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W instrukcji zastosowano następujące skróty i oznaczenia: 

ZE  –  Zespół Egzaminacyjny, 

PZE  –  Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny, 

ZN  –  Zespół Nadzorujący, 

OKE  – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, 

CKE  – Centralna Komisja Egzaminacyjna. 

„nowa” formuła – dotyczy uczniów liceów ogólnokształcących, którzy ukończą szkołę 

w roku szkolnym 2014/2015  

„stara” formuła – dotyczy uczniów technikum, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 

2014/2015 oraz  absolwentów liceów z lat 2004/2005 – 2013/2014  

 

I.  Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi 

 
1. Niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi są zbiory zestawów zadań egzaminacyjnych do 

części ustnej egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych, zadania 

egzaminacyjne z języka polskiego w formie wydruków („nowa” formuła egzaminu) oraz 

przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i  innymi materiałami 

egzaminacyjnymi do części pisemnej egzaminu maturalnego. 

2. Wszyscy członkowie zespołu egzaminacyjnego oraz inne osoby biorące udział 

w egzaminie maturalnym mają obowiązek podpisania oświadczenia o przestrzeganiu 

ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym 

ujawnieniem, które w terminie określonym w harmonogramie odbiera od nich 

przewodniczący ZE.  

3. Przewodniczący ZE lub upoważniona przez niego osoba wchodząca w skład ZE 

w obecności innego, wyznaczonego członka ZE odbiera przesyłki zawierające materiały 

egzaminacyjne na część ustną egzaminu z języków obcych nowożytnych, sprawdza ich 

nienaruszenie i  zgodność zawartości przesyłki z zapotrzebowaniem oraz zabezpiecza je 

przed nieuprawnionym ujawnieniem zarówno przed egzaminem,  jak i po nim. 

4. Przewodniczący ZE lub upoważniona przez niego osoba wchodząca w skład ZE 

w obecności innego, wyznaczonego członka ZE odbiera od dystrybutora przesyłki 

zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi oraz innymi materiałami 

egzaminacyjnymi do części pisemnej egzaminu maturalnego i zabezpiecza je przed 

nieuprawnionym ujawnieniem. Po ich otrzymaniu sprawdza czy nie zostały one naruszone, 

a następnie sprawdza i przelicza zgodnie z instrukcją, czy liczba i rodzaj pakietów 
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odpowiada zapotrzebowaniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie 

zawiadamia o tym dyrektora OKE  i –  w ustalony sposób – dystrybutora. Dyrektor OKE 

informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego 

członka zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu. 

5. Przewodniczący ZE na dwa dni przed terminem ustnego egzaminu z języka polskiego 

(„nowa” formuła) otrzymuje zadania egzaminacyjne drogą elektroniczną, za 

pośrednictwem serwisu OKE w postaci pliku *.zip, z zastrzeżeniem że zadania 

przeznaczone na poniedziałek i wtorek zostaną przekazane w piątek. Zadania dostosowane 

do potrzeb zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostaną przesłane 

w postaci odrębnych plików *.zip. Każde zadanie będzie przekazane w postaci odrębnego 

pliku zabezpieczonego hasłem. W dniu egzaminu ustnego do godziny 8.00 

przewodniczący ZE pobiera z serwisu hasła do plików z zadaniami. Zadania 

egzaminacyjne i hasła są materiałami chronionymi przed nieuprawnionym 

ujawnieniem. W danym dniu, po odkodowaniu plików, przewodniczący ZE lub osoba 

przez niego upoważniona drukuje wszystkie zadania egzaminacyjne przeznaczone na ten 

dzień w warunkach i w sposób zapewniający zabezpieczenie materiałów przed 

nieuprawnionym ujawnieniem.  

6. Niejawne materiały egzaminacyjne przechowywane są do momentu przeprowadzenia 

odpowiedniej części egzaminu w sejfie szkolnym.  

7. Klucze do sejfu, w którym przechowywane są niejawne materiały egzaminacyjne posiada, 

w okresie ich przechowywania, przewodniczący ZE oraz jego zastępca. 

8. Przewodniczący ZE szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu nauczycieli 

swojej szkoły, w tym nauczycieli oddelegowanych do innych szkół oraz osoby pozyskane 

z placówek innych niż szkoły. Zakres szkolenia obejmuje w szczególności postępowanie 

z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi oraz zapoznanie nauczycieli spoza szkoły 

z Wewnątrzszkolną  instrukcją przygotowania, organizacji  i przeprowadzania egzaminu 

maturalnego. 

9. Szkolenie członków ZE ze swojej szkoły przewodniczący ZE przeprowadza podczas 

szkoleniowego posiedzenia Rady Pedagogicznej, którego termin określony jest 

w harmonogramie. Nauczyciele spoza szkoły zostają zapoznani z wewnątrzszkolną 

instrukcją przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego drogą 

elektroniczną.  

10. Zestawy zadań i kryteria oceniania na część ustną egzaminu z języka obcego nowożytnego 

są udostępniane członkom właściwych PZE w sposób określony w punkcie IV. 26. 
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11. Zestawy zadań egzaminacyjnych na część ustną egzaminu z języka polskiego („nowa” 

formuła) są udostępniane członkom właściwych PZE w sposób określony w punkcie 

IV.29. 

12. Przewodniczący ZE sprawdza w każdym dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem, czy 

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

naruszenia wstrzymuje dalsze prace organizacyjne i niezwłocznie powiadamia o tym 

dyrektora OKE. Dyrektor OKE informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 

o dalszym postępowaniu. 

13. W dniu pisemnego egzaminu, bezpośrednio przed danym egzaminem (jego częścią)  

przewodniczący ZE  w obecności przewodniczących ZN i przedstawiciela zdających 

w danej sali otwiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przekazuje 

przewodniczącym ZN odpowiednią liczbę arkuszy i innych materiałów egzaminacyjnych. 

Prosi przewodniczących ZN i zdających o sprawdzenie oznaczeń arkuszy i stron 

tytułowych widocznych w każdym pakiecie i stwierdzenie, że przekazywane materiały są 

właściwe dla danego egzaminu. Przekazuje przewodniczącym ZN odpowiednią liczbę 

arkuszy na dany poziom lub daną część egzaminu do danej sali.  Przewodniczący ZN 

niezwłocznie przenoszą materiały egzaminacyjne  do sali egzaminacyjnej. Arkusze 

rezerwowe i nadmiarowe zabezpiecza w szafie metalowej. 

14. Do czasu rozdania arkuszy zdającym nikt nie może mieć wglądu do ich treści. 

15. Przewodniczący ZN wymienia, w razie potrzeby, wadliwe arkusze na kompletne, 

korzystając z arkuszy rezerwowych i odnotowuje ten fakt w protokole, co zdający 

potwierdzają podpisem. 

16. Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN zbierają arkusze egzaminacyjne od zdających. 

Odebrane od zdających zestawy gromadzone są przez przewodniczącego ZN w jednym 

miejscu sali tak, aby nikt z obecnych na sali nie miał do nich wglądu. 

17. Przewodniczący ZN w obecności osób wchodzących w skład zespołu oraz przedstawicieli 

zdających nadzoruje przeliczanie, porządkowanie, kompletowanie, zabezpieczanie 

materiałów egzaminacyjnych. Następnie pakuje te materiały lub wyznacza członka zespołu 

do ich pakowania do zwrotnych kopert, które zakleja i niezwłocznie po zakończeniu 

egzaminu lub części egzaminu przekazuje przewodniczącemu ZE. 

18. Przewodniczący ZE lub jego zastępca przygotowuje pakiety materiałów egzaminacyjnych 

na każdy dzień części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego dla 

każdego PZE.  
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19. W każdym dniu części ustnej egzaminu z języka obcego nowożytnego przewodniczący 

PZE odbiera od przewodniczącego ZE pakiet materiałów z liczbą zestawów zadań 

odpowiednią do liczby zdających przydzielonych do jego sali w danym dniu 

i niezwłocznie przenosi je do sali egzaminacyjnej. 

20. Po zakończeniu ustnej części egzaminu z języka obcego nowożytnego w każdym  dniu 

przewodniczący PZE przekazuje przewodniczącemu ZE lub jego zastępcy kompletne 

zestawy (wykorzystane przez zdających i niewykorzystane) wraz z dokumentacją 

egzaminacyjną i kartami ocen. 

21. Przewodniczący ZE po zakończeniu egzaminu przechowuje materiały egzaminacyjne 

w sejfie szkolnym do czasu przekazania ich przedstawicielowi OKE.  

22. W każdym dniu części ustnej egzaminu z języka polskiego („nowa” formuła) 

przewodniczący PZE odbiera od przewodniczącego ZE kartki z wydrukowanymi 

zadaniami wraz z kryteriami oceniania oraz kartki na notatki dla zdających. Po zapoznaniu 

się PZE z zadaniami na dany dzień w warunkach zapewniających zabezpieczenie 

materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem, przewodniczący ZP niezwłocznie 

przenosi je do sali egzaminacyjnej.  

23. Po zakończeniu ustnej części egzaminu z języka polskiego w każdym  dniu („nowa” 

formuła) przewodniczący PZE przekazuje przewodniczącemu ZE lub jego zastępcy 

komplet wydrukowanych zadań z języka polskiego przeznaczonych na dany dzień oraz 

opieczętowane kartki z notatkami zdających. 

24. Przewodniczący ZE lub jego zastępca niezwłocznie po otrzymaniu od przewodniczącego 

PZE kompletu wydrukowanych zadań z języka polskiego przeznaczonych na dany dzień 

oraz opieczętowanych kartek z notatkami zdających – niszczy te materiały. („nowa” 

formuła) 

25. Pozostała w szkole dokumentacja dotycząca przygotowania i przebiegu egzaminu w części 

ustnej i pisemnej zabezpieczana jest przez dyrektora szkoły przed nieuprawnionym 

ujawnieniem. 

26. W razie wystąpienia sytuacji szczególnej zastosowanie mają procedury awaryjne 

opracowane przez CKE w Warszawie znajdujące się w „Procedurach organizowania 

i przeprowadzania egzaminu maturalnego w  roku szkolnym 2014/2015”. 

27. Jeżeli przewodniczący ZE z powodu choroby lub innych przyczyn nie może pełnić swoich 

obowiązków wszystkie jego zadania przejmuje zastępca przewodniczącego ZE. 
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II.  Harmonogram realizacji zadań 
 

Data Zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 

 

2014 rok 

 

do końca pierwszej 

dekady września 

Przewodniczący ZE zobowiązuje nauczycieli języka polskiego, aby 

najpóźniej do końca pierwszej dekady września przedstawili uczniom listę 

tematów do części ustnej egzaminu maturalnego. („stara” formuła) 

do 30 września 

Zbiera wstępne deklaracje osób przystępujących do egzaminu maturalnego. 

Wraz z deklaracjami zbiera dokumentację dotyczącą dysfunkcji (najlepiej jak 

dokumentacja  dotycząca aktualnych uczniów będzie złożona w terminie do 

30 listopada; w szczególnych sytuacjach dokumentacja może być uzupełniona 

do 7 lutego 2015; deklaracja i dokumentacja absolwenta może być złożona do 

7 lutego 2015). 

wrzesień  (na 

podstawie 

komunikatu 

dyrektora CKE) 

Przedstawia radzie pedagogicznej i uczniom harmonogram przeprowadzenia 

egzaminu maturalnego w 2015 r. 

październik – 

listopad  

Zapoznaje radę pedagogiczną z Procedurami organizowania 

i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 dla 

liceum .. i/lub Procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu 

maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 dla technikum. 

Zapoznaje radę pedagogiczną z procedurą dostosowywania warunków i form 

egzaminu do potrzeb uczniów z dysfunkcjami (Komunikat dyrektora CKE 

z 29 sierpnia 2014). Ustala sposób informowania uczniów o ww. 

zagadnieniach, wskazuje osoby odpowiedzialne, określa terminarz i sposób 

załatwiania tych spraw. 

Opracowuje wewnątrzszkolną instrukcję przygotowania, organizacji 

i przeprowadzania egzaminu maturalnego w szkole, uwzględniającą 

szczegółowy terminarz przygotowania i przeprowadzania egzaminu oraz 

sytuacje awaryjne. 

 

Najpóźniej do 30 listopada przyjmuje od uczniów dokumenty uprawniające 

do korzystania z określonych dostosowań egzaminu maturalnego (opinie, 

orzeczenia lub zaświadczenia lekarskie o chorobach przewlekłych). 

W szczególnych sytuacjach dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 

2015; dokumentacja absolwentów może być złożona do 7 lutego 2015. 

grudzień 

Przekazuje radzie pedagogicznej dokumenty uprawniające uczniów 

do korzystania z określonych dostosowań egzaminu maturalnego (opinie, 

orzeczenia, zaświadczenia lekarskie oraz wnioski nauczycieli lub 

specjalistów, wnioski rodziców) i zleca wypełnienie załączników L_14, T_14 

ze wskazaniem sposobu lub sposobów dostosowania warunków i form 

egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości zdających. 

 

W porozumieniu z OKE podejmuje decyzję o szczególnym sposobie 

dostosowania warunków egzaminu maturalnego dla uczniów o szczególnych 

dysfunkcjach (dotyczy sytuacji nie ujętych w Komunikacie dyrektora CKE 

z 29 sierpnia 2014). 

Przekazuje uczniom informacje o sposobie lub sposobach dostosowania 
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warunków i form egzaminu oraz przyjmuje od nich akceptację przyznanych 

dostosowań albo rezygnację z niektórych lub z wszystkich – akceptację lub 

rezygnację uczeń składa w  załączniku L-14 albo T_14 

 

Uzgadnia z dyrektorem komisji okręgowej sposób lub sposoby dostosowania 

warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb 

i możliwości absolwentów, którzy posiadają opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach 

w uczeniu się albo zaświadczenie lekarskie o chorobie lub czasowej 

niesprawności. Powyższe uzgodnienia może przeprowadzać nie później niż 

do 14 lutego 2015 r. 

 

Uzgadnia z OKE w terminie do 31 grudnia 

- arkusze pozasystemowe (np. dla niesłyszącego zapisane czcionką 16 pkt.), 

- arkusze na płytach CD, 

- CD z dostosowanym nagraniem (wydłużone przerwy na zapoznanie się z 

zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu) na egzamin z języka 

obcego. 

  

Najpóźniej do końca grudnia powierza na piśmie wyznaczonym 

nauczycielom języka polskiego opracowanie listy tematów do części ustnej 

egzaminu maturalnego w 2016 r. („stara” formuła) 

 

2015 rok 

 

styczeń 

Kontynuuje procedurę ustalania dostosowania egzaminu maturalnego dla tych 

uczniów/absolwentów, którzy złożyli w styczniu dokumentację 

o dysfunkcjach; uzgadnia z OKE dla tych zdających:  arkusze 

pozasystemowe (np. dla niesłyszącego  zapisane czcionką 16 pkt.) arkusze na 

płytach CD, CD z dostosowanym nagraniem - wydłużone przerwy na 

zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu- na 

egzamin z języka obcego. 

 

Najpóźniej do 31 stycznia składa wniosek do OKE o wyrażenie zgody na 

przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła 

- np. w domu zdającego, 

- pod innym adresem niż siedziba szkoły. 

do 7 lutego  

Kontynuuje procedurę ustalania dostosowania egzaminu maturalnego dla 

tych uczniów/absolwentów, którzy złożyli  dokumentację o dysfunkcjach 

w terminie późniejszym.  

 

Zbiera deklaracje ostateczne (lub zmiany w deklaracjach)   

uczniów/absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego. Sprawdza 

poprawność wypełnienia deklaracji. Potwierdza odbiór deklaracji – sporządza 

kopie, które przekazuje zdającym.  

do 15 lutego 

Przekłada informacje z deklaracji i załącznika L_14; T_14 na wersję 

elektroniczną, sprawdza i przekazuje je OKE. 

Weryfikuje dane o zdających przekazane zwrotnie z bazy OKE. Zbiera 

podpisy zdających na stosownych wydrukach. Przekazuje skorygowane dane 

OKE w ustalonym trybie i terminie. 

Informuje OKE w terminie do 15 lutego o liczbie poszczególnych rodzajów 

arkuszy (symbol arkusza – liczba) dla nauczycieli wspomagających. 
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nie później niż do 

końca lutego 

Informuje na piśmie OKE o braku możliwości powołania PZE do 

przeprowadzenia części ustnej egzaminu z danego języka. 

do 4 marca 

Powołuje na piśmie swojego zastępcę i pozostałych członków zespołu 

egzaminacyjnego. Odbiera od zastępcy przewodniczącego i członków zespołu 

egzaminacyjnego oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie 

zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym 

ujawnieniem i ochrony danych osobowych. 

do 4 marca 
Powołuje spośród członków ZE przedmiotowe zespoły egzaminacyjne (PZE) 

do przeprowadzenia egzaminów ustnych. 

marzec 
Po otrzymaniu informacji z OKE zawiadamia o miejscu i terminie egzaminu 

uczniów skierowanych na egzamin ustny do innej szkoły. 

do 4 marca 

Opracowuje i ogłasza uczniom szkolny harmonogram przeprowadzenia części 

ustnej egzaminu maturalnego; niezwłocznie przesyła ten harmonogram do 

OKE i dyrektorów szkół, z których pochodzą uczniowie skierowani na 

egzamin.  

do 4 marca 

Przekazuje uczniom treść komunikatu dyrektora CKE dotyczącego 

materiałów i przyborów pomocniczych, z jakich mogą korzystać zdający w 

części pisemnej egzaminu z poszczególnych przedmiotów. 

do 1 kwietnia 

Przyjmuje od zdających  wykazy bibliografii wykorzystanej do opracowania 

tematu. Wraz z bibliografią przyjmuje informacje o materiałach 

pomocniczych i środkach technicznych, którymi zdający zamierza posłużyć 

się podczas prezentacji. Niezwłocznie udostępnia wykazy bibliografii 

nauczycielom wchodzącym w skład odpowiednich przedmiotowych zespołów 

egzaminacyjnych. („stara” formuła) 

do 4 kwietnia 
Powołuje, spośród członków zespołu egzaminacyjnego, zespoły 

nadzorujące (ZN) przebieg części pisemnej egzaminu.  

do 10 kwietnia  

Przyjmuje od nauczycieli języka polskiego listę tematów do części ustnej 

egzaminu maturalnego 2016 r . Przesyła, na wniosek dyrektora OKE, listę 

tematów do analizy. Zleca nauczycielom poprawienie ww. listy tematów 

zgodnie z zaleceniami OKE i w ciągu tygodnia od ich otrzymania przesyła 

poprawioną listę tematów do OKE. W przypadku niezaakceptowania przez 

dyrektora OKE poprawionej listy tematów przekazuje nauczycielom listę 

tematów przygotowaną i przesłaną przez OKE. („stara” formuła) 

do 22 kwietnia 

Szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia ustnego egzaminu maturalnego 

członków PZE ze swojej szkoły oraz nauczycieli delegowanych do zespołów 

przedmiotowych w innych szkołach.  

Szkoli i przygotowuje do nadzorowania egzaminu maturalnego członków ZN 

ze swojej szkoły oraz nauczycieli delegowanych do ZN w innych szkołach. 

do 24 kwietnia 

Informuje OKE o uczniach, którzy nie uzyskali promocji, usuwa tych 

abiturientów z aplikacji Hermes, ale nie przesyła tych danych w formie 

elektronicznej do OKE. Informuje absolwentów nieprzystępujących do 

egzaminu bezpośrednio po ukończeniu szkoły o miejscu i terminie składania 

deklaracji do następnych sesji egzaminacyjnych. 

kwiecień 
Pobiera z serwisu internetowego hasła i loginy dla zdających umożliwiające 

dostęp do wyników egzaminów; przekazuje je indywidualnie każdemu 

zdającemu 

po otrzymaniu 

materiałów 

Zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem (przed egzaminem, jak i po 

nim) otrzymane z OKE materiały do części ustnej egzaminu maturalnego 

z języków obcych nowożytnych. 

dzień przed 

rozpoczęciem 

egzaminu z danego 

języka obcego  

Udostępnia do wglądu nauczycielom, wchodzącym w skład PZE, zestawy 

zadań otrzymane z OKE. 
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nie później niż 

jeden dzień przed 

terminem 

egzaminu z danego 

przedmiotu 

Przyjmuje od laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych zaświadczenia 

stwierdzające uzyskanie tytułu laureata/finalisty. Przesyła niezwłocznie kopie 

(po potwierdzeniu za zgodność z oryginałem) tych zaświadczeń do OKE 

faxem - 224570312 

do 30 kwietnia 
W uzasadnionych przypadkach przesyła (fax: 224570312) wniosek 

o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu 

finalisty/laureata 

maj  

Organizuje i nadzoruje w terminie 4-29 maja przeprowadzanie części ustnej 

egzaminu maturalnego z: 

- języków obcych nowożytnych 

-języka polskiego wg. starej formuły. 

każdorazowo dzień 

przed terminem 

egzaminu ustnego z 

języka obcego 

nowożytnego 

Przygotowuje pakiety materiałów egzaminacyjnych do części ustnej 

egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na każdy dzień 

egzaminu dla każdego PZE. 

 

każdorazowo 

w dniu egzaminu 

ustnego z języka 

obcego 

nowożytnego 

Odbiera od przewodniczącego PZE komplet przekazanych materiałów (w tym 

zestawy zadań egzaminacyjnych). 

maj 

Organizuje i nadzoruje w terminie 11-23 maja przeprowadzenie części 

ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego wg nowej formuły. Pobiera 

z serwisu internetowego zestawy zadań egzaminacyjnych do części ustnej 

z języka polskiego, a w dniu egzaminu hasła do plików z zadaniami; drukuje 

zestawy zadań na dany dzień egzaminu i/lub instaluje na komputerach.; 

umożliwia członkom PZE zapoznanie się z tym zestawami na godzinę przed 

rozpoczęciem egzaminu. („nowa” formuła) 

niezwłocznie po 

egzaminie 

Odbiera od dyrektora szkoły, do której był skierowany zdający, kopię 

(potwierdzoną za zgodność z oryginałem) protokołu indywidualnego 

egzaminu ustnego (oryginał protokołu pozostaje w dokumentacji szkoły, 

w której przeprowadzono egzamin). 

w terminie dwóch 

dni po zakończeniu 

wszystkich 

egzaminów części 

ustnej egzaminu 

Przekazuje OKE uporządkowaną dokumentację (na piśmie i w wersji 

elektronicznej) oraz zestawy do części ustnej egzaminów z języków obcych 

nowożytnych. W przypadku, gdy w szkole są absolwenci, którzy 

najprawdopodobniej przystąpią do egzaminu w terminie poprawkowym 

(w sierpniu), zachowuje zestawy z danego języka do czasu przeprowadzenia 

egzaminu w tym terminie 
każdorazowo 

w dniu odbioru 

materiałów 

egzaminacyjnych 

na część pisemną 

egzaminu 

Sprawdza i przelicza w dniu odbioru, zgodnie z instrukcją, otrzymane 

materiały egzaminacyjne na część pisemną egzaminów maturalnych 

a w przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie zgłasza ten fakt 

dyrektorowi OKE i zawiadamia w ustalony sposób dystrybutora tych 

materiałów 

dzień przed 

egzaminem 

Umożliwia zdającym informatykę sprawdzenie poprawności działania 

komputerów i zainstalowanego na nich oprogramowania. 

każdorazowo 

w dniu egzaminu 

pisemnego 

Nadzoruje przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego. 

zgodnie 

z terminarzem 

redystrybucji 

Przekazuje OKE w sposób określony przez dyrektora OKE arkusze 

i dokumentację części pisemnej egzaminu maturalnego. 
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maj 

Nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostającej w szkole dokumentacji 

dotyczącej przygotowania i przebiegu części pisemnej egzaminu 

i przechowuje ją zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

najpóźniej w dniu 

egzaminu 

Najpóźniej w dniu egzaminu przyjmuje udokumentowany wnioski zdającego 

o termin dodatkowy, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mógł 

przystąpić do tego egzaminu w regulaminowym terminie; przekazuje 

dyrektorowi OKE ten wniosek wraz z załączonymi dokumentami najpóźniej 

następnego dnia po danym egzaminie. 

czerwiec 

Informuje zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE na 

przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym 

o miejscu i terminie egzaminu. 

W podanym przez OKE terminie odbiera z OKE świadectwa 

dojrzałości /aneksy. 

 

30 czerwca 

Przekazuje (za potwierdzeniem odbioru) osobom, które zdały egzamin, 

świadectwa dojrzałości wraz z odpisem i aneksy do świadectw dojrzałości dla 

osób, które podwyższyły wynik. 

30 czerwca 

Ogłasza wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego. Informuje 

absolwentów, którzy nie zdali egzaminu i chcą ponownie przystąpić do 

egzaminu maturalnego o terminie składania deklaracji do kolejnych sesji 

egzaminacyjnych. 

lipiec 
Przekazuje do OKE podpisany przez siebie wykaz otrzymanych 

świadectw/aneksów. 

 

do 7 lipca  

Przyjmuje pisemne oświadczenia absolwentów (którzy nie zdali jednego 

egzaminu w części ustnej lub pisemnej) o ponownym przystąpieniu do 

egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej.  

Informuje zainteresowanych o miejscu (szkoła macierzysta) i terminie sesji 

poprawkowej: egzamin w części ustnej (24-28 sierpnia) i egzamin w części 

pisemnej (25 sierpnia, godz. 900). 

nie później niż do 

10 lipca 

Przekazuje informacje o zgłoszeniach na sesję poprawkową w ustalonej 

formie elektronicznej do OKE.  

lipiec 
Archiwizuje listy – potwierdzenia odbioru świadectw, aneksów i ich odpisów. 

Przechowuje nieodebrane przez absolwentów świadectwa, aneksy i ich 

odpisy. 

sierpień  
Organizuje w terminie poprawkowym egzamin w części ustnej (24-28 

sierpnia) i egzamin w części pisemnej (25 sierpnia, godz. 900). 

11 września  
Odbiera z OKE świadectwa dojrzałości zdających egzaminy w sesji 

poprawkowej. 
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III.  Zasady obiegu informacji 

 
 

1. Informacje o egzaminie, poza informatorami maturalnymi, gromadzone są w postaci 

dokumentów w gabinecie dyrektora. 

2. Przewodniczący ZE zapewnia dostęp do dokumentów i materiałów informacyjnych 

związanych z  egzaminem. 

3. Informacje dotyczące egzaminu maturalnego skierowane do nauczycieli (zapisy 

rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania …, zasady organizacji 

i przebiegu, struktura i forma egzaminu maturalnego, procedury, harmonogramy, 

komunikaty i instrukcje przekazywane przez CKE i OKE, harmonogramy i instrukcje 

wewnątrzszkolne) przekazywane są przez dyrekcję szkoły wielokrotnie – cyklicznie i na 

bieżąco podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz szkoleń wynikających z niniejszej 

instrukcji.  

4. W pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego na ogólnym zebraniu 

wszystkich uczniów klas maturalnych przewodniczący ZE bezpośrednio przekazuje 

informacje dotyczące egzaminu maturalnego. 

5. Zgodnie z harmonogramem Przewodniczący ZE informuje uczniów poszczególnych klas 

maturalnych o: 

a. prawie przystąpienia do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie złożonych 

wraz z deklaracją odpowiednich dokumentów: opinii, orzeczeń poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia lekarskiego lub pozytywnej opinii rady 

pedagogicznej. 

b. o sposobie lub sposobach dostosowania warunków i form egzaminu (po 

poinformowaniu przyjmuje od uczniów i absolwentów akceptację przyznanych 

dostosowań albo rezygnację z wybranych lub ze wszystkich dostosowań), 

c. celu zbierania danych osobowych, odbiorcach tych danych, prawie dostępu do danych 

i zasadach ich poprawiania, a także dobrowolności lub obowiązku podania odpowiednich 

danych, 

d. prawie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych do zwolnienia z egzaminu 

z danego przedmiotu oraz o wykazie tych olimpiad, 

e. możliwości i zasadach uzyskania zgody na przystąpienie do egzaminu w dodatkowym 

terminie (w czerwcu), w przypadku wystąpienia przyczyn losowych lub zdrowotnych 
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uniemożliwiających przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu 

z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem, tj. w maju 2015 r. 

f. o możliwości i zasadach ponownego przystąpienia do egzaminu (egzaminu 

w terminie poprawkowym – w sierpniu) i organizacji egzaminu w tym terminie. 

g. konieczności zdawania egzaminu w części ustnej z danego przedmiotu w innej szkole 

w przypadku braku możliwości powołania przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego 

do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

w szkole macierzystej oraz o wyznaczonym miejscu zdawania egzaminu, w przypadku 

otrzymania od dyrektora OKE takiej decyzji, 

h. terminach egzaminów z poszczególnych przedmiotów w części ustnej i pisemnej, 

i. terminach dostarczenia wykazu bibliografii („stara” formuła), 

j. o tym, że nie mogą przystąpić do części ustnej egzaminu z języka polskiego 

w przypadku niezłożenia bibliografii w terminie do 4 kwietnia („stara” formuła), 

k. materiałach i przyborach pomocniczych, z jakich mogą korzystać w trakcie 

egzaminów w części pisemnej i zasadach korzystania z nich, 

l. zasadach przystępowania, miejscu i terminie składania deklaracji przystąpienia do 

egzaminów maturalnych w kolejnych latach (dotyczy tych, którzy nie zdali egzaminu; 

chcą podwyższyć wynik egzaminu, chcą przystąpić do egzaminu z przedmiotów 

dodatkowych, nie przystąpili do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu szkoły). 

6. Absolwenci z poprzednich lat, którzy zdają egzamin w danym roku szkolnym, są 

informowani telefonicznie i/lub osobiście (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu 

terminu spotkania).  

7. Nauczyciele przedmiotów maturalnych zapoznają uczniów z podstawą programową, 

standardami wymagań egzaminacyjnych („stara” formuła), informatorami, zasadami 

przeprowadzania egzaminów w części ustnej i pisemnej z danego przedmiotu już od 

pierwszej klasy.  

8. Przewodniczący ZE we wrześniu przeprowadza zebranie z rodzicami wszystkich uczniów 

klas maturalnych i informuje ich o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie 

egzaminu maturalnego. 

9. Informacje dotyczące egzaminu maturalnego są również przekazywane rodzicom uczniów 

przez nauczycieli wychowawców podczas wywiadówek w ciągu całego cyklu kształcenia. 

10. W czerwcu przewodniczący ZE na ogólnym zebraniu informuje uczniów przystępujących 

do egzaminu maturalnego w 2016 r. o zasadach organizacji, strukturze i formie egzaminu 

maturalnego. 
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11. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów dostarczają do biblioteki szkolnej wszelkiego 

rodzaju materiały o egzaminie, mogące służyć uczniom i innym nauczycielom jako 

materiał do ćwiczeń. 

12. Nauczyciel biblioteki gromadzi informatory oraz materiały otrzymane 

od przewodniczącego ZE, nauczycieli i udostępnia je uczniom oraz absolwentom 

w czytelni. 

13. Komunikaty dotyczące egzaminu maturalnego przewodniczący ZE wywiesza na tablicy 

ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, a komunikaty, dotyczące uczniów i absolwentów, 

na tablicy ogłoszeń na korytarzu.  

14. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu 

maturalnego oraz zestaw tematów do ustnej części egzaminu z języka polskiego („stara” 

formuła) są opublikowane na szkolnej stronie www.  

15. Harmonogram egzaminów w części pisemnej i części ustnej jest wywieszony na tablicy 

ogłoszeń na korytarzu. 

16. O formach i terminach konsultacji przedmiotowych podejmują decyzje poszczególni 

nauczyciele, o czym informują uczniów. 

17. Decyzję o przeprowadzeniu próbnego egzaminu maturalnego podejmuje dyrektor po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

18. Próbny egzamin maturalny może być przeprowadzony z zachowaniem większości 

procedur maturalnych lub w formie uproszczonej pod tym względem. 

19. Podczas posiedzenia RP przewodniczący ZE zapoznaje członków rady z procedurą 

dostosowywania warunków i form egzaminu do potrzeb uczniów z dysfunkcjami.  

20. Na posiedzeniu RP, w terminie przewidzianym harmonogramem, przewodniczący 

zapoznaje członków rady z dokumentami uprawniającymi poszczególnych uczniów 

do korzystania z określonych dostosowań egzaminu maturalnego (opinie, orzeczenia, 

zaświadczenia lekarskie oraz wnioski nauczycieli lub specjalistów, wnioski rodziców). RP 

wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do 

potrzeb i możliwości zdających. 

21. Ustala się następujące terminy i tryb zgłaszania przez uczniów wniosków i zaświadczeń: 

a. zwolnienie z egzaminu na podstawie zaświadczenia laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej – uczeń dostarcza przewodniczącemu ZE zaświadczenie najpóźniej 

dzień przed egzaminem. W przypadku gdy zdający uzyskał tytuł laureata lub 

finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji, może dokonać zmiany 

wyboru przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego, lub zmienić poziom 
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egzaminu z języka obcego nowożytnego. Wniosek w sprawie wprowadzenia tych 

zmian składa do dyrektora szkoły nie później niż do 20 kwietnia 2015 roku. 

b. dostosowanie warunków i formy egzaminu do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie opinii/orzeczenia poradni 

psychologiczno – pedagogicznej lub zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia –  

uczeń składa do przewodniczącego ZE wniosek wraz z opinią w terminie do 

30 listopada roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin maturalny 

(w szczególnych sytuacjach dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2015). 

Dokumentacja absolwenta może być złożona do 7 lutego 2015. 

c. deklarację wstępną przystąpienia do egzaminu maturalnego uczeń zgłasza do 

30 września, wszystkie poprawki nanoszone są przez zdającego własnoręcznie 

w obecności przewodniczącego ZE,  deklarację ostateczną  zdający składa w terminie 

do 7 lutego. Deklaracja absolwenta może być złożona do 7 lutego 2015. 

d. termin poprawkowy –  absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów 

z przedmiotów obowiązkowych i nie zdali jednego egzaminu w części ustnej lub 

pisemnej mogą złożyć do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników 

(nie później niż 7 lipca 2015) pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do 

egzaminu z danego przedmiotu zgodnie z deklaracją ostateczną. 

e. Absolwentów, którzy nie zdali egzaminu i chcą ponownie przystąpić do egzaminu 

maturalnego przewodniczący ZE w dniu 30 czerwca informuje o terminie składania 

deklaracji do kolejnych sesji egzaminacyjnych. 
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IV.  Przygotowanie i organizacja egzaminu w części ustnej 

 
 

1. Najpóźniej do końca grudnia 2014 przewodniczący ZE powierza na piśmie 

wyznaczonym nauczycielom języka polskiego opracowanie listy tematów do części 

ustnej egzaminu maturalnego w roku 2016. Lista ma być ukończona do 10 kwietnia 

2015. („stara” formuła) 

2. Przewodniczący ZE  na wniosek dyrektora OKE przesyła listę tematów do analizy 

i w razie otrzymania zaleceń zleca nauczycielom jej poprawienie  i w ciągu tygodnia 

od otrzymania zaleceń przesyła poprawioną listę tematów do OKE. („stara” formuła) 

3. W przypadku niezaakceptowania przez dyrektora OKE poprawionej listy tematów, 

przekazuje nauczycielom listę tematów przygotowaną i przesłaną przez OKE. („stara” 

formuła) 

4. Do dnia 10 września 2014 nauczyciele języka polskiego w poszczególnych klasach 

zapoznają swoich uczniów ze szkolną listą tematów z języka polskiego i przekazują 

przewodniczącemu klasy jeden wydrukowany egzemplarz. Ponadto dodatkowe 

egzemplarze są do wglądu u wicedyrektora i w sekretariacie szkoły. Lista tematów jest 

także opublikowana na stronie internetowej szkoły. („stara” formuła) 

5. Absolwenci z poprzednich lat, którzy zdają egzamin w danym roku szkolnym są 

informowani o liście tematów telefonicznie i zapoznają się z nią, korzystając ze strony 

internetowej lub w umówionym terminie w sekretariacie szkoły albo u wicedyrektora. 

(„stara” formuła) 

6. Część ustna egzaminu z języka polskiego w „nowej” formule w roku szkolnym 

2014/2015, decyzją dyrektora, będzie przeprowadzana z wykorzystaniem zadań 

w formie wydruków.  

7. Przewodniczący ZE  przyjmuje od uczniów, absolwentów wstępne i ostateczne 

deklaracje dotyczące wyboru tematu („stara” formuła), przedmiotów egzaminacyjnych 

i poziomu egzaminu (w terminach  zgodnych z harmonogramem na dany rok szkolny). 

8. Przewodniczący ZE ustala szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminów 

w danej sesji zgodny z terminarzem egzaminów ogłoszonym przez dyrektora CKE 

i ogłasza go zdającym nie później niż dwa miesiące przed rozpoczęciem części 

pisemnej. Każdy zdający otrzymuje wydruk swojego harmonogramu, co potwierdza 

podpisem. 
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9. Harmonogram zawiera informacje o miejscu, dacie i godzinie zdawania egzaminu 

przez każdego zdającego oraz wskazuje miejsce i godzinę ogłoszenia wyników 

egzaminu w danym dniu.  

10. Szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminu zostaje także wywieszony 

w gablocie na pierwszym piętrze szkoły.  

11. Harmonogram zawiera także informacje dla zdających skierowanych na egzamin poza 

szkołę. 

12. Przewodniczący ZE niezwłocznie przesyła harmonogram części ustnej egzaminów do 

dyrektora OKE i dyrektorów szkół, z których pochodzą uczniowie skierowani na 

egzamin.   

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

uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej 

z danego przedmiotu lub przedmiotów zdawać egzamin w dodatkowym terminie 

(w czerwcu 2015 r.). 

14. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora macierzystej 

szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin 

z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi 

dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po jego otrzymaniu  

i w przypadku wyrażenia przez niego zgody ustala nowy termin egzaminu. Egzamin 

ustny z języka polskiego powinien odbyć się od 8 do 13 czerwca 2015 r., a z języków 

obcych nowożytnych od 1 do 17 czerwca 2015 r. 

15. Przewodniczący ZE, nie później niż dwa miesiące przed terminem egzaminu 

maturalnego, powołuje na piśmie swojego zastępcę i szkolny zespół egzaminacyjny.  

16. Przewodniczący ZE, nie później niż dwa miesiące przed terminem części pisemnej 

egzaminu maturalnego spośród członków ZE powołuje przedmiotowe zespoły 

egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów ustnych. 

17. Przewodniczący ZE na podstawie pisemnego porozumienia z dyrektorem innej szkoły 

lub placówki powołuje członków PZE spoza szkoły. 

18. W skład PZE wchodzą: 

a. Przewodniczący – egzaminator danego przedmiotu wpisany do ewidencji 

egzaminatorów 

b. Nauczyciel danego przedmiotu jako członek. 

z uwzględnieniem, że żadna z tych osób nie prowadziła ze zdającymi zajęć z danego 

przedmiotu w ostatnim roku nauki (dotyczy tylko zdających, którzy w danym roku 
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szkolnym ukończą szkołę), a co najmniej jedna z nich jest zatrudniona w innej szkole 

lub placówce. 

19. Przewodniczący ZE w terminie wyznaczonym w harmonogramie szkoli 

i przygotowuje do przeprowadzenia ustnego egzaminu maturalnego członków PZE ze 

swojej szkoły oraz nauczycieli delegowanych do zespołów przedmiotowych w innych 

szkołach (zapoznaje ich z zadaniami i obowiązkami, procedurą przebiegu egzaminu 

ustnego z danego języka, wzorami protokołów egzaminu, sposobem ich wypełniania, 

wzorami kart oceny, wewnątrzszkolną instrukcją postępowania z materiałami 

egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem 

i konsekwencjami wynikającymi z jej nieprzestrzegania). Nauczyciele spoza szkoły 

zostają zapoznani z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania, organizacji 

i przeprowadzania egzaminu maturalnego drogą elektroniczną. Nauczyciele spoza 

szkoły wchodzący w skład PZE są zobowiązani do przestrzegania zapisów zawartych 

w  niniejszej instrukcji oraz ustaleń dotyczących godzin zgłaszania się na egzamin, 

harmonogramu i zasad przebiegu egzaminu. 

20. Przewodniczący ZE w terminie wyznaczonym w harmonogramie  odbiera 

oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów 

egzaminacyjnych przed ujawnieniem. 

21. Uczeń/absolwent przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego 

(dyrektorowi szkoły) bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu 

z języka polskiego. Ze względu na termin świąt wielkanocnych bibliografia powinna 

być przekazana nie później niż 1 kwietnia 2015 r.  Każda bibliografia musi być 

podpisana przez zdającego. Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest 

warunkiem przystąpienia do części ustnej. Razem z bibliografią zdający przedkłada 

informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza 

posłużyć się podczas prezentacji, a następnie ustala z przewodniczącym zespołu 

egzaminacyjnego sposób przygotowania zgłoszonych środków technicznych. Szkoła 

udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje. Jeżeli zdający nie dostarczy 

bibliografii w wyznaczonym terminie przewodniczący informuje go o tym, że nie 

może przystąpić do części ustnej egzaminu z języka polskiego. („stara formuła) 

22. W terminach zgodnych z harmonogramem przewodniczący ZE udostępnia wykazy 

bibliografii z języka polskiego nauczycielom wchodzącym w skład właściwych PZE. 

(„stara” formuła) 
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23. Po zakończeniu egzaminu w danym dniu przewodniczący PZE odbiera od nauczycieli 

wchodzących w skład PZE udostępnione im wykazy bibliografii i przekazuje je 

przewodniczącemu ZE. („stara” formuła) 

24. Przewodniczący PZE odpowiada za przygotowanie do egzaminu sali oraz – 

w przypadku egzaminu zdawanego wg „starej” formuły – pomocy koniecznych do 

prezentacji.  

25. W czasie egzaminu z języka polskiego zdający może korzystać z materiałów 

pomocniczych przygotowanych we własnym zakresie do prezentacji, w tym 

z fragmentu filmu, nagranej wypowiedzi i muzyki (czas ich wykorzystania nie może 

być dłuższy niż 5 minut i jest wliczony do całkowitego czasu prezentacji) oraz 

ramowego planu prezentacji, który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do 

egzaminu (objętość planu nie powinna przekraczać jednej strony formatu A-4; nie jest 

wymagane wcześniejsze złożenie planu). Jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji lub 

zaprezentuje temat inny niż zgłoszony w deklaracji ostatecznej, zespół przedmiotowy 

nie przeprowadza z nim rozmowy. („stara” formuła) 

26. Na dzień przed rozpoczęciem egzaminów ustnych z języka obcego nowożytnego 

przewodniczący ZE udostępnia do wglądu nauczycielom, wchodzącym w skład 

właściwego PZE, zestawy zadań i kryteria oceniania z danego języka. Przewodniczący 

dba o zapewnienie ochrony materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym 

ujawnieniem. 

27. Przewodniczący ZE przygotowuje pakiety materiałów egzaminacyjnych do części 

ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na każdy dzień egzaminu 

dla każdego PZE. 

28. W danym dniu części ustnej egzaminu z języka polskiego („nowa” formuła), po 

odkodowaniu plików, przewodniczący ZE lub osoba przez niego upoważniona 

drukuje wszystkie zadania egzaminacyjne przeznaczone na ten dzień. 

29. Na godzinę przed egzaminem ustnym z języka polskiego w danym dniu („nowa” 

formuła) przewodniczący ZE udostępnia członkom PZE wydrukowane na ten dzień 

zadania egzaminacyjne. PZE zapoznaje się z zadaniami w miejscu zapewniającym 

zabezpieczenie materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem. 

30. Zdający przystępują do egzaminu w kolejności ustalonej w szczegółowym 

harmonogramie. 

31. Przewodniczący PZE w dniu egzaminu: 
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a) pobiera od przewodniczącego ZE listę zdających w danym dniu, druki protokołów 

i karty indywidualnej oceny, kartki z wydrukowanymi na dany dzień zadaniami 

z języka polskiego (każdy PZE otrzymuje po dwa wydrukowane zestawy zadań – 

jeden dla zdających i jeden dla PZE) oraz opieczętowane kartki na notatki dla 

zdających („nowa formuła), kryteria oceniania odpowiednie do przeprowadzanego 

egzaminu z języka polskiego oraz zestawy zadań i kryteria oceniania odpowiednie do 

przeprowadzanego egzaminu z języków obcych nowożytnych a także inną niezbędną 

dokumentację; 

b) sprawdza dokumenty potwierdzające tożsamość zdających, a w przypadku zdających 

skierowanych na egzamin z innej szkoły również świadectwo ukończenia szkoły; 

c) wyznacza członka PZE lub siebie do egzaminowania danego zdającego z języka 

obcego nowożytnego, a w przypadku egzaminu z języka polskiego wraz z członkiem 

zespołu przeprowadza rozmowę na temat wypowiedzi zdającego; 

d) informuje zdających egzamin z języka polskiego („nowa” formuła) o tym, że wszelkie 

notatki pomocnicze, konspekty lub plany ramowe mogą sporządzać na czystych, 

opieczętowanych pieczęcią szkoły kartkach oraz o tym, że niedozwolone jest 

robienie jakichkolwiek notatek na wydrukach zadań; 

e) kontroluje prawidłowy przebieg i czas trwania egzaminu poszczególnych zdających; 

f) powiadamia przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, w sposób opisany 

w punkcie V.12. niniejszej instrukcji o wniesieniu przez zdającego do sali 

egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystaniu przez zdającego 

w sali egzaminacyjnej z urządzenia  telekomunikacyjnego a także  o zakłócaniu przez 

zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego; 

g) bierze udział w ustalaniu wyniku egzaminu, nadzorując prawidłowe stosowanie 

kryteriów oceniania; 

h) ogłasza zdającym wyniki części ustnej egzaminu w dniu egzaminu o godzinie podanej 

w szczegółowym harmonogramie egzaminów ustnych w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych. Ogłoszenie wyników jest publiczne, pod warunkiem 

uzyskania zgody wszystkich zdających w danej grupie. Przed odczytaniem wyników 

należy zapytać, kto nie wyraża zgody na publiczne odczytanie wyniku. 

32. Po zakończonym egzaminie ustnym i ogłoszeniu jego wyników (w danym dniu) 

przewodniczący PZE przekazuje przewodniczącemu ZE uporządkowaną 

dokumentację (kompletne zestawy zadań z języka obcego nowożytnego, kartki 

z wydrukowanymi zadaniami z języka polskiego („nowa formuła), opieczętowane 
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kartki z notatkami zdających (język polski wg „nowej” formuły), podpisane protokoły 

indywidualne, karty oceny a w przypadku egzaminu z języka polskiego zdawanego 

wg „starej” formuły także  bibliografię). Przewodniczący ZE rozlicza 

przewodniczących PZE ze wszystkich materiałów i dokumentacji egzaminacyjnej. 

33. Wydanie materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego ZE, jak i ich 

przekazanie przewodniczącemu ZE następuje w gabinecie dyrektora szkoły 

w obecności wszystkich członków PZE. 

34. W czasie  przekazania materiałów egzaminacyjnych następuje ich przeliczenie. 

 

 

V.  Przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej 
 

 

1. Przewodniczący ZE, nie później niż na miesiąc przed terminem części pisemnej (do 

4 kwietnia), powołuje spośród członków ZE zespoły nadzorujące (ZN) przebieg części 

pisemnej egzaminu. 

2. W terminie określonym w harmonogramie na dany rok szkolny przewodniczący ZE 

przeprowadza szkolenie członków ZN ze swojej szkoły, zapoznając ich 

w szczególności ze szczegółowym przydziałem zadań, procedurami przebiegu części 

pisemnej, wzorami protokołów oraz z zasadami postępowania z niejawnymi 

materiałami egzaminacyjnymi. Nauczyciele spoza szkoły zostają zapoznani 

z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu 

maturalnego drogą elektroniczną. Nauczyciele spoza szkoły wchodzący w skład ZN są 

zobowiązani do przestrzegania zapisów zawartych w  niniejszej instrukcji oraz ustaleń 

dotyczących godzin zgłaszania się na egzamin, harmonogramu i zasad przebiegu 

egzaminu. 

3. W terminie określonym w harmonogramie na dany rok szkolny przewodniczący ZE 

odbiera od członków ZN oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie 

zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.  

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

uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części pisemnej 

z danego przedmiotu lub przedmiotów zdawać egzamin w dodatkowym terminie 

(w czerwcu 2015 r.). 

5. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora macierzystej 

szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin 
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z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi 

dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po jego otrzymaniu. 

Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu 

pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu 

lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora CKE 

i ogłoszonym na stronie internetowej CKE. Informację o miejscu przeprowadzenia 

egzaminu dyrektor właściwej OKE ogłasza na stronie OKE w ostatnim tygodniu maja 

2015 r. 

6. Przed rozpoczęciem egzaminów pisemnych z danego przedmiotu przewodniczący ZE 

przekazuje przewodniczącym ZN szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania 

sal, w których będzie się odbywał egzamin (w przypadku egzaminów z języków 

obcych również informacje dotyczące przygotowania i sprawdzenia stanu 

technicznego urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia tego egzaminu), informacje 

o sposobie udostępniania zdającym pomocy dydaktycznych przewidzianych przez 

dyrektora CKE do wykorzystania na egzaminach z poszczególnych przedmiotów, 

informacje o zdających z dysfunkcjami piszących egzamin w danej sali i warunkach, 

jakie powinny zostać im zapewnione oraz ustala sposób rozmieszczenia członków 

zespołu nadzorującego w sali i określa każdemu z nich obszar i numery stolików, 

które znajdą się pod jego osobistym nadzorem. 

7. Do 22 kwietnia uczniowie przynoszą do wychowawców kalkulatory, z których mogą 

korzystać zgodnie z komunikatem dyrektora CKE. Kalkulatory powinny być 

podpisane imieniem i nazwiskiem zdającego. Dzień przed egzaminem z matematyki 

wychowawcy przekazują kalkulatory do sekretariatu. 

8. W przypadku egzaminu z informatyki zdający  ma prawo w przeddzień egzaminu 

sprawdzić, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym 

będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to 

odbywa się w obecności administratora pracowni oraz członka ZN, w czasie 

wyznaczonym przez przewodniczącego ZE. Zdający zgłasza chęć sprawdzenia 

działania komputera i oprogramowania w sekretariacie szkoły na tydzień przed 

egzaminem, a następnie uzgadnia z przewodniczącym ZE godzinę, o której rozpocznie 

sprawdzanie. Fakt sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza 

podpisem na stosownym oświadczeniu 

9. W dniu poprzedzającym egzamin pisemny z danego przedmiotu: 

http://www.cke.edu.pl/
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a) przewodniczący ZN przygotowuje plan sali egzaminacyjnej, uwzględniający 

rozmieszczenie zdających, członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów 

w danej sali egzaminacyjnej; 

b) członkowie danego ZN przygotowują salę egzaminacyjną (nadzorują prawidłowe 

rozmieszczenie stolików, naklejają na nie numerki, przygotowują miejsca dla 

każdego członka ZN zgodnie z planem sali egzaminacyjnej oraz miejsca dla 

obserwatorów, umieszczają w  widocznym miejscu zegar oraz tablicę lub planszę 

do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, 

usuwają niedozwolone pomoce dydaktyczne, umieszczają w salach określone 

w komunikacie dyrektora CKE materiały pomocnicze, które zobowiązana jest 

zapewnić szkoła (w przypadku matematyki – wybrane wzory matematyczne; 

w przypadku biologii, chemii i fizyki zdawanych wg „nowej” formuły – karty 

wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych; w przypadku chemii zdawanej wg 

„starej” formuły – karta wzorów chemicznych, w przypadku fizyki zdawanej wg 

„starej” formuły – karta wybranych wzorów i stałych fizycznych, ) umieszczane są 

na stolikach uczniów, dozwolone na języku polskim słowniki – ortograficzny 

i poprawnej polszczyzny – umieszczane są na stoliku w wydzielonym miejscu sali),  

na drzwiach sali umieszczają listę osób zdających w niej egzamin, w przypadku 

egzaminu z języka obcego nowożytnego umieszczają  sprzęt  do odtwarzania płyt 

CD i sprawdzają jego sprawność; 

c) przewodniczący ZE lub jego zastępca wraz z właściwym przewodniczącym ZN 

sprawdzają przygotowanie sali egzaminacyjnej, uwzględniając potrzeby uczniów 

udokumentowane opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

zaleceniem lekarskim. W przypadku egzaminu z języka obcego sprawdzeniu 

podlega również sprawność sprzętu do odtwarzania płyt CD. Klucze do sal po ich 

sprawdzeniu przechowuje przewodniczący ZE lub jego zastępca; 

d) zastępca przewodniczącego zabezpiecza co najmniej dwa odtwarzacze rezerwowe.  

 

10. W dniu egzaminu: 

a) na 1 godz. przed jego rozpoczęciem: 

 członkowie właściwych ZN zgłaszają się do pracy, 

 w razie nieobecności członka ZN przewodniczący ZE wyjaśnia jej przyczyny 

i w razie potrzeby powołuje w skład ZN innego nauczyciela, 
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 przewodniczący ZN odbierają od przewodniczącego ZE klucze do sal 

egzaminacyjnych, listy zdających, protokoły przebiegu egzaminu,  naklejki 

z kodami i numerki do losowania miejsca, 

 członkowie ZN odbierają z sekretariatu kalkulatory przyniesione wcześniej przez 

uczniów (dotyczy egzaminów, podczas których stanowią one dozwoloną pomoc) 

i zanoszą je do sal, w których przeprowadzane są egzaminy. Wyznaczony 

członek ZN rozdaje je uczniom podczas losowania przez nich miejsca. 

b) na 45 min. przed jego rozpoczęciem: 

 przewodniczący ZN w obecności pozostałych członków ZN otwierają sale 

egzaminacyjne, 

 wyznaczony członek ZN sprawdza w kolejności alfabetycznej tożsamość 

zdających, a w przypadku zdających spoza szkoły także świadectwa ukończenia 

szkoły ponadgimnazjalnej. Inny wyznaczony członek ZN poleca zdającemu 

wylosowanie miejsca, odnotowuje wynik losowania, daje zdającemu kopertę 

z kodem i poleca sprawdzenie poprawności cyfrowego zapisu numeru PESEL, 

co ten potwierdza podpisem na liście zdających (liście obecności) a następnie 

zezwala mu na wejście do sali, aby zajął odpowiednie miejsce, 

 przewodniczący ZN przypomina zdającym o:  zasadach zachowania się podczas 

egzaminu oraz zasadach oddawania prac po zakończeniu egzaminu. 

c) na 10 min przed jego rozpoczęciem:  

 przewodniczący ZN, wraz z jednym ze zdających w danej sali, udaje się na salę 

gimnastyczną, gdzie przewodniczący ZE otwiera pakiety z materiałami 

egzaminacyjnymi i przekazuje przewodniczącym ZN odpowiednią liczbę 

arkuszy do danej sali; 

 przewodniczący ZN w towarzystwie przedstawiciela zdających niezwłocznie 

przenosi materiały egzaminacyjne do właściwej sali.  

d) po przeniesieniu materiałów do sali, punktualnie o godzinie określonej 

w komunikacie dyrektora CKE: 

 członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne, przed 

zerwaniem przez zdających zabezpieczeń arkusza (kolorowych banderoli) prosi 

zdających o odczytanie tytułu arkusza i sprawdzenie, czy otrzymali na dany 

egzamin właściwy arkusz, 
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 po rozdaniu wszystkich arkuszy egzaminacyjnych przewodniczący ZN poleca 

zdającym, by  otworzyli je i sprawdzili, czy arkusze są kompletne. Zauważone 

braki zdający zgłaszają przewodniczącemu ZN i otrzymują kompletne arkusze, 

których odbiór potwierdzają podpisem w protokole przebiegu egzaminu, 

 przewodniczący ZN przypomina zdającym o konieczności i sposobie kodowania 

prac i poleca im, aby zakodowali arkusze egzaminacyjne,  

 ZN nadzoruje kodowanie prac egzaminacyjnych, 

 przewodniczący przypomina zdającym o obowiązku zapoznania się przed 

przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej 

stronie arkusza, 

 przewodniczący przypomina o obowiązku zaznaczenia odpowiedzi do zadań 

zamkniętych na karcie odpowiedzi (w przypadku arkuszy z matematyki na 

poziomie podstawowym, fizyki i astronomii na poziomie podstawowym oraz 

języków obcych nowożytnych na wszystkich poziomach), 

 przewodniczący ZN zapisuje na tablicy lub planszy godzinę rozpoczęcia 

i zakończenia egzaminu. 

e) podczas trwania egzaminu: 

 członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań 

egzaminacyjnych ani ich komentować, 

 zdający pracują samodzielnie, nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej; 

przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na 

opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość 

kontaktowania się zdającego z innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających 

pomocy medycznej. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający 

sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia 

przewodniczącego ZN na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz 

egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany 

w protokole przebiegu egzaminu w sali,  

 w przypadku gdy zdający chce skorzystać na egzaminie z języka polskiego ze 

słownika sygnalizuje ten fakt przez podniesienie ręki i czeka na zezwolenie 

przewodniczącego ZN. Gdy stanowisko, na którym znajduje się słownik jest 

wolne, przewodniczący ZN zezwala zdającemu na skorzystanie z pomocy, 



 25 

 jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg 

stolika,, zgłasza to przewodniczącemu przez podniesienie ręki; członek ZN 

sprawdza kompletność arkusza, a następnie przewodniczący zezwala zdającemu 

na opuszczenie sali.  Zdający pozostawia arkusz na stoliku i wychodzi z sali, nie 

zakłócając pracy pozostałym zdającym, 

 w przypadku wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia 

telekomunikacyjnego lub korzystaniu przez zdającego w sali egzaminacyjnej 

z urządzenia  telekomunikacyjnego a także stwierdzenia niesamodzielnego 

rozwiązywania zadań przez zdającego czy też zakłócania przez zdającego 

prawidłowego przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego, 

przewodniczący ZN powiadamia o tym fakcie przewodniczącego ZE w sposób 

opisany w punkcie V.12. niniejszej instrukcji.  

f) po upływie czasu przeznaczonego na egzamin: 

 zdający odkładają zamknięte arkusze na brzeg stołu i pozostają na miejscach, 

oczekując na odbiór prac; członkowie ZN odbierają prace z nadzorowanego 

przez nich obszaru oraz sprawdzają kompletność zestawu. Zdający opuszczają 

salę po otrzymaniu zgody przewodniczącego ZN, 

 przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu i zdający wychodzą z sali 

(co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy 

pakowaniu prac), w przypadku egzaminu z języków obcych nowożytnych na 

poziomie rozszerzonym (zdawanego wg „starej” formuły) i informatyki  

przewodniczący ZN informuje zdających o długości trwania przerwy, 

 przewodniczący ZN lub wskazany przez niego członek ZN pakuje wypełnione 

arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do zwrotnych kopert i zakleja 

je w obecności osób wchodzących w skład ZN, obserwatorów oraz 

przedstawiciela zdających,  

 członkowie ZN porządkują, kompletują, pakują i zabezpieczają materiały 

egzaminacyjne, listy zdających egzamin – zgodnie ze szczegółową instrukcją 

właściwej OKE i podpisują protokół przebiegu części pisemnej egzaminu, 

 przewodniczący ZN niezwłocznie w obecności członków ZN i przedstawiciela 

zdających  przekazuje wszystkie materiały egzaminacyjne i dokumenty 

egzaminu przewodniczącemu ZE. 
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g) w przypadku egzaminu z języków obcych nowożytnych (poziom rozszerzony – „stara 

formuła) i informatyki 

 po przerwie przewodniczący ZN wydaje arkusz egzaminacyjny II i postępuje jak 

w części pierwszej egzaminu. 

h) egzamin dla osób korzystających z komputera podczas pisemnego egzaminu 

maturalnego oraz w przypadku wspomagania zdającego w czytaniu lub/i pisaniu jest 

przeprowadzany zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w „Procedurach 

organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 

2014/2015” 

11. Egzaminy pisemne z danego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym 

(z wyjątkiem języka obcego nowożytnego) mogą odbywać się w jednej sali. W tym 

przypadku, oprócz wyżej określonych zasad, obowiązują następujące: 

a) na drzwiach sali umieszczone są  alfabetyczne listy zdających odpowiednio dla 

poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego;  

b) ławki na sali ustawione są w ten sposób, by osoby zdające różne poziomy nie 

były ze sobą przemieszane (poszczególne rzędy ławek są wyznaczone dla 

danego poziomu); 

c)  numeracja ławek w przypadku każdego z poziomów zaczyna się od cyfry 1, 

d) najpierw losują numerki i zajmują miejsca w sali zdający poziom podstawowy, 

a następnie – zdający poziom rozszerzony, 

e) przewodniczący ZN przypomina, że na sali zdawane są jednocześnie egzaminy 

z obu poziomów i w związku z tym czas zakończenia egzaminu jest różny dla 

każdego z poziomów; informuje także zdających o tym, że kończący pracę 

wcześniej nie mogą zakłócać egzaminu piszącym dłużej,  

f) przewodniczący ZN zapisuje na tablicy lub planszy czas zakończenia egzaminu 

z dokładnym wskazaniem na jego poziom, 

g) jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu przez 

podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek ZN odbiera arkusz, sprawdza 

poprawność kodowania i zezwala zdającemu na opuszczenie sali, 

h) w przypadku pozostałych zdających zespół nadzorujący sprawdza poprawność 

kodowania dopiero po zakończeniu obu części egzaminu, 

i) gdy czas egzaminu na poziomie podstawowym dobiegnie końca przewodniczący 

ZN oznajmia ten fakt, wszyscy zdający ten poziom pozostawiają arkusze na 
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brzegu stolika i w ciszy opuszczają salę. Podczas pakowania arkuszy do kopert 

musi być obecny jeden ze zdających poziom rozszerzony, 

j) gdy czas egzaminu na poziomie rozszerzonym dobiegnie końca,  zdający 

odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór 

prac; członkowie ZN odbierają prace z nadzorowanego przez nich obszaru oraz 

sprawdzają kompletność zestawu, przewodniczący ZN ogłasza zakończenie 

egzaminu i zdający wychodzą z sali (co najmniej jeden przedstawiciel zdających 

zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu prac), 

k) przewodniczący ZN lub wskazany przez niego członek ZN pakuje wypełnione 

arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do zwrotnych kopert i zakleja 

je w obecności osób wchodzących w skład ZN, obserwatorów oraz 

przedstawiciela zdających, 

l) prace z różnych poziomów należy spakować do oddzielnych zwrotnych kopert. 

12. W razie zaistnienia sytuacji szczególnej (np. stwierdzenie wystąpienia problemu 

o charakterze zdrowotnym uniemożliwiającym kontynuowanie egzaminu, awarie 

techniczne, zagrożenie w zakresie bhp i ppoż itp.) lub w przypadku stwierdzenia 

niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, wniesienia lub 

korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego lub niedozwolonych materiałów i przyborów pomocniczych 

czy też zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu przez zdającego 

przewodniczący ZN niezwłocznie zawiadamia przewodniczącego ZE lub/i jego 

zastępcę. Na czas opuszczenia sali przewodniczący ZN powierza swoje obowiązki 

członkowi ZN, fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu. 

Przewodniczący ZE lub jego zastępca podejmuje działania zgodne z procedurami. 

 

 

VI.  Komunikowanie wyników 
  

1. Wyniki egzaminów części ustnej ogłaszane są przez przewodniczącego PZE w danym 

dniu dwukrotnie –  bezpośrednio przed przerwą dla pierwszej grupy zdających 

i ok.10 minut po zakończeniu egzaminu przez ostatniego zdającego w danym dniu dla 

drugiej grupy zdających. Wyniki egzaminów części ustnej ogłaszane są w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych. Ogłoszenie wyników jest publiczne, pod 
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warunkiem uzyskania zgody wszystkich zdających w danej grupie. Przed odczytaniem 

wyników należy zapytać, kto nie wyraża zgody na publiczne odczytanie wyniku. 

2. Wyniki części pisemnej ogłaszane są przez przewodniczącego ZE niezwłocznie po ich 

otrzymaniu z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 

3. Świadectwa dojrzałości wraz z odpisami oraz aneksy do świadectwa dojrzałości wraz 

z odpisem wydawane są za potwierdzeniem odbioru w sekretariacie szkoły począwszy 

od drugiego dnia od czasu dostarczenia ich do szkoły przez OKE. 

4. Informację o możliwości odebrania wyników egzaminu w sekretariacie szkoły 

wywiesza się w gablocie  informacyjnej na korytarzu szkoły. 

 

 

 

 
 

 


