
*MATURA

maj 2018



• zakończenie roku szkolnego 

27 kwietnia

• absolwenci otrzymują świadectwo 

ukończenia szkoły

• szkoła występuje o wydanie dyplomów 

technika – odbiór 25 maja



• Egzaminy pisemne rozpoczynają 

się o godzinie 

9:00 lub 14:00

• Na egzaminy zgłaszamy się o

8:00 lub 13:00



Spóźnienia

* po godzinie 9:00 / 14:00 

nikt nie może zostać 

wpuszczony do sali



Egzaminy ustne

➢ Godzina podana na harmonogramie  jest 

orientacyjna – przychodzimy co najmniej 

40 minut wcześniej.

➢ Weryfikacja list po 23 kwietnia – może 

zmienić się grafik

➢ Nowy harmonogram – po 26 kwietnia



*Na egzaminy zgłaszamy się z 

dokumentem 

stwierdzającym tożsamość 

z aktualnym zdjęciem



Do sali egzaminacyjnej wchodzimy 
tylko z

*dokumentem tożsamości 

*przyborami do pisania

*oraz dozwolonymi pomocami



*Breaking news!

* Zdający może wnieść do sali małą 

butelkę wody.

* Podczas pracy z arkuszem butelka 

stoi na podłodze przy nodze 

stolika.



*Telefony komórkowe

*do sali egzaminacyjnej 

nie wolno wnosić telefonów komórkowych ani 

innych urządzeń telekomunikacyjnych

*dotyczy to zarówno egzaminów pisemnych 

jak i ustnych

*Przewodniczący ZN ma obowiązek unieważnić 

egzamin w przypadku złamania tego zapisu.



*Wejście do sali

*Losowanie stolika

*Koperta z naklejkami

*Podpis na liście



Naklejki – sprawdzamy PESEL !



*Kodowanie pracy

*Strona tytułowa + karta odpowiedzi

*Naklejamy 2 naklejki 

*Wpisujemy PESEL ręcznie

*Wpisujemy datę urodzenia

*Komisja koduje dysleksję









*Przenoszenie odpowiedzi na kartę

Język obcy! 

Matematyka!

Fizyka!

Informatyka!



*Materiały pomocnicze i 

przybory

*TYLKO CZARNY kolor 
*Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / 

ścieralnych. 

*Szkoła zapewnia tablice i słowniki 

*Uczeń przynosi pozostałe dozwolone pomoce 

(linijka, lupa, itd.) oraz kalkulator prosty



*Materiały pomocnicze i 

przybory

*Język polski – słownik ortograficzny, słownik poprawnej 

polszczyzny

*Biologia – wybrane wzory, linijka, kalkulator

*Chemia – wybrane wzory, linijka, kalkulator

*Fizyka – wybrane wzory, linijka, kalkulator

*Geografia - linijka, lupa, kalkulator

*Historia / historia sztuki – lupa

*Matematyka – wybrane wzory, cyrkiel, linijka, kalkulator

*Informatyka – kalkulator



*

Nie może 

wydawać 

dźwięków!



* Zasady zachowania w trakcie 

części pisemnej:

*Z zespołem komunikujemy się zawsze 
poprzez podniesienie ręki.

*Czekamy na podejście kogoś z komisji

*Nie wolno zakłócać pracy innym zdającym.



*Informatyka

*sprawdzenie komputera dzień przed 

egzaminem 

*10 maja (czwartek) godz. 11:00 – 12:00



* Egzaminy dwuczęściowe 

(informatyka):

*Przerwa trwa około 30 minut 

*Na część II również przychodzimy wcześniej

*II część musi się rozpocząć o ściśle określonej godzinie

*Koperta zawiera 4 naklejki (na oba arkusze)



*Wspólne egzaminy w jednej 

sali

*Nowa matura

*Stara matura 

*Absolwenci

*Dostosowania



*Wspólne egzaminy w jednej 

sali
*Różne czasy trwania

*Podział na sektory

*Zdający kończący pracę wcześniej nie mogą 
zakłócać pracy innym

*Po zakończeniu pracy zdający zgłasza to przez 
podniesienie ręki i czeka na podejście członka 
komisji 



*Ustny egzamin z 

języka polskiego

*15 minut na przygotowanie się po wylosowaniu zestawu

*Zdający otrzymuje czystą kartkę (opieczętowaną) do 
sporządzenia notatek. Kartka pozostaje w dokumentacji



*Egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z 
dwóch części:

* w części pierwszej, trwającej ok. 10 minut, zdający 
wygłasza wypowiedź monologową na wskazany w 
poleceniu temat. Członkowie zespołu nie przerywają 
wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony 
limit czasu.

* Po zakończeniu wypowiedzi monologowej zdający przez 
około 5 minut rozmawia z zespołem egzaminacyjnym na 
jej temat.

*Po zakończeniu egzaminu zdający oddaje kartki z 
notatkami i wylosowany zestaw.

*Przerwa po każdych 5 zdających na ogłoszenie wyników



Za ustną część egzaminu zdający może uzyskać 

40 punktów w następującym układzie:

– meritum wypowiedzi monologowej: 40% (16 pkt),

– organizacja wypowiedzi monologowej: 20% (8 pkt),

– język i styl wypowiedzi monologowej i dialogowej: 20% (8 pkt),

– meritum wypowiedzi dialogowej i przestrzeganie zasad 

uczestniczenia w rozmowie: 20% (8 pkt).



*Egzamin ustny –

język polski

*Komisja składa się z 2 osób

*Pytania zadają wszyscy 

członkowie zespołu



*Egzamin ustny –

język obcy

*Komisja składa się z 2 osób

*Pytania zadaje tylko jeden 

członek zespołu



*Egzamin ustny –

język obcy

*Rozmowa wstępna

*Po rozmowie – zestaw

*Kolejność zadań 

1) rozmowa

2) opis ilustracji

3) materiał stymulujący

*Brak powrotu do opuszczonych i zakończonych zadań





12 punktów = zdany egzamin ustny z 

języka polskiego

12/40 *100 = 30%

9 punktów = zdany egzamin ustny z 

języka obcego

9/30 *100 = 30%



Wyniki egzaminów ustnych

• w tym samym dniu 

w przerwach 

zaplanowanych przez komisję



język polski "nowy" język angielski
09:00 1 08:30 1

09:15 2 08:50 2

09:30 3 09:10 3

09:45 4 09:30 4

10:00 5 09:50 5

10:30 przerwa 15 minut 10:10 przerwa 10 minut

10:45 6 10:20 6

11:00 7 10:40 7

11:15 8 11:00 8

11:30 9 11:20 9

11:45 10 11:40 10

12:15 przerwa 30 minut 12:00 przerwa 30 minut

12:45 11 12:30 11

13:00 12 12:50 12

13:15 13 13:10 13

13:30 14 13:30 14

13:45 15 13:50 15

14:15 przerwa 15 minut 14:10 przerwa 10 minut

14:30 16 14:20 16

14:40 17



*Informacje o 

wynikach

*termin wydania świadectw dojrzałości  3 lipca

*absolwenci będą mogli poznać wyniki o godz. 0:00 (loginy)

*oryginał oraz odpis

*komputerowa baza danych dla uczelni



* Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki 

każdego egzaminu zdawanego w części ustnej oraz 

wyniki uzyskane w części pisemnej (z każdego 

przedmiotu oraz za każdy poziom egzaminu 

oddzielnie)

* Na świadectwie dojrzałości wpisuje się „0%” 

w przypadku, gdy zdający nie przystąpił 

do zadeklarowanego egzaminu maturalnego z 

przedmiotu dodatkowego



*WARUNKI OTRZYMANIA 

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

*30% z każdego z 5 obowiązkowych 

egzaminów

*zdający przystąpił do przynajmniej 

jednego przedmiotu rozszerzonego a 

egzamin nie został unieważniony



*Zgłaszanie zastrzeżeń

*Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały 
naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, może, w 
terminie 2 dni od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub 
pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenia do 
dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej 
sytuacji.

*Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni roboczych od 
daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów może 
unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających albo 
zdających w jednej sali, a także w stosunku do poszczególnych 
zdających i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. 



* Unieważnienie egzaminu przez 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

Przewodniczący unieważnia egzamin w części ustnej lub 
pisemnej w sytuacji:

➢stwierdzenia niesamodzielności rozwiązywania zadań;

➢wniesienia i/lub korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych albo 
materiałów  lub pomocy nie wymienionych w komunikacie dyrektora CKE;

➢zakłócenia przez absolwenta przebiegu egzaminu.

Sposób postępowania:

➢przewodniczący zespołu przedmiotowego lub nadzorującego prosi do sali przewodniczącego zespołu 
egzaminacyjnego;

➢przewodniczący zespołu egzaminacyjnego po zapoznaniu się z okolicznościami podejmuje decyzję o przerwaniu i 
unieważnieniu i poleca zdającemu opuszczenie sali egzaminacyjnej

(w przypadku egzaminu pisemnego odbiera arkusz egzaminacyjny);

➢przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wypełnia formularz (zał. 18), a przewodniczący zespołu 
przedmiotowego/nadzorującego odnotowuje informację w odpowiednim protokole 

(zał.: 9a/ 10a/11a lub zał. 15 i zał. 16);

➢przewodniczący  zespołu egzaminacyjnego uwzględnia informację o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu w 
części ustnej  odpowiednio w zał.: 12a, 12b, 12c, a części pisemnej w zał. 17;

➢ przewodniczący  zespołu egzaminacyjnego dołącza zał. 18 do protokołu zbiorczego egzaminu 
ustnego/pisemnego, a w przypadku egzaminu pisemnego również arkusz egzaminacyjny zdającego (wszystko w 
pudełku z DOKUMENTACJĄ danego egzaminu). 

Uwaga: kopie ww. odpowiednich  załączników pozostają w szkole.



* Unieważnienie egzaminu maturalnego w przypadku 

zgłoszenia przez absolwenta uzasadnionych zastrzeżeń 

dotyczących naruszenia przepisów egzaminacyjnych

* Absolwent przekazuje dyrektorowi OKE w terminie 2 dni 

roboczych od dnia egzaminu Zastrzeżenia w związku z 

naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania 

egzaminu maturalnego - zał. 22a.

* Dyrektor OKE – w terminie 7 dni - przekazuje absolwentowi, 

za pośrednictwem dyrektora szkoły, Informację o wyniku 

rozstrzygnięcia dotyczącego zastrzeżeń – zał. 22b i 

ewentualnie Unieważnienie egzaminu – zał. 23a - uzgodnione 

z dyrektorem CKE.

* Absolwent – w terminie 3 dni – może wnieść do dyrektora 

CKE, za pośrednictwem dyrektora OKE, Zastrzeżenia do 

rozstrzygnięcia dyrektora OKE – zał. 22c -A, jeśli egzamin nie 

został unieważniony.

* Dyrektor CKE  na zał. 22c -B informuje absolwenta, za 

pośrednictwem dyrektora OKE i dyrektora szkoły, o 

rozstrzygnięciu dotyczącym unieważnienia egzaminu (zał. 

23b).



*Unieważnienie egzaminu w przypadku:

*stwierdzenia, podczas sprawdzania pracy 

egzaminacyjnej, niesamodzielnego rozwiązywania przez 

zdającego zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym 

z danego przedmiotu w części pisemnej 

*stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej 

zdającego występowania w jego pracy egzaminacyjnej 

jednakowych sformułowań wskazujących na 

udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub 

korzystanie z rozwiązań innego zdającego 









*Odwołanie do Kolegium Arbitrażowego
➢Absolwent składa wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej (zał. 25a). 

➢Absolwent występuje o weryfikację sumy punktów z danej pracy egzaminacyjnej (zał. 25b)

w terminie 2 dni od dnia dokonania wglądu. 

➢Dyrektor OKE przekazuje absolwentowi pisemną informację  o wyniku weryfikacji w terminie 14 

dni od daty otrzymania wniosku. 

➢Absolwent wnosi odwołanie (zał. 25c) – za pośrednictwem dyrektora OKE  - do Kolegium Arbitrażu 

Egzaminacyjnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji.

➢Dyrektor OKE może uznać odwołanie i poinformować o tym absolwenta (zał. 25d) w terminie 7 

dni od dnia otrzymania odwołania  lub przesłać odwołanie do CKE (zał. 25e) i zawiadomić o tym 

absolwenta (zał. 25e).

➢Dyrektor CKE przekazuje odwołanie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Kolegium podejmuje 

rozstrzygnięcie i przekazuje je dyrektorowi CKE w terminie 21 (+ 7) dni od dnia otrzymania 

odwołania. 

➢Dyrektor CKE przekazuje niezwłocznie rozstrzygniecie Kolegium  dyrektorowi OKE 

i absolwentowi. 



*Wgląd do prac

*wniosek składamy do 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Plac Europejski 3   

(dawniej ul. Grzybowska 77) 

Warszawa



*Termin dodatkowy

*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 dodatkowym 
terminie.

*Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają 
do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany 
wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin
z danego przedmiotu.

*Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od 
daty jego otrzymania. 



*Terminy dodatkowe

4 – 20 czerwca



*Egzamin poprawkowy

*Absolwent przystąpił do wszystkich egzaminów 

obowiązkowych

*Przystąpił do co najmniej jednego przedmiotu 

dodatkowego na poziomie rozszerzonym

*Nie zdał jednego egzaminu obowiązkowego

*Żaden egzamin nie został unieważniony



*Egzamin poprawkowy

*W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników pisemne oświadczenie o 

ponownym przystąpieniu do egzaminu

(do 10 lipca 2018)

*Terminy:   pisemny 21 sierpnia

ustny      21 – 22 sierpnia



*Egzamin poprawkowy

*Termin wydania świadectw 

11 września 2018 r.



*Kolejne sesje egzaminacyjne

*Wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu 

absolwent składa do dyrektora macierzystej szkoły w 

terminie do 30 września roku szkolnego, w którym 

zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

*Ostateczna – do 7 lutego



*Kolejne sesje egzaminacyjne

*Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z 

określonego przedmiotu, może ponownie przystąpić do 

tego egzaminu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych 

przez okres 5 lat od daty pierwszego egzaminu 

maturalnego. (potem trzeba zdawać całość od nowa)



* Podwyższanie wyniku egzaminu 

maturalnego lub zdawanie 

przedmiotów dodatkowych

*Zdający ma prawo przystąpić w kolejnych sesjach 

egzaminacyjnych ponownie do egzaminu maturalnego z 

jednego lub więcej przedmiotów w celu podwyższenia 

wyniku tego egzaminu w części pisemnej i części ustnej, 

a także może przystąpić do egzaminów z przedmiotów 

wybranych jako dodatkowe. 



*Poprawki egzaminu maturalnego

* Koszt egzaminu 50 zł  

* Opłata dotyczy absolwentów:

- którzy nie zgłosili się na egzamin

- którym unieważniono egzamin

- którzy przystępują po raz 3 i kolejny



*Egzamin zawodowy –

sesja czerwiec

*Wyniki – 31 sierpnia 2018



*Poprawki egzaminu z kwalifikacji

*Po upływie 5 lat zdaje się egzamin w pełnym zakresie

*Deklarację składa się 4 miesiące przed każdą sesją

*2 sesje w roku: styczeń / czerwiec

*Koszt egzaminu część pisemna i praktyczna - 182,44 zł

*część pisemna - 60,81 zł (1/3 opłaty)

*część praktyczna - 121,63 zł (2/3 opłaty)

* opłata dotyczy absolwentów:

- którzy nie zgłosili się na egzamin

- którym unieważniono egzamin

- którzy przystępują po raz 3 i kolejny




