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Przygotowano na podstawie dokumentu „Informacja o sposobie organizacji i 

przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 

2019/2020”  
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Podstawa prawna: 

1. ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 

1481), zwaną dalej „ustawą” 

2. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu  przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i 

egzaminu  maturalnego (Dz.U.     z 2016 r. poz. 2223, ze zm.), zwanym dalej 

„rozporządzeniem” 

3. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 

939, ze zm.) 

4. informatorami o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, 

opublikowanymi na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

5. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w 

sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania 

egzaminu  maturalnego w roku szkolnym 2019/2020, opublikowanym na stronie 

internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem o 

dostosowaniach” 

6. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w 

sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu 

gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku, opublikowanym na stronie 

internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (aktualizacja z 20 sierpnia br.), 

zwanym dalej „komunikatem o harmonogramie” 

7. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w 

sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na 

egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2020 

roku, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 

zwanym dalej „komunikatem o przyborach” 

8. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w 

sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków 

programowania w przypadku egzaminu  maturalnego  z  informatyki  w  2020  r.,   

zwanym  dalej  „komunikatem  o  egzaminie  z informatyki” 

9. wykazem olimpiad, o którym mowa w Komunikacie Ministra Edukacji Narodowej w 

sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub 

przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów 

tych olimpiad w pierwPZEj kolejności do szkół wymienionych    w art.  132  ustawy  

–  Prawo  oświatowe  oraz  art.  20d  ustawy  o  systemie  oświaty (aktualizacja z 5 

kwietnia 2019 r.), zwanym dalej „wykazem olimpiad”, dostępnym pod następującym 

adresem: https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/komunikat-

ministra-edukacji-narodowej- 1.pdf 

10. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843, ze zm.) 

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-%201.pdf
https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-%201.pdf
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I. Sposób organizacji 

1. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. 

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 4 marca 2020 r., 

powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę 

przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu. Wraz z powołaniem 

zespołu egzaminacyjnego przewodniczący tego zespołu może powołać jednocześnie 

zespoły przedmiotowe i zespoły nadzorujące. 

3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca odbywają szkolenie  w 

zakresie organizacji egzaminu maturalnego organizowane przez okręgową komisję 

egzaminacyjną w roku szkolnym 2019/2020 w terminach ustalonych i przekazanych 

do wiadomości przez OKE. 

4. W przypadku choroby przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub innych 

ważnych przyczyn uniemożliwiających jego udział w egzaminie maturalnym albo 

wynikających z konieczności zapewnienia właściwej organizacji tego egzaminu, 

przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego może być osoba wskazana przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Jeżeli z powodu choroby lub innych 

ważnych przyczyn przewodniczący zespołu egzaminacyjnego  i jego zastępca nie 

mogą pełnić swoich funkcji, osoba pełniąca tymczasowo obowiązki dyrektora szkoły  

niezwłocznie   powiadamia   o  tym  fakcie   dyrektora  okręgowej   komisji 

egzaminacyjnej 

i wskazuje  siebie  do  pełnienia  obowiązków  przewodniczącego  zespołu  

egzaminacyjnego  oraz niezwłocznie przesyła do dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej podpisane . 

5. Nauczyciele wchodzący w skład zespołu egzaminacyjnego podpisują oświadczenie w 

sprawie znajomości przepisów związanych z zabezpieczeniem materiałów 

egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych osobowych. 

6. Przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego  lub  jego  zastępca  –  nie  później  niż  

do   30 kwietnia 2020 r. – przeprowadzają szkolenie w zakresie organizacji egzaminu 

maturalnego dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład 

zespołów nadzorujących i zespołów przedmiotowych. 

7. Przy powołaniu zespołów przedmiotowych i zespołów nadzorujących jednocześnie z 

powołaniem zespołu egzaminacyjnego można również powołać zespół egzaminacyjny 

i zespoły przedmiotowe (do 4 marca 2020 r.), a następnie uzupełnić formularz w 

zakresie powołania zespołów nadzorujących (do 6 kwietnia 2020 r.). Osoba powołana 

w skład zespołu jest zobowiązana złożyć podpis potwierdzający powołanie z chwilą 

powzięcia wiadomości o powołaniu, a podpis potwierdzający odbycie szkolenia w 

zakresie organizacji egzaminu maturalnego – po odbyciu szkolenia, jednak nie później 

niż 30 kwietnia 2020 r. 
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POWOŁANIE ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH 

8. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 4 marca 2020 r.: 

a. spośród członków zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły przedmiotowe 

do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych 

przedmiotów oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów. 

b. opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej 

egzaminu maturalnego i przekazuje go niezwłocznie dyrektorowi okręgowej komisji 

egzaminacyjnej. 

9. Jeżeli przewodniczący zespołu przedmiotowego lub członek tego zespołu z powodu 

choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie 

maturalnym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego – nawet w dniu egzaminu z 

danego przedmiotu – powołuje w zastępstwie innego przewodniczącego zespołu 

przedmiotowego lub członka tego zespołu. Fakt ten powinien być odnotowany w 

formularzu powołania zespołów przedmiotowych. 

10. W skład zespołu przedmiotowego wchodzi: 

a. nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzana część ustna egzaminu 

maturalnego, wpisany do ewidencji egzaminatorów, jako przewodniczący 

b. drugi nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzana część ustna 

egzaminu maturalnego – jako członek. 

11. Co najmniej jeden nauczyciel wchodzący w skład zespołu przedmiotowego jest 

zatrudniony w innej szkole lub w placówce (ma innego pracodawcę). 

12. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład 

zespołu przedmiotowego w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której 

jest zatrudniony. 

13. W skład zespołu przedmiotowego nie może wchodzić nauczyciel przedmiotu, z 

którego jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego, który w roku 

szkolnym, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, prowadził zajęcia 

edukacyjne ze zdającym, oraz wychowawca. 

W przypadku części ustnej egzaminu z języka obcego nowożytnego w skład zespołu 

przedmiotowego  nie może wchodzić także nauczyciel, który w roku szkolnym, w 

którym jest przeprowadzany egzamin 

maturalny, prowadził ze zdającym zajęcia edukacyjne z języka obcego zawodowego. 

14. W skład zespołu przedmiotowego nie mogą wchodzić:  nauczyciele wspomagający 

oraz specjaliści  z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, ale mogą być oni obecni 

na sali egzaminacyjnej. 

 

POWOŁANIE ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH 

15. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 6 kwietnia 2020 r., 

spośród członków zespołu egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg 
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części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych 

oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów. 

16. Jeżeli przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu z powodu 

choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie 

maturalnym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego – nawet w dniu egzaminu z 

danego przedmiotu – powołuje w zastępstwie innego przewodniczącego zespołu 

nadzorującego lub członka tego zespołu. Fakt ten powinien być odnotowany w 

formularzu powołania zespołów nadzorujących. 

17. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 3 nauczycieli, z tym że co 

najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w: 

a) szkole, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny; nauczyciel ten pełni 

funkcję przewodniczącego zespołu 

b) innej szkole lub w placówce (ma innego pracodawcę). 

18. Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest nie więcej niż 5 zdających, w skład zespołu 

nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli. 

19. Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu 

nadzorującego zwiększa się o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 25 

zdających. 

20. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład 

zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której 

jest zatrudniony. 

21. W skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić nauczyciel posiadający 

uprawnienia do nauczania danego przedmiotu lub prowadzący zajęcia z przedmiotu, z 

którego jest przeprowadzana część pisemna egzaminu maturalnego, oraz wychowawca 

zdających. 

22. Jeżeli do części pisemnej egzaminu maturalnego z danego języka obcego 

nowożytnego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka 

regionalnego przystępuje absolwent, który korzysta z dostosowania warunków 

przeprowadzania egzaminu maturalnego polegającego na obecności   i    pomocy   

nauczyciela   wspomagającego,    o    którym    mowa    w    komunikacie  o 

dostosowaniach, w skład zespołu nadzorującego przebieg części pisemnej egzaminu 

maturalnego w danej sali egzaminacyjnej zamiast jednego z nauczycieli, o których 

mowa w pkt 17., może wchodzić nauczyciel danego języka będący nauczycielem 

wspomagającym. 

23. W przypadku powołania w skład zespołu egzaminacyjnego / zespołów nadzorujących 

osób, o których mowa w pkt 17., bezpośrednio przed egzaminem maturalnym, 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni przeprowadzić 

szkolenie dla tych osób najpóźniej w dniu przeprowadzania egzaminu z danego 

przedmiotu, przed przystąpieniem tych osób do pracy w zespole nadzorującym. 
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II. Szczegółowy harmonogram organizacji egzaminu maturalnego. 

TERMIN ZADANIE / 
DZIAŁANIE 

 
do 27 września 2019 r. 

zapoznanie uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego 
z informacją o egzaminie maturalnym oraz z komunikatami dyrektora CKE, w 

tym 

w szczególności z komunikatem w sprawie harmonogramu przeprowadzania 

egzaminu maturalnego w 2020 r. i komunikatem o dostosowaniach 

 
do 30 września 2019 r. 

przyjęcie   od   uczniów  lub   absolwentów   wstępnych  deklaracji   oraz  
dokumentów 
uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego  

 

do 27 grudnia 2019 r. 
ustalenie w uzgodnieniu z OKE zamówienia szkoły na arkusze egzaminacyjne 
dla 

uczniów lub absolwentów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną 

mózgowym porażeniem dziecięcym (oraz innych form arkuszy tzw. 

pozasystemowych) 

 
do 31 grudnia 2019 r. 

przyjęcie od absolwenta uzasadnionego wniosku o przystąpienie do egzaminu 

maturalnego w innej szkole, niż szkoła, którą ukończył wraz z deklaracją 

przystąpienia 

do egzaminu maturalnego i niezwłoczne przekazanie tych dokumentów do 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej  

 

do 7 lutego 2020 r. 
przyjęcie od uczniów i absolwentów deklaracji ostatecznych; przyjęcie 

brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form 
egzaminu maturalnego 
 

 

do 10 lutego 2020 r. 
ustalenie   sposobów   dostosowania    warunków   i    form    egzaminu   dla    

uczniów i absolwentów uprawnionych do dostosowań oraz poinformowanie ich 

o nich na piśmie 
( 

do 13 lutego 2020 r. 
przyjęcie oświadczeń uczniów i absolwentów o korzystaniu albo niekorzystaniu 
z przyznanych dostosowań  

 

 

do 17 lutego 2020 r. 

przekazanie do OKE w formie elektronicznej wykazu uczniów i absolwentów 
przystępujących do egzaminu maturalnego  

złożenie zapotrzebowania na arkusze egzaminacyjne dla nauczycieli 
wspomagających 
zdających w czytaniu lub pisaniu  

przesłanie do OKE zapotrzebowania na przesłanie na płycie CD zadań 

egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z 

języków mniejszości 
narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego  

 

do 20 lutego 2020 r. 
poinformowanie OKE o braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego 
do 

przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języka obcego nowożytnego lub 
braku możliwości powołania zespołu nadzorującego  

marzec/kwiecień – 

w terminie 

wyznaczonym przez 

OKE 

odbycie przez PZE lub zastępcę PZE szkolenia w zakresie organizacji egzaminu 

maturalnego organizowanego przez OKE  

 

 

 

 

 
 

do 4 marca 2020 r. 

przekazanie do dyrektora OKE wniosku o przeprowadzenie egzaminu 
maturalnego 
danego absolwenta w innym miejscu niż szkoła, w szczególnych przypadkach 

wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności absolwenta  

 powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy 

przewodniczącego tego zespołu  

 zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół, których  nauczyciele  

wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego 

 zebranie  oświadczeń  członków  zespołu  o  znajomości  przepisów  

związanych   z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych  
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powołanie zespołów przedmiotowych do przeprowadzenia części ustnej 
egzaminu oraz 
wyznaczenie ich przewodniczących  

opracowanie i ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzania części 

ustnej egzaminu maturalnego oraz niezwłoczne przekazanie go dyrektorowi 
okręgowej komisji 
egzaminacyjnej  

 
 

do 10 marca 2020 r. 

przyjęcie z OKE informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku absolwenta o 
zdawanie 
egzaminu w innej szkole  

ustalenie i przekazanie informacji o sposobie dostosowania warunków i formy 

egzaminu maturalnego absolwentowi z innej szkoły, skierowanemu na egzamin 

przez dyrektora 
OKE  

 

do 13 marca 2020 r. 
przyjęcie oświadczeń absolwentów z innych szkół, skierowanych na egzamin 
przez 

dyrektora OKE, o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań  

do 6 kwietnia 2020 r. 
powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich przewodniczących  
 

 

do 20 kwietnia 2020 r. 
przyjęcie od uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady 
przedmiotowej, wniosku o wprowadzenie zmian w deklaracji oraz niezwłoczne 

poinformowanie OKE o tej zmianie  

 

do 30 kwietnia 2020 r. 
przyjęcie zestawów egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu z języków 
obcych 

nowożytnych przekazanych  przez  OKE,  sprawdzenie  ich  kompletności   

 

do 30 kwietnia 2020 r. 
przeszkolenie członków zespołu egzaminacyjnego w zakresie organizacji 
egzaminu 

maturalnego oraz zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia  

4–21 maja 2020 r. przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie głównym 

4–22 maja 2020 r. 
(z wyjątkiem 10 i 17 maja) 

przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z języków obcych 

nowożytnych 

7–22 maja 2020 r. 
(z wyjątkiem 10 i 17 maja) 

przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, 
języków 
mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego 

1–19 czerwca 2020 r. przeprowadzenie egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym w części 
pisemnej 

 

1–6 czerwca 2020 r. 

przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, 
języków 

mniejszości narodowych, języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego 

i języka kaszubskiego w terminie dodatkowym 

3 lipca 2020 r. 
ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego; przyjęcie z OKE świadectw 
dojrzałości, 
aneksów i zaświadczeń i przekazanie ich absolwentom 

do 10 lipca 2020 r. 
zebranie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do 
egzaminu 
w terminie poprawkowym  

do 14 lipca 2020 r. 
przekazanie do OKE w formie elektronicznej oświadczeń absolwentów o 
zamiarze 
przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym  

do 14 sierpnia 2020 r. 
ogłoszenie na stronie OKE informacji o miejscu przeprowadzania egzaminu 
maturalnego 
w terminie poprawkowym  

25 sierpnia 2020 r. przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie 
poprawkowym 

24–25 sierpnia 2020 r. przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym 

11 września 2020 r. 
przyjęcie świadectw dojrzałości i informacji o wynikach egzaminu maturalnego 
po sesji 
poprawkowej oraz przekazanie ich absolwentom 
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III. Zasady obiegu informacji 

1. Dyrektor szkoły przekazuje na bieżąco wszelkie informacje dotyczące egzaminu 

maturalnego nauczycielom, a za ich pośrednictwem uczniom i rodzicom. 

2. Informacje te są ponadto udostępniane przez wywieszenie ich w gablocie obok 

sekretariatu szkoły. 

3. Każdy rodzic i uczeń może bezpośrednio zasięgać informacji u przewodniczącego 

zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępcy oraz każdego nauczyciela. 

4. Dyrektor szkoły organizuje we wrześniu zebrania rodziców klas maturalnych, na 

których przedstawia zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz 

przewidywanego terminu. Niezwłocznie po ogłoszeniu przez CKE harmonogramu 

części pisemnej egzaminu maturalnego podaje go do wiadomości uczniów i rodziców 

— cztery miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu Najpóźniej na dwa 

miesiące przed rozpoczęciem egzaminu pisemnego ogłasza harmonogram egzaminów 

ustnych. 

5. Uczniowie mają stały dostęp do Internetu i w każdej chwili mogą zapoznać się z 

przepisami i komunikatami CKE i OKE dotyczącymi egzaminów maturalnych. 

6. Dyrektor szkoły zakupuje i gromadzi materiały pomocne przy przygotowaniu do 

egzaminu (np. do ćwiczeń), które dostępne są w szkolnej bibliotece. Zabezpiecza 

materiały pomocnicze, z których uczniowie mogą korzystać w czasie egzaminu 

maturalnego (np. słowniki, tablice matematyczne, itp.). Materiały pomocne 

bibliotekarz szkoły przekazuje do dnia 30 kwietnia 2020 r. starszej woźnej 

7. Przekazuje uczniom listę materiałów pomocniczych, z których mogą korzystać 

podczas egzaminu maturalnego, ogłoszoną przez CKE (lista zostanie wywieszona w 

gablocie, najpóźniej dwa miesiące przed rozpoczęciem pisemnych egzaminów 

maturalnych). 

8. Tryb zgłaszania wniosków 

a) wniosek dotyczący zwolnienia z egzaminu na podstawie zaświadczenia 

laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej należy przedłożyć w 

sekretariacie uczniowskim najpóźniej na dzień przed egzaminem z danego 

przedmiotu. 

b) wniosek o dostosowanie warunków i formy egzaminu do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych należy wraz z odpowiednim 

zaświadczeniem (opinia/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia) należy przedłożyć psychologa 

szkolnego nie później niż do 30 września bieżącego roku szkolnego. Po tym 

terminie, w szczególnych przypadkach losowych, taki wniosek wraz z 

zaświadczeniem lekarskim należy dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego. 

c) uczeń, któremu przysługuje prawo (nie zdał tylko jednego obowiązkowego 

egzaminu) do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym składa do 

sekretariatu uczniowskiego (w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników) 

pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z 

danego przedmiotu w terminie poprawkowym. 

9. Zmiany w deklaracji. 
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a) w razie wykrycia błędu w danych osobowych na złożonej deklaracji wstępnej 

uczeń niezwłocznie zgłasza się do dyrektora szkoły w celu ustalenia sposobu i 

terminu poprawy. 

b) zmiany dotyczące deklarowanych przedmiotów uczeń może dokonywać w 

terminie 7 lutego 2020 r. w sekretariacie szkoły. 

c) deklaracja, która nie została zmieniona do 7 lutego, z dniem 8 lutego staje się 

deklaracją ostateczną, w której nie ma możliwości nanoszenia zmian. 

10. Absolwent, który przystępuje do egzaminu w sesji poprawkowej sprawdza termin i 

miejsce egzaminu na tablicy komunikatów lub w sekretariacie uczniowskim, oraz 

stawia się na egzamin pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. 

 

IV. Zasady postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi 

1. Niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi są zbiory zestawów zadań do części ustnej 

egzaminu maturalnego oraz przesyłki zawierające pakiety z arkuszami 

egzaminacyjnymi do części pisemnej. 

2. PZE lub osoba przez niego upoważniona odbiera i wspólnie z zastępcą PZE sprawdza 

nienaruszenie przesyłek zawierających pakiety z materiałami egzaminacyjnymi. W 

przypadku niezgodności niezwłocznie zawiadamia w ustalony sposób dystrybutora, a 

także zgłasza ten fakt do dyrektora OKE. 

3. PZE przechowuje arkusze egzaminacyjne i wszelkie niejawne materiały 

egzaminacyjne w sejfie i zabezpiecza przed ich ujawnieniem (do sejfu ma dostęp 

przewodniczący PZE oraz jego zastępca). Niejawne materiały egzaminacyjne 

przechowywane są do dnia przeprowadzenia odpowiedniej części. 

4. PZE sprawdza w każdym dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem, czy pakiety 

zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a w przypadku ich 

naruszenia niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE. 

5. Otwiera w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących i przedstawicieli 

zdających pakiety z materiałami egzaminacyjnymi. Przekazuje przewodniczącym ZN 

(w obecności przedstawiciela zdających) odpowiednią liczbę arkuszy do danej sali 

bezpośrednio przed każdą częścią egzaminu. 

6. PZE odbiera od członków przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego i innych osób 

biorących udział w egzaminie maturalnym pisemne oświadczenia o przestrzeganiu 

ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed 

nieuprawnionym ujawnieniem. Podpisane przez członków PZE oświadczenia 

przechowuje w dokumentacji egzaminacyjnej. 

7. Każdy z członków PZE, pod rygorem odpowiedzialności prawnej, ma obowiązek 

przestrzegać zasady zachowania tajemnicy dotyczącej niejawnych materiałów 

egzaminacyjnych. 

8. Do czasu rozdania arkuszy wszystkim zdającym nikt nie może mieć wglądu do ich 

treści. 

9. Członkowie ZN wymieniają w razie potrzeby wadliwe arkusze egzaminacyjne na 

kompletne. Czynność ta jest protokołowana i potwierdzana podpisem przez 

absolwenta, któremu wymieniono arkusze egzaminacyjne. 
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10. Po zakończeniu egzaminu wyznaczeni członkowie ZN zbierają arkusze egzaminacyjne 

odłożone przez zdającego na brzeg stolika. 

11. Przewodniczący ZN porządkuje, kompletuje, pakuje i zabezpiecza materiały 

egzaminacyjne, listy zdających, protokoły odbioru prac i zestawy według zaleceń 

OKE oraz niezwłocznie dostarcza je wraz z wypełnionymi i podpisanymi protokołami 

z egzaminu przewodniczącemu PZE po zakończeniu każdej części egzaminu. 

12. Zabezpiecza otrzymane z OKE materiały do części ustnej egzaminu z języków obcych 

nowożytnych przed nieuprawnionym ujawnieniem zarówno przed, jaki po egzaminie. 

13. Nie później niż na dzień przed egzaminem przewodniczący zespołu egzaminacyjnego 

umożliwia członkom zespołów przedmiotowych zapoznanie z zasadami 

egzaminacyjnymi w sposób zapewniający ochronę materiałów  

14. Przewodniczący PZE po zakończeniu egzaminu przekazuje zapakowane arkusze, 

arkusze niewykorzystane do punktu odbioru prac lub kurierowi. 

15. W razie wystąpienia sytuacji szczególnej, nieuwzględnionej w przepisach prawa, 

przewodniczący PZE lub ZN niezwłocznie przekazuje niezbędne informacje 

przewodniczącemu PZE i postępuje zgodnie z podjętymi przez niego decyzjami. 

16. Jeżeli przewodniczący PZE, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie 

może pełnić swoich obowiązków, wszystkie jego zadania przejmuje jego zastępca. 

V. Przygotowanie i organizacja części pisemnej egzaminu 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zleca przygotowanie sal egzaminacyjnych  

z uwzględnieniem następujących warunków: 

 nie można przeprowadzać w jednej sali egzaminacyjnej egzaminu z języka obcego 

nowożytnego: na poziomie podstawowym w „starej” i „nowej” formule, na poziomie 

rozszerzonym w „starej” i „nowej” formule, na poziomie rozszerzonym  

i dwujęzycznym 

 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 

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. 

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: 
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 upewnić się, że odtwarzacze nie są skonfigurowane na odtwarzanie ścieżek nagrań w 

trybie losowym (random) lub na wielokrotne powtarzanie jednej ścieżki bądź 

sekwencji ścieżek 

 przeprowadzić próbę odsłuchu przykładowego nagrania tekstu (wykorzystując do tego 

płyty z poprzednich sesji egzaminacyjnych). Proponuje się, aby tę próbę 

przeprowadzić z udziałem uczniów 

1. Zadania przewodniczącego zespołu nadzorującego. 

a) Odpowiada za właściwe przygotowanie sali oraz innych materiałów potrzebnych do 

przeprowadzenia egzaminu. 

b) W trakcie szkolenia w miesiącu kwietniu PZE przekazuje przewodniczącym ZN 

szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania i wystroju sal, w których będzie się 

odbywał egzamin, oraz informacje o sposobie udostępniania zdającym pomocy 

dydaktycznych przewidzianych przez dyrektora CKE do wykorzystania na 

egzaminach z poszczególnych przedmiotów. 

c) Odbiera od przewodniczącego informacje o zdających z dysfunkcjami i warunkach, 

jakie powinny być im zapewnione, a przed egzaminem sprawdza, czy warunki te 

zostały spełnione. 

d)  W dniu egzaminu odbiera od PZE: listy zdających — protokoły przebiegu egzaminu, 

paski kodowe, materiały egzaminacyjne (w obecności przedstawiciela zdających) 

e)  Zaleca jednemu z członków sprawdzenie dowodów tożsamości i świadectw 

ukończenia szkoły (uczniów z innej szkoły). 

f) Rozdaje zdającym (wraz z innymi członkami zespołu) arkusze egzaminacyjne. 

Nadzoruje prawidłowe kodowanie arkuszy. 

g) Wymienia arkusze wadliwe i odnotowuje ten fakt w protokole, co zdający potwierdza 

podpisem. 

h) Zapisuje w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu. 

i) Zezwala zdającemu, w uzasadnionej sytuacji, opuszczenie sali (w obecności jednego z 

członków) i zapisuje czas wyjścia w protokole. 

j) Rozmieszcza członków ZN w sali egzaminacyjnej, zapewniając możliwość 

nadzorowania wszystkich zdających. 

k) Interweniuje w przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy i powiadamia PZE 

l) Nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu, a w sytuacjach 

szczególnych nakazuje jednemu z członków powiadomienie Dyrektora szkoły. 

m) Odbiera od zdających prace i wyznacza członka ZN, który kieruje sprawnym 

odbiorem prac. 

n) Porządkuje, kompletuje i zabezpiecza materiały egzaminacyjne. 

o) Odpowiada za prowadzenie dokumentacji egzaminu (lista zdających, protokół 

przebiegu części pisemnej egzaminu: dba, aby protokół został podpisany przez 

wszystkich członków). 

p) Przekazuje przewodniczącemu sprawdzone, skompletowane, uporządkowane  

i spakowane, zgodnie ze szczegółową instrukcją OKE, arkusze egzaminacyjne  

i dokumentację egzaminacyjną. 

2. Przygotowanie i organizacja egzaminu. 
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a) Na dwa miesiące przed terminem egzaminu pisemnego (do 4 marca 2020 r.) 

przewodniczący SZE powołuje członków ZN oraz odbiera od nich oświadczenia o 

przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed 

ujawnieniem. 

b) Po ogłoszeniu komunikatu dyrektora CKE dotyczącego pomocy dydaktycznych, z 

jakich mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu z poszczególnych 

przedmiotów, PZE szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu członków ZN 

ze swojej szkoły. Członkowie ZN zapoznają się z „Wewnątrzszkolną instrukcją 

przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 w 

ZSP nr 1 w Gnieźnie”. Przewodniczący SZE odbiera od członków ZN oświadczenia o 

przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed 

nieuprawnionym ujawnieniem. 

c) Przewodniczący ZN jest odpowiedzialny za przygotowanie sali, w której odbywa się 

egzamin (u stawienie stołów, zgromadzenie pomocy, z których mogą korzystać 

zdający w czasie egzaminu, przygotowanie sprzętu do odtwarzania płyt z języka 

obcego nowożytnego, umieszczenie w sali zegara i tablicy, na której zapisany zostanie 

czas trwania egzaminu). 

d) W sali, w której do egzaminu przystępuje trzech lub więcej zdających, 

przewodniczący ZN przygotowuje plan sali egzaminacyjnej, uwzględniając 

rozmieszczenie zdających, członków ZN oraz obserwatorów. Plan sali egzaminacyjnej 

powinien przedstawiać: 

 ustawienie stolików w sali egzaminacyjnej, 

 rozmieszczenie członków ZN oraz obserwatorów, 

 podział sali na sektory (grupy zdających pod bezpośrednim nadzorem poszczególnych 

członków ZN), 

 ustawienie sprzętu audiowizualnego (jeżeli jest wykorzystywany do przeprowadzania 

egzaminu). 

Przewodniczący ZN odpowiada za zgodne z planem sali egzaminacyjnej rozmieszczenie 

członków ZN w tej sali, przypomina o ich odpowiedzialności za samodzielną pracę zdających 

i za poprawność kodowania arkuszy na obszarze sali objętym ich nadzorem. 

e) Absolwenci powinni stawić się na egzamin najpóźniej 60 minut wcześniej, posiadać 

dokument stwierdzający ich tożsamość. Absolwenci z innych szkół mają obowiązek 

przedstawić ponadto świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. 

f) Przewodniczący ZN sprawdza listę obecności (po uprzednim sprawdzeniu dowodów 

tożsamości), a przystępujący do egzaminu potwierdzają swoją obecność podpisem na 

liście zdających, i nadzoruje rozmieszczenie zdających w sali. 

g) Zdający zajmują miejsca oznaczone numerem, który wylosowali, wchodząc do sali. 

h) Dyrektor szkoły w obecności przewodniczącego ZN i przedstawicieli zdających 

otwiera pakiet z arkuszami egzaminacyjnymi, przekazuje arkusze członkom ZN w 

danej sali , którzy wręczają je zdającym. 

i) Na polecenie przewodniczącego ZN uczniowie sprawdzają, czy arkusz jest kompletny, 

a braki natychmiast zgłaszają. Przewodniczący ZN wymienia wadliwy arkusz i fakt 

ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu. 
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j) Zdający wypełniający arkusze egzaminacyjne posługują się wyłącznie czarnym 

długopisem lub piórem z czarnym atramentem. 

k) Zdający czytelnie i w miejscach do tego przeznaczonych koduje swój arkusz 

egzaminacyjny. Członkowie ZN sprawdzają prawidłowość kodowania prac. 

l) Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu na tablicy godziny 

rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

m) Absolwenci mają obowiązek punktualnie, o wyznaczonej godzinie stawić się na każdy 

egzamin. Osoby zgłaszające się po rozpoczęciu egzaminu nie zostaną wpuszczone do 

sali egzaminacyjnej. 

n) Przewodniczący nie ma prawa dopuścić do pisania egzaminu absolwenta, którego nie 

ma na liście (w żadnym wypadku nie wolno mu wpisać nikogo na listę), a zaistniałą 

sytuację zgłosić dyrektorowi szkoły — przewodniczącemu SZE. 

o) Podczas egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. W przypadku 

konieczności wyjścia z sali, zdający pozostawia zamknięty arkusz na stoliku, a jego 

wyjście zostaje odnotowane w protokole przebiegu egzaminu. 

p) W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócenia przez 

niego przebiegu egzaminu, przewodniczący ZN powiadamia przewodniczącego SZE 

(dyrektora szkoły), który przerywa egzamin zdającego, unieważnia jego pracę i 

nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. Fakt ten odnotowuje w protokole 

przebiegu egzaminu. 

q) Przewodniczący ZN w sytuacjach szczególnych (przerwanie egzaminu, awarie, itp.) 

bezzwłocznie powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałych nieprawidłowościach. Nie 

opuszcza sali, a na jego polecenie jeden z członków ZN informuje dyrektora o 

zaistniałej sytuacji. 

r) Przewodniczący ZN nadzoruje odbiór arkuszy egzaminacyjnych od uczniów, 

odnotowuje godzinę zakończenia pracy, wypełnia protokół przebiegu egzaminu, 

przekazuje przewodniczącemu SZE (po sprawdzeniu kodowania prac zdających) 

uporządkowane i spakowane w bezpieczne koperty arkusze egzaminacyjne, zgodnie z 

instrukcją OKE. 

s) Przewodniczący ZN odbiera od uczniów po zakończeniu egzaminu indywidualne kody 

kreskowe i przekazuje je Dyrektorowi szkoły. 

VI. Harmonogram przeprowadzania części pisemnej egzaminu maturalnego 

Część pisemna egzaminu maturalnego 

Maj Godzina 9:00 Godzina 
14:00 

4 poniedziałek język polski – pp*
 język polski – pr * 

5 wtorek matematyka – pp 
język łaciński i kultura antyczna – pp 
język łaciński i kultura antyczna – pr 

6 środa język angielski – pp 
język angielski – pr 
język angielski – dj*

 

7 czwartek matematyka – pr 
filozofia – pp 
filozofia – pr 

8 piątek 
biologia – pp 
biologia – pr 

wiedza o społeczeństwie – pp 
wiedza o społeczeństwie – pr 

9, 10 – sobota, niedziela 
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11 poniedziałek 
chemia – pp 
chemia – pr 

informatyka – pp 
informatyka – pr 

12 wtorek język niemiecki – pp 
język niemiecki – pr 
język niemiecki – dj 

13 środa 
geografia 

– pp 

geografia 

– pr 

historia sztuki 

– pp historia 

sztuki – pr 

14 czwartek język rosyjski – pp 
język rosyjski – pr 
język rosyjski – dj 

15 piątek język francuski – pp 
język francuski – pr 
język francuski – dj 

16, 17 – sobota, niedziela 

18 poniedziałek 
fizyka i astronomia – pp 
fizyka i astronomia / fizyka – pr 

historia – pp 
historia – pr 

19 wtorek język hiszpański – pp 
język hiszpański – pr 
język hiszpański – dj 

 

20 

 

środa 

język włoski – pp 

język łemkowski 

– pp język 

łemkowski – pr 

język włoski 

– pr język 

włoski – dj 

 

 

 

 

 
21 

 

 

 

 

 
czwartek 

 

języki mniejszości narodowych 

– pp język kaszubski – pp 

język kaszubski – pr 

języki mniejszości narodowych 

– pr wiedza o tańcu – pp 

wiedza o tańcu 

– pr historia 

muzyki – pp 

historia muzyki 

– pr 

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych 
(pp)**

 

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych 
(pr)**

 

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych 
(pr)**

 

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych 
(pr)**

 

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych 
(pr)**

 

godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów 
dwujęzycznych (pr)**

 

 

 

VI. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części ustnej. 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 4 marca 2020 r., opracowuje i 

ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego zgodnie 

z instrukcją OKE i przekazuje go niezwłocznie dyrektorowi okręgowej komisji 

egzaminacyjnej. Ustalając harmonogram, uwzględnia także czas potrzebny na ustalenie liczby 

punktów przyznawanych zdającym, a także czas potrzebny na poinformowanie zdających o 

liczbie przyznanych im punktów. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wskazuje 

nauczyciela języka polskiego oraz języków obcych, będącego egzaminatorem wpisanym do 

ewidencji egzaminatorów OKE, który przeprowadza szkolenie z zakresu organizacji 

egzaminu dla wszystkich nauczycieli języka polskiego oraz języków obcych z danej szkoły 

powołanych do zespołów przedmiotowych. Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli 

do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. Szkolenie 

obejmuje zasady przeprowadzania egzaminu oraz stosowania kryteriów oceniania. Każdy 
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zespół przedmiotowy może w danym dniu przeprowadzić egzamin dla nie więcej niż 20 osób. 

Szczegółowy harmonogram egzaminu zawiera listę zdających wraz z godziną ich egzaminu, 

liczbę przerw i czas ich trwania. Każdego dnia egzamin może rozpocząć się nie wcześniej niż 

o godzinie 9:00 i nie później niż ok. godziny 18:00. Szczegółowy harmonogram ustala PZE. 

Po przeprowadzeniu egzaminu dla grupy 5 zdających, zespół przedmiotowy ustala liczbę 

punktów przyznanych każdemu zdającemu oraz przekazuje tę informację zdającym. 

Ogłoszenie liczby punktów przyznanych zdającym może się odbyć publicznie pod warunkiem 

uzyskania zgody wszystkich zdających w danej grupie. Przed przekazaniem zdającym liczby 

uzyskanych punktów należy zapytać, kto nie wyraża zgody na publiczne odczytanie 

punktacji. 

1. Zadania przewodniczącego zespołu egzaminującego. 

a) Organizuje spotkania członków zespołu egzaminacyjnego i (pod nadzorem PZE) 

zapoznaje ich z materiałami dotyczącymi wyznaczonego egzaminu (z języka 

polskiego lub języka obcego nowożytnego). 

b) Umożliwia członkom przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego wgląd w zestawy 

zadań i kryteria oceniania na część ustną egzaminu z języka polskiego oraz języka 

obcego nowożytnego. 

c) Pobiera w dniu egzaminu od przewodniczącego PZE: listy zdających w danym dniu, 

druki protokołów, zestawy pytań. 

d) Sprawdza tożsamość zdających, a w przypadku zdających skierowanych na egzamin z 

innej szkoły również świadectwo ukończenia szkoły. 

e) Kontroluje czas trwania egzaminu poszczególnych zdających. 

f) Ustala wyniki egzaminu, nadzoruje prawidłowe stosowanie kryteriów oceniania. 

Ogłasza wyniki części ustnej bezpośrednio po zakończeniu egzaminu w danym dniu. 

g) Prowadzi dokumentację, wypełnia indywidualne protokoły zdających, przekazuje ją 

PZE. Po zakończonym egzaminie z języka obcego nowożytnego przekazuje 

uporządkowane zestawy zadań egzaminacyjnych. 

2. Przygotowanie i organizacja egzaminu. 

a) PZE szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu członków przedmiotowego 

zespołu egzaminacyjnego ze swojej szkoły oraz nauczycieli delegowanych do 

przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w innych szkołach. nauczycieli spoza 

szkoły zapoznaje z „Wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji 

egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020”. PZE odbiera od członków 

przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w 

sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym 

ujawnieniem. 

b) Na jeden dzień przed rozpoczęciem egzaminów ustnych z języka obcego nowożytnego 

PZE udostępnia do wglądu nauczycielom, wchodzącym w skład właściwego 

przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego, zestawy zadań i kryteria oceniania z 

danego języka. 

c) Zdający przystępują do egzaminu w kolejności ustalonej w szczegółowym terminarzu 

części ustnej egzaminu. Zdający obowiązani są stawić się na egzamin w takim czasie, 

aby przebiegał on bez zbędnych przerw. 
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d) W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego w sali egzaminacyjnej mogą 

przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby 

wchodzące w skład zespołu przedmiotowego i obserwatorzy. 

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

egzaminacyjnej może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do 

egzaminu. 

f) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu : 

 pobiera od PZE listę zdających w danym dniu, druki protokołów części ustnej 

egzaminu i zestawy zadań potrzebne do przeprowadzenia egzaminu, 

 sprawdza tożsamość zdających, 

 wspólnie z członkiem przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego przeprowadza 

rozmowę ze zdającym, 

 kontroluje czas trwania egzaminu poszczególnych zdających, 

 bierze udział w ustalaniu wyniku egzaminu, 

 ogłasza zdającym wyniki części ustnej egzaminu bezpośrednio po zakończeniu 

egzaminu przez pięciu zdających. 

g) Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny ustala wynik egzaminu dla każdego zdającego 

na poziomie podstawowym bezpośrednio po jego wyjściu z sali egzaminacyjnej. 

h) Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny ustala liczbę punktów każdego zdającego i 

wypełnia protokół indywidualny części ustnej egzaminu. Wypełnione protokoły 

egzaminu podpisują wszyscy członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego, 

obserwatorzy i eksperci. 

i) Po przeprowadzeniu egzaminu dla grupy 5 zdających, przedmiotowy zespół 

egzaminacyjny ustala liczbę punktów przyznanych każdemu zdającemu oraz 

przekazuje tę informację zdającym. 

j) Po zakończonym egzaminie ustnym i ogłoszeniu jego wyników przewodniczący 

przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego przekazuje PZE uporządkowane zestawy, 

podpisane protokoły indywidualne i zbiorcze. 

 

VII. Harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego 

Przedmiot Data 

język polski 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15 maja 2020 r. 

język angielski 11, 12, 13 maja 2020 r. 

język niemiecki 06 maja 2020r. 

 

VIII. Instrukcja przeprowadzania egzaminu maturalnego z języka polskiego w 

części ustnej. 

W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego w sali egzaminacyjnej mogą 

przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby 

wchodzące w skład zespołu przedmiotowego i obserwatorzy. W czasie trwania części 

ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sali egzaminacyjnej może przebywać 

jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu. W sali egzaminacyjnej mogą 

przebywać także nauczyciele wspomagający oraz specjaliści z zakresu danego rodzaju 



 

Strona 17 z 19 

 

niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem 

społecznym. Osoby te nie mogą być jednocześnie członkami zespołu przedmiotowego. 

Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części ustnej egzaminu 

maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę 

Przebieg egzaminu: 

 Egzamin przeprowadzany z wykorzystaniem 
zadań w formie wydruków 

Czynności 

wstępne 

Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, 

wchodzi do sali egzaminacyjnej w ustalonej kolejności. 

Losowanie 

zadania 

Zdający losuje bilet z numerem zadania spośród wszystkich biletów 

umieszczonych w pojemniku. Informację o numerze wylosowanego 

zadania przekazuje członkom zespołu przedmiotowego. 

Przewodniczący zespołu 
przedmiotowego przekazuje zdającemu wydruk zgodny z numerem 

wylosowanego zadania. 

Wylosowane bilety z numerami zadań nie wracają do puli biletów, z 

której losują kolejni zdający przystępujący do części ustnej egzaminu 

danego dnia przed danym zespołem przedmiotowym. 

Przebieg 

egzaminu 

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 i własnymi notatkami do wyznaczonego stolika. 
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 Egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z wypowiedzi monologowej oraz 

rozmowy z zespołem przedmiotowym. Egzamin sprawdza umiejętność 

tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury. 

 Wypowiedź monologowa zdającego: 

 trwa ok. 10 minut (zdający może wygłosić swoją wypowiedź w czasie 

krótszym niż 10 minut; czas wypowiedzi zdającego nie może być 

jedynym i wiążącym kryterium negatywnej oceny) 

 nie może być przerywana przez zespół przedmiotowy (z 

wyjątkiem sytuacji, kiedy upłynął czas na nią przeznaczony). 

 Rozmowa z zespołem przedmiotowym: 

 trwa ok. 5 minut 

 może dotyczyć zagadnienia określonego w poleceniu, tekstu kultury 

dołączonego do polecenia oraz treści i tekstów kultury 

przywołanych przez zdającego w wypowiedzi 

 rozmowa nie może polegać na odpytaniu zdającego (za pomocą 

kilku– kilkunastu pytań); pytania nie mogą także dotyczyć 

faktograficznych detali dotyczących lektury / omówionych 

tekstów kultury, niepowiązanych 

z problemem określonym w temacie 

 rozmowa nie może być przedłużana z powodu krótszej 

wypowiedzi monologowej zdającego. 

 W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze 

słowników i innych pomocy. 

Ustalanie 

liczby 

punktów 

Po przeprowadzeniu egzaminu dla grupy 5 zdających zespół przedmiotowy 

ustala liczbę punktów przyznanych każdemu zdającemu z tej grupy oraz 

przekazuje zdającym informację o przyznanej punktacji (por. pkt 4.1.6.). 

 

W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego zdającym nie udziela się żadnych 

wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Ocenie podlegają wszystkie elementy 

egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania. Członkowie zespołu 

przedmiotowego indywidualnie oceniają każdego zdającego w trakcie odpowiedzi, z 

zastrzeżeniem że egzaminujący powinien ograniczyć robienie notatek do niezbędnego 

minimum. Swoje propozycje członkowie zespołu przedmiotowego nanoszą na kartę 

indywidualnej oceny. Zespół egzaminacyjny ustala liczbę punktów przyznanych każdemu 

zdającemu zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego. W przypadku braku możliwości uzgodnienia przez zespół ostatecznej 

liczby punktów decydujący głos ma przewodniczący tego zespołu przedmiotowego. 

Przewodniczący zespołu przedmiotowego lub upoważniony przez niego członek tego 

zespołu sporządza dla każdego zdającego protokół indywidualny części ustnej egzaminu 

maturalnego z języka polskiego . W protokole w części dotyczącej problemu omawianego 

w trakcie rozmowy nie przepisuje się treści zadania; należy natomiast zapisać wszystkie 

pytania zadane zdającemu. Podczas ustalania liczby punktów w sali nie mogą przebywać 

zdający ani przygotowujący się do egzaminu. Wypełnione protokoły podpisują 

członkowie zespołu i obserwatorzy oraz nauczyciel wspomagający lub specjalista z 

zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym, jeśli byli obecni podczas egzaminu. 
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IX. Warunki zdania egzaminu 

1. 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. 

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

więcej przedmiotów obowiązkowych lub któremu unieważniono egzamin z danego przedmiotu 

obowiązkowego w części pisemnej lub części ustnej, nie zdał egzaminu maturalnego. 

3. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez 

okręgową komisję egzaminacyjną. 

4. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu 

opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną. 

5. Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a w roku 

szkolnym 2019/2020 ponownie przystąpił do egzaminu maturalnego, otrzymuje aneks do świadectwa 

dojrzałości wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeśli: 

a. podwyższył wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, które 

zdawał w poprzednich latach, lub 

b. przystąpił do egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych, z których wcześniej nie 

zdawał egzaminu maturalnego. 

6. Świadectwa dojrzałości i aneksy do świadectw dojrzałości okręgowa komisja egzaminacyjna 

przekazuje dyrektorowi szkoły, w której absolwent zdawał egzamin maturalny lub upoważnionej 

przez niego osobie w następujących terminach: 

a. 3 lipca 2020 r. – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w 

terminie głównym i dodatkowym 

b. 11 września 2020  r.  –  dla  absolwentów,  którzy  przystępowali  do  egzaminu  maturalnego  

w terminie poprawkowym. 

7. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba przekazuje absolwentom, którzy zdawali w tej 

szkole egzamin maturalny, świadectwa dojrzałości lub aneksy do świadectw dojrzałości w terminach 

wymienionych powyżej. 

 


