
 
Egzamin ustny 

 
Na egzamin należy zgłosić się 15 minut wcześniej  przed wyznaczonym  
w harmonogramie czasem. 
Język  polski: Zdający wchodzi do sali na egzamin z j. polskiego, losuje zadanie 
i przygotowuje się do egzaminu. Po 15 minutach wchodzi druga osoba, która 
losuje zadanie i przygotowuje się do odpowiedzi. W trakcie przygotowywania 
się drugiej osoby, pierwsza osoba zdaje egzamin, który trwa 15 min.   
 
Język obcy: Podczas egzaminu z j. obcego w sali przebywa jeden zdający. 
Egzamin trwa 15 min. 
 
 Harmonogram egzaminu ustnego jest wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz na 

drzwiach sali, w której odbywa się egzamin. 
 

Po egzaminie ustnym  należy sprawdzić swoje wyniki, logując się na stronie 
oke.krakow.pl w systemie obieg  

 
 

Egzamin pisemny 
 
1. Egzaminy pisemne rozpoczynają się o godz. 9.00 i 14.00.  
Na egzamin rozpoczynający się o godzinie 9.00 należy zgłosić się ok. godz. 
8.30, na egzamin rozpoczynający się o godz. 14.00 należy zgłosić się o 
godz.13.30 

2. Po okazaniu dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość i zawierającego PESEL ) zdający wchodzi na salę, losuje nr stolika, 
podpisuje się na liście obecności i zapisuje numer, który wylosował.  

Po rozdaniu absolwentom zdającym egzamin arkuszy egzaminacyjnych, 
osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej 

Podczas egzaminu zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej.  
W szczególnie 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. 
 

Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg 
stolika, zgłasza ukończenie pracy przez podniesienie ręki  
i po sprawdzeniu przez członka zespołu nadzorującego poprawności 
zakodowania arkusza i karty odpowiedzi wychodzi z sali, nie zakłócając pracy 
pozostałym zdającym, pozostawiając arkusz na stoliku.  



 

3. W pierwszym dniu egzaminu zdający  otrzymają KODY.  
Kody trzeba mieć zawsze przy sobie na każdym egzaminie. 

 

4. Nie wolno wnosić na salę, w której odbywają się egzaminy, telefonów 
komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Złamanie zakazu 
stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu. 

5. Na egzaminach pisemnych:  

 należy używać  tylko czarnych długopisów  
 nie można używać ołówków 
 nie wolno pisać długopisem wymazywalnym 
 nie wolno używać korektorów 

6. Należy pamiętać o przenoszeniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi na 
egzaminie z języka obcego i matematyki.   Zamalować należy całą kratkę  

7. Należy zapoznać się z listą materiałów i przyborów pomocniczych, z których 
można korzystać w części pisemnej egzaminu maturalnego w 2019r. Nie można 
przynosić ekierek.  
Kalkulatory i tablice będą przygotowane przez szkołę. 

8. Po  zakończeniu egzaminu należy dokładnie sprawdzić swoją pracę: 
sprawdzić poprawność kodowania, upewnić się, czy wszystkie naklejki zostały 
przyklejone. 

9. Proszę sprawdzać stronę internetową oraz tablicę ogłoszeń. Wszelkie zmiany 
dotyczące egzaminów będą tam  zamieszczane.  

 

Ogłoszenie wyników i odbiór świadectw maturalnych:                         
 4 lipca 2019 r. 

 

Jeśli  absolwent nie może osobiście odebrać świadectwa, osoba upoważniona 
musi posiadać  pisemne upoważnienie od absolwenta ( druk w sekretariacie 

szkoły). 

 

 

 


