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W instrukcji zastosowano następujące skróty: 

 

SZE – Szkolny Zespół Egzaminacyjny, 

PZE – Przedmiotowy zespół Egzaminacyjny, 

ZN – Zespół Nadzorujący, 

OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, 

CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna. 

 

I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi 

 

1. Niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi są zbiory zestawów zadań do części ustnej 

egzaminu maturalnego oraz przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi  

i innymi materiałami egzaminacyjnymi do części pisemnej egzaminu maturalnego.  

2. Przewodniczący SZE w terminie do dnia 26 kwietnia szkoli i przygotowuje do 

przeprowadzenia egzaminu nauczycieli swojej szkoły, w tym nauczycieli oddelegowanych 

do innych szkół. Zakres szkolenia obejmuje w szczególności postępowanie z niejawnymi 

materiałami egzaminacyjnymi. Zapoznaje nauczycieli spoza szkoły z „Wewnątrzszkolną 

instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego” i obejmuje pełnym 

przeszkoleniem osoby z innych placówek niż szkoła przeprowadzająca egzamin maturalny w 

danym roku szkolnym. 

 

3. Przewodniczący SZE odbiera od członków SZE podpisane oświadczenia o przestrzeganiu 

ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym 

ujawnieniem do dnia 4 kwietnia. 

 

4. Zestawy zadań i kryteria oceniania na część ustną egzaminu z języka obcego nowożytnego są 

udostępniane członkom właściwych PZE w sposób określony w punkcie III.7. Zestawy zadań 

i kryteria oceniania z języka polskiego są udostępniane członkom właściwych PZE na jedną 

godzinę przed egzaminem. 

 

5. Przewodniczący SZE, lub wyznaczony przez niego członek SZE, w obecności innego członka 

SZE odbiera i sprawdza nienaruszenie przesyłek zawierających pakiety  

z materiałami egzaminacyjnymi. Niejawne materiały egzaminacyjne przechowywane są do 

dnia przeprowadzenia odpowiedniej części egzaminu w sejfie szkolnym. 

 

6. Klucze do sejfu, w którym przechowywane są niejawne materiały egzaminacyjne posiada  

w okresie ich przechowywania, z zastrzeżeniem pkt.15, tylko przewodniczący SZE lub 

wyznaczony przez niego członek SZE. 

 

7. Przewodniczący SZE sprawdza w każdym dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem, czy 

pakiety zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone , a w przypadku ich 

naruszenia niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE. 

 

8. Przewodniczący ZN przygotowuje plan sali egzaminacyjnej i informuje każdego członka 

zespołu nadzorującego, który obszar sali został mu wyznaczony do nadzorowania. 
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9. W dniu egzaminu przewodniczący ZN w obecności przedstawiciela zdających  

w danej sali odbiera od przewodniczącego SZE pakiet materiałów egzaminacyjnych 

i niezwłocznie przenosi go do sali egzaminacyjnej. 

 

 

10. Do czasu rozdania arkuszy zdającym nikt nie może mieć wglądu do ich treści. 

 

11. W przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszu egzaminacyjnym 

przewodniczący ZN odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu egzaminu, a zdający 

potwierdza to swoim podpisem. W takim przypadku należy wykorzystać arkusz rezerwowy, 

który pobiera od przewodniczącego ZE wskazany przez przewodniczącego członek ZN. 

 

12. Przypomina zdającym oraz innym osobom uprawnionym do obecności na sali 

egzaminacyjnej o zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i 

przyborów niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE. 

 

13. Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN zbierają arkusze egzaminacyjne od zdających. 

Odebrane od zdających zestawy gromadzone są przez przewodniczącego ZN w jednym 

miejscu sali tak, aby nikt z obecnych na sali nie miał do nich wglądu. 

 

14. Przewodniczący ZN porządkuje, kompletuje, pakuje i zabezpiecza materiały egzaminacyjne, 

listy zdających, protokoły odbioru prac i zestawy(także nagrane płyty CD-ROM oznaczone 

numerem PESEL zdającego w przypadku egzaminu z informatyki) według zaleceń OKE oraz 

niezwłocznie dostarcza je wraz z wypełnionymi i podpisanymi protokołami z egzaminu 

przewodniczącemu SZE po zakończeniu każdej części egzaminu. 

 

15. Przewodniczący SZE po zakończeniu egzaminu przechowuje materiały egzaminacyjne do 

czasu przekazania przedstawicielowi OKE w sejfie szkolnym. 

 

16. Pozostała w szkole dokumentacja dotycząca przygotowania i przebiegu egzaminu 

zabezpieczana jest przez dyrektora szkoły przed nieuprawnionym ujawnieniem w sejfie 

szkolnym. 

 

17. W razie wystąpienia sytuacji szczególnej, nieuwzględnionej w przepisach prawa, 

przewodniczący PZE lub ZN niezwłocznie przekazuje niezbędne informacje 

przewodniczącemu SZE i postępuje zgodnie z podjętymi przez niego decyzjami. 

 

18. Jeżeli przewodniczący SZE, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie może 

pełnić swoich obowiązków wszystkie jego zadania przejmuje zastępca przewodniczącego 

SZE. 

 

II. Zasady obiegu informacji 

 

1. Przewodniczący SZE w czasie posiedzeń rady pedagogicznej zapoznaje nauczycieli  

z zasadami organizacji i przebiegu, strukturą i formą egzaminu maturalnego zgodnie z: 

 
a) ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, ze zm.), w tym w szczególności z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r., poz. 357), zwaną dalej 

„ustawą” 
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b) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i 

egzaminu maturalnego (DzU z 2015 r.,poz. 959), zwanym dalej „rozporządzeniem” 

 

c) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, 

dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jedn. DzU z 2014r., poz. 893, ze 

zm.) 

 

d) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 

1182, ze zm.) 

 

e) informatorami o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, opublikowanymi na 

stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

 

f) komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017r. w sprawie 

szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 

maturalnego w roku szkolnym 2017/2018, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej , zwanym dalej „komunikatem o dostosowaniach” 

 

g) komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017r. w sprawie 

harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 

maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2017 roku, opublikowanym na stronie 

internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej , zwanym dalej „komunikatem o 

harmonogramie” 

 

h) komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie 

materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, 

egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2017 roku , opublikowanym na stronie 

internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej , zwanym dalej „komunikatem o przyborach ”. 

 

 

i) komunikatem  dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie 

listy środowisk, programów użytkowych i języków programowania, z której mogą wybierać 

zdający egzamin maturalny z informatyki w 2017r., zwanym dalej „komunikatem o egzaminie z 

informatyki ” 

 

j)     wykazem olimpiad, o którym mowa w Komunikacie Ministra Edukacji Narodowej z 9 czerwca             

2016r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub    

przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym,  

a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub 

dziedziną wiedzy (aktualizacją z dnia 30 listopada 2015r.), zwanym dalej wykazem olimpiad” 

 

 

k) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (DzU z 2015 r., poz. 843) 
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2. Przewodniczący SZE informuje uczniów o zasadach, organizacji i przebiegu, strukturze  

i formie egzaminu, a w szczególności o: 

a. Prawie do przystąpienia do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do 

ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie opinii 

/ orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej , zaświadczenia lekarskiego o 

stanie zdrowia lub wniosku nauczyciela, lub specjalisty wykonującego w szkole 

zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

b. Prawie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych do zwolnienia z 

egzaminu z danego przedmiotu, oraz o wykazie tych olimpiad, 

c. Celu zbierania danych osobowych, odbiorcach tych danych, prawie dostępu do 

danych, a także dobrowolności lub obowiązku podania odpowiednich danych, 

oraz o zasadach ich poprawiania. 

d. Ustala i ogłasza zdającym zasady korzystania z materiałów pomocniczych 

przewidzianych w komunikacie dyrektora CKE w sprawie materiałów i 

przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej 

egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2018 r. 

e. Miejscu i terminie składania deklaracji do następnych sesji egzaminacyjnych, 

f. Ustalonym sposobie postępowania członków zespołów nadzorujących w 

przypadku przerwania przez zdającego egzaminu z przyczyn zdrowotnych lub 

losowych, 

g. Możliwości i zasadach uzyskania zgody na  przystąpienie do egzaminu 

maturalnego w terminie dodatkowym, 

h. Możliwości i zasadach ponownego przystąpienia do egzaminu poprawkowego.  

i. Przyjmuje od uczniów/absolwentów wstępne i ostateczne deklaracje zgłoszenia 

do egzaminu maturalnego oraz dokumenty uprawniające do dostosowania 

warunków i form egzaminu. Sprawdza poprawność wypełnienia deklaracji. 

Potwierdza odbiór deklaracji wstępnych i ostatecznych, sporządza ich kopie, które  

przekazuje zdającym. 

j. O zasadach i miejscu wnoszenia opłat za egzamin maturalny. 

 

 

 

3. Przewodniczący SZE organizuje spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich i informuje 

ich o procedurach organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego. 

4. Przewodniczący SZE organizuje spotkanie z uczniami klas I, II i III w celu przekazania 

informacji dotyczących egzaminu maturalnego. 

 

5. Przewodniczący SZE przed pierwszym w roku szkolnym spotkaniem z rodzicami 

przekazuje wychowawcom klas pierwszych, drugich i trzecich informacje dotyczące 

organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego. 

 

6. Wychowawcy klas maturalnych odbywają w terminie do 15 września zebranie z 

rodzicami i informują  ich o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie 

egzaminu maturalnego.. 

 

7. Wychowawcy klas pierwszych i drugich odbywają w terminie do 15 września zebranie z 

rodzicami i informują  ich o : 

 

a. Możliwości zwolnienia z egzaminu maturalnego na podstawie zaświadczenia 

laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej.  
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b. Możliwości dostosowania warunków i formy egzaminu do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie opinii / orzeczenia 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia lekarskiego o stanie 

zdrowia lub wniosku nauczyciela, lub specjalisty wykonującego w szkole zadania 

z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

c. Procedurach egzaminu maturalnego. 

 

8. Nauczyciele przedmiotów maturalnych zapoznają uczniów z wymaganiami podstawy 

programowej,  zasadami przeprowadzania egzaminów w części ustnej i pisemnej z danego 

przedmiotu już od pierwszej klasy. 

 

9. Nauczyciel biblioteki gromadzi informatory oraz wszystkie materiały otrzymane od 

przewodniczącego SZE i nauczycieli, i udostępnia je uczniom i absolwentom w czytelni. 

 

10. Decyzję o przystąpieniu uczniów szkoły do próbnego egzaminu maturalnego podejmuje 

przewodniczący SZE po konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów 

maturalnych i po zasięgnięciu opinii zdających. 

 

11. Komunikaty dotyczące egzaminu maturalnego przewodniczący SZE wywiesza na tablicy 

ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, a komunikaty dotyczące uczniów i absolwentów na 

tablicy ogłoszeń na korytarzu szkolnym. Informacje te są również zamieszczane na stronie 

internetowej szkoły. 

 

12. Ustala się następujące terminy i tryb składania przez uczniów udokumentowanych 

wniosków i oświadczeń: 

a) Wniosek o zwolnienie z egzaminu na podstawie zaświadczenia laureata lub finalisty 

olimpiady przedmiotowej – uczeń dostarcza przewodniczącemu SZE najpóźniej do 20 

kwietnia 2018 r. 

b) Wniosek o dostosowanie warunków i formy egzaminu do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych uczeń dostarcza do przewodniczącego SZE  

w terminie przewidzianym w harmonogramie zadań, 

c) Wniosek o zdawanie egzaminu w terminie dodatkowym do dyrektora szkoły najpóźniej 

w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu(wniosek mogą złożyć 

również rodzice lub prawni opiekunowie), 

d) Oświadczenie o gotowości przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu do dyrektora 

szkoły w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu. 

13. Przewodniczący SZE przekazuje radzie pedagogicznej dokumenty tj. opinie /orzeczenia 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia lub 

wnioski nauczyciela, lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej/wnioski pełnoletnich uczniów lub rodziców uprawniające 

uczniów do korzystania z określonych dostosowań i zleca wskazanie sposobu 

dostosowania warunków i form  egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości uczniów. 

Rada pedagogiczna w głosowaniu podejmuje decyzję o dostosowaniu form do możliwości 

uczniów. 

 

14. Pedagog szkolny przekazuje uczniom oraz absolwentom informacje o sposobie 

dostosowań warunków i form  egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości oraz 

przyjmuje od nich na piśmie akceptację albo rezygnację z wybranych dla nich 

dostosowań. 
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15. W szczególnych przypadkach przewodniczący ZE sposoby dostosowania warunków i 

form  egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości uczniów wskazuje w porozumieniu  

z dyrektorem OKE. 

 

 

 

III. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części ustnej i pisemnej. 

 

 

 

 

1. Przewodniczący SZE ustala szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego  

i ogłasza go zdającym na dwa miesiące przed rozpoczęciem części pisemnej, w tym liczbę 

zdających wraz z godziną egzaminu, liczbę przerw nie później niż do 4 marca 2018 r. 

 

2. Przewodniczący SZE, na dwa miesiące przed terminem egzaminu maturalnego powołuje swego 

zastępcę i SZE. Członków SZE spoza szkoły przewodniczący SZE powołuje w porozumieniu  

z dyrektorami ich szkół macierzystych. 

 

3. Na dwa miesiące przed terminem egzaminu maturalnego przewodniczący SZE powołuje PZE 

oraz PZP, zapoznaje członków PZE oraz PZP z obowiązkami oraz odbiera od nich w terminie 

do 4 kwietnia oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów 

egzaminacyjnych przed ujawnieniem. 

 

4. Na miesiąc przed terminem egzaminu maturalnego przewodniczący SZE powołuje ZN 

zapoznaje członków ZN z obowiązkami oraz odbiera od nich w terminie do 4 kwietnia 

oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych 

przed ujawnieniem. 

 

5. Przewodniczący SZE szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu członków PZE i ZN 

ze swojej szkoły. Nauczycieli spoza szkoły zapoznaje się z wewnątrzszkolną instrukcją 

przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego. 

 

6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wskazuje nauczyciela języka polskiego, będącego 

egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów OKE, który przeprowadza szkolenie dla 

wszystkich nauczycieli języka polskiego z danej szkoły powołanych do zespołów 

przedmiotowych. Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia części 

ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. 

 

7. PZP szkoli członka zespołu przedmiotowego –jeżeli nie jest on egzaminatorem wpisanym do 

ewidencji OKE –w zakresie przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego, w tym 

stosowania kryteriów oceniania oraz uzupełniania dokumentacji egzaminacyjnej. 

 

8. Na pięć dni przed rozpoczęciem egzaminów ustnych z danego przedmiotu przewodniczący SZE 

przekazuje: 

a) kierownikowi administracyjnemu – szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania  

i wystroju sal, w których będzie się odbywał egzamin, 

b) przewodniczącym PZE - informacje o dysfunkcjach , zdających w danej sali egzamin,  

i warunkach jakie powinny im zostać zapewnione. 
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9. Na jeden dzień przed rozpoczęciem egzaminów ustnych z języka obcego nowożytnego (lub w 

piątek poprzedzający poniedziałek/wtorek) przewodniczący SZE udostępnia do wglądu 

nauczycielom wchodzącym w skład PZE zestawy zadań do części ustnej z języków obcych 

nowożytnych, przestrzegając zasady ochrony materiałów egzaminacyjnych przed 

nieuprawnionym ujawnieniem. 

 

10. Zdający przystępują do egzaminu w kolejności ustalonej w szczegółowym terminarzu części 

ustnej egzaminu. Zdający obowiązani są stawić się na egzamin w  takim czasie, aby przebiegał 

on bez zbędnych przerw. 

 

11. Przewodniczący ZP w dniu egzaminu: 

 

a) pobiera od przewodniczącego SZE listę zdających w danym dniu, druki protokołów 

części ustnej i zestawy zadań potrzebne do przeprowadzenia egzaminu, 

b) sprawdza dokumenty tożsamości zdających , a w przypadku zdających skierowanych na 

egzamin z innej szkoły również świadectwo ukończenia szkoły, 

c) wyznacza członka ZP lub siebie do egzaminowania danego zdającego z języka obcego 

nowożytnego, 

d) kontroluje prawidłowy przebieg części ustnej egzaminu maturalnego oraz czas trwania 

egzaminu poszczególnych zdających, 

e) powiadamia osobiście przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o złamaniu procedur 

egzaminu maturalnego przez zdającego, 

f) bierze udział w ustalaniu wyniku egzaminu, nadzorując prawidłowe stosowanie kryteriów 

oceniania, 

g) ogłasza zdającym wyniki bezpośrednio po zakończeniu egzaminu grupy w danym dniu. 

h) jeżeli część ustna egzaminu maturalnego jest przeprowadzana w innym miejscu niż szkoła 

np. w domu zdającego, PZP ma obowiązek upewnić się przed egzaminem, że warunki, 

wyposażenie i oprzyrządowanie są dostosowane do potrzeb zdającego, który przystępuje 

do egzaminu. 

 

 

12. 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 i 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. 
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g) 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. 

h) W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy. 

 

 

13. Po przeprowadzeniu egzaminu dla grupy 5 zdających, zespół przedmiotowy ustala liczbę 

punktów przyznanych każdemu zdającemu oraz przekazuje tę informację zdającym. 

Ogłoszenie liczby punktów przyznanych zdającym może się odbyć publicznie pod warunkiem 

uzyskania zgody wszystkich zdających w danej grupie. Przed przekazaniem zdającym liczby 

uzyskanych punktów należy zapytać, kto nie wyraża zgody na publiczne odczytanie punktacji. 

 

14. Z języka polskiego PZP ustala liczbę punktów każdego zdającego raz na pięciu zdających i 

wypełnia protokół indywidualny części ustnej egzaminu, wpisując także pytania zadawane w 

czasie dyskusji po prezentacji. Wypełnione protokoły egzaminu podpisują wszyscy członkowie 

PZP, obserwatorzy. W przypadku braku możliwości uzgodnienia przez zespół wyniku egzaminu 

decydujący głos ma przewodniczący. Wynik ustalony przez zespół egzaminacyjny jest 

ostateczny. 

 

 

15. Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego jest przeprowadzana z wykorzystaniem 

zadań w formie wydruku. 

 

 

16. 4 maja 2018 r. dyrektor szkoły otrzymuje wraz z przesyłką zawierającą materiały egzaminacyjne 

do części pisemnej egzaminu maturalnego, płytę (2 egzemplarze) z zadaniami do części ustnej 

egzaminu maturalnego z języka polskiego. Po pobraniu materiałów dyrektor szkoły sprawdza, 

czy foldery zawierają wszystkie materiały na każdy dzień. 

 

17. Dzień przed egzaminem (lub w piątek poprzedzający poniedziałek) dyrektor szkoły pobiera z 

serwisu OKE plik z hasłami do zadań na następny dzień. Osoba upoważniona odkodowuje pliki 

i drukuje zadania w liczbie niezbędnej do przeprowadzenia egzaminu przez wszystkie zespoły 

przedmiotowe. Zadania zostają zapakowane do kopert i umieszczone w sejfie szkolnym. 

 

18. W dniu egzaminu na godzinę przed dyrektor szkoły udostępnia wydrukowane zadania członkom 

zespołu egzaminacyjnego. 

 

 

19. W dniu egzaminu z języka polskiego przewodniczący SZE przekazuje członkom zespołów 

egzaminacyjnych czyste kartki opieczętowane pieczęcią szkoły, do sporządzenia notatek 

pomocniczych, konspektu lub ramowego planu wypowiedzi. 

 

20. Przewodniczący SZE informuje członków zespołu egzaminacyjnego o zakazie robienia 

jakichkolwiek notatek na wydrukach zadań z języka polskiego. 

 

 

21. 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.  
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22. Przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego informuje zdającego o zakazie 

wnoszenia do sali egzaminacyjnej jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych. 

 

23. Część ustna z języka polskiego przebiega w następujący sposób. 

 

a) Zdający losuje jedno zadanie spośród zadań wyłożonych na stole. Informację o wylosowanym 

numerze zadania przekazuje członkom przedmiotowego zespołu.  

b) PZP przekazuje zdającemu informację o zakazie robienia jakichkolwiek notatek na 

wydrukach zadań. 

c) Przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego lub członek zespołu 

egzaminacyjnego przekazuje zdającemu opieczętowaną kartkę w celu sporządzenia 

notatek. 

 

d) 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. W trakcie przygotowywania się 

drugiej osoby, pierwsza osoba zdaje egzamin przed zespołem przedmiotowym. 

e) Po zakończeniu przygotowania do wypowiedzi, zdający przechodzi z wydrukiem zadania 

do wyznaczonego stolika. 

f) Egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z wypowiedzi monologowej oraz rozmowy z 

zespołem przedmiotowym.  

Wypowiedź monologowa zdającego trwa ok. 10 minut (zdający może wygłosić swoją 

wypowiedź w czasie krótszym niż 10 minut; czas zdawania nie może być jedynym i wiążącym 

kryterium negatywnej oceny), wypowiedź zdającego nie może być przerwana przez zespół 

przedmiotowy ( z wyjątkiem sytuacji, kiedy upłynął czas na nią przeznaczony). Rozmowa z 

zespołem przedmiotowym trwa ok. 5 minut i może dotyczyć jedynie 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. 

 

g) Podczas ustalania wyników w sali nie mogą przebywać zdający ani przygotowujący się 

do egzaminu. 

 

h) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ogłasza wyniki indywidualnie każdemu 

zdającemu po zakończeniu egzaminu grupy 5 osobowej.  

 

i) Po zakończonym egzaminie ustnym i ogłoszeniu jego wyników przewodniczący PZP 

przekazuje przewodniczącemu SZE uporządkowane zestawy, podpisane protokoły 

indywidualne i zbiorcze. Przewodniczący SZE rozlicza przewodniczących PZP ze 

wszystkich materiałów i dokumentacji egzaminacyjnej. 

 

24. Kartki z notatkami oraz wydruki zadań egzaminacyjnych, po zakończeniu egzaminu zdający 

przekazuje przewodniczącemu zespołu przedmiotowego. Przewodniczący ZE zabezpiecza ww. 

materiały i przechowuje przez okres, w którym zdający może się odwołać od procedur 

przeprowadzenia egzaminu (co najmniej dziewięć dni), protokoły do 3 stycznia 2019r./do 11 

marca 2019r. 

III (A). Przygotowanie i organizacja egzaminu w części ustnej dla 
absolwentów z lat 2004/2005-2013/2014. 
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1. Przewodniczący SZE ustala szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego i 

ogłasza go do 04.03.2018 r. 

 

2. Na miesiąc przed rozpoczęciem części ustnej egzaminu maturalnego tj. do 04.04.2018 r. 

zdający przekazuje do sekretariatu bibliografię tematu oraz wykaz sprzętu niezbędnego do 

prezentacji. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Przewodniczący SZE 

niezwłocznie przekazuje bibliografię właściwemu zespołowi przedmiotowemu. 

 

 

3. Przewodniczący ZP odpowiada za przygotowanie do egzaminu sali oraz pomocy potrzebnych do 

prezentacji tematu z języka polskiego absolwentom z lat 2004/2005-2013/2014. 

 

4. Przewodniczący ZP organizuje spotkanie zespołu w celu przeanalizowania wykazów bibliografii  z 

języka polskiego. 

 

 

IV. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej 

 
1. Przewodniczący SZE, nie później niż na miesiąc przed terminem części pisemnej, powołuje 

spośród członków SZE zespoły nadzorujące (ZN). 

 

2. W terminie do 26.04.2018 r. przewodniczący SZE przeprowadza szkolenie członków ZN ze 

swojej szkoły, zapoznając ich ze szczegółowym przydziałem zadań oraz  

z zasadami postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. W szkoleniu uczestniczą 

też nauczyciele delegowani do ZN w innych szkołach. Podczas szkolenia przewodniczący SZE 

odbiera od członków ZN oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia 

materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 

 

3. W dniu otrzymania przesyłki zawierającej pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi 

materiałami egzaminacyjnymi, przewodniczący SZE w obecności swego zastępcy natychmiast po 

ich otrzymaniu sprawdza i przelicza, czy liczba i rodzaj pakietów odpowiada zapotrzebowaniu. W 

przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie zawiadamia w ustalony sposób dystrybutora i 

zgłasza ten fakt do dyrektora OKE. 

 

4. Na 14 dni przed egzaminem z informatyki przewodniczący SZE przekazuje administratorowi 

pracowni komputerowej informacje związane z przebiegiem drugiej części egzaminu , w tym : 

a) wykaz i liczbę konfiguracji środowiska komputerowego, języka programowania  

i programów użytkowych, wybranych przez zdających z listy ogłoszonej przez dyrektora 

CKE, 

b) wymaganą konfigurację komputera operacyjnego. 

 

5. Na siedem dni przed rozpoczęciem egzaminów pisemnych z danego przedmiotu przewodniczący 

SZE przekazuje: 

a) kierownikowi administracyjnemu – szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania  

i wystroju sal, w których będzie się odbywał egzamin, 

b) przewodniczącym ZN – informacje o zdających z dysfunkcjami, piszących egzamin  

w danej sali i warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione oraz informacje o sposobie 

udostępniania zdającym pomocy dydaktycznych przewidzianych przez dyrektora CKE do 

wykorzystania na egzaminach z poszczególnych przedmiotów. 
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6. W dniu poprzedzającym egzamin pisemny z danego przedmiotu: 

a) przewodniczący SZE wraz z właściwym przewodniczącym ZN i kierownikiem 

administracyjnym sprawdzają przygotowanie sal egzaminacyjnych, uwzględniając 

potrzeby uczniów udokumentowane opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub zaleceniem lekarskim. W przypadku egzaminu z j. obcego 

sprawdzeniu podlega również sprawność sprzętu do odtwarzania płyt CD. Klucze do sal 

po ich sprawdzeniu przechowuje przewodniczący SZE lub upoważniony przez niego 

członek SZE. 

b) kierownik administracyjny zabezpiecza co najmniej dwa odtwarzacze rezerwowe, 

c) przewodniczący właściwych ZN gromadzą słowniki , z których będą mogli korzystać 

zdający. 

 

 

 

 

7. W dniu poprzedzającym egzamin z informatyki: 

a) o godzinie ustalonej z administratorem pracowni komputerowej i członkami ZN 

wyznaczony przez przewodniczącego SZE członek ZN wraz  

z administratorem pracowni sprawdzają: 

 prawidłowość działania sprzętu i oprogramowania oraz ich konfigurację, 

 prawidłowość przygotowania stanowisk zapasowych, 

 czy komputery przygotowane są w sposób uniemożliwiające dostęp do sieci, 

 prawidłowość przygotowania komputera operacyjnego, 

 zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera na którym 

będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Fakt sprawdzenia 

komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym 

oświadczeniu. 

b) Zdający nie mogą samodzielnie wymieniać elementów i podzespołów wchodzących w 

skład zestawu komputerowego oraz przyłączać dodatkowych; nie mogą również żądać 

takiego dodatkowego przyłączenia lub wymiany przez administratora pracowni. Zdający 

nie mogą samodzielnie instalować, a także żądać zainstalowania przez administratora 

pracowni, dodatkowego oprogramowania na komputerze przydzielonym mu do 

egzaminu. 

 

8. W dniu egzaminu : 

a) na 1 godz. przed jego rozpoczęciem : 

 członkowie właściwych ZN zgłaszają się do pracy i uczestniczą w szkoleniu 

dotyczącym procedur związanych z przebiegiem egzaminu, 

 w razie nieobecności członka ZN przewodniczący SZE wyjaśnia jej przyczyny  

i w razie potrzeby powołuje w skład ZN innego nauczyciela, 

 przewodniczący SZE w obecności wyznaczonego przez siebie członka SZE sprawdza, 

czy pakiety zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a w 

przypadku ich naruszenia niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE, 

 przewodniczący ZN odbierają klucze do sal egzaminacyjnych, listy zdających, 

protokoły przebiegu egzaminu i paski kodowe, 

b) na 30 min przed egzaminem : 

 przewodniczący ZN w obecności pozostałych członków ZN otwierają sale 

egzaminacyjne,  
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 wyznaczony członek ZN sprawdza w kolejności alfabetycznej tożsamość zdających,  

a w przypadku zdających spoza szkoły także świadectwa ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej i zezwala im na wejście do sali, 

 inny wyznaczony członek ZN poleca zdającemu wylosowanie i zajęcie odpowiedniego 

miejsca, 

 Przewodniczący ZN przypomina zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o 

zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź 

korzystanie z takich urządzeń w tej sali. 

 Przewodniczący ZN przypomina zdającym, że do sali egzaminacyjnej mogą wnieść 

wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach. 

 Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody, która 

powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał 

materiałów egzaminacyjnych. 

 członkowie ZN rozdają zdającym naklejki z nadanym przez OKE kodem zawierającym 

między innymi numer PESEL zdającego. Zdający sprawdza poprawność cyfrowego 

zapisu 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. Zdający koduje wówczas pracę wyłącznie przez odręczne 

wpisanie prawidłowego numeru PESEL w wyznaczonych na to miejscach, a także  

– jeśli wynika to z instrukcji OKE – wpisanie trzyznakowego kodu. W miejsca 

przeznaczone na naklejkę z kodem zdający wpisuje numer PESEL , a członek zespołu 

nadzorującego wpisuje identyfikator szkoły . 

c) na 15 min przed jego rozpoczęciem : 

 przewodniczący ZN, wraz z jednym ze zdających w danej sali, udaje się do gabinetu 

dyrektora, gdzie przewodniczący SZE otwiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi 

i przekazuje przewodniczącym ZN odpowiednią liczbę arkuszy do danej sali 

bezpośrednio przed każdą częścią egzaminu; przewodniczący ZN  

w towarzystwie przedstawiciela zdających niezwłocznie przenoszą materiały 

egzaminacyjne do właściwej sali, 

d) po przyniesieniu materiałów do sali : 

 punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE członkowie ZN rozdają 

zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne, 

 po rozdaniu wszystkich arkuszy egzaminacyjnych przewodniczący ZN poleca 

zdającym otworzyć je i sprawdzić, czy arkusze są kompletne (tzn. mają wszystkie 

strony, czy zawierają wszystkie zadania i czy są wyraźnie wydrukowane) oraz czy 

otrzymali zestaw tablic / wzorów – dotyczy egzaminu z matematyki, chemii, fizyki  

i astronomii. Zauważone braki zdający zgłaszają przewodniczącemu ZN i otrzymują 

kompletne arkusze, których odbiór potwierdzają podpisem w protokole przebiegu 

egzaminu, 

 przewodniczący ZN poleca zdającym zakodować arkusze egzaminacyjne i kartę 

odpowiedzi przez: 

- umieszczenie w odpowiednich miejscach na arkuszu egzaminacyjnym i karcie 

odpowiedzi otrzymanych od członków zespołu nadzorującego naklejek  

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

zapisany za pomocą cyfr,  

- w przypadku wystąpienia na naklejce błędu w numerze PESEL odręcznym 

wpisaniu przez zdającego w wyznaczonych miejscach na arkuszu 



MATURA 2018 

 

14 

 

egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi numeru PESEL , a także – jeśli wynika to  

z instrukcji OKE – trzyznakowego kodu, członek ZN dopisuje kod szkoły, 

- w przypadku braku numeru PESEL zdający wpisuje w miejscach przeznaczonych 

na naklejkę z kodem numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość. 

 przewodniczący ZN przypomina o obowiązku zapoznania się z instrukcją 

wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza przed przystąpieniem do rozwiązywania 

zadań, 

 przewodniczący ZN przypomina o obowiązku zaznaczenia odpowiedzi na karcie 

odpowiedzi : pierwszy raz -  przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań, dugi raz 

– na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem  

(w przypadku zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie 

odpowiedzi, 

 przewodniczący ZN przypomina o zasadach zachowywania się podczas egzaminu, 

 przewodniczący ZN przypomina o zasadach oddawania prac po zakończeniu 

egzaminu, 

 przewodniczący ZN zapisuje na tablicy lub planszy godzinę rozpoczęcia  

i zakończenia pierwszej części egzaminu, 

e) podczas trwania egzaminu : 

 członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań 

egzaminacyjnych ani ich komentować, 

 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. W 

przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez 

podniesienie ręki. 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 przewodniczącemu przez 

podniesienie ręki; przewodniczący lub członek ZN odbiera pracę, sprawdza 

poprawność kodowania i zezwala zdającemu na opuszczenie sali. 

 jeśli zdający chce skorzystać z materiałów pomocniczych (słowniki) sygnalizuje to 

podniesieniem ręki. Po otrzymaniu zgody przewodniczącego ZN, zdający podchodzi 

do stolika na którym znajdują się przygotowane materiały. 

f) po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań z arkusza danego poziomu lub 

części egzaminu zdający odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, 

oczekując na odbiór prac. Wyznaczeni członkowie ZN odbierają prace i sprawdzają 

poprawność kodowania, 

g) przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu i zdający wychodzą z sali – co 

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

h) w przypadku egzaminu z informatyki przewodniczący ZN ogłasza przerwę i zdający 

wychodzą z sali – co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali jest obecny 

przy pakowaniu prac, 

i) przewodniczący ZN lub wskazany przez niego członek ZN pakuje wypełnione arkusze 

egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności 

osób wchodzących w skład ZN, obserwatorów oraz przedstawiciela zdających, 

j) po przerwie zdający, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu z informatyki 

wchodzą do sali zajmują swoje miejsca i otrzymują drugą część arkusza, 

k) egzamin przebiega dalej zgodnie z procedurą opisaną w ppkt c do ppkt i, 
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l) w czasie drugiej części egzaminu maturalnego z informatyki, w sali jest obecny przez cały 

czas administrator pracowni, który nie wchodzi w skład zespołu nadzorującego, może on 

być wychowawcą zdających jeżeli jest to jedyny administrator w szkole. 

m) po zakończeniu egzaminu członkowie ZN porządkują, kompletują i zabezpieczają 

materiały egzaminacyjne, listy zdających egzamin, odnotowują w wykazie zdających w 

danej sali egzaminacyjnej oddanie arkuszy egzaminacyjnych przez zdających (np. 

znakiem + przy nazwisku zdającego) – zgodnie ze szczegółową instrukcją OKE w 

Krakowie i podpisują protokół przebiegu części pisemnej egzaminu, 

n) przewodniczący ZN przekazują kompletną dokumentację przewodniczącemu SZE. 

Przewodniczący SZE rozlicza dostarczone przez przewodniczących materiały. 

 

V. Komunikowanie wyników części pisemnej egzaminu. 

 

1. W grudniu 2017 r. przewodniczący SZE dostarcza wychowawcom klas trzecich indywidualne 

kody uczniów, za pomocą których mogą oni sprawdzić (po zalogowaniu się na stronie OKE) dane 

przekazane do OKE oraz wyniki egzaminu maturalnego. Wychowawcy przekazują otrzymane 

kody uczniom w terminie do końca grudnia 2017r.  Kopie przekazanych kodów przewodniczący 

SZE przechowuje w sejfie. 

 

2. Do 24.04.2018r. wychowawcy klas trzecich przekazują uczniom informacje dotyczące 

uprawnień i zasad zgłoszeń do sesji poprawkowej, oraz kolejnych sesji egzaminacyjnych. 

 

3. 03.07.2018r. przewodniczący SZE wydaje absolwentom świadectwa dojrzałości, aneksy  

i odpisy. Wydawanie dokumentów odbywa się w salach wyznaczonych przez przewodniczącego 

SZE. O wszelkich zmianach i godzinach wydawania świadectw przewodniczący SZE informuje 

zdających na stronie internetowej szkoły. 

 

4. Absolwent ma prawo wglądu do pracy maturalnej. Zasady określone są w Informacji o sposobie 

organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązującej w roku 

szkolnym 2017/2018, pkt.15.5, str.78.

 

 

VI. Postępowanie w szczególnych przypadkach. 

 
1. Przewodniczący SZE informuje członków SZE o postępowaniu w przypadku 

a) uszkodzenia pakietów zawierających arkusze egzaminacyjne, 

b) zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne, 

c) ujawnienia zadań egzaminacyjnych. 

 

2. Wychowawcy klas trzecich przekazują uczniom informacje o sytuacjach opisanych w punkcie 1 

do 26 kwietnia. 

 

3. Jeżeli w trakcie egzaminu wystąpi sytuacja szczególna, nieprzewidziana w instrukcji, 

przewodniczący ZN, lub PZE przekazuje swoje uprawnienia członkowi SZE prowadzącemu wraz 

z nim egzamin i niezwłocznie informuje o tym przewodniczącego SZE. Przewodniczący SZE po 

zapoznaniu się z zaistniałymi okolicznościami podejmuje decyzje dotyczące dalszego przebiegu 

egzaminu.  
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VII. Harmonogram zadań. 

 

 

 

Zadania realizowane w roku szkolnym, 

 w którym odbywa się egzamin maturalny. 

 

Termin Zadanie 

do 30.09.2017r. 

Zebranie od uczniów wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu 

maturalnego. 

Zebranie od uczniów dokumentów uprawniających do dostosowania warunków 

i form egzaminu. 

06.02.2018r. 

Rada Pedagogiczna na posiedzeniu podejmuje decyzje  

o dostosowaniu warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości 

uczniów. 

do 07.02.2018r. 

Zebranie od uczniów i absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpienia do 

egzaminu maturalnego. Potwierdzenie odbioru deklaracji, sporządzenie ich kopii 

i przekazanie zdającym. 

do 12.02.2018r. 

Weryfikacja danych o zdających przekazywanych do bazy OKE. Zebranie 

podpisów zdających na wydrukach z systemu OBIEG. W razie konieczności 

dokonanie korekty danych. 

do 15.02.2018r. 
Przesłanie do OKE w formie elektronicznej informacji i danych 

zdających egzamin maturalny zebranych na podstawie deklaracji. 

do 20.02.2018r. 
Zgłoszenie do OKE braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego do 

przeprowadzenia egzaminu ustnego z danego języka. 

do 04.03.2018r. 
Zawarcie pisemnych porozumień z dyrektorami szkół w sprawie powołania 

nauczycieli tych szkół do zespołu egzaminacyjnego. 

do 04.03.2018r. 
Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego i 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

do 04.03.2018r. 

Powołanie zespołów przedmiotowych do przeprowadzenia części ustnej 

egzaminu zgodnie z zasadami opisanymi w § 68 i zebranie oświadczeń od 

członków zespołów. 

do 04.03.2018r. 
Opracowanie i ogłoszenie szkolnego harmonogramu egzaminów ustnych i 

przesłanie go do OKE. 

do 04.03.2018r. 
Przekazanie zdającym informacji o harmonogramie ustnego egzaminu 

maturalnego w terminie dodatkowym. 

do 04.03.2018r.  Ogłoszenie szkolnego harmonogramu części pisemnej. 

do 04.03.2018r. 

Przekazanie zdającym treści komunikatu dyrektora CKE dotyczącego 

materiałów i przyborów pomocniczych, z jakich mogą korzystać w czasie części 

pisemnej egzaminu. 

do 04.04.2018r. 
Powołanie zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu i 

zebranie oświadczeń od członków zespołów. 

do 04.04.2018r. 

Przyjęcie od absolwentów wykazu bibliografii wykorzystanej do przygotowania 

prezentacji z języka polskiego, oraz informacji o materiałach pomocniczych i 

środkach technicznych, którymi zdający zamierza się posłużyć w trakcie 

prezentacji. 
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Termin Zadanie 

do 23.04.2018r. 

Przekazanie zdającym informacji o przebiegu egzaminu, przeszkolenie ich z 

zasad kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, oraz o 

konieczności wypełniania odpowiedzi do zadań zamkniętych w części pisemnej 

z matematyki na poziomie podstawowym i w części pisemnej z języka obcego 

na obu poziomach. 

do 23.04.2018r. 

Przekazanie zdającym informacji o zasadach postępowania   

w przypadku niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub 

zdrowotnych. 

do 23.04.2018r. 
Przekazanie zdającym informacji o terminie ogłoszenia wyników i odbioru 

świadectw. (3 lipca 2018 i 11 września 2018) 

do 30.04.2018r. 
Przeprowadzenie szkolenia przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych z 

zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej. 

do 30.04.2018r. 
Przeprowadzenie szkolenia zespołów nadzorujących z zakresu ich obowiązków 

i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej 

do 28.04.2018r. 

Odbiór w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego i zabezpieczenie 

zestawów zadań egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu z 

języków obcych nowożytnych. 

do 28.04.2018r. 

Przygotowanie sal egzaminacyjnych do przeprowadzenia części 

ustnej i części pisemnej egzaminu zgodnie z zasadami opisanymi w procedurze 

przebiegu egzaminu. 

do 20.04.2018r. 
Odbiór zaświadczeń od laureatów i finalistów olimpiad oraz stwierdzenie ich 

uprawnień do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu. 

od 09.05.2018r. 

do 22.05.2018r. 

Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego  

(z wyjątkiem 13 i 20 maja). 

 

od 05.05.2018r. 

do 25.05.2018r. 

Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z języków obcych 

nowożytnych (z wyjątkiem 6,13,20 maja). 

od 04.05.2018r. 

do 23.05.2018r. 

Odbiór w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego zgodnie z 

harmonogramem dystrybucji i zabezpieczenie 

przesyłek z arkuszami egzaminacyjnymi. 

od 04.05.2018r. 

do 23.05.2018r. 
Przeprowadzenie egzaminów pisemnych i nadzorowanie ich przebiegu. 

od 04.05.2018r. 

do 23.05.2018r. 

Przekazanie prac zdających i dokumentacji egzaminacyjnej do OKE, zgodnie z 

instrukcją właściwej OKE. 

od 04.05.2018r. 

do 23.05.2018r. 

W przypadku szczególnych zdarzeń losowych lub zdrowotnych, zebranie od 

absolwentów lub ich rodziców (prawnych opiekunów) udokumentowanych 

wniosków o wyrażenie zgody na przystąpienie do egzaminu maturalnego w 

dodatkowym terminie. 

od 04.06.2018r. 

do 20.06.2018r. 

Przeprowadzenie egzaminów pisemnych w terminie dodatkowym wg 

harmonogramu Dyrektora CKE. 

od 04.06.2018r. 

do 09.06.2018r. 

Przeprowadzenie egzaminów ustnych w terminie dodatkowym wg szkolnego 

harmonogramu. 

03.07.2018r. Odbiór z OKE wyników, świadectw dojrzałości i aneksów. 

03.07. 2018r. Ogłoszenie wyników i wydanie absolwentom świadectw dojrzałości i aneksów. 
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Termin Zadanie 

03..07.2018r. 
Przypomnienie absolwentom informacji o uprawnieniach  

i zasadach zgłoszeń do sesji poprawkowej oraz kolejnych sesji egzaminacyjnych. 

do 10.07.2018r. 
Odbiór pisemnych oświadczeń absolwentów o przystąpieniu do 

egzaminu poprawkowego. 

do 13.07.2018r. 
Przekazanie do OKE informacji dotyczących zgłoszeń do sesji 

poprawkowej. 

do 10.07.2018r. 
Powołanie zespołów przedmiotowych i zespołów nadzorujących do 

przeprowadzenia egzaminu w sesji poprawkowej.   

od 21.08.2018r. 

do 22.08.2018r. 
Przeprowadzenie egzaminów ustnych w terminie poprawkowym. 

 21.08.2018r. Przeprowadzenie egzaminów pisemnych w terminie poprawkowym. 

11.09.2018r. 
Ogłoszenie wyników i wydanie świadectw dojrzałości po egzaminie w terminie 

poprawkowym. 
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