
Instrukcja dla zdającego 2018 

 

Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z 

ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość 

(z aktualnym zdjęciem) oraz długopisem (lub piórem) z czarnym tuszem (atramentem). 

 Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej – ani w części ustnej, ani w części pisemnej – 

żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.  

 Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów 

pomocniczych, których wykaz ogłosił dyrektor CKE. (tablica informacyjna, zakładka pobierz 

zadania/matura). Zdający sam zapewnia sobie takie przybory jak: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, 

lupa 

 Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów. Inne przedmioty zdający 

pozostawiają w wyznaczonym miejscu. (w pierwszych dniach egzaminu – sala 5) 

 Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika. 

 Zdający ma obowiązek zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją przekazaną przez 

przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz danych 

na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza oraz 

sprawdzić kompletność arkusza.  

 Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.  

 Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych przez 

przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły lub o pozostanie w sali egzaminacyjnej podczas 

pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu części pisemnej egzaminu. 

 Liczba punktów, jaką uzyskał zdający z części ustnej egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu, jest 

przekazywana zdającemu w dniu przeprowadzenia tego egzaminu. 
 Egzamin zdającego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej może zostać unieważniony, jeżeli 

zespół przedmiotowy lub zespół nadzorujący stwierdzi:  

a. niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego  

b. wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i   

przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w 

sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów  

c. zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego 

w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.  

 Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu z tego przedmiotu 

w danym roku.  

 Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub 

części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów. 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego 

 

 Od ok. godz.8.15/13.15 zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość zajmuje 

wylosowane miejsce w sali egzaminacyjnej.  

 8.30 - przewodniczący zespołu nadzorującego z przedstawicielem zdających udaje się do pokoju 

nauczycielskiego po materiały egzaminacyjne. 

 Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE (9.00 lub 14.00) od 

rozdania arkuszy egzaminacyjnych. Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną 

wpuszczone 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 arkuszem 

egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy). Po zakończeniu czynności związanych ze 

sprawdzeniem kompletności i kodowaniem arkuszy i kart odpowiedzi przewodniczący zespołu 

nadzorującego zapisuje w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym. 

 Zdający część pisemną egzaminu maturalnego po otrzymaniu arkusza na polecenie przewodniczącego 

zespołu nadzorującego ma obowiązek zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza, 



sprawdzić, czy arkusz jest kompletny, tzn. czy zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony i 

kolejne zadania i czy są one wyraźnie wydrukowane oraz czy otrzymał zestaw wybranych wzorów 

matematycznych wraz z uzupełnieniem (dotyczy egzaminu z matematyki) lub kartę wybranych 

wzorów i stałych fizykochemicznych (dotyczy egzaminu z biologii, chemii i fizyki). Zauważone braki 

zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.  

 Zdający jest zobowiązany zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi, tj. umieścić (w 

odpowiednich miejscach) otrzymane od członków zespołu nadzorującego naklejki przygotowane przez 

OKE, zawierające m.in. numer PESEL, oraz wpisać (w odpowiednich miejscach) swój numer PESEL. 

Zdający sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejce, a podpis na liście zdających (liście 

obecności) jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego tej poprawności 

 Podczas egzaminu zdający pracuje samodzielnie, nie opuszcza sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych 

przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali 

egzaminacyjnej. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez 

podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście 

zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest 

odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali. 

 Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika, zgłasza 

ukończenie pracy przewodniczącemu zespołu nadzorującego przebieg egzaminu przez podniesienie 

ręki i za jego przyzwoleniem (po sprawdzeniu przez członka zespołu nadzorującego poprawności 

zakodowania arkusza i karty odpowiedzi) pozostawia arkusz na stoliku i wychodzi z sali, nie 

zakłócając pracy pozostałym zdającym.  

 Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danej części egzaminu zdający pozostawia 

na stoliku swój zamknięty, poprawnie zakodowany arkusz egzaminacyjny, i oczekuje na zgodę 

przewodniczącego zespołu nadzorującego na opuszczenie sali.  

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

 

Część ustna – informacje ogólne 

 

 Godzina podana w harmonogramie egzaminów ustnych jest czasem orientacyjnym. Proszę przyjść na 

egzamin z ok. 30-minutowym wyprzedzeniem.  

 Absolwenci oczekujący na egzamin lub ogłoszenie wyników zobowiązani są zachować ciszę.  

 Ogłoszenie wyników egzaminu: z języka obcego – indywidualnie po każdym zdającym; z języka 

polskiego – indywidualnie lub grupowo – po przeegzaminowaniu 4 – 5 zdających.  

 

Przebieg egzaminu z języka polskiego: 

 Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, wchodzi do sali egzaminacyjnej w 

ustalonej kolejności.  

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

zadania przekazuje członkom przedmiotowego zespołu. 

 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.  

 Zdający nie może robić notatek na wydruku zadania. Notatki zapisuje wyłącznie na kartkach z 

pieczątką szkoły. 

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

wyznaczonego stolika. 

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

przedmiotowym.   

o Wypowiedź monologowa zdającego: 

 trwa ok. 10 minut  

 nie może być przerywana przez zespół przedmiotowy (z wyjątkiem sytuacji, kiedy upłynął czas na 

nią przeznaczony).   

o Rozmowa z zespołem przedmiotowym: 



 trwa ok. 5 minut 

 może jedynie 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. 

 

 

Przebieg egzaminu z języków obcych: 

Egzamin bez określania poziomu: 

 Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość wchodzi do sali egzaminacyjnej w 

ustalonej kolejności. 

 W sali przebywa jeden zdający.  

 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.  

 Zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu. 

 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.  

 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.  

 Przewodniczący decyduje o tym, czy sam egzaminuje zdającego, czy egzamin przeprowadza członek 

zespołu.  

 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. 

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

 

Egzamin na poziomie dwujęzycznym: 

 Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość wchodzi do sali egzaminacyjnej w 

ustalonej kolejności. 

 W sali przebywa jeden zdający.  

 Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z 

rozmowy wstępnej i dwóch zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas 

przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań. 

 Zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu. 

 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. 

 Po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań 1. i 2.: zadanie pierwsze polega na 

udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania odnoszące się do materiału stymulującego; zadanie drugie 

polega na wygłoszeniu około trzyminutowej prezentacji na temat podany w zestawie egzaminacyjnym i 

udzieleniu odpowiedzi na pytania egzaminującego, związane z tematyką prezentacji. 

 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.  

 Przewodniczący decyduje o tym, czy sam egzaminuje zdającego, czy egzamin przeprowadza członek 

zespołu 

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

 

 

 

 

 



Warunki zdania egzaminu 

 

 Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części 

ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz 

przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu 

dodatkowego.  

 Absolwent, który nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z jednego lub 

więcej przedmiotów obowiązkowych lub nie przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego 

z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego lub któremu  

a. unieważniono egzamin z danego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej lub części 

ustnej, lub  

b. unieważniono egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, przy czym był to 

jedyny egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, do którego przystąpił, lub  

c. unieważniono wszystkie egzaminy w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych, do 

których przystąpił  

nie zdał egzaminu maturalnego.  

 

Świadectwo dojrzałości 

  Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez 

OKE. Świadectwa i odpisy są przekazywane absolwentom, za potwierdzeniem odbioru, w szkole 

macierzystej.  

 W przypadku braku możliwości osobistego odbioru świadectwa absolwent może pisemnie upoważnić 

inną osobę do odbioru swojego świadectwa.  

 Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego 

okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły, w której absolwent zdawał egzamin maturalny 

lub upoważnionej przez niego osobie w następujących terminach:  

a. 3 lipca 2018 r. – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie głównym i 

dodatkowym  

b. 11 września 2018 r. – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie 

poprawkowym.  

 

Zgłaszanie zastrzeżeń 

 

 Zdający ma prawo zgłosić uzasadnione zastrzeżenia związane z naruszeniem przepisów dotyczących 

przeprowadzania egzaminu maturalnego. Procedura jest opisana w „Informacji o sposobie organizacji i 

przeprowadzania Egzaminu Maturalnego w „nowej” formule obowiązującej w roku szkolnym 2016/2017” 

zamieszczonej Informator Maturalny pod nazwą „Procedury 2017” w sekcji 15.3 (str.76) 

 

 

Termin dodatkowy 

 Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających mu 

przystąpienie w maju – zgodnie z harmonogramem – do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego 

przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin w terminie dodatkowym (w czerwcu 2017 r.).  

 Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z 

danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek (załącznik 6) 

o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Dyrektor szkoły przekazuje 

wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po 

otrzymaniu wniosku. 

 Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od daty jego otrzymania i może wyrazić zgodę na 

przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym. Rozstrzygnięcie dyrektora 

komisji okręgowej jest ostateczne. 

 Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do części 

ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie dodatkowym, egzamin 

maturalny jest przeprowadzany:  

a. w terminie określonym w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie, opublikowanym na stronie 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  



b. w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; informację o miejscu 

przeprowadzenia części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej w 

ostatnim tygodniu maja.  

 Absolwent może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w 

terminie innym niż ustalony w szkolnym harmonogramie przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego 

w uzgodnieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Termin przystąpienia do części ustnej egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. 

 Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach od 1 do 20 czerwca 2017r. 

 Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym z języka polskiego odbędzie się w dniach od 5 do 7 

czerwca 2017 r., a z języków obcych nowożytnych od 1 do 20 czerwca 2017 r.. 
 

Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego (egzamin w terminie poprawkowym) 

 

 Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał 

egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części 

pisemnej, pod warunkiem że:  

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części 

pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ  

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie 

rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.  

 Absolwent ten w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później 

niż do 10 lipca 2018 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne 

oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie 

poprawkowym (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną. 

 Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części 

ustnej albo w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż 

do 10 sierpnia 2017 r. 

 Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 21 sierpnia 2018 r. 

 Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków 

mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych, odbędzie się 21 lub 22 sierpnia 

2018 r. 

 

Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej 

 

 Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie 

wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez 

okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu 

maturalnego.  

 Zasady wglądu opisane są w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Maturalnego w 

„nowej” formule obowiązującej w roku szkolnym 2017/2018” zamieszczonej w zakładce Informator Maturalny 

pod nazwą „Procedury 2018”  

 

 


