdaj cego sprawdza kompletno  materia ów. Arkusz pozostaje na stoliku.  

16. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali zdaj cy wychodzi, nie zak ócaj c pracy 
pozosta ym pisz cym. Czynno ci zwi zane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od 
zdaj cych, którzy uko czyli prac  przed czasem, musz  by  zorganizowane tak, by nie 
zak óci  pracy pozosta ym zdaj cym.  

17. Po up ywie czasu przeznaczonego na rozwi zywanie zada  przewodnicz cy zespo u 
nadzoruj cego lub cz onek zespo u nadzoruj cego przy stoliku zdaj cego, w jego obecno ci, 
sprawdza kompletno  materia ów egzaminacyjnych (zakodowany zeszyt zada  oraz karta 
odpowiedzi), anast pnie zezwala zdaj cemu na opuszczenie sali. Prac  ka dego zdaj cego – 
po sprawdzeniu – mo na pozostawi  na stoliku do momentu odebrania prac od wszystkich 
zdaj cych, mo na równie  zbiera  je sukcesywnie. Jeden zdaj cy powinien pozosta  w sali do 
momentu zako czenia pakowania materia ów egzaminacyjnych.  

18. Po zako czeniu odbierania prac od wszystkich zdaj cych, przewodnicz cy zespo u 
nadzoruj cego oraz cz onkowie tego zespo u sprawdzaj , czy zosta y zebrane prace z 
wszystkich stolików. Nast pnie przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego, w obecno ci 
cz onków zespo u nadzoruj cego oraz jednego zdaj cego, pakuje materia y egzaminacyjne 
zgodnie z instrukcj  (por. pkt 10.1.1.)  

10. CZ  PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO – PO EGZAMINIE 

10.1. POST POWANIE Z MATERIA AMI EGZAMINACYJNYMI PO ZAKO CZENIU EGZAMINU 
MATURALNEGO  

1. Po zako czeniu egzaminu i opuszczeniu sali przez zdaj cych przewodnicz cy zespo u 
nadzoruj cego lub upowa niony przez niego cz onek tego zespo u w obecno ci pozosta ych 
osób wchodz cych w sk ad zespo u nadzoruj cego oraz przedstawiciela zdaj cych:  

a. odnotowuje w wykazie zdaj cych w danej sali egzaminacyjnej oddanie 
arkuszy egzaminacyjnych przez zdaj cych (np. znakiem + albo przy 
nazwisku zdaj cego)  

b. w przypadku zdaj cych, którym – zgodnie z komunikatem dyrektora CKE – 
przyznano prawo do dostosowania warunków egzaminu maturalnego 
polegaj ce na zastosowaniu zasad oceniania rozwi za  zada  
uwzgl dniaj cych potrzeby edukacyjne oraz mo liwo ci psychofizyczne 
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zdaj cego i/lub prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi na kart , zaznacza 
przyznane tym zdaj cym uprawnienia, zamalowuj c odpowiednie pole na 
zeszycie zada   

c. przelicza, porz dkuje, pakuje i opisuje materia y egzaminacyjne zgodnie z 
instrukcj  w ciwej okr gowej komisji egzaminacyjnej  

d. pakuje w sali egzaminacyjnej wype nione arkusze egzaminacyjne (wraz z 
do czonymi do nich kartami odpowiedzi) do zwrotnych kopert i zakleja je.  

2. Przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego uzupe nia wykaz zdaj cych przyst puj cych do 
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali (za cznik 15.) oraz protokó  
przebiegu egzaminu maturalnego w danej sali (za cznik 16.). Protokó  podpisuj  osoby 
wchodz ce w sk ad zespo u nadzoruj cego oraz obserwatorzy.  

3. Przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego przekazuje przewodnicz cemu zespo u 
egzaminacyjnego:  

a. koperty zwrotne zawieraj ce prace egzaminacyjne  
b. niewykorzystane i wadliwe arkusze egzaminacyjne oraz, w przypadku egzaminu 

maturalnego z j zyka obcego nowo ytnego, równie  niewykorzystane i wadliwe p yty 
CD  

c. podpisany przez wszystkich cz onków zespo u nadzoruj cego i obserwatorów 
protokó  przebiegu cz ci pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 
danej sali (za cznik 16.)  

d. uzupe niony wykaz zdaj cych w danej sali egzaminacyjnej (za cznik 15.)  
e. plan sali, o którym mowa w pkt 8.1.4. (za cznik 13.).  

4. Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego sprawdza kompletno  materia ów z danej sali w 
obecno ci w ciwego przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego.  

5. Po zebraniu materia ów ze wszystkich sal egzaminacyjnych przewodnicz cy zespo u 
egzaminacyjnego zabezpiecza je zgodnie z instrukcj  w ciwej okr gowej komisji 
egzaminacyjnej. Nast pnie sporz dza protokó  zbiorczy przebiegu cz ci pisemnej egzaminu 
maturalnego z danego przedmiotu (za cznik 17.), który podpisuje. Protokó  nale y 
sporz dzi  w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach.  

6. Jeden egzemplarz protoko u, o którym mowa w pkt 10.1.5., przewodnicz cy zespo u 
egzaminacyjnego przesy a okr gowej komisji egzaminacyjnej w terminie okre lonym i w 
sposób okre lony przez dyrektora tej komisji. Do protoko u zbiorczego do cza si :  

a. koperty zwrotne zawieraj ce prace egzaminacyjne z wszystkich sal egzaminacyjnych  
b. wadliwe arkusze egzaminacyjne, wadliwe p yty CD (w przypadku egzaminu 

maturalnego z j zyka obcego nowo ytnego) oraz niewykorzystane arkusze 
egzaminacyjne  

c. uzupe nione wykazy zdaj cych z ka dej sali egzaminacyjnej (za cznik 15.)  
d. kopie za wiadcze  stwierdzaj cych uzyskanie tytu u laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej  
e. kopi  wykazu zawarto ci przesy ki z materia ami egzaminacyjnymi dostarczonej przez 

dystrybutora  
f. decyzje o przerwaniu i uniewa nieniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (o 

ile taka sytuacja zaistnieje) (za cznik 18.), wraz z arkuszami egzaminacyjnymi tych 
zdaj cych  

g. plany sal (za cznik 13.).  
7. W szkolnej dokumentacji egzaminu maturalnego pozostaj :  

a. protoko y przebiegu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu z 
poszczególnych sal (za cznik 16.)  

b. protokó  zbiorczy przebiegu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 
cz ci pisemnej (za cznik 17.)  

c. orygina  wykazu zawarto ci przesy ki z materia ami egzaminacyjnymi 
dostarczonej przez dystrybutora  

d. kopie wykazów zdaj cych przyst puj cych do egzaminu maturalnego z danego 
przedmiotu w danej sali  

e. kopie decyzji o przerwaniu i uniewa nieniu egzaminu maturalnego z danego 
przedmiotu (za cznik 18.)  
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f. kopie planów sal (za cznik 13.).  
8. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.1.7., szko a przechowuje a w przypadku egzaminu 

maturalnego w terminie poprawkowym  

10.2. PRZEKAZANIE MATERIA ÓW EGZAMINACYJNYCH DO W CIWEJ OKR GOWEJ 
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PO PRZEPROWADZENIU EGZAMINU MATURALNEGO  
1. Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego lub upowa nieni przez niego cz onkowie zespo u 
egzaminacyjnego (za cznik 14.) przekazuj  materia y egzaminacyjne wraz z dokumentacj  do 

ciwej okr gowej komisji egzaminacyjnej w formie, miejscu i terminie przez ni  wskazanym.  
2. Osoba przekazuj ca materia y egzaminacyjne wraz z dokumentacj  powinna legitymowa  si  
dowodem to samo ci i upowa nieniem (o ile nie jest to przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego).  
3. Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem 
pozosta  w szkole dokumentacj  dotycz  przygotowania i przebiegu egzaminu.  
 

11. NIE DOTYCZY 

12. SYTUACJE SZCZEGÓLNE W TRAKCIE EGZAMINU MATURALNEGO 

12.1. UWAGI DODATKOWE O ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIU EGZAMINU 
MATURALNEGO DLA ZDAJ CYCH KORZYSTAJ CYCH Z DOSTOSOWA   
Cz onkowie zespo u nadzoruj cego egzamin maturalny dla zdaj cych uprawnionych do dostosowania 
warunków i form egzaminu przed przyst pieniem do pracy zapoznaj  si  ze wskazanymi warunkami 
i formami przeprowadzania egzaminu dla tych zdaj cych i nadzoruj  go zgodnie z tymi ustaleniami,  
a w szczególno ci: 
a. przestrzegaj  dostosowanego czasu trwania cz ci pisemnej egzaminu z danego przedmiotu 
b. w oddzielnej sali nauczyciel – wyznaczony przez przewodnicz cego zespo u egzaminacyjnego – 
wspomaga zdaj cego w czytaniu lub pisaniu (odr cznym lub przy pomocy komputera), w przypadku 
zdaj cych, dla których taki sposób dostosowania zosta  wskazany.  
 

12.2. INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO DLA ZDAJ CYCH 
KORZYSTAJ CYCH Z KOMPUTERA PODCZAS EGZAMINU PISEMNEGO  
1. Prawo do korzystania z komputera, aby zapisywa  odpowiedzi podczas egzaminu maturalnego, ma 
zdaj cy:  

a. niepe nosprawny ruchowo, który posiada orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego lub 
indywidualnego nauczania lub  

b. posiadaj cy takie zalecenie zawarte w opinii wydanej przez poradni  lub posiadaj cy 
2za wiadczenie lekarskie ze wskazaniem takiego dostosowania  

oraz je li jest/by  wdro ony do pracy z komputerem w procesie kszta cenia. 
2. Zdaj cy mo e korzysta  z komputera podczas pisemnego egzaminu maturalnego wy cznie w 
przypadku, gdy taki sposób dostosowania zosta  mu wskazany w pisemnej informacji dotycz cej 
warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego przekazanej przez dyrektora szko y, w 
której przyst puje do egzaminu lub przez nauczyciela upowa nionego przez dyrektora tej szko y. 
Zdaj cy mo e wybra  przedmioty, które b dzie zdawa  z wykorzystaniem komputera. 
3. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdaj cy musi mie  do swojej wy cznej dyspozycji 
autonomiczny (lub pracuj cy jako autonomiczny) komputer po czony z drukark  oraz papier do 
drukarki (w przypadku dwóch lub wi cej zdaj cych korzystaj cych z odr bnych komputerów w 
jednej sali mo liwe jest pod czenie tych komputerów do jednej drukarki). Komputer musi posiada  
oprogramowanie umo liwiaj ce zdaj cemu pisanie tekstu w j zyku polskim lub w j zyku 
mniejszo ci narodowej/etnicznej lub w j zyku regionalnym, a w przypadku egzaminu z przedmiotów 
cis ych – równa  i odpowiednich symboli matematycznych (np. edytor równa  w programie Word). 

Komputer przygotowany dla osoby przyst puj cej do egzaminu pisemnego z j zyka obcego musi 
mie  zainstalowane oprogramowanie obs uguj ce uk ad klawiatury dla danego j zyka. 
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4. Zdaj cy niewidomy lub s abowidz cy mo e korzysta  ze specjalistycznego oprogramowania i 
urz dze  dostosowanych do jego dysfunkcji. 
5. Osoba przygotowuj ca komputer dla zdaj cego powinna:  

a.wy czy : dost p do Internetu, automatyczne sprawdzanie poprawno ci pisowni i gramatyki 
oraz s owniki j zykowe znajduj ce si  w oprogramowaniu tego komputera  
b.zaplanowa  sposób post powania w przypadku awarii sprz tu. Przyj te rozwi zania zale   

odwyposa enia szko y/pracowni komputerowej (np. drugi komputer, wymienny dysk,  
nagrywarka p yt CD).  

6. Arkusz egzaminacyjny powinien zosta  zakodowany zgodnie z wymogami: naklejk  przygotowan  
przez OKE, kodem ucznia i numerem PESEL. Na pierwszej stronie arkusza cz onek zespo u 
nadzoruj cego umieszcza adnotacj  „Odpowiedzi zdaj cego znajduj  si  na wydruku 
komputerowym” lub „Odpowiedzi zdaj cego znajduj  si  w arkuszu i na wydruku komputerowym”.  

7. Po zako czeniu pracy z ka dym arkuszem zdaj cy przekazuje zespo owi nadzoruj cemu swoje 
odpowiedzi w formie wydruku razem z arkuszem egzaminacyjnym. Uwaga: wydruk powinien mie  
standardowy wymiar marginesów (2,5 cm z ka dej strony), a ka da jego strona powinna by  
ponumerowana.  

8. Na górze ka dej kartki wydruku z odpowiedziami nale y napisa  odr cznie dane zdaj cego, tzn. kod 
szko y, kod ucznia i numer PESEL, mo na równie  przyklei  naklejk  przygotowan  przez OKE. Na 
adnych materia ach egzaminacyjnych (na arkuszu, na wydruku) nie mo na zamieszcza  danych 

pozwalaj cych na bezpo rednie zidentyfikowanie zdaj cego (nazwiska lub imienia) lub szko y (nazwy 
lub adresu szko y, piecz ci szko y).  

9. Odpowied  zdaj cego musi by  poprzedzona numerem zadania zgodnym z numerem w arkuszu 
egzaminacyjnym. W przypadku zada  zamkni tych, w tym w arkuszach z j zyków obcych 
nowo ytnych, wystarczy poda  oznaczenie wybranej odpowiedzi, np. 1. A, 2. B itd. lub 1.1. A, 1.2. B 
itd.  

10. Na egzaminie z przedmiotów, w których zdaj cy dokonuje wyboru tematu, konieczne jest, aby 
poprzedzi  odpowied  zapisaniem numeru tematu, który wybra .  

11. Je li podczas rozwi zywania zada  konieczne b dzie wykonanie rysunków, zdaj cy musi je wykona  
odr cznie w odpowiednim miejscu w otrzymanym arkuszu, a nie technik  komputerow  w 
tworzonym przez siebie pliku (je li w egzaminie uczestniczy nauczyciel wspomagaj cy w pisaniu, 
wykonuje rysunek zgodnie z opisem kolejnych czynno ci przekazywanym mu przez zdaj cego). W 
pliku komputerowym nale y zapisa  numer zadania z adnotacj  „odpowied  w arkuszu”.  

12. Po zako czeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym i wydrukowaniu odpowiedzi utworzone przez 
zdaj cego pliki musz  zosta  usuni te z twardego dysku komputera, w tym z kosza, oraz innych 
no ników danych. Podstaw  oceny pracy zdaj cego jest wydruk komputerowy przekazany do 
okr gowej komisji egzaminacyjnej oraz – w przypadku stosownych adnotacji – zapisy w arkuszu 
egzaminacyjnym.  

13. Po zako czeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym zespó  nadzoruj cy umieszcza prawid owo 
zakodowany arkusz egzaminacyjny zdaj cego wraz z prawid owo zakodowanymi i opisanymi 
wydrukami w jednej kopercie, opisanej zgodnie z instrukcj  z adnotacj  „praca pisana na 
komputerze” i oddaje wraz zprotoko em przebiegu egzaminu maturalnego w danej sali 
przewodnicz cemu zespo u egzaminacyjnego.  

12.3. NIE DOTYCZY 

12.4. UNIEWA NIENIE EGZAMINU MATURALNEGO Z DANEGO PRZEDMIOTU PRZEZ 
PRZEWODNICZ CEGO ZESPO U EGZAMINACYJNEGO  

1. W przypadku:  
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwi zywania zada  przez absolwenta  
b. wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z urz dzenia 

telekomunikacyjnego albo materia ów lub przyborów pomocniczych 
niewymienionych w komunikacie o przyborach  

c. zak ócania przez absolwenta prawid owego przebiegu egzaminu w sposób 
utrudniaj cy prac  pozosta ym zdaj cym  
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– przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego przerywa i uniewa nia temu absolwentowi 
egzamin maturalny z danego przedmiotu w cz ci ustnej lub cz ci pisemnej. Informacj  o 
przerwaniu i uniewa nieniu zamieszcza si  odpowiednio w (a) protokole indywidualnym 
cz ci ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (za czniki 9a, 10a, 11a), (b) 
protokole zbiorczym cz ci ustnej egzaminu maturalnego (za cznik 12a), (c) wykazie 
zdaj cych cz  ustn  z danego j zyka (za czniki 12b, 12c), (d) wykazie zdaj cych w danej 
sali egzaminacyjnej (za cznik 15.), np. protokole przebiegu cz ci pisemnej egzaminu 
maturalnego z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej (za cznik 16.), (f) protokole 
zbiorczym przebiegu cz ci pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (za cznik 
17.).  

2. W sytuacjach, o których mowa w pkt 12.4.1., post puje si  w sposób nast puj cy:  
a. przewodnicz cy zespo u przedmiotowego (w cz ci ustnej egzaminu) lub 

przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego (w cz ci pisemnej egzaminu), po 
konsultacji z pozosta ymi cz onkami zespo u, prosi do sali przewodnicz cego 
zespo u egzaminacyjnego  

b. przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego zaznajamia si  z okoliczno ciami 
wyst pienia nieprawid owo ci  

c. przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego podejmuje decyzj  o przerwaniu i 
uniewa nieniu egzaminu, i poleca zdaj cemu opuszczenie sali egzaminacyjnej  

d. przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego wype nia stosowny formularz 
(za cznik 18.)  

e. informacj  o przerwaniu i uniewa nieniu zdaj cemu cz ci ustnej egzaminu 
maturalnego i przyczynach uniewa nienia przewodnicz cy zespo u 
przedmiotowego zamieszcza w protokole indywidualnym cz ci ustnej 
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (za czniki 9a, 10a, 11a)  

f. informacj  o przerwaniu pracy i uniewa nieniu cz ci pisemnej egzaminu 
przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego odnotowuje w protokole przebiegu 
egzaminu z danego przedmiotu w danej sali (za cznik 16.) oraz w wykazie 
zdaj cych w danej sali egzaminacyjnej (za cznik 15.)  

g. informacj  o przerwaniu i uniewa nieniu zdaj cemu egzaminu z danego 
przedmiotu w cz ci ustnej lub w cz ci pisemnej przewodnicz cy zespo u 
egzaminacyjnego odnotowuje w protokole zbiorczym odpowiednio cz ci 
ustnej egzaminu maturalnego (za cznik 12a) lub przebiegu cz ci pisemnej 
egzaminu maturalnego (za cznik 17.) oraz w wykazie zdaj cych cz  ustn  
zdanego j zyka (za czniki 12b, 12c). Do protoko u zbiorczego do cza 
informacj  o przerwaniu i uniewa nieniu danego egzaminu (za cznik 18.), a 
w przypadku egzaminu z danego przedmiotu w cz ci pisemnej, równie  
uniewa niony arkusz egzaminacyjny. Kopi  informacji pozostawia w 
dokumentacji szko y.  

3. Absolwent, któremu z jednego z powodów okre lonych w pkt 12.4.1. przewodnicz cy zespo u 
egzaminacyjnego uniewa ni  egzamin maturalny:  

a. z przedmiotu obowi zkowego w cz ci ustnej lub w cz ci pisemnej LUB  
b. z przedmiotu dodatkowego w cz ci pisemnej i je li by  to jedyny przedmiot 

dodatkowy, do którego zdaj cy przyst pi  lub  
c. ze wszystkich przedmiotów dodatkowych, do których przyst pi ,  

nie zda  egzaminu maturalnego i nie mo e przyst pi  w tym samym roku do egzaminu maturalnego 
w terminie poprawkowym.  

4. Uniewa nienie egzaminu z jednego z przedmiotów, o których mowa w pkt 12.4.3., nie stanowi 
przeszkody w przyst powaniu do egzaminów z pozosta ych przedmiotów.  

12.5. POST POWANIE W PRZYPADKU ZAGINI CIA PRZESY KI Z ZADANIAMI 
EGZAMINACYJNYMI DO CZ CI USTNEJ Z J ZYKA POLSKIEGO, J ZYKA MNIEJSZO CI 
NARODOWEJ, MNIEJSZO CI ETNICZNEJ, J ZYKA REGIONALNEGO LUB ZAGINI CIA 
PRZESY KI Z ZESTAWAMI EGZAMINACYJNYMI DO CZ CI USTNEJ Z J ZYKÓW OBCYCH 
NOWO YTNYCH  

1. Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego po stwierdzeniu zagini cia przesy ki z materia ami 
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egzaminacyjnymi powiadamia o tym fakcie dyrektora w ciwej okr gowej komisji 
egzaminacyjnej, który przeprowadza post powanie wyja niaj ce.  

2. Dyrektor w ciwej okr gowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzj  o ewentualnym zawieszeniu 
egzaminu, a dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustala nowy termin egzaminu 
maturalnego w cz ci ustnej z danego przedmiotu. W przypadku cz ci ustnej egzaminu z 

zyków obcych nowo ytnych nowy termin egzaminu z danego przedmiotu mo e dotyczy  
szko y/szkó  na terenie danej okr gowej komisji egzaminacyjnej.  

3. O nowym terminie cz ci ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub 
przedmiotów dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powiadamia dyrektorów 
okr gowych komisji egzaminacyjnych, adyrektorzy okr gowych komisji egzaminacyjnych – 
przewodnicz cych zespo ów egzaminacyjnych.  

4. Informacj  o nowym terminie cz ci ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub 
przedmiotów zdaj cy uzyskuje w szkole, w której przyst puje do egzaminu.  

12.6. POST POWANIE W PRZYPADKU ZAGINI CIA PRZESY KI Z MATERIA AMI 
EGZAMINACYJNYMI DO CZ CI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO  

1. Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego po stwierdzeniu zagini cia przesy ki z materia ami 
egzaminacyjnymi powiadamia o tym fakcie dyrektora w ciwej okr gowej komisji 
egzaminacyjnej, który przeprowadza post powanie wyja niaj ce.  

2. Dyrektor w ciwej okr gowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzj  o ewentualnym zawieszeniu 
egzaminu, a dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustala nowy termin egzaminu 
maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów.  

3. O nowym terminie cz ci pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub 
przedmiotów dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powiadamia dyrektorów 
okr gowych komisji egzaminacyjnych, adyrektorzy okr gowych komisji egzaminacyjnych – 
przewodnicz cych zespo ów egzaminacyjnych.  

4. Informacj  o nowym terminie cz ci pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 
lub przedmiotów zdaj cy uzyskuje w szkole, w której przyst puje do egzaminu.  

12.7. POST POWANIE W PRZYPADKU UJAWNIENIA ZADA  EGZAMINACYJNYCH  
1. W przypadku stwierdzenia, e zadania egzaminacyjne lub zestawy egzaminacyjne do cz ci ustnej 

egzaminu maturalnego, lub arkusze egzaminacyjne do cz ci pisemnej egzaminu maturalnego zosta y 
nieprawnie ujawnione, decyzj  co do dalszego przebiegu egzaminu maturalnego podejmuje dyrektor 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  

2. W przypadku wstrzymania egzaminu w cz ci ustnej lub w cz ci pisemnej dyrektor Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej ustala nowy termin cz ci ustnej lub cz ci pisemnej egzaminu maturalnego z 
danego przedmiotu lub przedmiotów. 

3. O nowym terminie egzaminu maturalnego w cz ci ustnej lub cz ci pisemnej z danego przedmiotu 
lub przedmiotów dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powiadamia dyrektorów okr gowych 
komisji egzaminacyjnych, a dyrektorzy okr gowych komisji egzaminacyjnych – przewodnicz cych 
zespo ów egzaminacyjnych.  

4. Informacj  o nowym terminie egzaminu maturalnego w cz ci ustnej lub cz ci pisemnej z danego 
przedmiotu lub przedmiotów zdaj cy uzyskuje w szkole, w której przyst puje do egzaminu.  

12.8. POST POWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA BRAKU STRON LUB INNYCH USTEREK 
W ARKUSZACH EGZAMINACYJNYCH  

1. W przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszach egzaminacyjnych 
przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu cz ci pisemnej 
egzaminu maturalnego w danej sali (za cznik 16.) i zg asza przewodnicz cemu zespo u 
egzaminacyjnego konieczno  wykorzystania arkuszy rezerwowych. Informacj  o wykorzystaniu 
arkuszy rezerwowych odnotowuje si  w protokole zbiorczym przebiegu cz ci pisemnej egzaminu 
maturalnego z danego przedmiotu (za cznik 17.).  
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2. Je eli liczba arkuszy rezerwowych jest niewystarczaj ca do przeprowadzenia danego egzaminu, 
przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego powiadamia dyrektora w ciwej okr gowej komisji 
egzaminacyjnej, który podejmuje decyzj  co do dalszego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu w 
cz ci pisemnej. Zdaj cy czekaj  na decyzj , nie opuszczaj c sali egzaminacyjnej. Nie wykonuje si  
kserokopii arkuszy egzaminacyjnych.  

3. Decyzj  dotycz  dalszego przebiegu egzaminu dyrektor w ciwej okr gowej komisji 
egzaminacyjnej lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub poczt  elektroniczn  
przewodnicz cemu zespo u egzaminacyjnego.  

12.9. POST POWANIE W PRZYPADKU WYST PIENIA USTERKI P YTY CD PODCZAS CZ CI 
PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z J ZYKA OBCEGO NOWO YTNEGO  
1. Teksty do poszczególnych zada  s  nagrane na p ycie CD jako odr bne cie ki:  

 
 
2. Odtwarzacze CD automatycznie przechodz  do kolejnej cie ki; podzia  nagrania na poszczególne 
cie ki ma jedynie u atwi  przej cie do odpowiedniego zadania w przypadku wyst pienia usterki 
yty CD. 

3. W przypadku wyst pienia usterki p yty CD (p yta nie odtwarza si  lub zacina si ) i/lub 
odtwarzacza p yt CD przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego, w porozumieniu z przewodnicz cym 
zespo u egzaminacyjnego, przerywa prac  zarkuszem egzaminacyjnym, poleca zdaj cym zamkni cie 
arkuszy, a zespo owi nadzoruj cemu dopilnowanie, aby zdaj cy zastosowali si  do polecenia oraz 
podejmuje decyzj  o wykorzystaniu p yty rezerwowej i/lub rezerwowego odtwarzacza p yt CD.  

4. Je eli usterka p yty CD wyst pi a od momentu w czenia p yty do rozpocz cia nagrania do 
zadania 1., po wymienieniu p yty CD przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego zapisuje na 
tablicy (planszy), w widocznym miejscu, nowy czas rozpocz cia i zako czenia pracy z 
arkuszem:  

a. pe ne 120 minut – w przypadku arkusza na poziomie podstawowym (egzamin 
przeprowadzany w warunkach i formie dostosowanej do dysfunkcji jest 
odpowiednio przed ony)  

b. pe ne 150 minut – w przypadku arkusza na poziomie rozszerzonym (egzamin 
przeprowadzany w warunkach i formie dostosowanej do dysfunkcji jest 
odpowiednio przed ony)  

c. pe ne 180 minut – w przypadku arkusza na poziomie dwuj zycznym (egzamin 
przeprowadzany w warunkach i formie dostosowanej do dysfunkcji 
odpowiednio przed ony).  

Po zapisaniu czasu na tablicy (planszy) w cza p yt  rezerwow .  
5. Je eli usterka p yty CD wyst pi a po rozpocz ciu nagrania do zadania 1., przewodnicz cy 

zespo u nadzoruj cego:  
a. zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas rozpocz cia przerwy 

zwi zanej z wymian  p yty CD  
b. wymienia p yt  CD na rezerwow   
c. zapisuje na tablicy, w widocznym miejscu, czas zako czenia przerwy 

zwi zanej z wymian  p yty CD oraz nowy czas zako czenia pracy z arkuszem, 
wyd aj c go odpowiednio o czas przerwy zwi zanej z wymian  p yty CD  

d. przechodzi do cie ki odpowiadaj cej numerowi zadania, podczas którego 
wyst pi a usterka p yty CD (por. pkt 12.9.1.), i odtwarza nagranie.  

6. W przypadku stwierdzenia, e p yta CD nie odpowiada rodzajowi arkusza egzaminacyjnego  
przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego post puje w sposób analogiczny do tego, który opisano w pkt  
12.9.3.  

arkusz na poziomie  
podstawowym  

arkusz na poziomie  
rozszerzonym  

arkusz na poziomie  
dwuj zycznym  

   cie ka 1. – wst p oraz 
zadanie 1.  

   cie ka 2. – zadanie 2.  
   cie ka 3. – zadanie 3.  

   cie ka 1. – wst p oraz 
zadanie 1.  

   cie ka 2. – zadanie 2.  
   cie ka 3. – zadanie 3.  

   cie ka 1. – wst p oraz 
zadanie 1.  

   cie ka 2. – zadanie 2.  
   cie ka 3. – zadanie 3.  
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7. Konieczno  wymiany p yty CD nale y ka dorazowo odnotowa  w protokole przebiegu 
cz ci  

pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali (za cznik 16.), a tak e w 
protokole zbiorczym przebiegu cz ci pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 
(za cznik 17.).  
 

12.10. POST POWANIE W PRZYPADKU ZAGRO ENIA LUB NAG EGO ZAK ÓCENIA 
PRZEBIEGU CZ CI USTNEJ LUB CZ CI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO  

1. W przypadku zagro enia lub nag ego zak ócenia przebiegu cz ci ustnej lub cz ci pisemnej 
egzaminu maturalnego przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa 
dany egzamin i powiadamia o tym dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej, a w razie 
potrzeby odpowiednie s by (policj , stra  po arn  itp.).  

2. Dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzj  w sprawie dalszego przebiegu cz ci ustnej lub 
cz ci pisemnej egzaminu z danego przedmiotu.  

3. Decyzj  dotycz  dalszego przebiegu danego egzaminu dyrektor w ciwej okr gowej 
komisji egzaminacyjnej lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub poczt  
elektroniczn  przewodnicz cemu szkolnego zespo u egzaminacyjnego.  

4. W sytuacji kiedy przebieg danego egzaminu w danej szkole jest zagro ony ze wzgl du na 
trudn  sytuacj  pogodow  lub niespodziewane utrudnienia komunikacyjne w dniu egzaminu, 
przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego mo e zawiesi  cz  pisemn  egzaminu, czekaj c 
na przybycie wszystkich zdaj cych. O zaistnia ej sytuacji powiadamia dyrektora okr gowej 
komisji egzaminacyjnej. Zasady okre lone w pkt 12.10.2. i 12.10.3. obowi zuj .  

5. W przypadku gdy sytuacja, o której mowa w pkt 12.10.4., dotyczy cz ci ustnej egzaminu 
maturalnego, przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego uzgadnia ze zdaj cymi, którzy mieli 
problemy z dotarciem na egzamin, dogodny dla nich nowy termin egzaminu. O zaistnia ej 
sytuacji powiadamia dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej.  

12.11. PRZERWANIE PRZEZ ZDAJ CEGO CZ CI USTNEJ LUB CZ CI PISEMNEJ EGZAMINU 
MATURALNEGO Z PRZYCZYN LOSOWYCH LUB ZDROWOTNYCH  

1. Przed rozpocz ciem cz ci ustnej lub cz ci pisemnej egzaminu maturalnego przewodnicz cy 
zespo u egzaminacyjnego ma obowi zek upewni  si , e wszyscy zdaj cy czuj  si  dobrze i 
mog  przyst pi  do egzaminu i poinformowa , e przerwanie egzaminu z przyczyn 
zdrowotnych nie uprawnia automatycznie do przyst pienia do egzaminu w terminie 
dodatkowym. Zdaj cemu, który zg asza problemy zdrowotne, zaleca udanie si  do lekarza i 
informuje o mo liwo ci ubiegania si  o przyst pienie do egzaminu w terminie dodatkowym.  

2. Je eli podczas trwania cz ci ustnej egzaminu zdaj cy przerywa ten egzamin z przyczyn 
zdrowotnych lub losowych, przewodnicz cy zespo u przedmiotowego organizuje pomoc, 
dbaj c o to, aby zdaj cy nie mia  mo liwo ci kontaktu z innymi osobami z wyj tkiem osób 
udzielaj cych mu pomocy. Rejestruje godzin  przerwania egzaminu tego zdaj cego i je li 
zdaj cy poczuje si  na si ach kontynuowa  egzamin, mo e na to zezwoli . Zdaj cy 
wykorzystuje pozosta y mu czas egzaminu. Je li zdaj cy nie jest w stanie kontynuowa  
egzaminu, zespó  przedmiotowy przyznaje punkty za wypowied  zgodnie z obowi zuj cymi 
zasadami. Informacj  o zdarzeniu odnotowuje si  w protokole indywidualnym cz ci ustnej 
egzaminu (za czniki 9a, 10a, 11a). Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego informuje o 
zaistnia ej sytuacji dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej, który – w ci gu 7 dni – 
podejmuje decyzj  o:  

a. ustaleniu wyniku na podstawie liczby punktów przyznanych przez zespó  
przedmiotowy ALBO  

b. przyznaniu zdaj cemu prawa do przyst pienia do egzaminu w terminie dodatkowym, 
po przedstawieniu przez zdaj cego lub jego rodziców udokumentowanego wniosku 
w tej sprawie (por. pkt 3.7.1. i 3.7.2.) (za cznik 6.).  

3. Je eli podczas trwania cz ci pisemnej egzaminu zdaj cy przerywa ten egzamin z przyczyn 
zdrowotnych lub losowych, przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego organizuje pomoc, dbaj c 
o to, aby zdaj cy nie mia  mo liwo ci kontaktu z innymi osobami z wyj tkiem osób 
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udzielaj cych mu pomocy. Rejestruje godzin  przerwania egzaminu tego zdaj cego i je li 
zdaj cy poczuje si  na si ach kontynuowa  egzamin, mo e na to zezwoli . Zdaj cemu, który 
postanowi  kontynuowa  egzamin, nie przed a si  czasu trwania egzaminu. W przypadku, 
kiedy zdaj cy przerwa  egzamin i nie podj  pracy, przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego 
odbiera jego prac  i po zako czeniu egzaminu pakuje do oddzielnej koperty, któr  do cza do 
protoko u zbiorczego. Informacje o zdarzeniu odnotowuje si  w protokole przebiegu cz ci 
pisemnej egzaminu w sali egzaminacyjnej (za cznik 16.) oraz w protokole zbiorczym 
przebiegu cz ci pisemnej egzaminu z danego przedmiotu (za cznik 17.). Dyrektor 
okr gowej komisji egzaminacyjnej podejmuje decyzj  o:  

a. skierowaniu pracy zdaj cego do oceny przez egzaminatora ALBO  
b. przyznaniu zdaj cemu prawa do przyst pienia do egzaminu w terminie 

dodatkowym, po przedstawieniu przez zdaj cego lub jego rodziców 
udokumentowanego wniosku w tej sprawie (por. pkt 3.7.1. i 3.7.2.) (za cznik 
6.).  

13. OBSERWATORZY 
1. Obserwatorami egzaminu maturalnego mog  by :  

1. delegowani pracownicy ministerstwa obs uguj cego ministra w ciwego do spraw 
wiaty  

i wychowania  
2. delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okr gowych komisji  

egzaminacyjnych  
3. delegowani przedstawiciele organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny, organu 

prowadz cego  
szko , szko y wy szej, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno- pedagogicznej, 
w tym poradni specjalistycznej, posiadaj cy upowa nienie dyrektora okr gowej komisji 
egzaminacyjnej.  

2. Obserwatorzy nie uczestnicz  w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego (nie s  cz onkami 
zespo u nadzoruj cego).  

3. Obserwator zg asza si  do wybranej lub wskazanej szko y z delegacj /upowa nieniem 
(za cznik 20a) i dokumentem stwierdzaj cym to samo  najpó niej 30 minut przed 
rozpocz ciem egzaminu maturalnego, który ma obserwowa . Po przybyciu do szko y 
obserwator kontaktuje si  z przewodnicz cym zespo u egzaminacyjnego. Przewodnicz cy 
zespo u egzaminacyjnego ma prawo nie wyrazi  zgody na przeprowadzenie obserwacji przez 
osob , która zg osi a si  do szko y po wskazanym wy ej czasie.  

4. Instrukcja dla obserwatora egzaminu maturalnego i Arkusz obserwacji egzaminu 
maturalnego stanowi  za czniki 20b i 20c.  

5. Obserwatorzy potwierdzaj  swoj  obecno  na egzaminie podpisem w odpowiednich 
miejscach w protokole indywidualnym cz ci ustnej egzaminu maturalnego (za czniki 9a, 
10a, 11a) oraz w protokole przebiegu cz ci pisemnej egzaminu maturalnego z danego 
przedmiotu w danej sali (za cznik 16).  

14. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI PO PRZEPROWADZENIU 
EGZAMINU MATURALNEGO 

 
1. Protoko y indywidualne cz ci ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przechowuje 

szko a, a w przypadku egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – do 11 marca 2019r. 
2. Protoko y zbiorcze cz ci ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przechowuje okr gowa 

komisja egzaminacyjna przez okres 5 lat, licz c od dnia przekazania szko om wiadectw dojrza ci, 
aneksów do wiadectw dojrza ci i za wiadcze  o wynikach egzaminu maturalnego.  

14.2. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI PO EGZAMINIE MATURALNYM W CZ CI 
PISEMNEJ PRZEZ OKR GOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE  
1. Prace egzaminacyjne zdaj cych, a tak e wykazy zdaj cych w poszczególnych salach 
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egzaminacyjnych oraz kopie za wiadcze  stwierdzaj cych uzyskanie tytu u laureata lub finalisty 
olimpiady przedmiotowej przechowuje okr gowa komisja egzaminacyjna do 3 stycznia 2019 r. , a w 
przypadku egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – do 11 marca 2019 r.  
2. Protoko y zbiorcze przebiegu cz ci pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 
przechowuje okr gowa komisja egzaminacyjna przez okres 5 lat, licz c od dnia przekazania szko om 
wiadectw dojrza ci, aneksów do wiadectw dojrza ci i za wiadcze  o wynikach egzaminu 

maturalnego.  
 

15. UNIEWA NIENIA EGZAMINU MATURALNEGO, WGL DY DO 
PRAC EGZAMINACYJNYCH ORAZ ODWO ANIA DO KOLEGIUM 
ARBITRA U EGZAMINACYJNEGO  

15.1. PRZYCZYNY UNIEWA NIENIA EGZAMINU MATURALNEGO Z DANEGO PRZEDMIOTU  
1. Egzamin maturalny z danego przedmiotu mo e zosta  danemu zdaj cemu uniewa niony:  

a. przez przewodnicz cego zespo u egzaminacyjnego  
b. przez dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej.  
2. Uniewa nienie, o którym mowa w pkt 15.1.1a, nast puje w przypadkach okre lonych w pkt 

12.4.  
3. Uniewa nienie, o którym mowa w pkt 15.1.1b, nast puje w przypadku:  

a. stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora 
niesamodzielnego rozwi zania zadania lub zada  przez zdaj cego lub wyst powania 
w pracy egzaminacyjnej zdaj cego jednakowych sformu owa  wskazuj cych na 
udost pnienie rozwi za  innemu zdaj cemu lub korzystanie z rozwi za  innego 
zdaj cego (por. pkt 15.2.)  

b. zg oszenia przez zdaj cego uzasadnionych zastrze  zwi zanych z naruszeniem 
przepisów dotycz cych przeprowadzania cz ci ustnej lub cz ci pisemnej egzaminu 
maturalnego, je eli to naruszenie mog o wp yn  na wynik tego egzaminu (por. pkt 
15.3.)  

c. zaistnienia okoliczno ci prowadz cych do naruszenia przepisów dotycz cych 
przeprowadzania egzaminu maturalnego, je eli to naruszenie mog o wp yn  na wynik 
tego egzaminu (uniewa nienie nast puje wówczas z urz du; por. pkt 15.3.), w tym w 
sytuacjach okre lonych w pkt 12.5., 12.6., 12.7., 12.8. oraz 12.10.  

d. niemo no ci ustalenia wyników danego egzaminu z powodu zagini cia lub 
zniszczenia pracy egzaminacyjnej (por. pkt 15.4.).  

15.2. UNIEWA NIENIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRZEZ EGZAMINATORA 
NIESAMODZIELNEGO ROZWI ZANIA ZADANIA LUB ZADA  W CZ CI PISEMNEJ EGZAMINU 
MATURALNEGO  

1. Zdaj cy samodzielnie rozwi zuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w 
szczególno ci tworzy w asny tekst lub w asne rozwi zania zada  w czasie trwania egzaminu 
maturalnego.  

2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora:  
a. niesamodzielnego rozwi zania zadania lub zada  przez absolwenta  
b. wyst powania w pracy egzaminacyjnej absolwenta jednakowych sformu owa  

wskazuj cych na udost pnienie rozwi za  innemu absolwentowi lub 
korzystanie z rozwi za  innego absolwenta  

– dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za po rednictwem dyrektora 
szko y, absolwentowi pisemn  informacj  o zamiarze uniewa nienia mu egzaminu 
maturalnego z danego przedmiotu w cz ci pisemnej (za cznik 21a). Dyrektor szko y 
niezw ocznie przekazuje t  informacj  absolwentowi.  

3. Absolwent ma prawo z  wniosek o wgl d do dokumentacji, na podstawie której dyrektor 
okr gowej komisji egzaminacyjnej zamierza uniewa ni  egzamin maturalny z danego 
przedmiotu w cz ci pisemnej (za cznik 21b). Wniosek sk ada si  do dyrektora okr gowej 
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komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji, 
o której mowa w pkt 15.2.2.  

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 15.2.3., dyrektor 
okr gowej komisji egzaminacyjnej umo liwia absolwentowi zapoznanie si  z dokumentacj  
oraz z enie wyja nie , we wskazanym miejscu i czasie (równie  za cznik 21b).  

5. Dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej rozstrzyga o uniewa nieniu egzaminu 
maturalnego z danego przedmiotu w cz ci pisemnej w terminie 14 dni od dnia:  

a. otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 15.2.3. albo  
b. up ywu terminu do z enia wniosku, o którym mowa w pkt 15.2.3.  

6. Dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej przekazuje absolwentowi pisemn  informacj  
ouniewa nieniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w cz ci pisemnej, wraz z 
uzasadnieniem (za cznik 21c). Przekazanie informacji nast puje za po rednictwem 
dyrektora szko y.  

7. Absolwent w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o uniewa nieniu, o 
której mowa w pkt 15.2.6., mo e wnie  do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za 
po rednictwem dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej, zastrze enia do rozstrzygni cia 
dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej (za cznik 21d).  

8. Zastrze enia, o których mowa w pkt 15.2.7., wraz z dokumentacj  niezb dn  do ich 
rozpatrzenia, dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie pó niej ni  
nast pnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrze , dyrektorowi Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej, chyba e dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej uwzgl dni 
zastrze enia z one przez absolwenta.  

9. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrze enia, o których mowa w pkt 
15.2.8., w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrze  wraz z dokumentacj  niezb dn  do 
ich rozpatrzenia. Rozstrzygni cie dyrektor CKE przekazuje zdaj cemu za po rednictwem 
dyrektora OKE. Dyrektor OKE przekazuje rozstrzygni cie zdaj cemu oraz przesy a 
informacj  do dyrektora szko y. Rozstrzygni cie dyrektora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie s y na nie skarga do s du administracyjnego.  

10. W przypadku braku mo liwo ci przekazania absolwentowi pisemnej informacji, o której 
mowa wpkt 15.2.2., dyrektor szko y niezw ocznie informuje o tym dyrektora okr gowej 
komisji egzaminacyjnej, który, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od dyrektora 
szko y, rozstrzyga o uniewa nieniu egzaminu z danego przedmiotu w cz ci pisemnej. W 
przypadku uniewa nienia dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej przekazuje 
absolwentowi, za po rednictwem dyrektora szko y, pisemn  informacj  o tym uniewa nieniu 
wraz z uzasadnieniem (za cznik 21c). Zasady okre lone w pkt 15.2.3. oraz 15.2.4. stosuje si  
odpowiednio.  

11. W przypadku, o którym mowa w pkt 15.2.10., absolwent mo e wnie  do dyrektora 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za po rednictwem dyrektora okr gowej komisji 
egzaminacyjnej, zastrze enia do rozstrzygni cia dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej 
(za cznik 21d), w terminie 3 dni roboczych od dnia:  

a. otrzymania informacji o uniewa nieniu, o której mowa w pkt 15.2.10.  
b. zapoznania si  z dokumentacj  oraz z enia wyja nie , o których mowa w pkt 

15.2.3. oraz 15.2.4.  
12. Do zastrze , o których mowa w pkt 15.2.11., zasady okre lone w pkt 15.2.8. oraz 15.2.9. 

stosuje si  odpowiednio.  
13. wiadectwo dojrza ci dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej wydaje po 

rozstrzygni ciu w sprawie uniewa nienia, je eli w wyniku tego rozstrzygni cia absolwent 
zda  egzamin maturalny.  

14. Aneks do wiadectwa dojrza ci lub za wiadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, o 
którym mowa w pkt 16.4.9., dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej wydaje po 
rozstrzygni ciu wsprawie uniewa nienia, z zastrze eniem, e aneks wydaje si , je eli w 
wyniku tego rozstrzygni cia absolwent podwy szy  wynik z egzaminu maturalnego z danego 
przedmiotu  

w cz ci pisemnej.  
15. Mo liwe tryby post powania w przypadku uniewa nienia danego egzaminu maturalnego  

w zwi zku ze stwierdzeniem przez egzaminatora niesamodzielnego rozwi zania zadania lub zada  
przez zdaj cego s  przedstawione na diagramie poni ej. Tryby post powania s  oznaczone 
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odpowiednio czarnymi lub czerwonymi strza kami.  
a. Tryb oznaczony zielonymi strza kami – przedstawia kolejne kroki w 

post powaniu, kiedy dyrektor szko y ma mo liwo  przekazania zdaj cemu 
informacji dyrektora OKE o zamiarze uniewa nienia danego egzaminu.  

b. Tryb oznaczony czerwonymi strza kami – przedstawia kolejne kroki w 
post powaniu, kiedy dyrektor szko y nie ma mo liwo ci przekazania 
zdaj cemu powy szej informacji.  

15.3. UNIEWA NIENIE W PRZYPADKU ZG OSZENIA PRZEZ ABSOLWENTA UZASADNIONYCH 
ZASTRZE  ZWI ZANYCH Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZ CYCH 
PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO  

1. Absolwent mo e, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 
maturalnego zdanego przedmiotu w cz ci ustnej lub cz ci pisemnej, zg osi  zastrze enia 
wraz z uzasadnieniem do dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej, je eli uzna, e w 
trakcie egzaminu zosta y naruszone przepisy dotycz ce jego przeprowadzania (za cznik 
22a).  

2. W przypadku zg oszenia zastrze , o których mowa w pkt 15.3.1., do egzaminu maturalnego 
z danego przedmiotu w cz ci ustnej dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej zwraca si  
do przewodnicz cego zespo u egzaminacyjnego o przedstawienie wyja nie  dotycz cych 
wniesionego zastrze enia.  

3. Dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrze enia, o których mowa w pkt 
15.3.1., w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje pisemnie absolwenta o wyniku 
rozstrzygni cia (za cznik 22b).  

4. Absolwent, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku 
rozstrzygni cia, o której mowa w pkt 15.3.3., mo e wnie  do dyrektora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej, za po rednictwem dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej, 
zastrze enia do rozstrzygni cia dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej (za cznik 22c).  

5. Zastrze enia, o których mowa w pkt 15.3.4., wraz z dokumentacj  niezb dn  do ich 
rozpatrzenia dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie pó niej ni  
nast pnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrze , dyrektorowi Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej, chyba e dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej uwzgl dni 
zastrze enia z one przez absolwenta.  

6. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrze enia, o których mowa w pkt 
15.3.5., w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia (za cznik 22c). Rozstrzygni cie dyrektora 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie s y na nie skarga do s du 
administracyjnego.  

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotycz cych przeprowadzania egzaminu 
maturalnego, na skutek zastrze , o których mowa w pkt 15.3.1., lub z urz du, dyrektor 
okr gowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej, mo e uniewa ni  egzamin maturalny z danego przedmiotu w cz ci ustnej 
lub w cz ci pisemnej i zarz dzi  jego ponowne przeprowadzenie, je eli to naruszenie mog o 
wp yn  na wynik egzaminu (za cznik 23a).  

8. W przypadku, o którym mowa w pkt 15.3.6., dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
mo e uniewa ni  egzamin maturalny z danego przedmiotu w cz ci ustnej lub w cz ci 
pisemnej i zarz dzi  jego ponowne przeprowadzenie, je eli to naruszenie mog o wp yn  na 
wynik egzaminu. O rozstrzygni ciu w sprawie uniewa nienia dyrektor Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej informuje dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej (za cznik 23b).  

9. W przypadkach, o których mowa w pkt 15.3.7. i 15.3.8., uniewa nienie mo e nast pi  w 
stosunku do wszystkich absolwentów, absolwentów w poszczególnych szko ach, a tak e w 
stosunku do poszczególnych absolwentów. Dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej, za 
po rednictwem dyrektora szko y, przekazuje informacj  w sprawie uniewa nienia egzaminu i 
ewentualnego zarz dzenia ponownego przeprowadzenia tego egzaminu absolwentom, których 
ona dotyczy.  

10. Termin ponownego egzaminu maturalnego ustala dyrektor Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej.  

11. Tryb post powania w przypadku uniewa nienia w zwi zku ze zg oszeniem przez zdaj cego 
uzasadnionych zastrze  zwi zanych z naruszeniem przepisów dotycz cych 
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przeprowadzania egzaminu maturalnego jest przedstawiony na diagramie poni ej.  

15.4. UNIEWA NIENIE W PRZYPADKU NIEMO NO CI USTALENIA WYNIKÓW EGZAMINU 
MATURALNEGO Z DANEGO PRZEDMIOTU W CZ CI PISEMNEJ  

1. W przypadku niemo no ci ustalenia wyników egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 
cz ci pisemnej z powodu zagini cia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych, dyrektor 
okr gowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej, uniewa nia egzamin maturalny danego absolwenta i zarz dza jego ponowne 
przeprowadzenie (za cznik 24.).  

2. Termin ponownego egzaminu maturalnego ustala dyrektor Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej.  

15.5. WGL D DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ  
1. Absolwent ma prawo wgl du do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej, w 

miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej, w ci gu 6 
miesi cy od dnia wydania przez okr gow  komisj  egzaminacyjn wiadectw dojrza ci, 
aneksów i za wiadcze  o wynikach egzaminu maturalnego.  

2. Nie dopuszcza si  mo liwo ci dokonywania wgl du przez pe nomocnika lub z udzia em 
pe nomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdaj cego.  

3. Wniosek o wgl d do pracy egzaminacyjnej sk ada si  do dyrektora w ciwej komisji 
okr gowej. Wniosek mo e by  z ony osobi cie przez absolwenta lub osob  wyst puj  w 
jego imieniu, lub przes any do komisji okr gowej drog  elektroniczn , faksem lub poczt  
tradycyjn  (za cznik 25a).  

4. Wniosek o wgl d mo na równie  z  w innej formie, ni  przez wype nienie formularza 
za cznika 25a, np. drog  listow /e-mailow . We wniosku o wgl d do pracy egzaminacyjnej 
nale y wskaza :  

1. imi  i nazwisko zdaj cego  
2. PESEL zdaj cego  
3. dane teleadresowe osoby dokonuj cej wgl du, w tym adres pocztowy oraz – je eli to 

tylko mo liwe – adres e-mail oraz/lub numer telefonu komórkowego lub inny sposób 
kontaktu umo liwiaj cy jak najszybsze przekazanie informacji o wyznaczonym 
terminie wgl du  

4. przedmiot i poziom egzaminu, którego wgl d dotyczy.  
5. Wnioski o wgl d s  przyjmowane i rozpatrywane od dnia wydania przez OKE wiadectw 

dojrza ci,  
aneksów i za wiadcze  o wynikach egzaminu, zgodnie z kolejno ci  wp ywu.  

6. Dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej – je eli to mo liwe, w porozumieniu z 
wnioskodawc  – w ci gu nie wi cej ni  5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgl d 
wyznacza termin wgl du  

(dzie  oraz godzin ). O wyznaczonym terminie wgl du komisja okr gowa informuje wnioskodawc .  
7. Dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej wyznacza miejsce wgl du. W szczególnych oraz 

uzasadnionych przypadkach wynikaj cych z niepe nosprawno ci absolwenta dyrektor 
okr gowej komisji egzaminacyjnej mo e wyrazi  zgod  na zorganizowanie i 
przeprowadzenie wgl du poza  

siedzib  komisji okr gowej.  
8. Wyznaczony przez dyrektora komisji okr gowej termin wgl du mo e zosta  zmieniony:  

1. na pro  absolwenta, w ramach mo liwo ci organizacyjnych komisji okr gowej  
2. na pro  komisji okr gowej, w porozumieniu z absolwentem.  

9. W przypadku spó nienia si  absolwenta na wgl d, termin wgl du – je eli to tylko mo liwe –  
przesuwany jest na pó niejsz  godzin  tego samego dnia. Je eli dokonanie wgl du tego samego dnia 
nie jest ju  mo liwe z przyczyn obiektywnych lub na pro  absolwenta, termin mo e zosta  
przesuni ty na inny dzie .  

10. Okr gowa komisja egzaminacyjna nie zwraca kosztów podró y zwi zanych z dojazdem 
absolwenta do miejsca wgl du wyznaczonego przez dyrektora komisji okr gowej.  

11. Zasady wgl du.  
a. Potwierdzenie uprawnienia do dokonania wgl du. Na wgl d nale y zg osi  si  z 

dokumentem potwierdzaj cym to samo .  
b. Forma udost pniania prac do wgl du. Absolwentowi udost pnia si  prac  
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egzaminacyjn  w formie, w jakiej zosta a przez niego przekazana i oceniona przez 
egzaminatora. Przed udost pnieniem pracy do wgl du zabezpiecza si  dane osobowe 
egzaminatora przed nieuprawnionym ujawnieniem.  

c. Czas trwania wgl du. Czas wgl du do jednej pracy egzaminacyjnej wyznaczony przez 
dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej nie mo e by  krótszy ni  30 minut. Na 
pro  osoby uprawnionej do wgl du, po up ywie czasu wyznaczonego przez 
dyrektora OKE, czas wgl du mo e zosta  wyd ony w takim zakresie, w jakim jest 
to mo liwe, po uwzgl dnieniu liczby wgl dów wyznaczonych na dany dzie .  

d. Osoby obecne podczas wgl du. Podczas wgl du obecny jest pracownik okr gowej 
komisji egzaminacyjnej. Przed rozpocz ciem wgl du pracownik OKE informuje 
absolwenta o tym, czy jest w stanie udzieli  odpowiedzi na pytania merytoryczne 
dotycz ce rozwi za  / zada  / liczby punktów przyznanych przez egzaminatora lub 
czy istnieje mo liwo  rozmowy z ekspertem przedmiotowym.  

e. Zasady oceniania rozwi za  zada . Podczas dokonywania wgl du absolwentowi 
zapewnia si  mo liwo  zapoznania si  z zasadami oceniania rozwi za  zada , o 
których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy.  

f. Przebieg wgl du. Po sprawdzeniu danych osobowych absolwenta, osoba 
przeprowadzaj ca wgl d:  upewnia si , czy absolwent zapozna  si  z procedurami 
wgl du 
 przekazuje absolwentowi informacje, o których mowa w pkt 15.5.11d.  

g. Po zako czonym wgl dzie pracownik okr gowej komisji egzaminacyjnej odnotowuje 
realizacj  wgl du, a absolwent potwierdza to w asnor cznym podpisem.  

h. Zakaz wykonywania kserokopii pracy egzaminacyjnej. Praca egzaminacyjna nie mo e 
by  kopiowana. Mo liwe jest natomiast wykonywanie zdj  pracy egzaminacyjnej, w 
ca ci lub w cz ci.  

i. Korzystanie z urz dze  telekomunikacyjnych. Podczas wgl du dozwolone jest 
korzystanie z aparatu fotograficznego, który jest integraln  cz ci  urz dzenia 
telekomunikacyjnego, np. telefonu komórkowego.  

j. Sporz dzanie notatek przez osob  dokonuj  wgl du. Osoba dokonuj ca wgl du ma 
prawo sporz dzania notatek podczas wgl du, korzystaj c z materia ów przekazanych 
przez okr gow  komisj  egzaminacyjn . Osobom dokonuj cym wgl du nale y 
zapewni  kartki formatu A4 oraz d ugopisy (w kolorze okre lonym przez OKE). 
Osoby dokonuj ce wgl du nie mog  robi  notatek, korzystaj c z w asnych materia ów 
i przyborów do pisania.  

k. Zg aszanie zastrze  dotycz cych sprawdzenia pracy. Je eli podczas wgl du 
absolwent zg asza zastrze enia dotycz ce sprawdzenia pracy, w tym liczby punktów 
przyznanych przez egzaminatora, w pierwszej kolejno ci okr gowa komisja 
egzaminacyjna powinna d  do wyja nienia w tpliwo ci podczas wgl du.  

12. Absolwent mo e zwróci  si  z wnioskiem o weryfikacj  sumy punktów (za cznik 25b). Wniosek wraz 
z uzasadnieniem sk ada si  do dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni 
roboczych od dnia dokonania wgl du. W uzasadnieniu absolwent wykazuje, e jego rozwi zanie 
zadania egzaminacyjnego lub zada  egzaminacyjnych, co do których nie zgadza si  z przyznan  liczb  
punktów, jest merytorycznie poprawne oraz spe nia warunki okre lone w poleceniu do tego zadania 
lub tych zada  oraz instrukcji dla zdaj cego zawartej w arkuszu egzaminacyjnym.  

13. Wniosek mo e by  z ony osobi cie przez absolwenta lub osob  wyst puj  w jego imieniu, lub 
przes any do okr gowej komisji egzaminacyjnej drog  elektroniczn , faksem lub poczt  tradycyjn .  

14. Weryfikacji sumy punktów dokonuje si  w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym 
mowa w pkt 15.5.13.  

15. W przypadku zastrze  dotycz cych kwestii natury technicznej, np. pomy ek w sumowaniu liczby 
punktów przyznanych za rozwi zania poszczególnych zada , weryfikacji dokonuje pracownik 
wskazany przez dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej.  

16. W przypadku zastrze  dotycz cych kwestii merytorycznych, dyrektor okr gowej komisji 
egzaminacyjnej wskazuje osob , która dokonuje ponownej oceny rozwi za  wskazanych zada , 
zgodnie z zasadami oceniania rozwi za  zada  opracowanymi przez CKE. Osoba wskazana przez 
dyrektora OKE musi posiada  uprawnienia egzaminatora w zakresie danego przedmiotu.  
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17. Dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie absolwenta o wyniku weryfikacji 
sumy punktów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 15.5.13.  

18. Je eli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów zosta a podwy szona, dyrektor 
okr gowej komisji egzaminacyjnej ustala nowy wynik egzaminu maturalnego oraz:  

a. wydaje wiadectwo dojrza ci, je eli w wyniku weryfikacji absolwent spe ni  warunki 
niezb dne do zdania egzaminu lub  

b. wydaje aneks do wiadectwa dojrza ci, je eli w wyniku weryfikacji absolwent 
podwy szy  wynik egzaminu zdawanego w poprzednich latach  

c. anuluje odpowiednio wiadectwo dojrza ci, aneks do wiadectwa dojrza ci lub 
za wiadczenie o wyniku egzaminu maturalnego, wydane 3 lipca 2018 r., i wydaje 
nowy dokument, je eli w wyniku weryfikacji podwy szony zosta  wynik w procentach 
lub wynik na skali centylowej. Absolwent jest zobowi zany do zwrotu anulowanych 
dokumentów.  

15.6. ODWO ANIE DO KOLEGIUM ARBITRA U EGZAMINACYJNEGO  
1. Absolwent mo e wnie  odwo anie od wyniku weryfikacji sumy punktów z cz ci pisemnej 

egzaminu maturalnego, o którym mowa w pkt 15.5.17., do Kolegium Arbitra u 
Egzaminacyjnego, za po rednictwem dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej, w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów (za cznik 
25c).  

2. Absolwent w odwo aniu wskazuje zadanie lub zadania egzaminacyjne, co do których nie 
zgadza si  z przyznan  liczb  punktów, wraz z uzasadnieniem, w którym wykazuje, e 
rozwi zanie tego zadania lub zada  egzaminacyjnych przez niego:  

a. jest merytorycznie poprawne ORAZ  
b. spe nia warunki okre lone w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego 

oraz instrukcji dla zdaj cego zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.  
Wniosek bez uzasadnienia merytorycznego zostanie zwrócony absolwentowi do uzupe nienia (nie  
zostanie przekazany do Kolegium do czasu uzupe nienia uzasadnienia merytorycznego).  

3. Dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej mo e w wyniku wniesionego odwo ania 
dokona   

ponownej weryfikacji sumy punktów.  
4. Je eli dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej uzna, e odwo anie zas uguje na 

uwzgl dnienie w ca ci, ustala nowy wynik cz ci pisemnej egzaminu maturalnego z danego 
przedmiotu w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwo ania (za cznik 25d), a nast pnie 
post puje w trybie okre lonym w pkt 15.5.18.  

5. Je eli dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej uzna, e odwo anie zas uguje na 
uwzgl dnienie w cz ci, przekazuje do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
odwo anie wraz z uzasadnieniem (za cznik 25e) w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
odwo ania. Do odwo ania do cza si :  

a. pisemn  informacj , w jakim zakresie odwo anie zosta o uwzgl dnione  
b. kopi  rozwi zania zadania lub zada  egzaminacyjnych, które zosta y wskazane 

w odwo aniu  
c. kopi  informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów, o której mowa w pkt 

15.5.17.  
6. Je eli dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej uzna, e odwo anie nie zas uguje na 

uwzgl dnienie, przekazuje do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odwo anie wraz 
z uzasadnieniem (za cznik 25e) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwo ania. Do 
odwo ania do cza si :  

a. kopi  rozwi zania zadania lub zada  egzaminacyjnych, które zosta y wskazane 
w odwo aniu  

b. kopi  informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów, o której mowa w pkt 
15.5.17.  

7. O przekazaniu odwo ania, o którym mowa w pkt 15.6.5. i 15.6.6., dyrektor okr gowej komisji  
egzaminacyjnej niezw ocznie informuje absolwenta, który wniós  odwo anie (za cznik 25e).  

8. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje Kolegium Arbitra u 
Egzaminacyjnego odwo anie wraz z uzasadnieniem i do czonymi dokumentami, o których 
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mowa w pkt 15.6.5. i 15.6.6., w postaci zanonimizowanej, uniemo liwiaj cej identyfikacj  
absolwenta, który wniós  odwo anie.  

9. W przypadku, o którym mowa w pkt 15.6.5., Kolegium Arbitra u Egzaminacyjnego 
rozpatruje  

odwo anie wy cznie w zakresie nieuwzgl dnionym przez dyrektora okr gowej komisji 
egzaminacyjnej.  

10. Kolegium Arbitra u Egzaminacyjnego mo e zwróci  si  do Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej z wnioskiem o opini  dotycz  rozwi zania danego zadania lub zada  
egzaminacyjnych. Opinia nie jest wi ca dla Kolegium Arbitra u Egzaminacyjnego.  

11. Odwo anie rozpatruje si  w terminie 21 dni od dnia przekazania odwo ania przez dyrektora  
okr gowej komisji egzaminacyjnej do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Termin mo e  
by  jednokrotnie przed ony, nie wi cej jednak ni  o 7 dni.  

12. Kolegium Arbitra u Egzaminacyjnego, w terminie okre lonym przez dyrektora Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej, nie krótszym ni  10 dni, podejmuje rozstrzygni cie w odniesieniu 
do zadania lub zada  egzaminacyjnych (za cznik 25f), przestrzegaj c zasad oceniania 
rozwi za  zada , ustalonych w celu zapewnienia porównywalno ci oceniania, i sporz dza 
pisemne uzasadnienie zawieraj ce w szczególno ci ocen  zasadno ci argumentów 
podniesionych w odwo aniu. Rozstrzygni cie Kolegium Arbitra u Egzaminacyjnego jest 
ostateczne i nie s y na nie skarga do s du administracyjnego.  

13. Kolegium Arbitra u Egzaminacyjnego przekazuje dyrektorowi Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej rozstrzygni cie i uzasadnienie, o których mowa w pkt 15.6.12.  

14. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje niezw ocznie rozstrzygni cie i 
uzasadnienie, o których mowa w pkt 15.6.12., dyrektorowi okr gowej komisji egzaminacyjnej 
oraz absolwentowi, który wniós  odwo anie.  

15. Je eli w wyniku:  
a. rozstrzygni cia, o którym mowa w pkt 15.6.12., LUB  
b. uwzgl dnienia w cz ci odwo ania, o którym mowa w pkt 15.6.5.  

suma punktów zosta a podwy szona, dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej ustala nowy 
wynik cz ci pisemnej egzaminu maturalnego.  

16. W przypadku podwy szenia wyniku, o którym mowa w pkt 15.6.15., dyrektor okr gowej 
komisji egzaminacyjnej  

a. wydaje wiadectwo dojrza ci, je eli absolwent spe ni  warunki niezb dne do zdania 
egzaminu, LUB  

b. anuluje dotychczasowe wiadectwo dojrza ci, aneks do wiadectwa dojrza ci lub 
za wiadczenie, wydane 3 lipca 2018 r., i wydaje nowe wiadectwo dojrza ci, aneks do 
wiadectwa dojrza ci lub za wiadczenie. Absolwent jest zobowi zany do zwrotu 

anulowanych dokumentów.  
17. Tryb wgl du, wnioskowania o weryfikacj  sumy punktów przez dyrektora OKE oraz 

wnoszenia odwo ania od rozstrzygni cia dyrektora OKE do Kolegium Arbitra u 
Egzaminacyjnego jest przedstawiony na diagramie poni ej.  

16. WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 

16.1. SPOSOBY WYRA ANIA WYNIKÓW  
1. Wyniki egzaminu maturalnego s  przedstawiane: 

a. wcz ciustnej–wprocentach 
b. w cz ci pisemnej – w procentach i na skali centylowej  

z wyj tkiem pisemnego egzaminu z dodatkowych zada  z matematyki, biologii, chemii, fizyki, 
geografii i historii nauczanych w j zyku obcym b cym drugim j zykiem nauczania, 
przygotowanych dla absolwentów szkó  lub oddzia ów dwuj zycznych, których wyniki 
przedstawiane s  wy cznie w procentach.  

2. Wyniki egzaminu maturalnego w procentach ustala dyrektor okr gowej komisji 
egzaminacyjnej na podstawie:  

a. liczby punktów przyznanych przez zespó  przedmiotowy – w cz ci ustnej egzaminu maturalnego 
b. liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzaj cych prace egzaminacyjne oraz 
elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac  
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egzaminacyjnych narz dzi elektronicznych – w cz ci pisemnej egzaminu maturalnego.  
3. Wyniki cz ci pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na skali centylowej 
opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów 
okr gowych komisji egzaminacyjnych.  

16.2. SYTUACJE SZCZEGÓLNE DOTYCZ CE WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO  
1. W przypadku zwolnienia laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu (por. pkt 3.6.5., 3.6.6., 3.6.7., 3.6.8. i 3.6.9.), na 
wiadectwie dojrza ci zamiast wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje 

si  odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona” oraz zamieszcza si  adnotacj  o posiadanym 
tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej i uzyskaniu z egzaminu maturalnego 
odpowiednio z:  

a. przedmiotu obowi zkowego zdawanego w cz ci ustnej – 100% punktów w tej 
cz ci  

b. przedmiotu obowi zkowego zdawanego w cz ci pisemnej – 100% punktów w 
tej cz ci na poziomie podstawowym  

c. zyka obcego nowo ytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w 
cz ci ustnej – 100% punktów w tej cz ci, z zastrze eniem pkt 16.2.1d  

d. zyka obcego nowo ytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w 
cz ci ustnej na poziomie dwuj zycznym – 100% punktów w tej cz ci na 
poziomie dwuj zycznym  

e. przedmiotu dodatkowego, z wyj tkiem j zyka obcego nowo ytnego, 
zdawanego w cz ci pisemnej – 100% punktów w tej cz ci na poziomie 
rozszerzonym  

f. zyka obcego nowo ytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w 
cz ci pisemnej – 100% punktów w tej cz ci na poziomie wskazanym w 
deklaracji.  

2. W przypadku zg oszenia w deklaracji zamiaru przyst pienia do egzaminu maturalnego z 
wi cej ni  dwóch przedmiotów dodatkowych i nieprzyst pienia do egzaminu maturalnego z 
drugiego lub kolejnego przedmiotu, absolwent otrzymuje z egzaminu maturalnego z tego 
przedmiotu b  tych przedmiotów wynik „0%”.  

3. W przypadku zg oszenia w deklaracji zamiaru rozwi zywania dodatkowych zada  
egzaminacyjnych z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii nauczanych w 

zyku obcym b cym drugim j zykiem nauczania i nieprzyst pienia do rozwi zywania tych 
zada , absolwent otrzymuje z dodatkowych zada  egzaminacyjnych wynik „0%”.  

4. W przypadku uniewa nienia egzaminu maturalnego z drugiego lub kolejnego zdawanego 
przez absolwenta egzaminu z przedmiotu dodatkowego, dyrektor okr gowej komisji 
egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu maturalnego z tego przedmiotu jako 0%.  

16.3. WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO  
1. Absolwent zda  egzamin maturalny, je li z ka dego z przedmiotów obowi zkowych w 
cz ci ustnej i w cz ci pisemnej otrzyma  co najmniej 30% punktów mo liwych do 
uzyskania oraz przyst pi  do cz ci pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego 
przedmiotu dodatkowego.  
2. Absolwent, który nie otrzyma  co najmniej 30% punktów mo liwych do uzyskania z 
jednego lub wi cej przedmiotów obowi zkowych lub nie przyst pi  do cz ci pisemnej 
egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego lub któremu  

a. uniewa nionoegzaminzdanegoprzedmiotuobowi zkowegowcz cipisemnejlubcz ciustnej, 
lub  

b. uniewa niono egzamin w cz ci pisemnej z przedmiotu dodatkowego, przy czym by  to 
jedyny egzamin w cz ci pisemnej z przedmiotu dodatkowego, do którego przyst pi , lub  

c. uniewa niono wszystkie egzaminy w cz ci pisemnej z przedmiotów dodatkowych, do 
których przyst pi  nie zda  egzaminu maturalnego.  

16.4. PRZEKAZYWANIE WIADECTW DOJRZA CI, ANEKSÓW DO WIADECTW 
DOJRZA CI, ZA WIADCZE  ORAZ INFORMACJI O WYNIKACH EGZAMINU 
MATURALNEGO  

1. Absolwent, który zda  egzamin maturalny, otrzymuje wiadectwo dojrza ci wydane przez 
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okr gow  komisj  egzaminacyjn .  
2. Absolwent, który nie zda  egzaminu maturalnego, otrzymuje informacj  o wynikach tego 
egzaminu opracowan  przez okr gow  komisj  egzaminacyjn .  
3. Absolwent liceum ogólnokszta cego, który uko czy  szko  w roku szkolnym 2014/2015, 
2015/2016 albo 2016/2017, przyst pi  do egzaminu maturalnego bezpo rednio po uko czeniu 
szko y i uzyska wiadectwo dojrza ci po zdaniu egzaminu maturalnego, a w roku szkolnym 
2017/2018 ponownie przyst pi  do egzaminu maturalnego, otrzymuje aneks do wiadectwa 
dojrza ci wydany przez okr gow  komisj  egzaminacyjn , je li:  

a. podwy szy  wynik egzaminu maturalnego (procentowy) z danego przedmiotu lub 
przedmiotów, które zdawa  w poprzednim roku, lub  

b. przyst pi  do egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych, z których wcze niej nie 
zdawa  egzaminu maturalnego.  
4. Absolwent, który posiada wiadectwo dojrza ci uzyskane po zdaniu egzaminu dojrza ci 
przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkó rednich i przyst pi  do 
egzaminu maturalnego, otrzymuje za wiadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z 
przedmiotu lub przedmiotów, do których przyst pi , wydane przez okr gow  komisj  
egzaminacyjn .  
5. wiadectwa dojrza ci, aneksy do wiadectw dojrza ci i za wiadczenia o wynikach 
egzaminu maturalnego okr gowa komisja egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi szko y, w 
której absolwent zdawa  egzamin maturalny lub upowa nionej przez niego osobie w 
nast puj cych terminach: 
a. 3 lipca 2018 r. – dla absolwentów, którzy przyst powali do egzaminu maturalnego w 
terminie  

ównym i dodatkowym 
b. 11 wrze nia 2018 r. – dla absolwentów, którzy przyst powali do egzaminu maturalnego  
w terminie poprawkowym.  
6. Dyrektor szko y lub upowa niona przez niego osoba przekazuje absolwentom, którzy 
zdawali w tej szkole egzamin maturalny, wiadectwa dojrza ci, aneksy do wiadectw 
dojrza ci i za wiadczenia o wynikach egzaminu w terminach wymienionych w pkt 16.4.5.  
7. Je eli w wyniku rozstrzygni cia w sprawie uniewa nienia absolwent spe ni warunki 
konieczne do uzyskania wiadectwa dojrza ci (por. pkt 16.3.1.), dyrektor okr gowej komisji 
egzaminacyjnej wydaje mu wiadectwo dojrza ci.  
8. Je eli w wyniku rozstrzygni cia w sprawie uniewa nienia absolwent ponadpodstawowej 
szko y redniej uzyskuje wynik z egzaminu, do którego przyst pi  po raz pierwszy, dyrektor 
okr gowej komisji egzaminacyjnej wydaje mu za wiadczenie o wynikach egzaminu 
maturalnego.  

9. Je eli w wyniku rozstrzygni cia w sprawie uniewa nienia absolwent szko y 
ponadgimnazjalnej lub absolwent ponadpodstawowej szko y redniej podwy szy  wynik z 
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w cz ci pisemnej, dyrektor okr gowej komisji 
egzaminacyjnej wydaje mu odpowiednio aneks do wiadectwa dojrza ci albo za wiadczenie 
o wynikach egzaminu maturalnego.  

10. Je eli w wyniku weryfikacji sumy punktów przeprowadzonej po wgl dzie do pracy 
egzaminacyjnej suma punktów zosta a podwy szona, dyrektor okr gowej komisji 
egzaminacyjnej:  
a. wydaje wiadectwo dojrza ci, je eli absolwent spe ni warunki konieczne do uzyskania 
tego wiadectwa (por. pkt 16.3.1.) 
b. anuluje wydane wiadectwo dojrza ci, aneks do wiadectwa dojrza ci lub 
za wiadczenie  
o wynikach egzaminu maturalnego i wydaje nowy dokument.  
11. Je eli w wyniku rozstrzygni cia Kolegium Arbitra u Egzaminacyjnego suma punktów 
zosta a podwy szona, dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej: 
a. wydaje wiadectwo dojrza ci, je eli absolwent spe ni warunki konieczne do uzyskania 
tego wiadectwa (por. pkt 16.3.1.) 
b. anuluje wydane wiadectwo dojrza ci, aneks do wiadectwa dojrza ci lub 
za wiadczenie  
o wynikach egzaminu maturalnego i wydaje nowy dokument.  
12. Dokumenty, o których mowa w pkt 16.4.7. – 16.4.10., s  wydawane z datami okre lonymi 
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w pkt 16.4.5.  

17. ZADANIA ZESPO U EGZAMINACYJNEGO 
 

17.1. ZADANIA PRZEWODNICZ CEGO (ZAST PCY PRZEWODNICZ CEGO) ZESPO U 
EGZAMINACYJNEGO  

1. Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego (PZE) organizuje i nadzoruje przebieg cz ci 
ustnej i cz ci pisemnej egzaminu maturalnego w danej szkole.  

2. PZE kieruje prac  zespo u egzaminacyjnego i zapewnia prawid owy przebieg egzaminu 
maturalnego oraz bezpiecze stwo i higien  pracy podczas egzaminu.  

3. PZE informuje uczniów i absolwentów, którzy zamierzaj  przyst pi  do egzaminu 
maturalnego, o tym egzaminie.  

4. PZE zapewnia przekazanie do okr gowej komisji egzaminacyjnej informacji niezb dnych do 
przeprowadzenia egzaminu maturalnego.  

5. PZE nadzoruje przygotowanie sal egzaminacyjnych oraz zapewnia warunki do samodzielnej 
pracy zdaj cych podczas egzaminu maturalnego.  

6. PZE uniewa nia egzamin maturalny z danego przedmiotu w cz ci ustnej lub cz ci pisemnej 
w przypadkach okre lonych w sekcji 12.4.  

7. PZE uczestniczy w procedurze uniewa niania danemu absolwentowi egzaminu maturalnego, 
zgodnie z zasadami okre lonymi w sekcji 15.2., w szczególno ci: 
a. przekazuje absolwentowi informacj  o zamiarze uniewa nienia oraz informacj   

o uniewa nieniu egzaminu maturalnego przez dyrektora OKE (pkt 15.2.2. i 15.2.6.) 
b. informuje dyrektora OKE o niemo no ci przekazania danemu absolwentowi informacji  
o zamiarze uniewa nienia (pkt 15.2.10.).  

8. PZE nadzoruje prawid owe zabezpieczenie dokumentacji dotycz cej przygotowania i 
przebiegu  

cz ci ustnej i cz ci pisemnej egzaminu maturalnego, w tym zabezpiecza przed nieuprawnionym 
ujawnieniem materia y egzaminacyjne niezb dne do przeprowadzenia egzaminu od momentu 
odbioru materia ów egzaminacyjnych do momentu ich przekazania dyrektorowi okr gowej komisji 
egzaminacyjnej (cz  pisemna) lub zniszczenia (cz  ustna).  

9. Szczegó owe zadania PZE s  okre lone w poszczególnych sekcjach niniejszej Informacji.  

17.2. HARMONOGRAM ZADA  PRZEWODNICZ CEGO (ZAST PCY PRZEWODNICZ CEGO) 
ZESPO U EGZAMINACYJNEGO  
Tabela  

17.3. ZADANIA PRZEWODNICZ CEGO ZESPO U PRZEDMIOTOWEGO  
1. Przewodnicz cy zespo u przedmiotowego (PZP) kieruje prac  tego zespo u i zapewnia 

prawid owy przebieg cz ci ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, w 
szczególno ci: nadzoruje prawid owe przygotowanie sali egzaminacyjnej do egzaminu, 
przestrzega przepisów zwi zanych z zabezpieczeniem materia ów przed nieuprawnionym 
ujawnieniem oraz zapewnia samodzieln  prac  zdaj cych.  

2. PZP szkoli cz onka zespo u przedmiotowego – je eli nie jest on egzaminatorem wpisanym do 
ewidencji OKE – w zakresie przeprowadzania cz ci ustnej egzaminu maturalnego, w tym 
stosowania kryteriów oceniania oraz uzupe niania dokumentacji egzaminacyjnej.  

3. PZP zapewnia przeprowadzenie egzaminu w formie dostosowanej do potrzeb absolwenta, 
je eli absolwent przyst puje do egzaminu w dostosowanej formie, oraz odpowiada za 
dostosowanie warunków egzaminu zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 
przewodnicz cego zespo u egzaminacyjnego.  

4. Je eli cz  ustna egzaminu maturalnego jest przeprowadzana w innym miejscu ni  szko a, 
np. w domu zdaj cego, PZP ma obowi zek upewni  si  przed egzaminem, e warunki, 
wyposa enie i oprzyrz dowanie s  dostosowane do potrzeb zdaj cego, który przyst puje do 
egzaminu.  

5. PZP jako egzaminator wpisany do ewidencji egzaminatorów okr gowej komisji 
egzaminacyjnej w zakresie danego przedmiotu maturalnego odpowiada za prawid owe 
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ocenianie wypowiedzi zdaj cego, przyznawanie punktów zgodnie z kryteriami oceniania.  
6. PZP przekazuje zdaj cym informacj  o liczbie uzyskanych punktów w miejscu i czasie 

okre lonym przez przewodnicz cego zespo u egzaminacyjnego, w sposób zapewniaj cy 
ochron  danych osobowych.  

7. PZP odpowiada za prawid owe i kompletne wype nienie dokumentacji egzaminacyjnej.  
8. PZP powiadamia przewodnicz cego zespo u egzaminacyjnego o:  

a. stwierdzeniu niesamodzielnego rozwi zywania zada  przez zdaj cego  
b. wniesieniu lub korzystaniu przez zdaj cego w sali egzaminacyjnej z urz dzenia 
telekomunikacyjnego lub niedozwolonych materia ów i przyborów pomocniczych  
c. zak ócaniu przez zdaj cego prawid owego przebiegu cz ci ustnej egzaminu maturalnego.  
9. Szczegó owe zadania PZP s  okre lone w poszczególnych sekcjach niniejszej Informacji.  
 

17.4. ZADANIA CZ ONKÓW ZESPO U PRZEDMIOTOWEGO  
1. Zadaniem cz onków zespo u przedmiotowego jest prawid owe ocenianie wypowiedzi 

zdaj cego, przyznawanie punktów zgodnie z kryteriami oceniania.  
2. Cz onek zespo u nieb cy egzaminatorem wpisanym do ewidencji okr gowej komisji 

egzaminacyjnej uczestniczy w szkoleniu, o którym mowa w pkt 17.3.2.  
3. Zespó  przedmiotowy ma obowi zek zapewni  samodzieln  prac  zdaj cych w czasie trwania 

cz ci ustnej egzaminu maturalnego.  
4. Szczegó owe zadania cz onków ZP s  okre lone w poszczególnych sekcjach niniejszej 

Informacji.  

17.5. ZADANIA PRZEWODNICZ CEGO ZESPO U NADZORUJ CEGO  
1. Przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego (PZN) kieruje prac  tego zespo u i zapewnia prawid owy 
przebieg egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej.  

2. PZN ma obowi zek zapozna  si  z zasadami organizowania i przeprowadzania egzaminu 
maturalnego oraz przestrzega  tych zasad.  

3. PZN w szczególno ci:  
1. sprawdza stan techniczny urz dze  niezb dnych do przeprowadzenia cz ci pisemnej 

egzaminu  
maturalnego z j zyka obcego nowo ytnego oraz cz ci drugiej egzaminu z informatyki  

2. odpowiada za przygotowanie sali egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z 
danego  

przedmiotu  
3. przygotowuje plan sali egzaminacyjnej i informuje ka dego cz onka zespo u 

nadzoruj cego,  
który obszar sali zosta  mu wyznaczony do nadzorowania  

4. odbiera od PZE informacje o zdaj cych maj cych za wiadczenia lekarskie o 
konieczno ci  

przyjmowania leków lub zjedzenia posi ku w trakcie egzaminu i przestrzega wykonania tych  
zalece   

5. odbiera od PZE informacje o zdaj cych uprawnionych do dostosowania warunków i 
form  

egzaminu maturalnego, pisz cych egzamin w danej sali, i warunkach, jakie powinny zosta  im  
zapewnione, a przed egzaminem sprawdza, czy warunki te zosta y zapewnione  

6. odbiera od PZE materia y egzaminacyjne, przenosi je do sali egzaminacyjnej oraz 
zapewnia ich  

ochron  przed nieuprawnionym ujawnieniem  
7. przypomina zdaj cym oraz innym osobom uprawnionym do obecno ci na sali 

egzaminacyjnej  
ozakazie wnoszenia urz dze  telekomunikacyjnych oraz materia ów i przyborów  
niewymienionych w komunikacie o przyborach  

8. w przypadku zdaj cych, którym – zgodnie z komunikatem dyrektora CKE – 
przyznano prawo  

do dostosowania warunków egzaminu polegaj ce na zastosowaniu szczegó owych zasad oceniania 
i/lub prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi na kart , zaznacza przyznane tym zdaj cym uprawnienia, 
zamalowuj c odpowiednie pole odpowiednio na zeszycie zada  egzaminacyjnych i/lub karcie 
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odpowiedzi  
9. uzupe nia wykaz zdaj cych w danej sali egzaminacyjnej oraz protokó  przebiegu 

cz ci pisemnej egzaminu z danego przedmiotu w danej sali  
10. przekazuje PZE materia y egzaminacyjne oraz dokumentacj  po zako czeniu cz ci 

pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali.  
4. PZN nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu maturalnego. W sytuacjach 

szczególnych, gdy musi opu ci  sal , swoje obowi zki powierza cz onkowi zespo u 
nadzoruj cego. Fakt ten odnotowuje si  w protokole przebiegu cz ci pisemnej egzaminu z 
danego przedmiotu w danej sali.  

5. Je eli cz  pisemna egzaminu maturalnego z danego przedmiotu jest przeprowadzana np. w 
domu absolwenta, PZN ma obowi zek upewni  si  przed egzaminem, e warunki, 
wyposa enie i oprzyrz dowanie s  dostosowane do potrzeb zdaj cego, który przyst puje do 
egzaminu maturalnego.  

6. PZN powiadamia przewodnicz cego zespo u egzaminacyjnego o:  
1. stwierdzeniu niesamodzielnego rozwi zywania zada  przez zdaj cego  
2. wniesieniu lub korzystaniu przez zdaj cego w sali egzaminacyjnej z urz dzenia 

telekomunikacyjnego lub niedozwolonych materia ów i przyborów pomocniczych  
3. zak ócaniu przez zdaj cego prawid owego przebiegu cz ci pisemnej egzaminu 

maturalnego w sposób utrudniaj cy prac  pozosta ym zdaj cym.  
7. Szczegó owe zadania PZN s  okre lone w poszczególnych sekcjach niniejszej Informacji.  

17.6. ZADANIA CZ ONKÓW ZESPO U NADZORUJ CEGO  
1. Cz onkowie ZN zapoznaj  si  z zadaniami zespo u, procedur  przebiegu cz ci pisemnej 

egzaminu maturalnego oraz sposobem post powania z materia ami egzaminacyjnymi 
obj tymi ochron  przed nieuprawnionym ujawnieniem.  

2. Cz onkowie ZN wspó pracuj  z PZN, a w szczególno ci:  
1. przygotowuj  odpowiednio sal  do egzaminu  
2. zapoznaj  si  z planem sali egzaminacyjnej  
3. odpowiadaj  za prawid owy przebieg pracy zdaj cych, w tym w szczególno ci:  

   odpowiadaj  za sprawdzenie i prawid owe wpisanie przez zdaj cych kodów 
oraz numerów PESEL i umieszczenie naklejek przygotowanych przez OKE w 
wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego  

   odpowiadaj  za to, by zdaj cy pracowali samodzielnie i nie zak ócali pracy 
innym  

   zg aszaj  PZE przypadki nieprawid owo ci w przebiegu egzaminu 
maturalnego z danego przedmiotu w danej sali, w tym niesamodzielno ci 
zdaj cych.  

3. Szczegó owe zadania cz onków ZN s  okre lone w poszczególnych sekcjach niniejszej 
Informacji.  

 

18. ABSOLWENT NA EGZAMINIE MATURALNYM 

18.1. PRZED EGZAMINEM MATURALNYM  
1. Ucze /absolwent powinien zapozna  si  z kluczowymi informacjami o egzaminie maturalnym w 
„nowej formule”, w tym przede wszystkim dotycz cymi:  

1. przedmiotów, które s  zdawane jako obowi zkowe i dodatkowe (sekcja 2.1.)  
2. harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego (patrz: komunikat dyrektora CKE  

o harmonogramie); zdaj cy powinni wiedzie , kiedy jest przeprowadzany egzamin maturalny w 
cz ci pisemnej i w cz ci ustnej z poszczególnych przedmiotów w terminie g ównym oraz kto i na 
jakich warunkach mo e przyst pi  do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym (sekcja 3.7.) 
lub poprawkowym (sekcja 3.8.)  

3. rodzajów dokumentów, miejsca i terminów sk adania tych dokumentów, przede wszystkim 
deklaracji i dokumentów uprawniaj cych do dostosowania warunków i formy egzaminu 
maturalnego do potrzeb edukacyjnych i mo liwo ci psychofizycznych zdaj cego (sekcje 3.2., 
3.3., 3.4., 3.5., 3.9.)  

4. poprawnego wype nienia deklaracji (na pierwszej stronie ka dej deklaracji)  



52 
 

5. op at za egzamin maturalny (sekcja 20.); nale y zwróci  uwag  zdaj cych na 
konieczno  racjonalnego i odpowiedzialnego wyboru przedmiotów egzaminacyjnych, 
bowiem np. zadeklarowanie egzaminu i niestawienie si  na nim w danym roku wi e si  
z konieczno ci  wniesienia op aty za egzamin w przypadku ch ci przyst pienia do 
egzaminu z tego samego  

przedmiotu na tym samym poziomie w latach kolejnych  
6. zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego w cz ci ustnej (sekcje 4., 5., 6. i 7.)  
7. zasad post powania/zachowania w trakcie egzaminu maturalnego w cz ci pisemnej (sekcja 

9.)  
8. przyborów i materia ów, które mo e wnie  do sali egzaminacyjnej (patrz: komunikat 

dyrektora  
CKE o przyborach)  

9. przyczyn uniewa niania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w cz ci ustnej lub  
pisemnej przez przewodnicz cego zespo u egzaminacyjnego (pkt 12.4.1.) oraz przez dyrektora  
OKE lub dyrektora CKE (pkt 15.1.3.)  

10. mo liwo ci wgl du do pracy egzaminacyjnej (pkt 15.5.1.).  
2. Wraz z deklaracj  ucze /absolwent sk ada dokumentacj  uprawniaj  go do korzystania z 

dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i mo liwo ci 
psychofizycznych zdaj cych (patrz: komunikat dyrektora CKE o dostosowaniach oraz pkt 
3.9.6., 3.9.12.). Dyrektor szko y informuje zdaj cego o przyznanych mu dostosowaniach (pkt 
3.9.17.). Ucze  lub absolwent sk ada o wiadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu z 
przyznanych dostosowa  (pkt 3.9.18.).  

3. Wi cej informacji o egzaminie maturalnym, w tym przyk adowe zadania wraz z 
rozwi zaniami, jest dost pnych w informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych 
przedmiotów, opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
(www.cke.edu.pl). Na tej samej stronie dost pne s  równie  przyk adowe arkusze 
egzaminacyjne wraz z rozwi zaniami oraz arkusze z sesji egzaminacyjnych, które odby y si  
w latach 2015-2017, wraz z zasadami oceniania rozwi za  zada .  

18.2. W TRAKCIE EGZAMINU MATURALNEGO  
1. Zdaj cy ma obowi zek zg osi  si  na ka dy egzamin w cz ci ustnej i pisemnej punktualnie, 

zgodnie z og oszonym harmonogramem. Na egzamin nale y zg osi  si  z dokumentem 
stwierdzaj cym to samo  (z aktualnym zdj ciem).  

2. Zdaj cy nie mo e wnosi  do sali egzaminacyjnej – ani w cz ci ustnej, ani w cz ci pisemnej 
– adnych urz dze  telekomunikacyjnych lub korzysta  z nich w tej sali.  

3. Zdaj cy w trakcie cz ci pisemnej egzaminu mo e korzysta  wy cznie z materia ów i 
przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. 
Zdaj cy nie mo e wnosi  do sali innych materia ów i przyborów.  

4. Zdaj cy mo e wnie  do sali egzaminacyjnej ma  butelk  wody. Woda mo e równie  by  
zapewniona przez szko . Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna sta  
na pod odze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zala  materia ów egzaminacyjnych.  

5. Zdaj cy ma obowi zek zakodowa  swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacj  
przekazan  przez przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego, sprawdzi  poprawno  
wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE, 
zapozna  si  z instrukcj  na stronie tytu owej arkusza oraz sprawdzi  kompletno  arkusza.  

6. Zdaj cy ma obowi zek pracowa  samodzielnie, nie zak óca  pracy innym zdaj cym.  
7. Zdaj cy mo e zosta  poproszony o obecno  podczas odbierania materia ów 

egzaminacyjnych przez przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego od dyrektora szko y lub o 
pozostanie w sali egzaminacyjnej podczas pakowania materia ów egzaminacyjnych po 
zako czeniu cz ci pisemnej egzaminu.  

8. Liczba punktów, jak  uzyska  zdaj cy z cz ci ustnej egzaminu maturalnego z ka dego 
przedmiotu, jest przekazywana zdaj cemu w dniu przeprowadzenia tego egzaminu.  

9. Egzamin zdaj cego z danego przedmiotu w cz ci ustnej lub cz ci pisemnej mo e zosta  
uniewa niony, je eli zespó  przedmiotowy lub zespó  nadzoruj cy stwierdzi:  

a. niesamodzielne rozwi zywanie zada  egzaminacyjnych przez zdaj cego  
b. wniesienie przez zdaj cego do sali egzaminacyjnej urz dzenia telekomunikacyjnego 

lub materia ów i przyborów niewymienionych w wykazie og oszonym przez dyrektora 
CKE, lub korzystanie przez zdaj cego w sali egzaminacyjnej z urz dzenia 
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telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materia ów i przyborów  
c. zak ócanie przez zdaj cego prawid owego przebiegu cz ci ustnej lub cz ci pisemnej 

egzaminu maturalnego w sposób utrudniaj cy prac  pozosta ym zdaj cym.  
10. Uniewa nienie egzaminu z danego przedmiotu obowi zkowego oznacza niezdanie egzaminu 

z tego przedmiotu w danym roku.  
11. Niezdanie albo nieprzyst pienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w 

cz ci ustnej lub cz ci pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego 
z pozosta ych przedmiotów.  

18.3. PO EGZAMINIE MATURALNYM  
1. Zdaj cy ma prawo zg osi  uzasadnione zastrze enia zwi zane z naruszeniem przepisów 

dotycz cych przeprowadzania egzaminu maturalnego. Procedura jest opisana w sekcji 15.3.  
2. Je eli egzaminator stwierdzi podczas sprawdzania pracy niesamodzielne rozwi zywanie 

zada  przez absolwenta, otrzyma on od dyrektora OKE – za po rednictwem dyrektora szko y 
– informacj  o zamiarze uniewa nienia egzaminu z danego przedmiotu. Procedura jest 
opisana w sekcji 15.2.  

3. W przypadku uniewa nienia egzaminu maturalnego z przyczyn okre lonych w pkt 15.1.3., 
szko a jest zobowi zana udzieli  zdaj cemu pe nego wsparcia na kolejnych etapach 
przeprowadzanej procedury.  

4. Wyniki egzaminu maturalnego (indywidualne, krajowe oraz wg województw) z sesji majowej 
i czerwcowej zostan  og oszone 3 lipca 2018 r., a w przypadku egzaminu poprawkowego – 
11 wrze nia 2018 r.  

5. Absolwent, który uzyska wiadectwo dojrza ci, aneks do wiadectwa dojrza ci lub 
za wiadczenie o wynikach egzaminu maturalnego – odbiera dokument w macierzystej szkole.  

6. Absolwent, który nie zda  egzaminu maturalnego, otrzymuje informacj  o wynikach 
egzaminu opracowan  przez OKE w macierzystej szkole.  

7. Zdaj cy ma prawo wgl du do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz z enia 
wniosku o weryfikacj  sumy przyznanych punktów. Procedura jest opisana w sekcji 15.5.  

19. INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM DLA RODZICÓW 
1. Przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego lub upowa niony przez niego nauczyciel / 

upowa nieni przez niego nauczyciele (np. wychowawcy klas) s  zobowi zani do przekazania 
rodzicom uczniów kluczowych informacji o egzaminie maturalnym, w tym przede wszystkim 
dotycz cych:  

1. przedmiotów, które s  zdawane jako obowi zkowe i dodatkowe (sekcja 2.1.)  
2. harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego (patrz: komunikat dyrektora 

CKE o harmonogramie);  
3. warunków przyst pienia do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym (sekcja 

3.7.) lub poprawkowym (sekcja 3.8.)  
4. rodzajów dokumentów, miejsca i terminów sk adania tych dokumentów, przede 

wszystkim deklaracji i dokumentów uprawniaj cych do dostosowania warunków i 
form egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i mo liwo ci psychofizycznych 
zdaj cych (sekcje 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.9.)  

5. op at za egzamin maturalny (sekcja 20.); nale y zwróci  uwag  rodziców na 
konieczno  racjonalnego i odpowiedzialnego wyboru przedmiotów 
egzaminacyjnych przez zdaj cych, bowiem np. zadeklarowanie egzaminu i 
niestawienie si  na nim wi e si  z konieczno ci  wniesienia op aty za egzamin w 
przypadku ch ci przyst pienia do egzaminu z tego samego przedmiotu na tym 
samym poziomie w roku kolejnym  

6. przyczyn uniewa niania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w cz ci ustnej 
lub pisemnej przez przewodnicz cego zespo u egzaminacyjnego (pkt 12.4.1.) oraz 
przez dyrektora OKE lub dyrektora CKE (pkt 15.1.3.)  

7. mo liwo ci wgl du do pracy egzaminacyjnej (pkt 15.5.1.).  
2. Do 30 wrze nia 2017 r. rodzice uczniów powinni zosta  zapoznani z mo liwymi 

dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego.  
3. Rodzice uczniów powinni zosta  poinformowani o tym, gdzie mo na znale  stosowne 
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formularze (np. na stronie internetowej CKE i OKE, stronie internetowej szko y).  

20. OP ATA ZA EGZAMIN MATURALNY 
1. Egzamin maturalny z ka dego przedmiotu obowi zkowego i przedmiotu dodatkowego na 

danym poziomie, zarówno w cz ci ustnej, jak i w cz ci pisemnej, jest odp atny dla:  
a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przyst puj  do egzaminu 

maturalnego z tego samego przedmiotu obowi zkowego lub z tego samego 
przedmiotu dodatkowego oraz dla  

b. absolwentów, którzy przyst puj  do egzaminu maturalnego z tego samego 
przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich 
latach zg aszali w deklaracji, ale nie przyst pili do egzaminu maturalnego 
z tego przedmiotu.  

2. „Kolejny raz”, o którym mowa w pkt 20.1., oznacza „kolejny rok”. Przyst pienie do 
egzaminu w terminie g ównym / dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest 
traktowane jako przyst pienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym 
poziomie jeden raz.  

3. Op ata za egzamin maturalny z ka dego przedmiotu obowi zkowego i przedmiotu 
dodatkowego, zarówno w cz ci ustnej, jak i w cz ci pisemnej, na danym poziomie, wynosi 
50 z  brutto. Op ata ta stanowi dochód bud etu pa stwa.  

4. Op at  za egzamin maturalny, o której mowa w pkt 20.3., wnosi si  w terminie od 1 stycznia 
2018 r. do 7 lutego 2018 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okr gowej 
komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie op aty za egzamin maturalny 
skutkuje brakiem mo liwo ci przyst pienia do tego egzaminu.  

5. Op ata, o której mowa w pkt 20.1.–20.4., nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z 
przyst pienia do egzaminu b  nieprzyst pienia do egzaminu.  

6. Dowód wniesienia op aty za egzamin maturalny oraz Informacj  o wniesieniu op aty za 
egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów (za cznik 26a) absolwent sk ada 
dyrektorowi okr gowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 
2018 r. Kopi  Informacji o wniesieniu op aty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub 
przedmiotów (za cznik 26a) wraz z kopi  dowodu wniesienia op aty absolwent sk ada w tym 
samym terminie dyrektorowi szko y, w której sk ada deklaracj .  

7. Dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej mo e zwolni  z op aty, o której mowa w pkt 
20.3., osob  o niskim dochodzie, na jej wniosek, je eli ten dochód nie jest wi kszy ni  kwota, 
o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1518, ze zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 7 
sierpnia 2015 r. w sprawie wysoko ci dochodu rodziny albo dochodu osoby ucz cej si  
stanowi cych podstaw  ubiegania si  o zasi ek rodzinny i specjalny zasi ek opieku czy, 
wysoko ci wiadcze  rodzinnych oraz wysoko ci zasi ku dla opiekuna (Dz.U. poz. 1238), tj. 
754,00 z  netto (od 1 listopada 2017 r.) (za cznik 26b).  

8. Wniosek o zwolnienie z op aty za egzamin maturalny, o którym mowa w pkt 20.7., sk ada si  
do dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej nie pó niej ni  do 31 grudnia 2017 r. Do 
wniosku do cza si  dokumenty potwierdzaj ce wysoko  dochodów (np. o wiadczenie o 
liczbie cz onków w rodzinie, za wiadczenie o zarejestrowaniu w Urz dzie Pracy lub dowód 
pobierania zasi ku dla bezrobotnych, za wiadczenie o wysoko ci dochodów, za wiadczenie o 
korzystaniu ze wiadcze  rodzinnych w formie zasi ku rodzinnego lub inny dokument 
potwierdzaj cy korzystanie z tego zasi ku).  

9. Dyrektor szko y, przyjmuj c deklaracj  przyst pienia do egzaminu do 31 grudnia 2017 r., jest 
zobowi zany poinformowa  absolwenta, o którym mowa w pkt 20.1., o konieczno ci 
wniesienia op aty, o której mowa w pkt 20.3 (po ewentualnej weryfikacji takiej konieczno ci 
w OKE). Do 7 lutego 2018 r. absolwent, który z  deklaracj  do 31 grudnia 2017 r., ma 
obowi zek dostarczy  do dyrektora szko y kserokopi  wniesienia op aty oraz Informacj  o 
wniesieniu op aty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów (za cznik 
26a), o której mowa w pkt 20.6. 
10. W okresie od 1 stycznia do 7 lutego 2018 r. dyrektor szko y przyjmuje deklaracj cznie 
z kopi  Informacji o wniesieniu op aty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub 
przedmiotów (za cznik 26a), o której mowa w pkt 20.6., w tym kopi  dowodu wniesienia 
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op aty. Dyrektor szko y jest odpowiedzialny za weryfikacj  wniesienia przez danego 
absolwenta op aty za egzamin.  
 

21. ZA CZNIKI  
ZA CZNIKI S  DOST PNE NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKO Y POD ADRESEM: 
http://www.zsae.gdynia.pl/strona.php?id=19 
 

22. INFORMACJE DOTYCZ CE EGZAMINU MATURALNEGO W 
„STAREJ“ FORMULE S  ZAWARTE W ANEKSIE „INFORMACJA O 
SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU 
MATURALNEGO W „STAREJ” FORMULE obowi zuj ca w roku 
szkolnym 2017/2018 – dost pny na stronie internetowej szko y. 


