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Przebieg części pisemnej 

egzaminu maturalnego 

 



O wyznaczonej godzinie, po zostawieniu  
okryć wierzchnich, toreb i plecaków w szatni, 
zdający wchodzą do sali według kolejności  
na liście, po okazaniu dokumentu tożsamości 
oraz po wylosowaniu numeru stolika: 
 
 8:30 lub 13:30 – sale lekcyjne 
 8:15 lub 13:15 – sala gimnastyczna, aula 
 
  1  – sala gimnastyczna 
  300  - aula 



Do sali egzaminacyjnej  
nie wolno wnosić  
żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych  
ani korzystać z nich  

w tej sali. 
 

W szkole nie ma wyznaczonego miejsca na oddawanie telefonów 
komórkowych. 

Należy pozostawić je w szatni lub w domu. 



Do sali egzaminacyjnej  
nie wolno wnosić plecaków, torebek,  

jedzenia  oraz ustawiać 
na stolikach żadnych przedmiotów  

poza materiałami pomocniczymi   
i przyborami określonymi  

w komunikacie dyrektora CKE. 



Zdający może wnieść do sali 
egzaminacyjnej małą butelkę wody. 

Podczas pracy z arkuszem 
egzaminacyjnym butelka powinna 

stać na podłodze przy nodze 
stolika. 



Informacja o materiałach  
i przyborach pomocniczych 

Zdający są zobowiązani przynieść z sobą czarny długopis 
lub pióro z czarnym atramentem oraz materiały i przybory 
pomocnicze, z których mogą korzystać w części pisemnej 

egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, 
zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej z dnia 4 marca 2015r. 
  

Nie wolno korzystać z materiałów i przyborów 
niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE!!! 

 

Nie wolno korzystać z ołówków!!! ( z wyjątkiem cyrkla) 
 

 Szkoła zapewnia zdającym słowniki na egzaminie z języka 
polskiego (słownik ortograficzny, słownik poprawnej 

polszczyzny) oraz karty wybranych wzorów 
matematycznych i karty przyrodnicze. 



Każdy zdający może korzystać na egzaminie  
z matematyki, biologii, chemii, fizyki, 

geografii, wos-u oraz informatyki 
z kalkulatora prostego. 

  Kalkulator prosty – jest to kalkulator,  
   który umożliwia wykonanie tylko dodawania,     
   odejmowania, mnożenia, dzielenia,  
   ewentualnie obliczanie procentów  
   lub pierwiastków kwadratowych z liczb.  
 

Zdający przynoszą własne kalkulatory! 
Kalkulatory są sprawdzane przez zespoły 

nadzorujące! 
 



W czasie trwania egzaminu pisemnego  
z języka polskiego zdający może 

korzystać ze słownika ortograficznego  
oraz ze słownika poprawnej polszczyzny. 

 
Słowniki znajdują się na osobnym stoliku,  

a zdający zgłasza fakt skorzystania  
ze słowników przez podniesienie ręki. 



Przewodniczący Zespołu Nadzorującego (ZN),  
w obecności przedstawiciela zdających,  
wnosi do sali materiały egzaminacyjne,  

które odbiera od dyrektora szkoły. 
 

Członkowie ZN rozdają zdającym 
zabezpieczone arkusze egzaminacyjne. 



Po rozdaniu wszystkich arkuszy egzaminacyjnych  
(o godz. 9:00 lub 14:00) zdający otwierają je 

i sprawdzają, czy są one kompletne. Zauważone braki 
zgłaszają przewodniczącemu ZN 

i otrzymują kompletne arkusze, których odbiór 
potwierdzają podpisem w protokole przebiegu egzaminu. 

 
 Zdający mają także obowiązek sprawdzić,  
 czy otrzymali zestaw tablic / wzorów  
• Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, 

chemii i fizyki 

• Wybrane wzory matematyczne na egzamin z matematyki 
Następnie zdający zapoznają się z instrukcją 

wydrukowaną na pierwszej stronie  
arkusza egzaminacyjnego! 



Zdający kodują swój arkusz.  
Kodowanie polega na: 
 
a) umieszczeniu w odpowiednich miejscach na arkuszu 
egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi otrzymanych  
od członków ZN naklejek z nadanym przez OKE kodem,  
 
b) odręcznym wpisaniu przez zdającego w wyznaczonych 
miejscach na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi 
numeru PESEL zdającego, a także trzyznakowego kodu 
(np. A03, C14). 
 
Zdający nie podpisują arkuszy egzaminacyjnych 

i kart odpowiedzi! 



 
 

W przypadku wystąpienia na naklejce błędu  
w numerze PESEL zdający odręcznie wpisuje  

prawidłowy numer PESEL, 
a członek ZN wpisuje w miejscach przeznaczonych  

na naklejkę z kodem identyfikator szkoły  
i poprawny numer PESEL zdającego. 

 
Informację o błędzie w numerze PESEL  
zdający przekazuje przewodniczącemu  

lub członkom ZN!!!  
 
 



Zaznacza i sprawdza ZN 

ZN sprawdza poprawność 
kodowania! 

4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A 1 1 
Uwaga na nalepkę  
z imieniem i nazwiskiem ucznia 

Kodowanie pierwszej strony arkusza 
 przez zdających 



Kodowanie karty odpowiedzi – 1. str. 



Kodowanie karty odpowiedzi – 2. str. 



Tak zaznaczamy błędną 
odpowiedź 

Tak zaznaczamy 
właściwą odpowiedź 

Zaznaczanie odpowiedzi w zadaniach zamkniętych 

Pisze: To jest właściwa 
odpowiedź ! 



Informację o dysleksji / dyskalkulii 
zaznaczają  

na arkuszu egzaminacyjnym 
przewodniczący lub członkowie ZN 

w specjalnie przeznaczonym na to miejscu,  
zgodnie z informacją podaną na liście 

zdających. 



Pomyłkowe zakodowanie arkusza  
nie uprawnia do jego wymiany.  

Błąd należy przekreślić, a informację  
zapisać w sposób poprawny i czytelny. 

 
 



Przewodniczący i członkowie ZN  
mają prawo pomóc zdającym  

w kodowaniu arkusza egzaminacyjnego, 
nie mają natomiast prawa udzielać 

żadnych informacji i wyjaśnień  
dotyczących objaśnień w instrukcji  

oraz zadań egzaminacyjnych  
ani ich komentować. 

 



Czas trwania egzaminu  
dla każdego poziomu lub części  
egzaminu z danego przedmiotu  

maturalnego określa rozporządzenie. 
 

Czas jest liczony od momentu 
zapisania go na tablicy lub 

planszy. 



 

 

Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych  
zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali  
egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach,  
jednak nie później niż po zakończeniu czynności  

organizacyjnych (tzn. 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 (planszy).  

 

 



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. 



Jeśli zdający ukończył pracę  
przed czasem, zgłasza to przez 

podniesienie ręki. 
 

Członek ZN odbiera pracę, sprawdza 
poprawność kodowania i zezwala zdającemu  

na opuszczenie sali. 



Po upływie czasu przeznaczonego  
na rozwiązanie zadań z arkusza  

danego poziomu lub części egzaminu  
zdający odkładają prace na brzegi stołów 

i pozostają na miejscach, 
oczekując na odbiór prac. 

  
Członkowie ZN odbierają prace  

i sprawdzają poprawność kodowania. 
 

Przewodniczący ZN ogłasza zakończenie  
egzaminu i zdający wychodzą z sali. 

Co najmniej jeden przedstawiciel zdających  
zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu prac. 



W przypadku egzaminu z informatyki 
przewodniczący ZN ogłasza przerwę  

i zdający wychodzą z sali. 
 

Co najmniej jeden przedstawiciel  
zdających zostaje w sali  

i jest obecny przy pakowaniu prac. 



Po przerwie zdający,  
wchodzą do sali, zajmują swoje miejsca  

i przystępują do część II egzaminu. 
 

Egzamin przebiega dalej  
zgodnie z wyżej opisaną procedurą. 



Egzamin może zostać przerwany przez 
przewodniczącego ZN jeżeli: 

 

• zostanie stwierdzone  niesamodzielne 
rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych, 

 

• zostanie zakłócony przez zdającego 
prawidłowy przebieg egzaminu maturalnego, 

 

• zdający wniesie lub skorzysta w sali  
z urządzeń telekomunikacyjnych, 

 

• zdający wniesie lub skorzysta z materiałów 
pomocniczych lub przyborów niewymienionych 

w komunikacie dyrektora CKE.  



Egzamin może zostać także przerwany  
z przyczyn losowych lub zdrowotnych. 

 
Jeśli zdający przerwie egzamin z przyczyn 

zdrowotnych, po udzieleniu pomocy medycznej  
ma prawo kontynuować pracę w ramach czasu 

przeznaczonego na egzamin lub zdawać go 
w terminie dodatkowym( 1.06- 20.06.2017) 

 
Zdającemu, który podjął decyzję o kontynuowaniu 

egzaminu, nie przysługuje prawo do wydłużenia 
czasu. 



 
 

 

Jeżeli zdający przerwie egzamin 
ustny z przyczyn zdrowotnych i nie 

może go kontynuować ,to: 
a)może mieć ustalony wynik na 

podstawie liczby punktów 
przyznanych przez zespół 

przedmiotowy  
b)może  ubiegać się o możliwość 

przystąpienia do egzaminu w terminie 
dodatkowym po przedstawieniu i 
udokumentowaniu wniosku w tej 

sprawie Decyzję podejmuje dyrektor 
OKE   



Jeżeli zdający przerwie egzamin pisemny 
z przyczyn zdrowotnych i nie może go 

kontynuować ,to: 
a)jego praca może być skierowana do 

oceniania przez egzaminatora  
b)zdający może ubiegać się o przyznanie 

terminu dodatkowego egzaminu po 
złożeniu udokumentowanego wniosku w 

tej sprawie  Decyzje  podejmuje 
dyrektor OKE. 

 



Przebieg części ustnej 

egzaminu maturalnego 

z języka polskiego 



Zdający, po okazaniu  
dokumentu tożsamości,  

wchodzi do sali egzaminacyjnej  
w kolejności ustalonej na liście. 

 

W sali może przebywać dwóch zdających – jeden 

przygotowujący się do egzaminu i drugi 

udzielający odpowiedzi. 

 



a. Zdający losuje bilet egzaminacyjny z wydrukowanym 
zadaniem.  

 
b. Zdający otrzymuje czyste kartki, opieczętowane 
pieczęcią szkoły, do sporządzenia notatek pomocniczych, 
konspektu lub ramowego planu wypowiedzi.  
 
c. Zdający zapoznaje się z treścią wylosowanego zadania 
zawierającego tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub 
popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) i 
odnoszącego się do niego polecenia i w czasie nie dłuższym 
niż 15 minut przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi.  
 
d. Po zakończeniu czasu przeznaczonego na przygotowanie 
zdający przenosi się do drugiego stanowiska, przy którym 
będzie udzielał odpowiedzi na zadanie egzaminacyjne.  



e. Przez ok. 10 minut zdający wygłasza wypowiedź 
monologową na wskazany w poleceniu temat. Członkowie 
przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają 
wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony 
limit czasu.  
 
f. Po zakończeniu wypowiedzi monologowej zdający przez 
około 5 minut rozmawia z zespołem egzaminacyjnym na jej 
temat.  
 
g. Po zakończeniu egzaminu zdający oddaje 
przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego kartki z 
notatkami oraz wylosowany bilet egzaminacyjny. 
 
h. W czasie egzaminu zdający nie może korzystać z 
żadnych słowników oraz własnych kartek. 



Przebieg części ustnej 

egzaminu maturalnego 

z języka obcego nowożytnego 



Część ustna egzaminu  
z języka obcego nowożytnego,  

niezależnie od tego, czy jest on  
zdawany jako przedmiot obowiązkowy  

czy dodatkowy, przebiega  
w następujący sposób: 



a) zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości  
 wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności 

ustalonej na liście, 
b) zdający losuje zestaw egzaminacyjny, 
c) zdający zajmuje miejsce przy stoliku 
 i przystępuje do egzaminu maturalnego. 
 

W sali egzaminacyjnej może przebywać jeden zdający. 
 



Egzamin trwa  ok. 15 minut  
(nie przewidziano dodatkowego czasu na zapoznanie się  
z treścią całego zestawu – 3 zadania)  
 
Rozmowa wstępna – pytania związane z życiem  
i zainteresowaniami zdającego (około 2 minut). 
 
Zadanie 1. –  rozmowa, w której zdający i egzaminujący 
odgrywają wskazane w poleceniu role (3 minuty). 
 
Zadanie 2. – opis ilustracji zamieszczonej w zestawie  
i odpowiedzi na trzy pytania postawione przez 
egzaminującego 
(4 minuty).  
 
Zadanie 3. – wypowiedź  na podstawie materiału 
stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania postawione przez 
egzaminującego 
(5 minut). 



Zdający wykonuje zadania w takiej 
kolejności,  
w jakiej są one zamieszczone w zestawie; 
nie ma możliwości powrotu do zadania, 
które zostało zakończone lub opuszczone. 
 
W czasie trwania egzaminu zdający nie 
może korzystać ze słowników. 
 
Komisja egzaminacyjna czuwa nad 
przestrzeganiem limitu czasu 
przeznaczonego na wykonanie 
poszczególnych zadań. 
 
 



Warunki zdania egzaminu maturalnego: 
 

Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli: 
a) w części ustnej egzaminu obowiązkowego z języka 
polskiego i języka obcego nowożytnego uzyskał co najmniej 
30% punktów możliwych do uzyskania za każdy egzamin, 
b) w części pisemnej egzaminu obowiązkowego z języka 
polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego uzyskał  
co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, 
c) przystąpił do egzaminu maturalnego w części pisemnej z 
przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego. 

Wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych 
jako dodatkowe nie mają wpływu na zdanie  

egzaminu maturalnego. 
Dla tych przedmiotów nie ma ustalonego  

progu zaliczenia egzaminu. 



Wyniki egzaminu maturalnego zostaną przekazane 
do szkół w następujących terminach: 

 30 czerwca 2017 roku. 
 12 września – wyniki egzaminu poprawkowego 

 
Wyniki egzaminu maturalnego zostaną także 

udostępnione w serwisie internetowym na indywidualnych 
kontach, które zostaną przekazane zdającym w dniu 

zakończenia szkoły. 

Poprawkowe egzaminy maturalne zostaną  
przeprowadzone w następujących terminach: 

 22 sierpnia – egzamin pisemny 

 23 – 25 sierpnia – egzamin ustny 

 



 
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym  

może przystąpić absolwent, który:  
 

• przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów 
obowiązkowych  
w maju/czerwcu w części ustnej i pisemnej i żaden jego 
egzamin  
nie został unieważniony, 
•przystąpił do egzaminu z przynajmniej jednego przedmiotu 
dodatkowego w części pisemnej i egzamin ten nie został 
unieważniony, 
• nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego  
w części ustnej lub pisemnej, 
• w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu  
złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym 
przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z 
deklaracją ostateczną.  

 



Termin dodatkowy egzaminu maturalnego 
 
Termin dodatkowy przysługuje zdającym  
nieobecnym z uzasadnionych powodów  
na egzaminie w pierwszym terminie  
(zwolnienia lekarskie, ważne i udokumentowane 
przyczyny losowe). 
 

Udokumentowany wniosek zdający składa 
dyrektorowi szkoły najpóźniej w dniu egzaminu. 
Zgodę na egzamin w terminie dodatkowym wyraża 
dyrektor OKE. 
 

Dyrektor szkoły przekazuje do OKE wniosek i oryginały 
załączonych dokumentów najpóźniej następnego dnia po 
ich otrzymaniu. 
 

Terminy dodatkowe:  1 – 20 czerwca 



Świadectwa dojrzałości  
 
1. Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości  
i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa i odpisy są przekazywane 
absolwentom, za potwierdzeniem odbioru, w macierzystej szkole zdającego oraz 
zostaną zamieszczone na indywidualnych kontach zdających w serwisie 
internetowym.  
2. Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów  
z każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej (w procentach) oraz w części 
pisemnej (w procentach oraz na skali centylowej).  
3. Wyniki uzyskane w części pierwszej i w części drugiej egzaminu pisemnego  
z informatyki odnotowywane są łącznie.  
4. W przypadku gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego egzaminu 
maturalnego z przedmiotu dodatkowego (za wyjątkiem jednego przedmiotu 
dodatkowego zdawanego obowiązkowo) na świadectwie dojrzałości w miejscu 
przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z przedmiotu 
dodatkowego wpisuje się „0%”.  
5. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu 
dodatkowego (za wyjątkiem jednego przedmiotu dodatkowego zdawanego 
obowiązkowo), na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie 
wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu wpisuje się „0%”.  
 
 



Zasady wydawania świadectw dojrzałości          
 

Świadectwa dojrzałości są przekazywane zdającym w dniu, w którym są 
one przekazywane do szkół przez OKE (30 czerwca 2017, wg. podanego 
na stronie internetowej szkoły harmonogramu). 
Absolwenci wchodzą pojedynczo do wyznaczonej do tego sali i odbierają 
od przewodniczącego SZE, jego zastępcy lub wychowawcy klasy 
świadectwo dojrzałości wraz z odpisem lub informację o wynikach 
osiągniętych na egzaminie maturalnym. 
Odbiór świadectwa poświadczają podpisem. 
 
Świadectwo dojrzałości może odebrać tylko i wyłącznie zdający 
lub upoważniona przez niego osoba. 
Upoważnienie musi zawierać imię i nazwisko oraz numer dokumentu 
tożsamości osoby upoważnionej do odbioru świadectwa. 
Upoważnienie należy przedłożyć osobiście dyrektorowi szkoły lub 
wicedyrektor B. Multan. 

 

 

 

 

 

 



Kody dostępu dla zdających do sprawdzenia wyników egzaminu 
maturalnego za pomocą Serwisu maturzysty na stronie 

internetowej OKE rozdadzą wychowawcy klas: 
 

www.oke.wroc.pl 
w zakładce Egzamin maturalny 

lub Serwisy informacyjne  
 

Serwis będzie czynny od dnia 30 czerwca 2017 r. 
 

http://www.oke.wroc.pl/


Zwolnienie lekarskie – wymogi 
(rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 - Dz. U. nr 247, poz. 1819) 

  wypełnione czytelnie, 

  zawiera dane identyfikujące zakład medyczny, 

  zawiera dane identyfikujące pacjenta  

    m.in. PESEL lub seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość), 

  zawiera dane identyfikujące lekarza, 

  zawiera istotne informacje dotyczące stanu zdrowia 
   pacjenta  
   (np. rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu,  
   opis udzielonej pomocy). 



POWODZENIA 
 

ŻYCZY DYREKCJA ORAZ NAUCZYCIELE I PRACOWNICY 

LO NR XVII IM. A. OSIECKIEJ WE WROCŁAWIU  

 


