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WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA 

PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI 

EGZAMINU MATURALNEGO  

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM                 

W ZESPOLE SZKÓŁ  

IM. JANA KASPROWICZA  

W JELCZU – LASKOWICACH  

W SESJI WIOSENNEJ 2016 r. 
 

 

                       wg wymagań z podstawy programowej. 
 

 

 

 

 

 

 
Opracowana na podstawie art. 44zzs ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz § 40 ust. 1 i § 41 ust. 2 pkt 1 

i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego 

i egzaminu maturalnego (DzU z dnia 8 lipca 2015 r., poz. 959): 

 

Komunikatów dyrektora CKE dotyczących egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 ). 
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I.   Terminarz zadań związanych  z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

egzaminu maturalnego wg wymagań z podstawy programowej. 
Lp. Termin Zadanie Odpowiedzialny 

1 Do 10 września 

2015 r. 

Zapoznanie uczniów z listą 

tematów do części ustnej egzaminu 

z języka polskiego oraz 

procedurami egzaminacyjnymi. 

Nauczyciele języka 

polskiego, 

wychowawcy 

2 Do 30 września 

2015 r. 

Zebranie od uczniów wstępnych 

deklaracji przystąpienia do 

egzaminu maturalnego 

 

PSZE 

3 18 -20 

styczeń    

2016 r. 

Próbny egzamin maturalny z  

Nowa Era 

Nauczyciele 

przedmiotów 

4 Do 7 lutego 

2016 r. 

 

 

. 

Zebranie od uczniów i absolwentów 

ostatecznych deklaracji 

przystąpienia do egzaminu 

maturalnego oraz 

udokumentowanych wniosków o 

dostosowanie warunków i formy 

egzaminu 

PSZE 

5  Do 16 lutego  

2016 r. 

Przesłanie do OKE w formie 

elektronicznej informacji i danych 

zdających egzamin maturalny 

zebranych na podstawie deklaracji 

PSZE 

6 Od 9 do 20 

lutego 2016 r. 

Weryfikacja poprawności danych 

zawartych w elektronicznym 

formularzu. 

PZE 

7 Do 4 marca 

2016 r. 

Powołanie zastępcy 

przewodniczącego szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego  

i członków zespołu 

egzaminacyjnego. 

PSZE 

8 Do 4 marca 

2016 r. 

Opracowanie i ogłoszenie 

szkolnego harmonogramu 

egzaminów ustnych i przesłanie go 

do OKE 

PSZE 

9  Do 4 marca 

2016 r.   

Powołanie zespołów 

przedmiotowych do 

przeprowadzenia części ustnej 

egzaminu  

PSZE 

10  Do 4 marca 

2015 r.  

Przekazanie zdającym treści 

komunikatu dyrektora CKE 

PSZE, wychowawcy 
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dotyczącego materiałów  

i przyborów pomocniczych z jakich 

mogą korzystać w czasie części 

pisemnej egzaminu 

11 Do 4 kwietnia  

2016 r. 

Powołanie zespołów nadzorujących 

przebieg części pisemnej egzaminu. 

PSZE 

12  Do 4 kwietnia  

2016 r. 

Zebranie od zdających wykazów 

bibliografii wykorzystanej do 

przygotowania prezentacji z języka 

polskiego 

nauczyciele języka 

polskiego, PSZE 

13  Do 22 kwietnia 

2016 r.  

Przeprowadzenie szkolenia 

przedmiotowych zespołów 

egzaminacyjnych z zakresu ich 

obowiązków i wypełniania 

dokumentacji egzaminacyjnej 

PSZE 

14  Do 22 kwietnia 

2016 r. 

Przeprowadzenie szkolenia 

zespołów nadzorujących z zakresu 

ich obowiązków i wypełniania 

dokumentacji egzaminacyjnej 

PSZE 

15  Do 29 kwietnia 

2016 r. 

Zgłoszenie do OKE informacji 

dotyczących usunięcia z listy 

zdających uczniów, którzy nie 

ukończyli szkoły 

PSZE 

16  Do 28 kwietnia 

2016 r./nie 

później niż dwa 

dni przed 

terminem 

egzaminu 

ustnego/ 

Odbiór i zabezpieczenie zestawów 

zadań egzaminacyjnych do 

przeprowadzenia części ustnej 

egzaminu z języków obcych 

nowożytnych 

PSZE 

17 29  kwietnia 

2016 r. 

Przygotowanie sal 

egzaminacyjnych do 

przeprowadzenia części ustnej  

i pisemnej zgodnie z zasadami 

opisanymi w procedurze przebiegu 

egzaminu 

PSZE 

18 Od 4 maja 2016 

r. do 24 maja 

2016 r. 

Przeprowadzenie egzaminów 

ustnych wg szkolnego 

harmonogramu 

PSZE 

19 Od 4 maja 2016 

r. do 20 maja 

2016 r. 

Odbiór zgodnie z harmonogramem 

dystrybucji i zabezpieczenie 

przesyłek z arkuszami 

egzaminacyjnymi. 

Przeprowadzenie egzaminów 

pisemnych i nadzorowanie ich 

przebiegu. 

Przekazanie prac zdających  

i dokumentacji egzaminacyjnej  

do OKE zgodnie z instrukcją 

właściwej OKE. 

PSZE 
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20 5 lipca 2016 r. Odbiór z OKE wyników, świadectw 

dojrzałości i aneksów. 

Ogłoszenie wyników i wydanie 

absolwentom świadectw dojrzałości 

i aneksów. 

Przekazanie absolwentom 

informacji o uprawnieniach  

i zasadach zgłoszeń do sesji 

poprawkowej oraz kolejnych sesji 

egzaminacyjnych. 

PSZE 

21  1 – 17 czerwca 

2016 r. 

Egzaminy pisemne i ustne  

w terminie dodatkowym 

PSZE 

22 Do 12  lipca 

2016 r. 

Odbiór pisemnych oświadczeń 

absolwentów o przystąpieniu do 

egzaminu poprawkowego. 

PSZE. 

23 Do 15 lipca  

2016 r. 

Przekazanie do OKE informacji 

dotyczących zgłoszeń do sesji 

poprawkowej. 

PSZE 

24 23 sierpnia 

2016 r. 

Pisemne egzaminy poprawkowe PSZE 

25 24 – 26 sierpnia 

2016 r. 

Ustne egzaminy poprawkowe PSZE 

26 12 września 

2016 r. 

Odbiór z OKE wyników, świadectw 

dojrzałości i aneksów. 

Ogłoszenie wyników i wydanie 

absolwentom świadectw dojrzałości 

i aneksów 

PSZE 

          

 

 

 

 II.  Zasady obiegu informacji o egzaminie maturalnym. 
 

           1.  Gromadzenie i przepływ informacji o egzaminie 

a) Wszelkie informacje o egzaminie maturalnym dostępne są w bibliotece szkolnej. 

Znajduje się tam procedura organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego, 

terminarz czynności związanych z przygotowaniem i organizacją egzaminu oraz 

teczka, w której znajdują się artykuły prasowe zapoznające uczniów ze specyfiką 

poszczególnych części egzaminu maturalnego. 

b) Informacje dla zdających egzamin maturalny znajdują się również w gablocie 

szkolnej, przy wejściu do szkoły oraz zamieszczane są w gazetce szkolnej.                  

W miejscach tych zamieszczone są też adresy stron internetowych Okręgowej               

i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na których można znaleźć informacje dotyczące 

egzaminu. 

c) Pod koniec nauki w klasach drugich wychowawcy zapoznają uczniów                         

z zasadami wyboru przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na egzamin 

maturalny oraz możliwościami ich zmiany. Rozpoznają wstępnie jakich wyborów 

dokonają uczniowie we wrześniu.  
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d) Na początku września  organizowane są spotkania z rodzicami uczniów klas 

trzecich, na których wychowawcy zapoznają zainteresowanych z procedurą 

egzaminu maturalnego. 

e) Na godzinach wychowawczych, spotkaniach z rodzicami wychowawcy udzielają 

wszelkich informacji związanych z organizacją i zasadami zdawania egzaminu 

maturalnego. 

f) Na lekcjach z poszczególnych przedmiotów nauczyciele informują uczniów, 

począwszy od klasy pierwszej, o zasadach i wymaganiach obowiązujących                 

na egzaminie maturalnym. 

           

       

 

                  2.   Gromadzenie i dostępność materiałów o egzaminie. 

 a)   W bibliotece szkolnej gromadzone są Informatory maturalne. Są one udostępniane     

uczniom i rodzicom w godzinach pracy biblioteki. 

                  b)   W bibliotece szkolnej znajdują się zestawy zadań maturalnych wraz z kluczami  

                        odpowiedzi. Są one udostępniane uczniom na miejscu – w czytelni. 

                  c)   Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zapoznają zainteresowanych    

                        uczniów z publikacjami zawierającymi zestawy zadań, ćwiczeń                                                               

i możliwościami ich zakupu. W miarę posiadanych środków szkoła kupuje te 

                        pozycje do biblioteki . 

 

                 3.   Organizacja zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu     

                       maturalnego. 

                 a)   Z języków obcych i pozostałych przedmiotów maturalnych nauczyciele  

                       organizują dla zainteresowanych uczniów konsultacje raz w tygodniu. 

                 b) W miesiącu styczniu przeprowadzony zostanie, zgodnie z Wewnątrzszkolną           

Instrukcją, próbny egzamin maturalny . 

 

 

                4.    Terminy i tryb zgłaszania przez uczniów wniosków. 

     a)   Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, którzy ubiegają się o zwolnienie 

                       z egzaminu z danego przedmiotu, przedstawiają przewodniczącemu SZE  

zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady, na podstawie 

którego przewodniczący SZE stwierdza uprawnienie do zwolnienia z egzaminu. 

                  b)    Wniosek o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu do potrzeb                         

i możliwości uczeń składa do wychowawcy do 30 września br. wraz ze 

stosownymi załącznikami. Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa  

7 lutego 2016 r. Wyjątek stanowią uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, 

którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym. 

                c)  Sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do 

potrzeb i możliwości absolwentów proponuje wychowawca w porozumieniu         

z pedagogiem szkolnym, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania 

warunków przeprowadzania egzaminu wymienionych w Komunikacie Dyr. CKE  

na podstawie:  
 

       -     orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  
       -     orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania  

                 -     opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej,  o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o których 

mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada  
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2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu  

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz  
                  przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 

Nr 228, poz. 1491)  
            -     zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza  

                    -     wniosku  nauczyciela  lub  specjalisty  wykonującego  w  szkole  zadania  z  zakresu   

pomocy psychologiczno -pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem 

(słuchaczem) w szkole – po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo 

pełnoletniego ucznia (słuchacza) związane z wcześniejszym kształceniem za 

granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub   sytuację   kryzysową lub 

traumatyczną. 

                 d)    Rada pedagogiczna wyraża zgodę na proponowane dostosowania w drodze uchwały. 

                 e)    Absolwent wyraża zgodę lub rezygnuje z proponowanych dostosowań na piśmie. 

                 f) Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa         

przewodniczącemu ZE, do 30 września roku szkolnego, w którym przystępuje do 

egzaminu, wstępną deklarację. Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 

roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. 

Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących 

wyboru przedmiotów. 

W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego deklaracja wstępna   

staje się deklaracją ostateczną.  

              g)  Wychowawcy klas informują zdających o konieczności podpisu w deklaracji 

oświadczenia o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia oraz o obowiązku podania dokładnych 

danych teleadresowych umożliwiających stały, niezawodny z nim kontakt aż do 

terminu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego. Absolwent ma dostęp do 

swoich danych w sekretariacie uczniowskim. 

              h)   Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły  

jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia. 

 

          5.   Zasady zdawania egzaminu maturalnego 

1) W części obowiązkowej absolwenci zdają na poziomie podstawowym: język polski     

i język obcy pisemnie  oraz matematykę pisemnie. 

2) Część ustna języka polskiego i obcego nowożytnego zdawana jest bez określania 

poziomu 

3) W części dodatkowej absolwenci mogą dokonać wyboru sześciu przedmiotów 

zdawanych na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. 

a) w części ustnej język obcy nowożytny  inny niż zdawany jako obowiązkowy 

b) w części pisemnej: 

     - język polski i matematyka na poziomie rozszerzonym 

                             - język obcy nowożytny, jeśli jest to ten sam co w zadeklarowany w części    

obowiązkowej, na poziomie rozszerzonym 

     - z języka obcego nowożytnego, jeśli jest to inny język niż zadeklarowany jako   

obowiązkowy, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 

     - z biologii, geografii, chemii, fizyki, historii, wos, informatyki na poziomi   

podstawowym lub rozszerzonym. 

 4)   Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego   

jest zdawany w części ustnej i pisemnej z tego samego języka. 

            5)  Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego    

może być zdawany w części ustnej albo pisemnej, albo w obu tych częściach. 
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6)   Absolwent, który z wszystkich przedmiotów obowiązkowych – ustnych i pisemnych   

zdawanych na poziomie podstawowym uzyska co najmniej 30% punktów i 

przystąpi przynajmniej do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie 

rozszerzonym, otrzyma świadectwo dojrzałości. Wyniki z egzaminów dodatkowych 

nie mają wpływu na uzyskanie świadectwa. 

              7)   Nie zdanie egzaminu w części ustnej nie przerywa egzaminu maturalnego. Zdający 

przystępuje do kolejnych egzaminów zgodnie z harmonogramem. 

              8)   Nie przystąpienie do któregokolwiek egzaminu z zadeklarowanego przedmiotu nie 

przerywa egzaminu maturalnego. Zdający przystępuje do kolejnych egzaminów we 

wcześniej ogłoszonych terminach. 

 

6. Zasady zdawania egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. 

1) Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który: 

a)  przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych(język 

polski, matematyka, język obcy nowożytny) w maju/czerwcu w części ustnej     

i w części pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony 

                      b)   przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego    

na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu 

unieważniony 

c)  nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego ALBO      

w części ustnej bez określania poziomu(z języka polskiego albo języka obcego) 

ALBO w części pisemnej na poziomie podstawowym 

d)  w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 7 lipca 

2015 r.) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym 

przystąpieniu do egzaminu , zgodnie z deklaracją ostateczną. 

            2) Dyrektor szkoły w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później    

niż 10 lipca 2015 r.) przesyła do dyrektora OKE w formie elektronicznej określonej 

przez OKE informacje o osobach, które złożyły oświadczenia o woli przystąpienia     

do egzaminu w terminie poprawkowym. 

           3) Egzamin w terminie poprawkowym w części ustnej jest przeprowadzany w macierzystej 

szkole zdającego (między 24 a 28 sierpnia 2015 r.), a w części pisemnej (25 sierpnia 

2015 r.) – w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE. Informacje       o miejscu 

przeprowadzenia egzaminu ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej danej OKE 

w terminie do 10 sierpnia 2015 r. 

4)  Informacje o harmonogramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje w szkole, w której 

przystąpił do egzaminu. 

              

 

 

III. Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu maturalnego. 
1) Sesja egzaminacyjna trwa od 4 do 27 maja 2016 r. 

2) Przewodniczący SZE opracowuje i na dwa miesiące przed rozpoczęciem części pisemnej 

egzaminu maturalnego ogłasza szczegółowy terminarz części ustnej egzaminu 

maturalnego ( nie później niż do 4 marca 2016 r.). 

3) Przewodniczący SZE działa w porozumieniu z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych 

powiatu oławskiego i wraz z nimi ustala wymianę nauczycieli będących członkami 

przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych oraz wraz z nimi ustala terminarz części 

ustnej egzaminu maturalnego. 
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4) W  ostatnim tygodnia przed rozpoczęciem egzaminów maturalnych  Przewodniczący 

Przedmiotowych ZE zapoznają członków zespołu z zasadami przeprowadzania egzaminu 

i przydzielą  im określone obowiązki. 

5) Na dzień przed egzaminem ustnym z języka obcego nowożytnego przewodniczący SZE 

udostępnia członkom PZE w swoim gabinecie zestawy zadań i kryteria oceniania. 

6) W dniu egzaminu z języka obcego przewodniczący PZE pobiera  od przewodniczącego 

SZE zestawy zadań. 

7) Na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu z języka polskiego przewodniczący SZE 

udostępnia w swoim gabinecie do wglądu członkom PZE zadania wraz z kryteriami 

oceniania. 

8) Na dzień przed egzaminem ustnym z języka polskiego i języków obcych członek PZE, 

któremu przydzielono rolę sekretarza pobiera w sekretariacie uczniowskim zestawy 

odpowiednich wypisanych  formularzy – protokołów indywidualnych. 

9) W skład Przedmiotowego Zespołu Egzaminacyjnego wchodzi dwóch nauczycieli 

przedmiotu , w tym jeden spoza szkoły, a drugi nie był  nauczycielem zdającego. 

 

10) Część ustna egzaminu z języka polskiego przebiega w następujący sposób:   
a) zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość (a w przypadku 

zdających skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE również świadectwa 

ukończenia szkoły), wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej na 

liście / w harmonogramie,  

b) zdający losuje jedno zadanie spośród zadań wyłożonych na stole. Informację         

o wylosowanym numerze zadania przekazuje członkom PZE.  
c) zdający przygotowuje się do egzaminu. Po 15 minutach (lub po czasie faktycznie 

wykorzystanym przez zdającego, ale nieprzekraczającym 15 minut) wchodzi druga 

osoba, która losuje zadanie i przygotowuje się do odpowiedzi. 

d) w  trakcie przygotowywania się drugiej osoby, pierwsza osoba zdaje egzamin 

przed zespołem egzaminacyjnym  
e) w czasie przygotowywania się do egzaminu zdający może wykonywać notatki 

wykorzystując do tego kartki z pieczątką szkoły 

f) po zakończeniu przygotowania do wypowiedzi, zdający przechodzi z wydrukiem  

zadania do wyznaczonego stolika  
g) egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z wypowiedzi monologowej oraz rozmowy 

z zespołem przedmiotowym:   
-  wypowiedź monologowa trwa ok. 10 minut (zdający może wygłosić swoją 

wypowiedź w czasie krótszym niż 10 minut, czas zdawania egzaminu nie 

może być jedynym i wiążącym kryterium negatywnej oceny). W trakcie 

prezentacji członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie 

przerywają wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu  
-   rozmowa z zespołem przedmiotowym trwa ok. 5 minut może dotyczyć treści 

związanych z problemem określonym w zadaniu, tekstem literackim dołączonym do 
zadania oraz zagadnieniami, które zdający poruszył w wypowiedzi.  W czasie 
trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy. 

              h)  kartki z z notatkami oraz wydruki zadań egzaminacyjnych, po zakończeniu 

egzaminu, zdający przekazuje przewodniczącemu zespołu przedmiotowego. 

Materiały te są niszczone po zakończeniu egzaminu w danym dniu. 

                i)  przewodniczący PZ po zakończeniu egzaminu każdego dnia przekazuje  

przewodniczącemu SZE zestawy egzaminacyjne, protokoły indywidualnej oceny 

częśći ustnej z języka polskiego, karty indywidualnej oceny części ustnej z języka 

polskiego 
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       11)   Część ustna egzaminu z języka obcego nowożytnego bez określania poziomu 

przebiega w  następujący sposób:  
 

a) zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość (a w przypadku 
zdających skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE również 
świadectwa ukończenia szkoły), wchodzi do sali egzaminacyjnej w ustalonej  
kolejności  

b) w sali przebywa jeden zdający  
c) egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15   

minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań; czas na zapoznanie się  
z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie 
poszczególnych zadań  

d) zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu  
e) egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący 

zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami; 
po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej 
zestaw zdającemu  

f) po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do 3.: 
zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający    
egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role; w zadaniu drugim 
zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz 
odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego; w zadaniu 
trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego              
i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego 

g) w rozmowie wstępnej oraz w zadaniach 2 i 3 egzaminujący zadaje wyłącznie 
pytania zamieszczone w zestawie dla egzaminującego  

h) zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone 
w zestawie egzaminacyjnym; nie ma możliwości powrotu do zadania, które 
zostało zakończone lub opuszczone  

i) w czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych 

pomocy.  
12) Przewodniczący PZ po zakończeniu egzaminu każdego dnia przekazuje 

przewodniczącemu SZE zestawy egzaminacyjne, protokoły indywidualnej oceny 
częśći ustnej z języka obcego nowożytnego, karty indywidualnej oceny części ustnej   
z języka obcego nowożytnego. 

     13)   Ogłoszenie wyników egzaminu  z języka polskiego i języka obcego nowożytnego 

następuje tego samego dnia, po zakończeniu egzaminu o ustalonej godzinie podanej       

w harmonogramie egzaminów ustnych. 

    14)    Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej ogłasza 

dyrektor szkoły do 15 lipca 2015 r 

 
  IV. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej egzaminu  

maturalnego. 

 
1) Na początku roku szkolnego dyrektor CKE ogłosił szczegółowy harmonogram 

przeprowadzenia egzaminu maturalnego. 

2) W terminie określonym w terminarzu organizowania egzaminu maturalnego 

przewodniczący SZE przeprowadza szkolenie uczniów dotyczące organizacji i przebiegu 

części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego. W czasie szkolenia uczniowie sprawdzają 

zgodność kodów kreskowych ze swoim numerem PESEL. 
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3) W  ostatnim tygodniu przed terminem rozpoczęcia egzaminów maturalnych odbywa się 

przeszkolenie członków ZN i zostają im przydzielone zadania. W skład każdego zespołu 

wchodzi co najmniej trzech nauczycieli, z których, co najmniej jeden nauczyciel jest 

zatrudniony w innej szkole. Liczbę członków ZN odpowiednio zwiększa się, jeśli liczba 

zdających w danej sali przekracza 30 osób ( o 1 członka zespołu nadzorującego na  20 

kolejnych zdających). 

4) Wyznaczona w ZN osoba do roli sekretarza pobiera dzień przed egzaminem z sekretariatu 

uczniowskiego niezbędne druki – protokoły i jest odpowiedzialna za prawidłowe ich 

wypełnienie oraz przekazanie po odbytym egzaminie przewodniczącemu ZN. 

5) Na dzień przed egzaminem z języka obcego przewodniczący ZN z wszystkich sal 

przygotowują i sprawdzają sprzęt do odtwarzania płyt. W sekretariacie szkoły znajdują się 

dwa dodatkowe, sprawdzone odtwarzacze. 

6) W przeddzień egzaminu z informatyki zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny,             

w obecności administratora pracowni i członka ZN, poprawność działania komputera, na 

którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzenia 

dokonuje po zakończonych tego dnia zajęciach lekcyjnych w pracowni komputerowej. 

Fakt sprawdzenia potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu. 

7) W dzień egzaminu pisemnego z danego przedmiotu uczniowie zdający zbierają się           

w świetlicy szkolnej: 

a) jedną godzinę przed egzaminem z języka polskiego i matematyki 

b) 45 minut przed egzaminem z innych przedmiotów. 

8) W świetlicy wychowawcy klas rozdają uczniom zgromadzone wcześniej przybory do 

pisania i materiały, z których mogą korzystać zdający- określone w komunikacie 

dyrektora CKE. Przypominają im o zakazie wnoszenia na salę egzaminacyjną wszelkich 

urządzeń łączności oraz innych pomocy niż określone w komunikacie i ewentualnie 

odbierają od nich na przechowanie w/w. 

9)  Uczniowie ustawiają się klasami wg kolejności z dziennika i przechodzą pod salę,           

w której odbywać się będzie egzamin. Przed salą, po okazaniu dowodu tożsamości          

(w przypadku zdających skierowanych na egzamin przez OKE również świadectwa 

ukończenia szkoły),  losują w obecności nauczyciela - członka ZN numer stolika, podają 

ten numer /zostaje on odnotowany na liście obecności i wchodzą na salę zajmując 

wylosowane miejsce. 

10) Egzamin lub odpowiednia część egzaminu rozpoczyna się punktualnie o godzinie 

wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych. Po rozdaniu 

zdającym arkuszy egzaminacyjnych osoby spóźnione nie zostają wpuszczone do sali 

egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach (jednak nie później niż z chwilą zapisania 

w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu) decyzję o wpuszczeniu 

do sali egzaminacyjnej spóźnionego zdającego podejmuje przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego, ale zdający kończy pracę z zestawem egzaminacyjnym o czasie 

zapisanym na tablicy. 

11) Gdy wszyscy zdający zajmą miejsca przewodniczący ZN przypomina: 

      a)   o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza, w tym sprawdzenia kolejności  

zadrukowanych stron i kolejności zadań w arkuszu 

                  b)   o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego i karty odpowiedzi 

                  c)  o obowiązku zapoznania się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej    stronie   

arkusza przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań 

      d)   o zasadach zachowania się podczas egzaminu 

      e) o zasadach oddawania prac po zakończeniu egzaminu,  

12) Przewodniczący ZN w obecności przedstawiciela zdających, wnosi na salę materiały 

egzaminacyjne.  

13) Członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne. 
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14) Zdający część pisemną egzaminu maturalnego po otrzymaniu arkusza  ma obowiązek 

zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza, sprawdzić, czy arkusz jest 

kompletny, tzn. ma wszystkie strony, czy zawiera wszystkie zadania i czy są one wyraźnie 

wydrukowane oraz czy otrzymał zestaw tablic/wzorów (dotyczy egzaminu z matematyki, 

chemii, biologii, fizyki i astronomii). Braki zgłasza przewodniczącemu zespołu 

nadzorującego egzamin, który wydaje kompletny arkusz z arkuszy rezerwowych (nie 

wykonuje się kserokopii arkuszy egzaminacyjnych) i/lub zestaw tablic/wzorów, wydany 

przez CKE. Wymiana arkusza / zestawu tablic / wzorów jest odnotowywana w protokole 

przebiegu egzaminu, zdający ma obowiązek potwierdzić ją swoim podpisem. 

15) Zdający jest zobowiązany zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi, tj. 

umieścić (w odpowiednich miejscach) otrzymane od członków zespołu nadzorującego 

naklejki z nadanym przez OKE kodem, zawierające m.in. numer PESEL zdającego 

zapisany za pomocą cyfr, oraz wpisać (w odpowiednich miejscach) swój numer PESEL. 

Zdający sprawdza poprawność cyfrowego numeru PESEL na naklejce, a podpis na 

liście zdających (liście obecności) jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez 

zdającego tej poprawności. W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający 

zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL, koryguje ten 

numer na liście zdających, umieszcza na liście adnotację o stwierdzeniu błędu i podpisuje 

listę. Naklejki z błędnym numerem PESEL nie nakleja się na arkuszu egzaminacyjnym      

i karcie odpowiedzi. W takiej sytuacji w miejscach przeznaczonych na naklejkę z kodem 

zdający wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL, a członek zespołu nadzorującego 

dopisuje identyfikator szkoły. W przypadku braku numeru PESEL zdający wpisuje           

w miejscach przeznaczonych na naklejkę z kodem serię i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

16) Czas trwania egzaminu jest liczony od momentu zapisania go na tablicy. 

17) Członkowie ZN nie maja prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań 

egzaminacyjnych ani ich komentować 

18) W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. 

Przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie 

sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego 

z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Zdający 

pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku. Fakt opuszczenia sali oraz czas 

nieobecności odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu. 

19)   Jeśli zdający ukończył pracę 15 minut  przed planowanym zakończeniem egzaminu 

zgłasza to przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki, odkłada pracę na brzeg stolika  

i pozostaje na miejscu, oczekując na odbiór pracy. Członek ZN  sprawdza poprawność 

kodowania arkusza i zezwala zdającemu na opuszczenie sali. 

20) Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań z arkusza zdający odkładają 

prace na brzeg stolika i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac. Członkowie ZN 

sprawdzają kompletność arkuszy, poprawność kodowania i odbierają prace od zdających. 

21) Przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu i zdający wychodzą z sali. 

22) Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN, w obecności co najmniej jednego zdającego, 

porządkują, kompletują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne, listy zdających 

egzamin, protokoły odbioru prac od zdających zgodnie ze szczegółową instrukcją OKE     

i podpisują protokół przebiegu części pisemnej egzaminu. Do dokumentacji dołączają 

plan sali egzaminacyjnej. Materiały te przekazują przewodniczącemu SZE w jego 

gabinecie. 

23) W sytuacjach szczególnych (np. przerwanie egzaminu, awarie itp.) przewodniczący ZN 

kontaktuje się z przewodniczącym SZE przez nauczyciela dyżurnego, który pełni dyżur 

przy drzwiach do sali egzaminacyjnej.  
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24) W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego 

przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, albo wniesienia 

przez zdającego do sali urządzeń telekomunikacyjnych lub pomocy nie wymienionych     

w komunikacie dyrektora CKE przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor 

szkoły) przerywa i unieważnia egzamin zdającego oraz nakazuje mu opuszczenie sali 

egzaminacyjnej. Fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu. Zdający ma 

prawo przystąpić do  tego egzaminu w kolejnym roku. 

25)  Egzamin maturalny z informatyki  w części drugiej. 

a)  o wyznaczonej godzinie zdający wchodzą na salę wg określonej kolejności, po    

okazaniu dowodu tożsamości 

b)   zdający zajmują miejsca w sali przy stanowiskach, które uprzednio sprawdzili, 

c) przewodniczący ZN, w obecności przedstawicieli zdających, wnosi do sali 

materiały egzaminacyjne 

d) członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne do tej 

części egzaminu 

e)   każdy zdający otrzymuje arkusz egzaminacyjny i nośnik DANE zawierający pliki 

do zadań tego arkusza egzaminacyjnego 

f) zdający sam interpretuje treść otrzymanych zadań, a członkowie ZN oraz 

administrator nie mają prawa odpowiadać zdającemu na ewentualne pytania 

dotyczące zadań 

g) zdający nie ma potrzeby sprawdzania poprawności danych na plikach do zadań 

egzaminacyjnych, są one poprawne 

h)  obowiązkiem zdającego jest zapisywanie efektów swojej pracy nie rzadziej niż co 

10 minut w katalogu o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL, znajdującym się 

na pulpicie, oraz na pendrivie, aby w przypadku awarii sprzętu możliwe było 

kontynuowanie pracy na innym stanowisku 

i)  zdający zobowiązany jest dokumentować drugą część egzaminu w następujący 

sposób: 

-   wszystkie swoje pliki zdający przechowuje w katalogu o nazwie zgodnej z jego 

numerem PESEL, foldery o innych nazwach nie będą kopiowane do 

sprawdzenia 

-  jeśli rozwiązanie zadania lub jego części przedstawia algorytm lub program  

komputerowy, to zdający zapisuje go w tym języku programowania, który 

wybrał przed egzaminem 

-   jeśli rozwiązaniem zadania lub jego części jest program komputerowy, zdający 

zobowiązany jest umieścić w katalogu o nazwie zgodnej z jego numerem 

PESEL wszystkie utworzone przez siebie pliki w wersji źródłowej 

(nieskompilownej). 

                        -  pliki oddawane do oceny zdający nazywa dokładnie tak, jak polecono w 

treściach zadań lub zapisuje pod nazwami (wraz z rozszerzeniem zgodnym        

z zadeklarowanym oprogramowaniem), jakie podaje w arkuszu 

egzaminacyjnym; pliki o innych nazwach nie będą sprawdzane przez 

egzaminatorów. 

-  przed upływem czasu przeznaczonego na drugą część egzaminu zdający 

powinien zapisać w katalogu o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL 

ostateczną wersję plików przeznaczonych do oceny, w tym pliki                       

z komputerową realizacją rozwiązań utworzone przez zdającego w programach 

użytkowych bądź języku programowania. 

-    w przypadku awarii komputera zdający natychmiast informuje o tym ZN. Jeśli 

próba usunięcia awarii nie powiedzie się w ciągu 5 minut, to zdający jest 

kierowany do zapasowego stanowiska komputerowego (wyposażonego w takie 
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samo oprogramowanie). Zdający otrzymuje tyle dodatkowego czasu, ile trwała 

przerwa w pracy (czas od zgłoszenia awarii do momentu ponownego podjęcia 

pracy). 

Informacja o wynikach egzaminu 

26) Niezwłocznie po otrzymaniu wyników części pisemnej egzaminu absolwenci są z nimi 

zapoznawani poprzez ich odbiór.  W sekretariacie szkolnym  absolwenci  otrzymują 

świadectwa dojrzałości lub zaświadczenia z  wynikami egzaminu maturalnego, których 

odbiór potwierdzają własnoręcznym podpisem. 

27) Świadectwo lub zaświadczenie o wynikach egzaminu może odebrać osoba posiadająca 

upoważnienie podpisane przez absolwenta, zawierające numery dowodu tożsamości oraz 

numery PESEL absolwenta i upoważnionego do odbioru. 

28) Na świadectwie dojrzałości odnotowywane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego 

przedmiotu zdawanego w części ustnej i pisemnej. 

29) W przypadku gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego przedmiotu dodatkowego 

lub jego egzamin z przedmiotu zdawanego jako dodatkowy został unieważniony, na 

świadectwie dojrzałości w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku tego egzaminu 

wpisuje się „0%”. 

Egzamin w terminie dodatkowym. 

30) W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do któregokolwiek egzaminu zgodnie z harmonogramem, na 

udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców dyrektor OKE może wyrazić 

zgodę na przystąpienie absolwenta do egzaminu w dodatkowym terminie. 

31)  Wniosek absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której    absolwent 

przystępuje do egzaminu maturalnego, najpóźniej w dniu, w którym odbywa   się egzamin 

z danego przedmiotu. 

Zgłaszanie zastrzeżeń 

32) Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy 

dotyczące jego przeprowadzania, może, w terminie 2 dni roboczych od daty egzaminu 

maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie 

zastrzeżenie do dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej 

sytuacji będącej naruszeniem przepisów. 

33)  Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W razie 

stwierdzenia naruszenia przepisów, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu              

z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić dany egzamin w stosunku do 

wszystkich zdających albo zdających w jednej szkole lub sali, a także w stosunku do 

poszczególnych zdających i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie 

dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor CKE. 


