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PROCEDURY EGZAMINU MATURALNEGO 2018/2019 

 

1. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo  

w części ustnej:  

a) język polski (egzamin bez określania poziomu)  

b)język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, 

niemieckiego (egzamin bez określania poziomu)  

 

w części pisemnej:  

a) język polski na poziomie podstawowym,  

b) matematykę na poziomie podstawowym,  

c) język obcy nowożytny, ten sam, co w części ustnej, na poziomie podstawowym,  

i jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.  

Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:  

a. biologia  

b. chemia 

c. filozofia 

d. fizyka  

e. geografia  

f. historia  

g. historia muzyki  

h. historia sztuki 

i. informatyka 

j. język łaciński i kultura antyczna 

k.język obcy nowożytny (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) 

l.język polski  

m. matematyka 

 n.wiedza o społeczeństwie   

Uczeń może przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż 

pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych. 
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Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od 

przedmiotów, których uczy się w szkole. 

 

Część ustna egzaminu maturalnego 

1. Część ustna egzaminu z języka polskiego przebiega  w następujący sposób: 

 

Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, wchodzi do sali 

egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej na liście.  

W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sali 

egzaminacyjnej może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do 

egzaminu. 

Zdający 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.  

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

rozmowy z zespołem przedmiotowym. Egzamin sprawdza umiejętność tworzenia 

wypowiedzi na określony temat.  

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

pomocy.   

 

2. Część ustna egzaminu z języka obcego nowożytnego bez określania 

poziomu przebiega w następujący sposób:  

 

a) zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, wchodzi do sali 

egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej na liście,  

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  
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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. 

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  

 

Część pisemna egzaminu maturalnego 

 

1. Zdający, na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego, 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). Braki zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin  

 

2. Zdający jest zobowiązany zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę 

odpowiedzi, 

 

(ZAKODOWAĆ tzn.  umieścić w odpowiednich miejscach naklejki zawierające 

m.in. numer PESEL oraz wpisać w odpowiednich miejscach swój numer PESEL 

oraz kod ucznia np. A21.) 

 

  

3. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora 

CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych.  
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Po rozdaniu absolwentom zdającym egzamin arkuszy egzaminacyjnych 

osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej. 

 

4. Podczas egzaminu zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może 

zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu 

warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi 

osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.  

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  

 

5. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego albo zakłócania 

przez niego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu w sposób utrudniający 

pracę pozostałym zdającym, albo wniesienia przez zdającego do sali 

egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów 

pomocniczych niewymienionych   w wykazie ogłoszonym przez dyrektora 

CKE, dyrektor szkoły przerywa i unieważnia egzamin tego zdającego oraz 

nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. Zdający ma prawo przystąpić do 

egzaminu z tego przedmiotu w kolejnym roku.  

 

6. 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) wychodzi z sali, nie 

zakłócając pracy pozostałym zdającym, pozostawiając arkusz na stoliku.  
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7. 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.  

 

Warunki zdania egzaminu 

 

1. Zdający 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.  

 

Ogłoszenie wyników i odbiór świadectw dojrzałości: 

4 lipca 2019r. 

 

Jeśli absolwent nie może osobiście odebrać świadectwa, osoba upoważniona 

musi posiadać  pisemne upoważnienie ( druk w sekretariacie szkoły). 

 

Termin główny 

 

• egzamin pisemny: od 6 do 24 maja 

– 6 maja – język polski – poziom podstawowy 

– 7 maja – matematyka – poziom podstawowy 

– 8 maja – język angielski – poziom podstawowy 

 

 

Godziny rozpoczęcia egzaminów pisemnych:  9.00 i 14.00 
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Na egzamin rozpoczynający się o 9.00 należy przyjść najpóźniej o godz. 8.15-8.30, 

a na egzamin rozpoczynający się o 14.00 o godz. 13.30 

 

 

TERMIN DODATKOWY 

 

1. Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych 

uniemożliwiających przystąpienie zgodnie  z harmonogramem do części ustnej lub 

pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin    w 

terminie dodatkowym (3-19 czerwca 2019 r.).  

2. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej  w dniu, w którym 

odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej 

szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w 

terminie dodatkowym.  

 

 

TERMIN POPRAWKOWY 

 1. 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.  

 2. Absolwent, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu 

maturalnego (nie później niż do 11 lipca 2019 r.) składa dyrektorowi szkoły 
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pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu        w terminie poprawkowym zgodnie z deklaracją ostateczną.  

4. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 20 

sierpnia 2019 r.    

5. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka 

polskiego, z języków obcych nowożytnych, odbędzie się w dniach 20-21 sierpnia 

2019 r.    

 

 

PRZERWANIE PRZEZ ZDAJĄCEGO CZĘŚCI USTNEJ LUB CZĘŚCI 

PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO                         Z PRZYCZYN 

LOSOWYCH LUB ZDROWOTNYCH 

  

 1. Przed rozpoczęciem części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ma obowiązek upewnić się, że wszyscy 

zdający czują się dobrze i mogą przystąpić do egzaminu                  i poinformować, 

że przerwanie egzaminu z przyczyn zdrowotnych nie uprawnia automatycznie do 

przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym.  

 

 2. Jeżeli podczas trwania części ustnej egzaminu zdający przerywa ten egzamin z 

przyczyn zdrowotnych lub losowych, przewodniczący zespołu przedmiotowego 

organizuje pomoc, dbając o to, aby zdający nie miał możliwości kontaktu z innymi 

osobami z wyjątkiem osób udzielających mu pomocy. Rejestruje godzinę 

przerwania egzaminu tego zdającego i jeśli zdający poczuje się na siłach 

kontynuować egzamin, może na to zezwolić. Zdający wykorzystuje pozostały mu 

czas egzaminu. Jeśli zdający nie jest w stanie kontynuować egzaminu, zespół 

przedmiotowy przyznaje punkty za wypowiedź zgodnie                  z 

obowiązującymi zasadami. Dyrektor szkoły informuje             o zaistniałej sytuacji 

dyrektora OKE, który w ciągu 7 dni podejmuje decyzję o: 
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a. ustaleniu wyniku na podstawie liczby punktów przyznanych przez zespół 
przedmiotowy 

ALBO 

b. przyznaniu zdającemu prawa do przystąpienia do egzaminu w terminie 
dodatkowym, po przedstawieniu przez zdającego lub jego rodziców 
udokumentowanego wniosku w tej sprawie.  

3. Jeżeli podczas trwania części pisemnej egzaminu zdający przerywa ten egzamin 

z przyczyn zdrowotnych lub losowych, przewodniczący zespołu nadzorującego 

organizuje pomoc, dbając o to, aby zdający nie miał możliwości kontaktu z innymi 

osobami z wyjątkiem osób udzielających mu pomocy. Rejestruje godzinę 

przerwania egzaminu tego zdającego i jeśli zdający poczuje się na siłach 

kontynuować egzamin, może na to zezwolić. Zdającemu, który postanowił 

kontynuować egzamin, nie przedłuża się czasu trwania egzaminu.                  W 

przypadku, kiedy zdający przerwał egzamin i nie podjął pracy, przewodniczący 

zespołu nadzorującego odbiera jego pracę i po zakończeniu egzaminu pakuje do 

oddzielnej koperty. Dyrektor OKE podejmuje decyzję o: 

a. skierowaniu pracy zdającego do oceny przez egzaminatora 

ALBO 

b. przyznaniu zdającemu prawa do przystąpienia do egzaminu w terminie 
dodatkowym, po przedstawieniu przez zdającego lub jego rodziców 
udokumentowanego wniosku w tej sprawie 

 

 

WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ 

 

 1. 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.    
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2. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z 

udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego.   

3. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej 

komisji okręgowej. Wniosek może być złożony osobiście przez absolwenta lub 

osobę występującą           w jego imieniu, lub przesłany do komisji okręgowej drogą 

elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.  

 

4. Zasady wglądu: 

 a.  Na wgląd należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

 b. Absolwentowi udostępnia się pracę egzaminacyjną w formie, w jakiej została 

przez niego przekazana i oceniona przez egzaminatora.  

c. Czas wglądu do jednej pracy egzaminacyjnej wyznaczony przez dyrektora 

komisji okręgowej nie może być krótszy niż 30 minut. 

d. Praca egzaminacyjna nie może być kopiowana Możliwe jest natomiast 

wykonywanie zdjęć pracy egzaminacyjnej,           w całości lub w części. 

Podczas wglądu dozwolone jest korzystanie z aparatu fotograficznego, który jest 

integralną częścią urządzenia telekomunikacyjnego, np. telefonu komórkowego. 

e. Osoba dokonująca wglądu ma prawo sporządzania notatek podczas wglądu, 

korzystając z materiałów przekazanych przez okręgową komisję egzaminacyjną. 

 5. Absolwent może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. 

Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.  

Należy zapoznać się z listą materiałów i przyborów pomocniczych, z których 

można korzystać w części pisemnej egzaminu maturalnego w 2019r. (na tablicy 

ogłoszeń)  

kalkulator matematyka, fizyka, geografia, 

biologia,  chemia, informatyka, 
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wos 

linijka matematyka, geografia, 

biologia, chemia, fizyka 

cyrkiel matematyka 

lupa geografia, historia, historia 

sztuki 

 

 zdający piszą tylko czarnym długopisem  

 nie wolno używać korektora 

 rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem  

 nie wykonuje się rysunków ołówkiem 

 zabronione jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / 

ścieralnych 

 

Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą 

korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych 

ze względu na chorobę. 


