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CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO 
PRZED EGZAMINEM

W	DNIU	POPRZEDZAJĄCYM	EGZAMIN	MATURALNY	
Z		DANEGO	PRZEDMIOTU	

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zleca przygotowanie sal
egzaminacyjnych z uwzględnieniem następujących warunków:

a. nie można przeprowadzać w jednej sali egzaminacyjnej egzaminu
z języka obcego nowożytnego

• na poziomie podstawowymw „starej” i „nowej” formule
• na poziomie rozszerzonymw „starej” i „nowej” formule
• na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym
b. egzamin zdających, którzy uzyskali zgodę na dostosowanie

warunków egzaminu polegające na przedłużonym czasie trwania
egzaminu lub na wykorzystywaniu w czasie egzaminu urządzeń
technicznych, lub na korzystaniu z pomocy nauczyciela
wspomagającego, powinien być przeprowadzony w oddzielnym
pomieszczeniu. W uzasadnionych przypadkach zdający
korzystający z wydłużenia czasu lub urządzeń technicznych
z powodu dysfunkcji mogą pisać egzamin we wspólnej sali z innymi
zdającymi.



2. W dniu poprzedzającym egzamin maturalny z danego przedmiotu
przewodniczący zespołów nadzorujących upewniają się, że zostały
przygotowane kartki z numerami stolików (do oznaczenia stolików) oraz
losy z numerami stolików (do wylosowania przez zdających). Jeżeli w sali
przygotowane są dostosowane stanowiska dla zdających korzystających
z dostosowania warunków lub formy egzaminu maturalnego, można
wyłączyć je z losowania. Można również zaplanować stolik zapasowy, blisko
wejścia do sali, z przeznaczeniem dla zdającego spóźnionego, któremu
przewodniczący zespołu nadzorującego zezwolił uczestniczyć w egzaminie
3. W dniu poprzedzającym egzamin maturalny z języka obcego
nowożytnego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wraz
z przewodniczącymi zespołów nadzorujących sprawdzają stan techniczny
urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z języka
obcego w każdej sali (odtwarzaczy płyt CD, głośników) oraz ich
rozmieszczenie, gwarantujące wysoką jakość dźwięku. Należy między
innymi:
a. upewnić się, że odtwarzacze nie są skonfigurowane na odtwarzanie

ścieżek nagrań w trybie losowym (random) lub na wielokrotne
powtarzanie jednej ścieżki bądź sekwencji ścieżek

b. przeprowadzić próbę odsłuchu przykładowego nagrania tekstu
(wykorzystując do tego płyty z poprzednich sesji egzaminacyjnych).
Proponujemy, aby tę próbę przeprowadzić z udziałem uczniów.



4. Przewodniczący zespołów nadzorujących przygotowują plany sal
egzaminacyjnych, uwzględniające rozmieszczenie zdających,
członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów w danej sali
egzaminacyjnej. Plan sali egzaminacyjnej powinien przedstawiać:

a. ustawienie stolików w sali egzaminacyjnej (stoliki, przy których
będą siedzieć zdający, są ponumerowane)

b. rozmieszczenie członków zespołu nadzorującego oraz
obserwatorów

c. podział sali na sektory, tj. grupy zdających pod bezpośrednim
nadzorem poszczególnych członków zespołu nadzorującego

d. ustawienie sprzętu audio (jeżeli jest wykorzystywany do
przeprowadzenia egzaminu).

Plan sali przygotowuje się wówczas, gdy do egzaminu w danej sali
egzaminacyjnej przystępuje trzech lub więcej zdających.



W	DNIU	EGZAMINU	MATURALNEGO,	PRZED	ODEBRANIEM	
MATERIAŁÓW	EGZAMINACYJNYCH	PRZEZ	

PRZEWODNICZĄCYCH	ZESPOŁÓW	NADZORUJĄCYCH	

1. Przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego z danego
przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub
upoważniony przez niego nauczyciel sprawdza, czy zespoły
nadzorujące są kompletne. W szczególnych przypadkach
losowych wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela.

2. Przewodniczący zespołów nadzorujących sprawdzają
przygotowanie sal, w tym w szczególności:

a. usunięcie z sali egzaminacyjnej pomocy dydaktycznych
z zakresu danego przedmiotu

b. ustawienie ponumerowanych stolików w sposób zapewniający
samodzielną pracę zdających; z zastrzeżeniem że każdy zdający
pracuje przy osobnym stoliku

c. przygotowanie losów z numerami stolików



d. przygotowanie odpowiednich stanowisk dla zdających
uprawnionych do dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu maturalnego

e. przygotowanie miejsc dla członków zespołu nadzorującego oraz
obserwatorów, zgodnie z planem sali egzaminacyjnej

f. umieszczenie w widocznym miejscu sprawnego zegara oraz
tablicy (planszy) do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia
pracy z arkuszem egzaminacyjnym

g. umieszczenie na stolikach zdających lub w wydzielonym miejscu
materiałów pomocniczych określonych w komunikacie dyrektora
CKE

h. umieszczenie przed wejściem do sali, w widocznym miejscu, listy
zdających (imię i nazwisko) w danej sali

i. przygotowanie sprzętu (np. odtwarzacza płyt CD, nagłośnienia,
słuchawek, zapasowych baterii, komputerów, pendrive’ów)
niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu odpowiednio
z: języka obcego nowożytnego, historii muzyki, informatyki

j. przygotowanie kilku zestawów zapasowych przyborów do
pisania.



3. Każdy przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina
członkom zespołu procedurę przebiegu części pisemnej
egzaminu. Informuje, który obszar sali egzaminacyjnej został
każdemu z nich wyznaczony do nadzorowania, zwracając uwagę
na odpowiedzialność za samodzielność pracy zdających,
poprawność i kompletność zakodowania arkuszy przez zdających.



PRZEKAZANIE	MATERIAŁÓW	EGZAMINACYJNYCH	
PRZEWODNICZĄCYM	ZESPOŁÓW	NADZORUJĄCYCH	

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez
niego członek tego zespołu w wyznaczonym przez siebie czasie
i miejscu (około pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie, zgodnie
z komunikatem o harmonogramie) sprawdza, czy materiały
egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu nie
zostały naruszone.

2. W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne nie
zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub
upoważniony przez niego członek tego zespołu otwiera je
w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz
przedstawiciela zdających.



3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez
niego członek tego zespołu przekazuje każdemu
przewodniczącemu zespołu nadzorującego:

a. arkusze egzaminacyjne w odpowiedniej formie i liczbie
odpowiadającej liczbie zdających w poszczególnych salach
egzaminacyjnych

b. inne materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia
egzaminu z danego przedmiotu i na danym poziomie, tj.:

• wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej, przygotowany przez
OKE (załącznik 15.), jeśli nie był przekazany wcześniej

• formularz protokołu przebiegu egzaminu maturalnego w danej sali
egzaminacyjnej (załącznik 16.)

• naklejki przygotowane przez OKE
• płyty CD w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego;

otwarcie opakowania płyty CD następuje w sali egzaminacyjnej
bezpośrednio po wniesieniu do sali arkuszy egzaminacyjnych

• zwrotne koperty do spakowania prac egzaminacyjnych.

Przekazanie materiałów egzaminacyjnych powinno nastąpić po
zajęciu przez zdających miejsc w sali egzaminacyjnej .



4. Przewodniczący zespołu nadzorującego razem z przedstawicielem
zdających przenosi materiały egzaminacyjne do odpowiedniej sali
egzaminacyjnej.

5. W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne zostały
naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub
upoważniony przez niego członek tego zespołu zawiesza część
pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego
przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu.
Informację o zawieszeniu części pisemnej egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu oraz podjętych działaniach zamieszcza się
w protokole zbiorczym przebiegu części pisemnej egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu (załącznik 17.)



CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO 
W TRAKCIE EGZAMINU

ROZPOCZĘCIE	EGZAMINU	W	SALI	EGZAMINACYJNEJ.	OGÓLNE	
ZASADY	PRZEPROWADZANIA	EGZAMINU	MATURALNEGO	

1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym,
członkom zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali
egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania
z takich urządzeń w tej sali.

2. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym,
że do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory
wymienione w komunikacie o przyborach.

3. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę
wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas
pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na
podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał
materiałów egzaminacyjnych.



4. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej
pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający
tożsamość i losują numery stolików, przy których będą pracować.

5. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od
losowania numerów stolików w przypadku zdających
uprawnionych do dostosowania warunków lub formy
przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz w innych
uzasadnionych przypadkach (np. zezwolenie spóźnionemu
zdającemu na przystąpienie do egzaminu).

6. W przypadkach, o których mowa w pkt. 5., miejsce danemu
zdającemu wskazuje przewodniczący zespołu nadzorującego.
Zalecane jest wcześniejsze ustalenie, które stoliki nie będą
podlegały losowaniu.

7. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer
wylosował, a członek zespołu nadzorującego odnotowuje
wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali
egzaminacyjnej (załącznik 15.).



8. Po zajęciu miejsc przez zdających, przewodniczący zespołu
nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

9. W czasie trwania egzaminu maturalnego zdający nie powinni
opuszczać sali egzaminacyjnej. W 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.
Zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki.
Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu
nadzorującego na wyjście z sali zdający pozostawia zamknięty
arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności
jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali
(załącznik 16.).

10. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na
pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz
instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu zdającym nie
udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań
egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.



11. Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części
pisemnej egzaminu maturalnego ze sprzętu medycznego i leków
koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka
konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu
egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu z danego
przedmiotu.

12. W czasie egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać
wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego,
osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele
wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju
niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia
niedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy.



PRZEPROWADZANIE	EGZAMINU	W	SALI	

1. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających oraz przyniesieniu do
sali egzaminacyjnej materiałów egzaminacyjnych przewodniczący
zespołu nadzorującego informuje ich:

a. o zasadach zachowania się podczas egzaminu maturalnego
b. o zasadach oddawania prac egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.
2. Następnie, nie wcześniej niż o godzinie podanej w komunikacie

dyrektora CKE o harmonogramie, członkowie zespołu
nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz
naklejki przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również zostać
przekazane zdającym przy losowaniu.

3. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego
informuje zdających:

a. o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do
rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na pierwszej
stronie arkusza egzaminacyjnego

b. o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza
egzaminacyjnego, tj. czy zawiera dołączoną kartę odpowiedzi,
wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania.



c. o konieczności sprawdzenia, czy otrzymali Wybrane wzory
matematyczne (dotyczy egzaminu z matematyki) lub Wybrane wzory
i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii
i fizyki (dotyczy egzaminu z biologii, chemii i fizyki)

d. o konieczności sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach
przygotowanych przez OKE oraz o sposobie kodowania arkusza
egzaminacyjnego.

4. Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki
w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny
z puli arkuszy rezerwowych (nie wykonuje się kserokopii arkuszy
egzaminacyjnych) i/lubWybrane wzory… / Wybrane wzory i stałe…

5. Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego przewodniczący
zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu
w sali (załącznik 16.). Wymianę arkusza egzaminacyjnego zdający
potwierdza podpisem w tym samym protokole.

6. Przed rozpoczęciem egzaminu, w wyznaczonych miejscach arkusza
egzaminacyjnego (w tym na karcie odpowiedzi), zdający wpisuje swój
kod, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię
i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego



tożsamość oraz umieszcza otrzymane od członków zespołu
nadzorującego naklejki. Zdający sprawdza poprawność numeru
PESEL na naklejce, a podpis w wykazie zdających jest
równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego tej poprawności.
Zdający nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.
W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca
zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL,
koryguje ten numer w wykazie zdających i potwierdza korektę
czytelnym podpisem. Poprawność wpisanego przez zdającego
numeru PESEL potwierdza przewodniczący zespołu
nadzorującego, podpisując się w wykazie zdających.
Przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole
przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego
przedmiotu w danej w sali adnotację o stwierdzeniu błędu. Naklejki
z błędnym numerem PESEL nie nakleja się na zeszycie zadań
egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi. W takiej sytuacji w miejscach
przeznaczonych na naklejkę zdający wpisuje odręcznie prawidłowy
numer PESEL, a członek zespołu nadzorującego dopisuje
identyfikator szkoły.



W przypadku braku numeru PESEL zdający wpisuje w miejscach
przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE serię i numer
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

7. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie zespołu nadzorującego
sprawdzają w obecności zdających poprawność zamieszczenia
danych oraz naklejek, o których mowa w pkt. 6., w arkuszu
egzaminacyjnym.

8. W przypadku zdających korzystających z arkuszy dostosowanych
dla osób słabowidzących (A4) oraz osób niewidomych (A6),
zdających niepełnosprawnych ruchowo oraz zdających z czasową
niesprawnością rąk czynności związane z kodowaniem wykonują
członkowie zespołu nadzorującego.

9. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu
poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego
zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas
rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem
egzaminacyjnym. Czas trwania egzaminu dla każdego przedmiotu
maturalnego określa rozporządzenie.



10. W przypadku egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego,
bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu
następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku
obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące
rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz
przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.

11. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych zdający spóźnieni nie
zostają wpuszczeni 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 nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem
egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy). Zdający ten
zapoznaje się z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na pierwszej
stronie arkusza. Zdający sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest
kompletny i zawiera kolejno ponumerowane wszystkie strony.
W razie potrzeby zgłasza braki przewodniczącemu zespołu
nadzorującego i otrzymuje kompletny arkusz. Takie przypadki



odnotowuje	się	w	protokole	przebiegu	części	pisemnej	egzaminu	
maturalnego	z	danego	przedmiotu	w	danej	sali	egzaminacyjnej	
(załącznik	16.).	

12. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych zdającym i po zakończeniu
czynności organizacyjnych wszystkie niewykorzystane i wadliwe
arkusze egzaminacyjne umieszcza się w opisanej kopercie.
W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego wszystkie
niewykorzystane i wadliwe arkusze egzaminacyjne oraz
niewykorzystane i wadliwe płyty CD pakuje się po zakończeniu
odtwarzania nagrań z płyty CD. Liczbę niewykorzystanych
i wadliwych arkuszy oraz płyt odnotowuje się w protokole
przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego
przedmiotu w danej sali (załącznik 16.).

13. W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu
członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy mogą
poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy
zdających: cicho, bez zaglądania do prac zdających.



14. Na 10 minut przed zakończeniem czasu
przeznaczonego na pracę z arkuszem
przewodniczący zespołu nadzorującego informuje
zdających o czasie pozostałym do zakończenia
pracy, a w przypadku egzaminu (a) z matematyki
na poziomie podstawowym oraz (b) z języków
obcych nowożytnych na wszystkich poziomach –
dodatkowo przypomina zdającym o obowiązku
przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
Odpowiedź zaznaczona przez zdającego na karcie
odpowiedzi jest ostateczna, niezależnie od
odpowiedzi zaznaczonej w arkuszu.

15. Jeśli zdający ukończył pracę przed wyznaczonym
czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez
podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na
brzeg stolika. Przewodniczący zespołu
nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego
w obecności zdającego sprawdza kompletność
materiałów. Arkusz pozostaje na stoliku.



16. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali
zdający wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym
piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy
egzaminacyjnych od zdających, którzy ukończyli
pracę przed czasem, muszą być zorganizowane tak,
by nie zakłócić pracy pozostałym zdającym.

17. Jeśli zdający ukończył pracę przed wyznaczonym
czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez
podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na
brzeg stolika. Przewodniczący zespołu
nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego
w obecności zdającego sprawdza kompletność
materiałów. Arkusz pozostaje na stoliku.

18. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali
zdający wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym
piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy
egzaminacyjnych od zdających, którzy ukończyli
pracę przed czasem, muszą być zorganizowane tak,
by nie zakłócić pracy pozostałym zdającym.



19. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań
przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu
nadzorującego przy stoliku zdającego, w jego obecności,
sprawdza kompletność materiałów egzaminacyjnych
(zakodowany zeszyt zadań oraz karta odpowiedzi),
a następnie zezwala zdającemu na opuszczenie sali. Pracę
każdego zdającego – po sprawdzeniu – można pozostawić na
stoliku do momentu odebrania prac od wszystkich zdających,
można również zbierać je sukcesywnie. Jeden zdający
powinien pozostać w sali do momentu zakończenia
pakowania materiałów egzaminacyjnych.

20. Po zakończeniu odbierania prac od wszystkich zdających,
przewodniczący zespołu nadzorującego oraz członkowie
tego zespołu sprawdzają, czy zostały zebrane prace
z wszystkich stolików. Następnie przewodniczący zespołu
egzaminacyjnego, w obecności członków zespołu
nadzorującego oraz jednego zdającego, pakuje materiały
egzaminacyjne zgodnie z instrukcją .



CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO 
PO EGZAMINIE

POSTĘPOWANIE	Z	MATERIAŁAMI	EGZAMINACYJNYMI	PO	
ZAKOŃCZENIU	EGZAMINU	MATURALNEGO	

1. Po zakończeniu egzaminu i opuszczeniu sali przez zdających
przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony
przez niego członek tego zespołu w obecności pozostałych
osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz
przedstawiciela zdających:

a. odnotowuje w wykazie zdających w danej sali
egzaminacyjnej oddanie arkuszy egzaminacyjnych przez
zdających (np. znakiem + albo Ú przy nazwisku zdającego)

b. w przypadku zdających, którym – zgodnie z komunikatem
dyrektora CKE – przyznano prawo do dostosowania
warunków egzaminu maturalnego polegające na
zastosowaniu zasad oceniania rozwiązań zadań
uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne zdającego i/lub



prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę, zaznacza
przyznane tym zdającym uprawnienia, zamalowując
odpowiednie pole na zeszycie zadań

c. przelicza, porządkuje, pakuje i opisuje materiały
egzaminacyjne zgodnie z instrukcją właściwej okręgowej
komisji egzaminacyjnej

d. pakuje w sali egzaminacyjnej wypełnione arkusze
egzaminacyjne (wraz z dołączonymi do nich kartami
odpowiedzi) do zwrotnych kopert i zakleja je.

2. Przewodniczący zespołu nadzorującego uzupełnia wykaz
zdających przystępujących do egzaminu maturalnego z
danego przedmiotu w danej sali (załącznik 15.) oraz protokół
przebiegu egzaminu maturalnego w danej sali (załącznik
16.). Protokół podpisują osoby wchodzące w skład zespołu
nadzorującego oraz obserwatorzy.

3. Przewodniczący zespołu nadzorującego przekazuje
przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego:

a. koperty zwrotne zawierające prace egzaminacyjne



b. niewykorzystane i wadliwe arkusze egzaminacyjne oraz, w
przypadku egzaminu maturalnego z języka obcego
nowożytnego, również niewykorzystane i wadliwe płyty CD

c. podpisany przez wszystkich członków zespołu nadzorującego
i obserwatorów protokół przebiegu części pisemnej egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu w danej sali (załącznik 16.)

d. uzupełniony wykaz zdających w danej sali egzaminacyjnej
(załącznik 15.)

e. plan sali (załącznik 13.).
4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sprawdza

kompletność materiałów z danej sali w obecności właściwego
przewodniczącego zespołu nadzorującego.

5. Po zebraniu materiałów ze wszystkich sal egzaminacyjnych
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zabezpiecza je
zgodnie z instrukcją właściwej okręgowej komisji
egzaminacyjnej. Następnie sporządza protokół zbiorczy
przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego



przedmiotu (załącznik 17.), który podpisuje. Protokół należy
sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

6. Jeden egzemplarz protokołu, o którym mowa w pkt. 5.,
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła
okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym
i w sposób określony przez dyrektora tej komisji. Do
protokołu zbiorczego dołącza się:

a. koperty zwrotne zawierające prace egzaminacyjne
z wszystkich sal egzaminacyjnych

b. wadliwe arkusze egzaminacyjne, wadliwe płyty CD
(w przypadku egzaminu maturalnego z języka obcego
nowożytnego) oraz niewykorzystane arkusze egzaminacyjne

c. uzupełnione wykazy zdających z każdej sali egzaminacyjnej
(załącznik 15.)

d. kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata
lub finalisty olimpiady przedmiotowej



e. kopię wykazu zawartości przesyłki z materiałami
egzaminacyjnymi dostarczonej przez dystrybutora

f. decyzje o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu (o ile taka sytuacja zaistnieje)
(załącznik 18.), wraz z arkuszami egzaminacyjnymi tych
zdających

g. plany sal (załącznik 13.).
7. W szkolnej dokumentacji egzaminu maturalnego pozostają:
a. protokoły przebiegu egzaminu maturalnego z danego

przedmiotu z poszczególnych sal (załącznik 16.)
b. protokół zbiorczy przebiegu egzaminu maturalnego z danego

przedmiotu w części pisemnej (załącznik 17.)
c. oryginał wykazu zawartości przesyłki z materiałami

egzaminacyjnymi dostarczonej przez dystrybutora
d. kopie wykazów zdających przystępujących do egzaminu

maturalnego z danego przedmiotu w danej sali
e. kopie decyzji o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu

maturalnego z danego przedmiotu (załącznik 18.)



f. kopie planów sal (załącznik 13.).
8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7., szkoła przechowuje

do 3 stycznia 2019 r., a w przypadku egzaminu maturalnego
w terminie poprawkowym – do 11 marca 2019 r.



EGZAMIN Z INFORMATYKI
INFORMACJE	OGÓLNE	

1. Egzamin maturalny z informatyki składa się z dwóch części
przedzielonych półgodzinną przerwą.

2. Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu
zadań egzaminacyjnych bez korzystania z komputera
i przebiega według takich samych zasad, jak w przypadku
pozostałych przedmiotów egzaminacyjnych w części pisemnej.
Jeżeli rozwiązanie zadania lub jego części polega na
przedstawieniu algorytmu, to zdający zapisuje go w wybranej
przez siebie notacji: listy kroków, pseudokodu lub języka
programowania, który wybrał na egzamin z listy ogłoszonej
przez dyrektora CKE (komunikat o egzaminie
z informatyki).

3. W części drugiej egzaminu z informatyki zdający pracuje przy
autonomicznym stanowisku komputerowym i może korzystać
wyłącznie z programów, danych zapisanych na dysku twardym
i na innych nośnikach stanowiących wyposażenie stanowiska



lub otrzymanych z arkuszem egzaminacyjnym. Nie jest
dozwolone korzystanie z tych samych zasobów na różnych
komputerach i komunikowanie się zdających między sobą oraz
zdających z innymi osobami. Niedozwolony jest bezpośredni
dostęp do sieci lokalnej oraz zasobów Internetu.

4. Komputer na stanowisku egzaminacyjnym zdającego powinien
być sprawny, a jego konfiguracja musi spełniać wymagania
dotyczące środowiska komputerowego, języka programowania
i programów użytkowych, które zostały wybrane przez
zdającego spośród znajdujących się na liście ogłoszonej przez
dyrektora CKE i dostępnych w szkole.

5. W przeddzień egzaminu zdający sprawdza, w ciągu jednej
godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie
zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania.
Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora
(opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego,
w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Fakt sprawdzenia
komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na
stosownym oświadczeniu (załącznik 19a).



6. Zdający nie może samodzielnie wymieniać elementów
i podzespołów wchodzących w skład zestawu
komputerowego oraz przyłączać dodatkowych; nie może
również żądać takiego dodatkowego przyłączenia lub
wymiany przez administratora (opiekuna) pracowni.

7. Zdający nie może samodzielnie instalować, a także żądać
zainstalowania przez administratora (opiekuna) pracowni
dodatkowego oprogramowania na komputerze
przydzielonymmu do egzaminu.

8. W pracowni, w której odbywa się egzamin, jest dostępna
podstawowa dokumentacja oprogramowania dostarczona
z licencjami, z której może korzystać zdający.

9. W czasie drugiej części egzaminu maturalnego z informatyki
w sali egzaminacyjnej jest obecny przez cały czas
administrator (opiekun) pracowni, który nie wchodzi w
skład zespołu nadzorującego. Administrator (opiekun)
pracowni może być wychowawcą zdających, jeżeli jest
jedynym administratorem pracowni w tej szkole.



10. Zdający, niezwłocznie po zakończeniu pracy z arkuszem
w części drugiej egzaminu i nagraniu przez administratora
(opiekuna) pracowni płyty CD–R dokumentującej pracę
zdającego, ma obowiązek upewnić się o poprawności
nagrania na płycie CD–R katalogu (folderu) oznaczonego
swoim numerem PESEL (w przypadku braku numeru PESEL
– serią i numerem paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość) wraz ze wszystkimi plikami,
które przekazał do oceny. Folder powinien zawierać
wszystkie pliki z odpowiedziami wraz z komputerowymi
realizacjami rozwiązanych zadań. Fakt ten zdający
potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu
(załącznik 19b).



EGZAMIN	MATURALNY	Z	INFORMATYKI	W	CZĘŚCI	DRUGIEJ	

1. W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego
z informatyki przeprowadzanego w pracowni informatycznej
jest obecny administrator lub opiekun tej pracowni, który nie
wchodzi w skład zespołu nadzorującego.

2. Część druga egzaminu z informatyki rozpoczyna się od
czynności organizacyjnych.

3. Zdający zajmują miejsca w sali przy stanowiskach, które
uprzednio sprawdzili.

4. Przewodniczący zespołu nadzorującego, w obecności
przedstawiciela zdających, wnosi do sali materiały
egzaminacyjne.

5. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym
zabezpieczone arkusze egzaminacyjne do tej części
egzaminu.

6. W czasie drugiej części egzaminu:



a. każdy zdający otrzymuje arkusz egzaminacyjny i nośnik DANE
zawierający pliki do zadań tego arkusza egzaminacyjnego

b. zdający sam interpretuje treść otrzymanych zadań i nie może
zadawać pytań dotyczących ich rozumienia i interpretacji,
a członkowie zespołu nadzorującego oraz administrator
(opiekun pracowni) nie mogą odpowiadać zdającym na
ewentualne pytania dotyczące zadań ani sugerować interpretacji

c. zdający nie ma potrzeby sprawdzania poprawności danych
w plikach do zadań egzaminacyjnych; są one poprawne

d. obowiązkiem zdającego jest zapisywanie efektów swojej pracy
nie rzadziej niż co 10 minut w katalogu (folderze) o nazwie
zgodnej z jego numerem PESEL (a w przypadku braku numeru
PESEL – serią i numerem paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość), znajdującym się na pulpicie, oraz
na pendrivie, aby w przypadku awarii sprzętu możliwe było
kontynuowanie pracy na innym stanowisku.



7. Zdający zobowiązany jest dokumentować drugą część
egzaminu w następujący sposób:

a. wszystkie swoje pliki zdający przechowuje w katalogu
(folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL
(a w przypadku braku numeru PESEL – serią i numerem
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość); foldery o innych nazwach nie będą kopiowane do
sprawdzania

b. jeśli rozwiązanie zadania lub jego części przedstawia algorytm
lub program komputerowy, to zdający zapisuje go w tym
języku programowania, który wybrał przed egzaminem
(zarównow pierwszej, jak i w drugiej części egzaminu)

c. jeśli rozwiązaniem zadania lub jego części jest program
komputerowy, zdający zobowiązany jest umieścić w katalogu
(folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL
(a w przypadku braku numeru PESEL – serią i numerem
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość) wszystkie utworzone przez siebie pliki w wersji
źródłowej (nieskompilowanej).



d. pliki oddawane do oceny zdający nazywa dokładnie tak, jak
polecono w treściach zadań lub zapisuje pod nazwami
(wraz z rozszerzeniem zgodnym z zadeklarowanym
oprogramowaniem), jakie podaje w arkuszu egzaminacyjnym;
pliki o innych nazwach nie będą sprawdzane przez
egzaminatorów

e. przed upływem czasu przeznaczonego na drugą część egzaminu
zdający powinien zapisać w katalogu (folderze)
o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL (a w przypadku braku
numeru PESEL – serią i numerem paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość) ostateczną wersję
plików przeznaczonych do oceny, w tym pliki z komputerową
realizacją rozwiązań utworzone przez zdającego
w programach użytkowych bądź języku programowania.

8. W przypadku awarii komputera zdający natychmiast informuje
o tym zespół nadzorujący. Jeśli próba usunięcia awarii nie
powiedzie się w ciągu 5 minut, to zdający jest kierowany do
zapasowego stanowiska komputerowego w sali egzaminacyjnej
(wyposażonego w takie samo oprogramowanie).



W sytuacji opisanej wyżej zdający otrzymuje tyle
dodatkowego czasu, ile trwała przerwa w pracy (czas od
zgłoszenia awarii do momentu ponownego podjęcia pracy).



SYTUACJE SZCZEGÓLNE W TRAKCIE EGZAMINU 
MATURALNEGO

UWAGI	DODATKOWE	O	ORGANIZACJI	I	PRZEPROWADZANIU	
EGZAMINU	MATURALNEGO	DLA	ZDAJĄCYCH	

KORZYSTAJĄCYCH	Z	DOSTOSOWAŃ	
Członkowie zespołu nadzorującego egzamin maturalny dla
zdających uprawnionych do dostosowania warunków i form
egzaminu przed przystąpieniem do pracy zapoznają się ze
wskazanymi warunkami i formami przeprowadzania
egzaminu dla tych zdających i nadzorują go zgodnie z tymi
ustaleniami, a w szczególności:

a. przestrzegają dostosowanego czasu trwania części pisemnej
egzaminu z danego przedmiotu

b. w oddzielnej sali nauczyciel – wyznaczony przez
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – wspomaga
zdającego w czytaniu lub pisaniu (odręcznym lub przy
pomocy komputera), w przypadku zdających, dla których
taki sposób dostosowania został wskazany.



INSTRUKCJA	PRZEPROWADZANIA	EGZAMINU	
MATURALNEGO	DLA	ZDAJĄCYCH	KORZYSTAJĄCYCH	
Z	KOMPUTERA	PODCZAS	EGZAMINU	PISEMNEGO	

1. Prawo do korzystania z komputera, aby zapisywać
odpowiedzi podczas egzaminu maturalnego, ma zdający:

a. niepełnosprawny ruchowo, który posiada orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego
nauczania lub

b. posiadający takie zalecenie zawarte w opinii wydanej przez
poradnię lub

c. posiadający zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem takiego
dostosowania oraz jeśli jest/był wdrożony do pracy
z komputerem w procesie kształcenia.

2. Zdający może korzystać z komputera podczas pisemnego
egzaminu maturalnego wyłącznie w przypadku, gdy taki
sposób dostosowania został mu wskazany w pisemnej
informacji dotyczącej warunków lub formy przeprowadzania
egzaminu maturalnego przekazanej przez dyrektora szkoły,



w której przystępuje do egzaminu lub przez nauczyciela
upoważnionego przez dyrektora tej szkoły. Zdający może
wybrać przedmioty, które będzie zdawać z wykorzystaniem
komputera.

3. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający musi
mieć do swojej wyłącznej dyspozycji autonomiczny (lub
pracujący jako autonomiczny) komputer połączony
z drukarką oraz papier do drukarki (w przypadku dwóch lub
więcej zdających korzystających z odrębnych komputerów
w jednej sali możliwe jest podłączenie tych komputerów do
jednej drukarki). Komputer musi posiadać oprogramowanie
umożliwiające zdającemu pisanie tekstu w języku polskim
lub w języku mniejszości narodowej/etnicznej lub w języku
regionalnym, a w przypadku egzaminu z przedmiotów
ścisłych – równań i odpowiednich symboli matematycznych
(np. edytor równań w programie Word). Komputer
przygotowany dla osoby przystępującej do egzaminu
pisemnego z języka obcego musi mieć zainstalowane
oprogramowanie obsługujące układ klawiatury dla danego
języka.



4. Zdający niewidomy lub słabowidzący może korzystać ze
specjalistycznego oprogramowania i urządzeń
dostosowanych do jego dysfunkcji.

5. Osoba przygotowująca komputer dla zdającego powinna:
a. wyłączyć: dostęp do Internetu, automatyczne sprawdzanie

poprawności pisowni i gramatyki oraz słowniki językowe
znajdujące się w oprogramowaniu tego komputera

b. zaplanować sposób postępowania w przypadku awarii
sprzętu. Przyjęte rozwiązania zależą od wyposażenia
szkoły/pracowni komputerowej (np. drugi komputer,
wymienny dysk, nagrywarka płyt CD).

6. Arkusz egzaminacyjny powinien zostać zakodowany zgodnie
z wymogami: naklejką przygotowaną przez OKE, kodem
ucznia i numerem PESEL. Na pierwszej stronie arkusza
członek zespołu nadzorującego umieszcza adnotację
„Odpowiedzi zdającego znajdują się na wydruku
komputerowym” lub „Odpowiedzi zdającego znajdują
się w arkuszu i na wydruku komputerowym”.



7. Po zakończeniu pracy z każdym arkuszem zdający
przekazuje zespołowi nadzorującemu swoje odpowiedzi
w formie wydruku razem z arkuszem egzaminacyjnym.
Uwaga: wydruk powinien mieć standardowy wymiar
marginesów (2,5 cm z każdej strony), a każda jego strona
powinna być ponumerowana.

8. Na górze każdej kartki wydruku z odpowiedziami należy
napisać odręcznie dane zdającego, tzn. kod szkoły, kod ucznia
i numer PESEL, można również przykleić naklejkę
przygotowaną przez OKE. Na żadnych materiałach
egzaminacyjnych (na arkuszu, na wydruku) nie można
zamieszczać danych pozwalających na bezpośrednie
zidentyfikowanie zdającego (nazwiska lub imienia) lub
szkoły (nazwy lub adresu szkoły, pieczęci szkoły).

9. Odpowiedź zdającego musi być poprzedzona numerem
zadania zgodnym z numerem w arkuszu egzaminacyjnym.
W przypadku zadań zamkniętych, w tym w arkuszach
z języków obcych nowożytnych, wystarczy podać oznaczenie
wybranej odpowiedzi, np. 1. A, 2. B itd. lub 1.1. A, 1.2. B itd.



10. Na egzaminie z przedmiotów, w których zdający dokonuje
wyboru tematu, konieczne jest, aby poprzedził odpowiedź
zapisaniem numeru tematu, który wybrał.

11. Jeśli podczas rozwiązywania zadań konieczne będzie
wykonanie rysunków, zdający musi je wykonać odręcznie
w odpowiednim miejscu w otrzymanym arkuszu, a nie
techniką komputerową w tworzonym przez siebie pliku (jeśli
w egzaminie uczestniczy nauczyciel wspomagający
w pisaniu, wykonuje rysunek zgodnie z opisem kolejnych
czynności przekazywanym mu przez zdającego). W pliku
komputerowym należy zapisać numer zadania z adnotacją
„odpowiedź w arkuszu”.

12. Po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
i wydrukowaniu odpowiedzi utworzone przez zdającego
pliki muszą zostać usunięte z twardego dysku komputera,
w tym z kosza, oraz innych nośników danych. Podstawą
oceny pracy zdającego jest wydruk komputerowy
przekazany do okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz –
w przypadku stosownych adnotacji – zapisy w arkuszu
egzaminacyjnym.



13. Po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym zespół
nadzorujący umieszcza prawidłowo zakodowany arkusz
egzaminacyjny zdającego wraz z prawidłowo zakodowanymi
i opisanymi wydrukami w jednej kopercie, opisanej zgodnie
z instrukcją z adnotacją „praca pisana na komputerze”
i oddaje wraz z protokołem przebiegu egzaminu maturalnego
w danej sali przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.



UNIEWAŻNIENIE	EGZAMINU	MATURALNEGO	Z	DANEGO	
PRZEDMIOTU	PRZEZ	PRZEWODNICZĄCEGO	

ZESPOŁU	EGZAMINACYJNEGO	
1. W przypadku:
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez

absolwenta
b. wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali

egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo
materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych
w komunikacie o przyborach

c. zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu
egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym

– przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa
i unieważnia temu absolwentowi egzamin maturalny
z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej.
Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się
odpowiednio w (a) protokole indywidualnym części ustnej
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (załączniki 9a,
10a, 11a), (b) protokole zbiorczym części ustnej egzaminu
maturalnego (załącznik 12a),



(c) wykazie zdających część ustną z danego języka (załącznik
12b, 12c), (d) wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej
(załącznik 15.), np. protokole przebiegu części pisemnej
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali
egzaminacyjnej (załącznik 16.), (f) protokole zbiorczym
przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego
przedmiotu (załącznik 17.).

2. W sytuacjach, o których mowa w pkt. 1., postępuje się
w sposób następujący:

a. przewodniczący zespołu przedmiotowego (w części ustnej
egzaminu) lub przewodniczący zespołu nadzorującego
(w części pisemnej egzaminu), po konsultacji z pozostałymi
członkami zespołu, prosi do sali przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego

b. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zaznajamia się
z okolicznościami wystąpienia nieprawidłowości

c. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego podejmuje
decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu, i poleca
zdającemu opuszczenie sali egzaminacyjnej



d. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wypełnia
stosowny formularz (załącznik 18.)

e. informację o przerwaniu i unieważnieniu zdającemu części
ustnej egzaminu maturalnego i przyczynach unieważnienia
przewodniczący zespołu przedmiotowego zamieszcza
w protokole indywidualnym części ustnej egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu (załączniki 9a, 10a, 11a)

f. informację o przerwaniu pracy i unieważnieniu części
pisemnej egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego
odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu z danego
przedmiotu w danej sali (załącznik 16.) oraz w wykazie
zdających w danej sali egzaminacyjnej (załącznik 15.)

g. informację o przerwaniu i unieważnieniu zdającemu
egzaminu z danego przedmiotu w części ustnej lub w części
pisemnej przewodniczący zespołu egzaminacyjnego
odnotowuje w protokole zbiorczym odpowiednio części
ustnej egzaminu maturalnego (załącznik 12a) lub przebiegu
części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik 17.) oraz
w wykazie zdających część ustną z danego języka (załącznik
12b, 12c).



Do protokołu zbiorczego dołącza informację o przerwaniu
i unieważnieniu danego egzaminu (załącznik 18.),
a w przypadku egzaminu z danego przedmiotu w części
pisemnej, również unieważniony arkusz egzaminacyjny. Kopię
informacji pozostawia w dokumentacji szkoły.

3. Absolwent, któremu z jednego z powodów określonych w pkt. 1.
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin
maturalny:

a. z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub w części
pisemnej lub

b. z przedmiotu dodatkowego w części pisemnej i jeśli był to
jedyny przedmiot dodatkowy, do którego zdający przystąpił lub

c. ze wszystkich przedmiotów dodatkowych, do których
przystąpił,
nie zdał egzaminu maturalnego i nie może przystąpić w tym
samym roku do egzaminu maturalnego w terminie
poprawkowym

4. Unieważnienie egzaminu z jednego z przedmiotów, o których
mowa w pkt. 3., nie stanowi przeszkody w przystępowaniu do
egzaminów z pozostałych przedmiotów.



POSTĘPOWANIE	W	PRZYPADKU	STWIERDZENIA	BRAKU	
STRON	LUB	INNYCH	USTEREK	W	ARKUSZACH	

EGZAMINACYJNYCH	
1. W przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek

w arkuszach egzaminacyjnych przewodniczący zespołu
nadzorującego odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu
części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali
(załącznik 16.) i zgłasza przewodniczącemu zespołu
egzaminacyjnego konieczność wykorzystania arkuszy
rezerwowych. Informację o wykorzystaniu arkuszy
rezerwowych odnotowuje się w protokole zbiorczym
przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego
przedmiotu (załącznik 17.).

2. Jeżeli liczba arkuszy rezerwowych jest niewystarczająca do
przeprowadzenia danego egzaminu, przewodniczący zespołu
egzaminacyjnego powiadamia dyrektora właściwej okręgowej
komisji egzaminacyjnej, który podejmuje decyzję co do
dalszego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu w części
pisemnej. Zdający czekają na decyzję, nie opuszczając sali
egzaminacyjnej. Nie wykonuje się kserokopii arkuszy
egzaminacyjnych.



3. Decyzję dotyczącą dalszego przebiegu egzaminu dyrektor
właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej lub jego
przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą
elektroniczną przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.



POSTĘPOWANIE	W	PRZYPADKU	WYSTĄPIENIA	USTERKI	PŁYTY	
CD	PODCZAS	CZĘŚCI	PISEMNEJ	EGZAMINU	MATURALNEGO	

Z	JĘZYKA	OBCEGO	NOWOŻYTNEGO	

1. Teksty do poszczególnych zadań są nagrane na płycie CD
jako odrębne ścieżki:

2. Odtwarzacze CD automatycznie przechodzą do kolejnej
ścieżki; podział nagrania na poszczególne ścieżki ma jedynie
ułatwić przejście do odpowiedniego zadania w przypadku
wystąpienia usterki płyty CD.

arkusz na poziomie
podstawowym

arkusz na poziomie
rozszerzonym

arkusz na poziomie
dwujęzycznym

ścieżka 1. – wstęp oraz 
zadanie 1.
ścieżka 2. – zadanie 2.
ścieżka 3. – zadanie 3.

ścieżka 1. – wstęp oraz  
zadanie 1.
ścieżka 2. – zadanie 2.
ścieżka 3. – zadanie 3.

ścieżka 1. – wstęp oraz 
zadanie 1.
ścieżka 2. – zadanie 2.
ścieżka 3. – zadanie 3.



3. W przypadku wystąpienia usterki płyty CD (płyta nie
odtwarza się lub zacina się) i/lub odtwarzacza płyt CD
przewodniczący zespołu nadzorującego, w porozumieniu
z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego, przerywa
pracę z arkuszem egzaminacyjnym, poleca zdającym
zamknięcie arkuszy, a zespołowi nadzorującemu
dopilnowanie, aby zdający zastosowali się do polecenia oraz
podejmuje decyzję o wykorzystaniu płyty rezerwowej i/lub
rezerwowego odtwarzacza płyt CD.

4. Jeżeli usterka płyty CD wystąpiła od momentu włączenia
płyty do rozpoczęcia nagrania do zadania 1., po wymienieniu
płyty CD przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na
tablicy (planszy), w widocznym miejscu, nowy czas
rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem:

a. pełne 120 minut – w przypadku arkusza na poziomie
podstawowym (egzamin przeprowadzany w warunkach
i formie dostosowanej do dysfunkcji jest odpowiednio
przedłużony)

b. pełne 150 minut – w przypadku arkusza na poziomie
rozszerzonym (egzamin przeprowadzany w warunkach



i formie dostosowanej do dysfunkcji jest odpowiednio
przedłużony)

c. pełne 180 minut – w przypadku arkusza na poziomie
dwujęzycznym (egzamin przeprowadzany w warunkach
i formie dostosowanej do dysfunkcji odpowiednio
przedłużony)
Po zapisaniu czasu na tablicy (planszy) włącza płytę
rezerwową.

5. Jeżeli usterka płyty CD wystąpiła po rozpoczęciu nagrania do
zadania 1., przewodniczący zespołu nadzorującego:

a. zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas
rozpoczęcia przerwy związanej z wymianą płyty CD

b. wymienia płytę CD na rezerwową
c. zapisuje na tablicy, w widocznym miejscu, czas zakończenia

przerwy związanej z wymianą płyty CD oraz nowy czas
zakończenia pracy z arkuszem, wydłużając go odpowiednio
o czas przerwy związanej z wymianą płyty CD

d. przechodzi do ścieżki odpowiadającej numerowi zadania,
podczas którego wystąpiła usterka płyty CD (por. pkt. 1.),



i odtwarza nagranie.
6. W przypadku stwierdzenia, że płyta CD nie odpowiada

rodzajowi arkusza egzaminacyjnego przewodniczący zespołu
nadzorującego postępuje w sposób analogiczny do tego,
który opisano w pkt. 3.

7. Konieczność wymiany płyty CD należy każdorazowo
odnotować w protokole przebiegu części pisemnej egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu w danej sali (załącznik
16.), a także w protokole zbiorczym przebiegu części
pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
(załącznik 17.).



POSTĘPOWANIE	W	PRZYPADKU	ZAGROŻENIA	LUB	
NAGŁEGO	ZAKŁÓCENIA	PRZEBIEGU	CZĘŚCI	USTNEJ	LUB	

CZĘŚCI	PISEMNEJ	EGZAMINU	MATURALNEGO			

1. W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu
części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub
przerywa dany egzamin i powiadamia o tym dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej, a w razie potrzeby
odpowiednie służby (policję, straż pożarną itp.).

2. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej,
w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie dalszego
przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu
z danego przedmiotu.

3. Decyzję dotyczącą dalszego przebiegu danego egzaminu
dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej lub
jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub
pocztą elektroniczną przewodniczącemu szkolnego zespołu
egzaminacyjnego.

4. W sytuacji kiedy przebieg danego egzaminu w danej szkole



jest zagrożony ze względu na trudną sytuację pogodową lub
niespodziewane utrudnienia komunikacyjne w dniu
egzaminu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może
zawiesić część pisemną egzaminu, czekając na przybycie
wszystkich zdających. O zaistniałej sytuacji powiadamia
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zasady
określone w pkt. 2. i 3. obowiązują.

5. W przypadku gdy sytuacja, o której mowa w pkt. 4., dotyczy
części ustnej egzaminu maturalnego, przewodniczący
zespołu egzaminacyjnego uzgadnia ze zdającymi, którzy
mieli problemy z dotarciem na egzamin, dogodny dla nich
nowy termin egzaminu. O zaistniałej sytuacji powiadamia
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.



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.
Zdającemu, który zgłasza problemy zdrowotne, zaleca udanie się
do lekarza i informuje o możliwości ubiegania się
o przystąpienie 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 egzaminu, 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. Informację o zdarzeniu
odnotowuje się w protokole indywidualnym części ustnej
egzaminu (załącznik 9a, 10a, 11a). Przewodniczący zespołu
egzaminacyjnego informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej, który – w ciągu 7 dni –
podejmuje decyzję o:

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 (załącznik 6.).

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, którą dołącza do protokołu zbiorczego.
Informacje o zdarzeniu odnotowuje się w protokole
przebiegu części pisemnej egzaminu w sali egzaminacyjnej
(załącznik 16.) oraz w protokole zbiorczym przebiegu części
pisemnej egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 17.).
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej 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 (załącznik 6.).



OBSERWATORZY

1. Obserwatorami egzaminu maturalnego mogą być:
a. delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra

właściwego do spraw oświaty i wychowania
b. delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji

Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych
c. delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór

pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkoły wyższej,
placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, posiadający
upoważnienie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

2. Obserwatorzy nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu
maturalnego (nie są członkami zespołu nadzorującego).

3. Obserwator zgłasza się do wybranej lub wskazanej szkoły
z delegacją/upoważnieniem (załącznik 20a) i dokumentem
stwierdzającym tożsamość najpóźniej 30 minut przed
rozpoczęciem egzaminu maturalnego, który ma obserwować.



Po przybyciu do szkoły obserwator kontaktuje
się z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ma prawo nie
wyrazić zgody na przeprowadzenie obserwacji przez osobę,
która zgłosiła się do szkoły po wskazanym wyżej czasie.

4. Instrukcja dla obserwatora egzaminu maturalnego i Arkusz
obserwacji egzaminu maturalnego stanowią załączniki 20b
i 20c.

5. Obserwatorzy potwierdzają swoją obecność na egzaminie
podpisem w odpowiednich miejscach w protokole
indywidualnym części ustnej egzaminu maturalnego
(załączniki 9a, 10a, 11a) oraz w protokole przebiegu części
pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
w danej sali (załącznik 16).



ZADANIA ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO

ZADANIA	PRZEWODNICZĄCEGO	ZESPOŁU	PRZEDMIOTOWEGO				
1. Przewodniczący zespołu przedmiotowego (PZP) kieruje pracą

tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg części ustnej
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, w szczególności:
nadzoruje prawidłowe przygotowanie sali egzaminacyjnej do
egzaminu, przestrzega przepisów związanych
z zabezpieczeniem materiałów przed nieuprawnionym
ujawnieniem oraz zapewnia samodzielną pracę zdających.

2. 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.

3. PZP zapewnia przeprowadzenie egzaminu w formie
dostosowanej do potrzeb absolwenta, jeżeli absolwent
przystępuje do egzaminu w dostosowanej formie, oraz
odpowiada za dostosowanie warunków egzaminów zgodnie ze



wskazaniami przekazanymi przez przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego.

4. 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.

5. PZP jako egzaminator wpisany do ewidencji egzaminatorów
okręgowej komisji egzaminacyjnej w zakresie danego
przedmiotu maturalnego odpowiada za prawidłowe
ocenianie wypowiedzi zdającego, przyznawanie punktów
zgodnie z kryteriami oceniania.

6. PZP przekazuje zdającym informację o liczbie uzyskanych
punktów w miejscu i czasie określonym przez
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych.

7. PZP odpowiada za prawidłowe i kompletne wypełnienie
dokumentacji egzaminacyjnej.



8. PZP powiadamia przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego o:

a. stwierdzeniu niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez
zdającego

b. wniesieniu lub korzystaniu przez zdającego w sali
egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub
niedozwolonych materiałów i przyborów pomocniczych

c. zakłócaniu przez zdającego prawidłowego przebiegu części
ustnej egzaminu maturalnego.



ZADANIA	CZŁONKÓW	ZESPOŁU	PRZEDMIOTOWEGO				
1. Zadaniem członków zespołu przedmiotowego jest

prawidłowe ocenianie wypowiedzi zdającego, przyznawanie
punktów zgodnie z kryteriami oceniania.

2. Członek zespołu niebędący egzaminatorem wpisanym do
ewidencji okręgowej komisji egzaminacyjnej uczestniczy
w szkoleniu, które przeprowadza PZP.

3. Zespół przedmiotowy ma obowiązek zapewnić samodzielną
pracę zdających w czasie trwania części ustnej egzaminu
maturalnego.



ZADANIA	PRZEWODNICZĄCEGO	ZESPOŁU	NADZORUJĄCEGO
1. Przewodniczący zespołu nadzorującego (PZN) kieruje pracą

tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg egzaminu
maturalnego w danej sali egzaminacyjnej.

2. PZN ma obowiązek zapoznać się z zasadami organizowania
i przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz przestrzegać
tych zasad.

3. PZN w szczególności:
a. sprawdza stan techniczny urządzeń niezbędnych do

przeprowadzenia części pisemnej egzaminu maturalnego
z języka obcego nowożytnego oraz części drugiej egzaminu
z informatyki

b. odpowiada za przygotowanie sali egzaminacyjnej do
przeprowadzenia egzaminu z danego przedmiotu

c. przygotowuje plan sali egzaminacyjnej i informuje każdego
członka zespołu nadzorującego, który obszar sali został mu
wyznaczony do nadzorowania

d. odbiera od PZE informacje o zdających mających



zaświadczenia lekarskie o konieczności przyjmowania leków
lub zjedzenia posiłku w trakcie egzaminu
i przestrzega wykonania tych zaleceń

e. odbiera od PZE informacje o zdających uprawnionych do
dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego,
piszących egzamin w danej sali, i warunkach, jakie powinny
zostać im zapewnione, a przed egzaminem sprawdza, czy
warunki te zostały zapewnione

f. odbiera od PZE materiały egzaminacyjne, przenosi je do sali
egzaminacyjnej oraz zapewnia ich ochronę przed
nieuprawnionym ujawnieniem

g. przypomina zdającym oraz innym osobom uprawnionym do
obecności na sali egzaminacyjnej o zakazie wnoszenia
urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów
niewymienionych w komunikacie o przyborach

h. w przypadku zdających, którym – zgodnie z komunikatem
dyrektora CKE – przyznano prawo do dostosowania
warunków egzaminu polegające na zastosowaniu
szczegółowych zasad oceniania i/lub prawo do
nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę, zaznacza przyznane



tym zdającym uprawnienia, zamalowując odpowiednie pole
odpowiednio na zeszycie zadań egzaminacyjnych i/lub karcie
odpowiedzi

i. uzupełnia wykaz zdających w danej sali egzaminacyjnej oraz
protokół przebiegu części pisemnej egzaminu z danego
przedmiotu w danej sali

j. przekazuje PZE materiały egzaminacyjne oraz dokumentację
po zakończeniu części pisemnej egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu w danej sali.

4. PZN nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania
egzaminu maturalnego. W sytuacjach szczególnych, gdy musi
opuścić salę, swoje obowiązki powierza członkowi zespołu
nadzorującego. Fakt ten odnotowuje się w protokole
przebiegu części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu
w danej sali.

5. Jeżeli część pisemna egzaminu maturalnego z danego
przedmiotu jest przeprowadzana np. w domu absolwenta,
PZN ma obowiązek upewnić się przed egzaminem, że
warunki, wyposażenie i oprzyrządowanie są dostosowane do
potrzeb zdającego, który przystępuje do egzaminu
maturalnego.



6. PZN powiadamia przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego o:

a. stwierdzeniu niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez
zdającego

b. wniesieniu lub korzystaniu przez zdającego w sali
egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub
niedozwolonych materiałów i przyborów pomocniczych

c. zakłócaniu przez zdającego prawidłowego przebiegu części
pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający
pracę pozostałym zdającym.



ZADANIA	CZŁONKÓW	ZESPOŁU	NADZORUJĄCEGO				
1. Członkowie ZN zapoznają się z zadaniami zespołu, procedurą

przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego oraz
sposobem postępowania z materiałami egzaminacyjnymi
objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem.

2. Członkowie ZN współpracują z PZN, a w szczególności:
a. przygotowują odpowiednio salę do egzaminu
b. zapoznają się z planem sali egzaminacyjnej
c. odpowiadają za prawidłowy przebieg pracy zdających, w tym

w szczególności:
• odpowiadają za sprawdzenie i prawidłowe wpisanie przez

zdających kodów oraz numerów PESEL i umieszczenie
naklejek przygotowanych przez OKE w wyznaczonych
miejscach arkusza egzaminacyjnego

• odpowiadają za to, by zdający pracowali samodzielnie i nie
zakłócali pracy innym

• zgłaszają PZE przypadki nieprawidłowości w przebiegu
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali,
w tym niesamodzielności zdających.
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