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Wewnątrzszkolna instrukcja 

organizacji i przeprowadzenia 

egzaminu maturalnego 

w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym 

im. św. Jana Pawła II w Gdyni 
 

opracowana na podstawie stosownych obowiązujących regulacji prawnych dotyczących 

egzaminów, w tym dokumentu CKE: 

„Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego  

w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022”, 

a także Komunikatów Dyrektora CKE i wytycznych dyrektora OKE 

 

UWAGA: Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r. opisany w niniejszym 
dokumencie może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie 
bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19. 

 

 

Gdynia, dn. 8 września 2021 r. 
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Wewnątrzszkolna instrukcja organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego  

w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana Pawła II w Gdyni jest dokumentem 

ramowo ujmującym organizację egzaminu maturalnego dostosowując wybrane aspekty  

|i procedury do przyjętych rozwiązań w szkole, lecz w szczegółach odwołującym  

do dokumentów źródłowych ogólnodostępnych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą instrukcją obowiązują przepisy 

prawa nadrzędne, a w szczególności:  

 
1- Informator o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów oraz aneksami do 
tych informatorów obowiązującymi w roku szkolnym 2021/2022, opublikowanymi na stronie 
internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  
 
2 - Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 
maturalnego w roku szkolnym 2021/2022, opublikowanym na stronie internetowej 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
 
3 - Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie 
harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego 
w 2022 roku, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  
 
4 - Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie 
materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie 
ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku, opublikowanym na stronie internetowej 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako podstawa do DECYZJI Dyrektora Szkoły w zakresie 
ustalenia materiałów i przyborów zabezpieczanych przez szkołę i przez zdających we własnym 
zakresie. 
 
5 - Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie 
listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania 
w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2022 roku, jako podstawa do DECYZJI 
Dyrektora Szkoły w zakresie dostępnych z listy systemów operacyjnych, programów 
użytkowych oraz języków programowania w posiadaniu szkoły.  
 
6 - 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 oraz konkursów dla uczniów 
szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2021/2022. 
 
Oraz przepisy prawa, a w szczególności: 
 

1. Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. 
zm.),  

2. 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, z późn. zm.) 
 

3. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w szczególności nowelizacjami ww. rozporządzenia: 
(1) z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314) oraz (2) z dnia 17 sierpnia 2021 r. 
(Dz.U. poz. 1525). 
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W instrukcji zastosowano następujące skróty:  

ZE –Zespół Egzaminacyjny  

PZE –Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego 

 ZP -Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny  

PZP –Przewodniczący Zespołu Przedmiotowego 

ZN – Zespół Nadzorujący  

PZN –Przewodniczący Zespołu Nadzorującego 

OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  

CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna  

KLO – Katolickie Liceum ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Gdyni  
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1. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi.  
 

1. Niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi są zbiory danych osobowych podlegające ochronie ze względu na 

obowiązujące przepisy RODO oraz materiały egzaminacyjne, a w szczególności zestawy zadań do części ustnej 

egzaminu maturalnego oraz przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi materiałami 

egzaminacyjnymi do części pisemnej egzaminu maturalnego.  

2. Przewodniczący ZE szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu nauczycieli swojej szkoły oraz 

nauczycieli oddelegowanych do innych szkół. Zakres szkolenia obejmuje organizację i przebieg egzaminu 

maturalnego, zapoznanie z wewnątrzszkolną instrukcją maturalną, a w tym z zasadami postępowania  

z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi.  

3. Nauczyciele powołani w skład zespołu egzaminacyjnego przechodzą szkolenie organizowane przez 

Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego lub upoważnione przez niego przeszkolone osoby (z-ca PZE oraz 

PZP oraz PZN) i podpisują na druku powołania oświadczenie w sprawie znajomości przepisów związanych  

z zabezpieczeniem materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych 

osobowych. Przewodniczący ZE odbiera również od innych osób biorących udział (w tym w obsłudze)  

w egzaminie maturalnym pisemne potwierdzenie, iż zna właściwe przepisy o obowiązku i zasadach w sprawie 

zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem oraz o odpowiedzialności 

karnej z tytułu naruszeń w tej kwestii. 
 

4. Przewodniczący ZE lub osoba przez niego upoważniona odbiera i wspólnie z wyznaczonym przez 

przewodniczącego członkiem ZE sprawdza nienaruszenie przesyłek zawierających pakiety z materiałami 

egzaminacyjnymi.  
 

I. ODBIÓR PRZESYŁEK Z MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI: 
 

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu  odbiera 

przesyłkę zawierającą materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu maturalnego 

 i sprawdza, czy nie została ona naruszona, a następnie sprawdza, czy zawiera ona wszystkie materiały 

egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu. 
 

2. Czynności, o których mowa muszą zostać wykonane w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego. 
 

3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu pobiera pliki 

zawierające materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego  

z portalu SIOSEO , w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, i sprawdza, czy zostały dostarczone wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne  

do przeprowadzenia tej części egzaminu. 
 

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu przechowuje  

i zabezpiecza wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu maturalnego. Inny 

członek zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa, potwierdza podpisem właściwe zabezpieczenie materiałów 

egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka 

tego zespołu (protokół jest przechowywany do wglądu OKE lub CKE przez 6 miesięcy po przeprowadzeniu 

egzaminu). Materiałów egzaminacyjnych zapakowanych w pakiety nie wolno rozpakowywać do momentu 

sprawdzenia ich nienaruszalności przez przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela 

zdających. W przypadku stwierdzenia: 

a. naruszenia przesyłki,  

b. nieprawidłowości w materiałach egzaminacyjnych, 

c. niekompletności materiałów egzaminacyjnych,  

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu niezwłocznie 

powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz (z wyjątkiem materiałów przesyłanych 

drogą elektroniczną) dystrybutora materiałów egzaminacyjnych (Centrum Monitoringu). Dyrektor okręgowej 
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komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego 

członka tego zespołu o dalszym postępowaniu. 
 

5.Niejawne materiały egzaminacyjne przechowywane są do dnia przeprowadzenia odpowiedniej części 

egzaminu w sejfie szkolnym, do którego dostęp mają tylko wskazani pisemnie uprawnieni. Klucze do sejfu,  

w którym przechowywane są niejawne materiały egzaminacyjne, posiada w okresie ich przechowywania tylko 

przewodniczący ZE i pisemnie wskazana przez niego osoba.  
 

6. Przewodniczący ZE sprawdza z uprawnionym członkiem ZN w każdym dniu egzaminu, przed jego 

rozpoczęciem, czy pakiety zdeponowane w sejfie zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne  

są nienaruszone, a w przypadku ich naruszenia niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE. Po sprawdzeniu 

właściwego stanu lub wyjaśnienia dalszej procedury z dyrektorem OKE przenosi zabezpieczone pakiety  

z arkuszami egzaminacyjnymi, zachowując zasadę poufności do swojego gabinetu lub wprost na salę 

egzaminacyjną. Od tego momentu, aż do wydania materiałów ZN osobiście zabezpiecza materiały.  
 

II. PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH PRZEWODNICZĄCYM ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH: 
 

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu  

w wyznaczonym przez siebie czasie i miejscu (około pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego  

z danego przedmiotu na danym poziomie, zgodnie z komunikatem o harmonogramie) sprawdza, czy materiały 

egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu nie zostały naruszone. Jeżeli egzamin z danego 

przedmiotu jest przeprowadzany w dniu, w którym dyrektor szkoły odebrał przesyłkę z materiałami 

egzaminacyjnymi, czynność ta musi zostać wykonana w obecności osoby, o której mowa w pkt powyżej. Jeżeli 

egzamin z danego przedmiotu jest przeprowadzany w innym dniu – osoba, która odbierała materiały wraz 

 z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego, nie musi być obecna przy sprawdzeniu nienaruszalności 

materiałów; zostanie ona sprawdzona przez wszystkich przewodniczących zespołów nadzorujących. 
 

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego oraz osoba która odbierała materiały lub wskazana przez PZE 

przekazują przewodniczącym wszystkich zespołów nadzorujących oraz co najmniej jednemu przedstawicielowi 

zdających informację o liczbie kopert przezroczystych, w które były zapakowane arkusze  

z danego przedmiotu na danym poziomie, która musi być zgodna z liczbą kopert wskazanych w wykazie 

zawartości przesyłki. Wykaz należy przekazać przewodniczącym zespołów nadzorujących oraz przedstawicielowi 

zdających do wglądu. Ww. osobom należy również okazać wszystkie przezroczyste koperty z arkuszami, 

włączając w to koperty, w których zostały przesłane arkusze rezerwowe. Przewodniczący zespołów 

nadzorujących sprawdzają, czy liczba kopert przezroczystych, w które zapakowane są arkusze, zgadza się  

z liczbą kopert przezroczystych określoną w wykazie zawartości przesyłki (uwzględniając ewentualne zmiany 

wprowadzone np. w efekcie zastosowania procedury awaryjnej). Koperty przezroczyste muszą być w stanie 

nienaruszonym; przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może otworzyć kopertę, aby wydać odpowiednią 

liczbę arkuszy do danej sali, wyłącznie w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz 

przedstawiciela zdających. Wszystkie osoby uczestniczące w sprawdzeniu nienaruszalności materiałów 

egzaminacyjnych podpisują protokół; protokół jest przechowywany do wglądu OKE lub CKE przez 6 miesięcy po 

przeprowadzeniu egzaminu). Jeżeli liczba kopert przezroczystych, w które zapakowane są arkusze, nie zgadza 

się z liczbą kopert przezroczystych wskazaną w wykazie zawartości przesyłki, jedna wybrana przez 

przewodniczących zespołów nadzorujących osoba (przewodniczący zespołu nadzorującego) niezwłocznie 

informuje dyrektora OKE o zaistniałej sytuacji. Do wyjaśnienia sytuacji przewodniczący zespołu egzaminacyjnego 

lub upoważniony przez niego członek tego zespołu zawiesza część pisemną egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 

lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu. Informację o zawieszeniu części 

pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz podjętych działaniach zamieszcza się w protokole 

zbiorczym przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. 

W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne, o których mowa nie zostały naruszone, przewodniczący 

zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu otwiera je w obecności 

przewodniczących zespołów nadzorujących oraz co najmniej jednego przedstawiciela zdających. 
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3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu przekazuje 

każdemu przewodniczącemu zespołu nadzorującego arkusze egzaminacyjne w odpowiedniej formie i liczbie 

odpowiadającej liczbie zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych (należy zwrócić szczególną uwagę 

na przekazanie przewodniczącym zespołów nadzorujących właściwych arkuszy egzaminacyjnych [przedmiot, 

poziom, forma arkusza] we właściwej liczbie. 

Uwaga 1.: arkusz z języka polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch zeszytów zadań 

egzaminacyjnych (por. pkt 1.3.2.) – oznaczonych 1 oraz 2. Należy się upewnić, że do każdej sali została 

przekazana odpowiednia liczba obu zeszytów zadań. 

Uwaga 2.: Jeżeli egzamin z danego przedmiotu jest przeprowadzany w dwóch lub więcej salach 

egzaminacyjnych, arkusze rezerwowe pozostają u przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego  

i są przekazywane przewodniczącym zespołów nadzorujących wyłącznie jeżeli wystąpi taka konieczność. 
 

4. Przewodniczący zespołu nadzorującego razem z przedstawicielem zdających – jeżeli uczeń z danej sali 

uczestniczył w odbiorze materiałów od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – przenosi materiały 

egzaminacyjne do odpowiedniej Sali egzaminacyjnej. 
 

5. W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne zostały naruszone, przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu zawiesza część pisemną egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego 

przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu. Informację o zawieszeniu części pisemnej egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu oraz podjętych działaniach zamieszcza się w protokole zbiorczym przebiegu 

części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. 

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

7. W sytuacji zgłoszenia przez zdającego (zdających), po rozdaniu materiałów egzaminacyjnych jeszcze  

we właściwej części organizacyjnej egzaminu, wystąpienia wady w arkuszu (kompletność i/lub czytelność) 

Przewodniczący ZE wymienia wadliwy na arkusz rezerwowy. Czynność ta jest protokołowana i potwierdzana 

podpisem przez absolwenta, któremu wymieniono arkusze egzaminacyjne. Wadliwy arkusz zostaje 

zabezpieczony zgodnie z procedurą na sali egzaminacyjnej i przekazany, odrębnie wraz z pozostałymi 

materiałami po egzaminie przewodniczącemu ZE. Fakt ten odnotowuje się w protokole. W sytuacji większej ilości 

arkuszy wadliwych postępuje się wg zasad na bieżąco uzgadnianych wg obowiązującej procedury egzaminacyjnej 

z dyrektorem OKE. 

8. Odebrane od zdających zestawy zabezpieczane są przez przewodniczącego ZN i uprawnionych członków  

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

 9. Przewodniczący ZN i wskazani przez niego członkowie ZN porządkują, kompletują, pakują i zabezpiecza 

materiały egzaminacyjne, listy zdających z adnotacją o odbiorze prac (odznaczenie), protokoły, a także nagrane 

płyty CD-ROM oznaczone numerem PESEL zdającego w przypadku egzaminu z informatyki lub uprawnionych 

piszących egzamin na komputerze według wytycznych OKE. Niezwłocznie przewodniczący ZN w obecności 

zdających dostarcza spakowane i zabezpieczone materiały wraz z wypełnionymi i podpisanymi protokołami  

z egzaminu przewodniczącemu ZE po zakończeniu każdej części egzaminu.  

10. Przewodniczący ZE po zakończeniu egzaminu przechowuje materiały egzaminacyjne w pomieszczeniu,  

gdzie podlegają nadzorowi do czasu przekazania ich kurierowi.  

11. Pozostała w szkole dokumentacja dotycząca przygotowania i przebiegu egzaminu zabezpieczana jest przez 

dyrektora szkoły przed nieuprawnionym ujawnieniem.  

12. Jeżeli przewodniczący ZE, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie może pełnić swoich 

obowiązków, wszystkie jego zadania przejmuje jego zastępca.  
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2. Zasady obiegu informacji  
 

1. Przewodniczący ZE zapoznaje nauczycieli z zasadami organizacji i przebiegu, w tym harmonogramów, 

strukturą i formą egzaminu maturalnego na podstawie stosownych przepisów prawa, a szczególnie 

Instrukcji i Komunikatów Dyrektora CKE, a także wytycznych dyrektora OKE . Wskazuje na źródła, gdzie 

dostępne są materiały i informacje jawne (właściwa tablica ogłoszeń oraz właściwe portale internetowe). 

2. Przewodniczący ZE bezpośrednio lub za pośrednictwem zastępcy lub/i wychowawców klas, informuje uczniów 

klas maturalnych, a także ich rodziców na zebraniu, o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie  

i warunkach egzaminu, w szczególności o:  

a) dostępie do materiałów źródłowych i wytycznych w formie Informacji, harmonogramu egzaminu, 

procedur i komunikatów na stronach CKE oraz OKE, a także wybranej części z nich na stronie domowej 

szkoły i tablicy ogłoszeń w szkole. 

b) prawie i warunkach przystąpienia do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych,  

c) sposobie wypełniani deklaracji i wniosków o dostosowanie warunków zdawania egzaminu,  

d) prawie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu, 

oraz o wykazie tych olimpiad,  

e) pomocach, z jakich mogą korzystać na poszczególnych egzaminach w części pisemnej,  

f) miejscu i terminie składania deklaracji, w tej i następnych sesjach egzaminacyjnych oraz ewentualnych 

zgłoszeń przystąpienia po ogłoszeniu wyników egzaminu do sesji poprawkowej, 

g) celu zbierania danych osobowych, przechowywaniu danych, prawie dostępu do danych, a także 

dobrowolności lub obowiązku podania odpowiednich danych.  

h) o tym, iż wszelkie informacje, w tym decyzje dyrektora [w tym w sprawie: warunków zdawania 

informatyki (dostępne środowisko i programy); kto (i jakie) zabezpiecza materiały pomocnicze na 

egzamin z podziałem na obligatoryjne i fakultatywne; , formy organizacji egzaminów ustnych z języka 

polskiego oraz języków obcych nowożytnych z wykorzystaniem komputera i zasobów elektronicznych 

zestawów pytań] oraz harmonogram egzaminów pisemnych i ustnych dostępne są w szkole na tablicy 

ogłoszeń maturalnych.  

i) o obowiązującym, pod rygorem unieważnienia egzaminu, bezwzględnym zakazie wnoszenia na salę 

egzaminacyjną z innych materiałów i przedmiotów niż uprawnione, w tym wnoszenia urządzeń 

telekomunikacyjnych 

j) o obowiązku, pod rygorem niedopuszczenia do egzaminu, wylegitymowania się przed rozpoczęciem 

każdego egzaminu i w jego trakcie dowodem osobistym lub paszportem 

k) o obowiązku posiadania czarno piszącego długopisu. 

l) o zasadach wnioskowania w sytuacjach losowych o możliwość przystąpienia do egzaminu w terminie 

dodatkowym jeszcze w trakcie sesji egzaminacyjnej, a w szczególności o obowiązku złożenia wniosku 

najpóźniej. 

m) o obowiązku stawienia się na egzamin, co najmniej półgodziny przed wyznaczeniem czasu rozpoczęcia 

egzaminu w harmonogramie. Po rozpoczęciu egzaminu obowiązuje zakaz wstępu do sali egzaminacyjnej. 

n) O możliwości aktualizacji i zmiany procedur w związku z zagrożeniem pandemią covid-19 i innych. 

3. Szkolenie w zakresie przestawionych zasad i organizacji egzaminu maturalnego tak uczniom zostaje 

odnotowane przez wychowawców w dziennikach lekcyjnych klas jako temat godziny z wychowawcą, 

ewentualnie jako ważne wydarzenie z życia klasy. 

4. Wychowawcy klas maturalnych, podczas zebrania, informują rodziców o zasadach organizacji, przebiegu, 

strukturze i formie egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym, dokumentując to wpisem w dzienniku jako 

temat zebrania. 
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5. Nauczyciele przedmiotów maturalnych zapoznają uczniów z podstawą programową i informatorami 

maturalnymi, zasadami przeprowadzania egzaminów w części ustnej i pisemnej z danego przedmiotu. 

6. Informacje o strukturze, formie, zasadach organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego oraz komunikaty 

dotyczące tego egzaminu przewodniczący ZE umieszcza na tablicy ogłoszeń maturalnych w szkole, a wybrane 

także na stronie internetowej szkoły.  

7. Uczniowie szkoły przystępują do próbnego egzaminu maturalnego według harmonogramu OKE, jeśli taki 

egzamin organizowany jest centralnie oraz wg wewnętrznego harmonogramu KLO. 

8. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ogłasza szkolny harmonogram części ustnej egzaminu do 4 marca 

oraz informuje ponownie o harmonogramie części pisemnej.  

9. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie  

z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość  

(z aktualnym zdjęciem), a w przypadku zdających skierowanych przez OKE do innej szkoły – również  

ze świadectwem ukończenia szkoły.  

10. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej – ani w części ustnej, ani w części pisemnej – żadnych 

urządzeń telekomunikacyjnych pod rygorem unieważnienia egzaminu. 

11. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów 

pomocniczych, których wykaz ogłosi w komunikacie dyrektor CKE z zastrzeżeniem, iż decyzja dyrektora KLO 

określa kto odpowiada za zabezpieczenie materiałów na egzamin. Zdający ma obowiązek posiadać czarno 

piszący długopis. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów, niż tylko te, które są właściwe 

dla danego egzaminu zgodnie ze wskazanym Komunikat i są fakultatywne, a które zgodnie z decyzją dyrektora 

(przewodniczącego ZE) zabezpiecza sam.  

12. Ustala się następujące terminy i tryb zgłaszania przez zdających deklaracji i wniosków:  

a) deklaracja maturalna – zdający dostarcza przewodniczącemu ZE wypełnioną deklarację wstępną  

w formie papierowej najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego sesje egzaminacyjną. Termin 

złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego roku, którego dotyczy sesja egzaminacyjna. Po tym terminie 

nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu 

egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych w oparciu o wytyczne CKE). 

W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego wskazanego roku deklaracja wstępna 

staje się deklaracją ostateczną. Zdający przystępujący po raz pierwszy do matury w deklaracji wskazuje 

co najmniej wszystkie przedmioty obowiązkowe, tj. język polski, matematyka język obcy nowożytny  

na poziomie podstawowym w części pisemnej oraz język polski i język obcy nowożytni taki sam jak  

w części pisemnej bez określania poziomu w części ustnej oraz jednego przedmiotu dodatkowy  

na poziomie rozszerzonym w części pisemnej z tym, iż maksymalnie zdający może wskazać maksymalnie 

5 przedmiotów dodatkowych. 

b) zwolnienie z egzaminu na podstawie zaświadczenia laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej - 

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 egzaminu z języka obcego nowożytnego, jeśli w danym roku procedura CKE przewiduje taką 

możliwość. Wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian składa do dyrektora szkoły nie później niż  

do 20 kwietnia danego roku.  

c) dostosowanie warunków i formy egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

– dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający jest zobligowany złożyć 

dyrektorowi szkoły razem z deklaracją wstępną, tj. do 30 września roku szkolnego, w którym zdający 

planuje przystąpić do egzaminu. Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego. Wyjątek 

stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć 

w terminie późniejszym.  
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d) zgłoszenie udziału w egzaminie w terminie dodatkowym – uprawnieni zdający lub jego rodzice 

najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora 

macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie 

dodatkowym;  

e) zgłoszenie do sesji poprawkowej – we właściwym terminie określonym stosownymi przepisami prawa  

i wytycznymi dyrektora CKE, po ogłoszeniu wyników egzaminu, uprawniony zdający składa 

przewodniczącemu ZE pisemne oświadczenie wg wzoru OKE o ponownym przystąpieniu do egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną;  

f) udział w kolejnej sesji egzaminacyjnej – zdający składa deklarację wstępną przewodniczącemu ZE do 30 

września kolejnego roku szkolnego, na odpowiednim druku (zgodnie z wytycznymi CKE dla danej sesji 

egzaminacyjnej) z tym, iż absolwent z minionych sesji może złożyć tylko deklarację ostateczną  

z obowiązkiem uwzględnienia ewentualnych opłat za egzamin w terminie określonym stosownymi 

przepisami prawa i wytycznymi dyrektora CK. Po tym terminie deklaracje maja charakter ostatecznych. 

Nieuiszczenie opłat, gdy absolwenta dotyczył taki obowiązek jest równoznaczny z niedopuszczeniem  

do egzaminu. 
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3. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części ustnej  
 

1. W 2022 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły przedmiotowe wyłącznie  

w przypadku, gdy w danej szkole absolwent zadeklarował przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego 

z danego przedmiotu zgodnie z zasadami określonymi w odnośnych przepisach prawa. 

2. Jeżeli w danej szkole do części ustnej egzaminu nie przystępuje żaden zdający – przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego nie powołuje zespołów przedmiotowych.  

3. Jeżeli jest taka konieczność, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 4 marca 2022 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 i wywiesza na tablicy 

ogłoszeń tak by udostępnić informacje zainteresowanym. 
 

4. 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. 

5. W skład zespołu przedmiotowego wchodzi: 

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

do ewidencji egzaminatorów OKE, jako przewodniczący 

b. drugi nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego – jako 

członek. 

6. Co najmniej jeden nauczyciel wchodzący w skład zespołu przedmiotowego jest zatrudniony w innej szkole lub  

w placówce (ma innego pracodawcę).  

7. Członkiem zespołu przedmiotowego może być także nauczyciel akademicki posiadający przygotowanie z zakresu 

przedmiotu, z którego jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego. 

8. Przewodniczącym zespołu przedmiotowego w zakresie języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym 

musi być egzaminator danego języka obcego nowożytnego w zakresie dwujęzycznym wpisany do ewidencji 

egzaminatorów OKE. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 
 

Egzamin ustny z języka polskiego: 

a) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 4 marca 2022 r., opracowuje i ogłasza szkolny 

harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego i przekazuje go niezwłocznie dyrektorowi 

okręgowej komisji egzaminacyjnej za pośrednictwem . Ustalając harmonogram, uwzględnia także czas 

potrzebny na ustalenie liczby punktów przyznawanych zdającym, a także czas potrzebny na poinformowanie 

zdających o liczbie przyznanych im punktów.  
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b) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wskazuje nauczyciela języka polskiego, będącego egzaminatorem 

wpisanym do ewidencji egzaminatorów OKE, który przeprowadza szkolenie z zakresu organizacji egzaminu dla 

wszystkich nauczycieli języka polskiego 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 zasad oceniania. Szkolenie może zostać 

przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

c) Każdy zespół przedmiotowy może w danym dniu przeprowadzić egzamin dla nie więcej niż 15 osób. Szczegółowy 

harmonogram egzaminu zawiera listę zdających wraz z godziną ich egzaminu, liczbę przerw i czas ich trwania.  

d) Każdego dnia egzamin może rozpocząć się nie wcześniej niż o godzinie 9:00 i nie później niż ok. godziny 18:00. 

Szczegółowy harmonogram ustala przewodniczący ZE. 

e) Zespół przedmiotowy – zgodnie z zasadami określonymi przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego  

(np. po przeprowadzeniu egzaminu dla każdego zdającego, dla dwóch zdających, dla nie więcej niż 5 zdających) – 

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.  

f)  W ZSK egzaminy ustne przeprowadza się z wykorzystaniem komputerów i zadań w formie plików elektronicznych. 

g) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub osoba przez niego upoważniona przygotowuje bilety z numerami 

zadań egzaminacyjnych (drukuje plik ze wszystkimi biletami i tnie go na pojedyncze bilety) oraz pojemnik, np. 

pudełko, kopertę, z którego członkowie zespołu przedmiotowego będą losować numer zadania podczas egzaminu 

dla każdego zdającego. Zdający nie mogą osobiście losować numerów zadań.  

h) 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.  

i) W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sali egzaminacyjnej może przebywać 

zdający oraz osoba przygotowująca się do wypowiedzi. Osoba przygotowująca się do egzaminu może również 

przebywać w innej sali egzaminacyjnej. 

j) W sali egzaminacyjnej mogą przebywać także nauczyciele wspomagający oraz specjaliści z zakresu danego rodzaju 

niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym. Osoby te nie 

mogą być jednocześnie członkami zespołu przedmiotowego. 

k) Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego ze sprzętu 

medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

l) W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących 

zadań egzaminacyjnych.  

m) Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi zasadami 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.  

n) Zespół przedmiotowy 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. 

o) 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.  

p) Podczas ustalania liczby punktów w sali nie mogą przebywać zdający ani przygotowujący się do egzaminu. 
 

Egzamin ustny z Języków obcych nowożytnych 

a) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 4 marca 2022 r., opracowuje i ogłasza szkolny 

harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego i przekazuje go niezwłocznie dyrektorowi 

okręgowej komisji egzaminacyjnej za pośrednictwem . Ustalając harmonogram, uwzględnia także czas potrzebny 



~ 12 ~ 

 

na ustalenie liczby punktów przyznawanych zdającym, a także czas potrzebny na poinformowanie zdających  

o liczbie przyznanych im punktów. Harmonogram upublicznia się na tablicy ogłoszeń, tak by informacja była 

dostępna dla zainteresowanych zdających.  

b) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wskazuje nauczyciela języka obcego nowożytnego, będącego 

egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów OKE, który przeprowadza szkolenie dla wszystkich 

nauczycieli języków obcych z danej szkoły powołanych do zespołów przedmiotowych. Celem szkolenia jest 

przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z języków obcych 

nowożytnych. Szkolenie obejmuje zasady przeprowadzania egzaminu oraz stosowania zasad oceniania. Szkolenie 

może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

c) W ZSK egzamin przeprowadza się z  wykorzystaniem zestawów zadań w formie plików elektronicznych  

i komputerów.  

d) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub osoba przez niego upoważniona przygotowuje bilety z numerami 

zestawów zadań egzaminacyjnych (drukuje plik ze wszystkimi biletami i tnie go na pojedyncze bilety) oraz 

pojemnik, np. pudełko, kopertę, z którego członkowie zespołu przedmiotowego będą losować numer zestawu 

podczas egzaminu dla każdego zdającego. Zdający nie mogą osobiście losować numerów zestawów zadań. 

e) 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.  

f)  W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w sali egzaminacyjnej może 

przebywać wyłącznie jeden zdający. 

g) W sali egzaminacyjnej mogą przebywać także nauczyciele wspomagający oraz specjaliści z zakresu danego 

rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym  

w przypadku. Osoby te nie mogą być jednocześnie członkami zespołu przedmiotowego.  

h) Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z zaleconego 

przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

i) Przewodniczący zespołu przedmiotowego decyduje o tym, czy sam egzaminuje zdającego, czy egzamin 

przeprowadza członek zespołu, oraz dba o to, aby nauczyciel przeprowadzał egzamin, korzystając z zegara  

z sekundnikiem / stopera. Nie dopuszcza się możliwości odmierzania czasu za pomocą aplikacji stanowiących 

element oprogramowania telefonu komórkowego. Na wszystkich egzaminach obowiązuje bezwzględny zakaz 

wnoszenia na salę egzaminacyjna urządzeń telekomunikacyjnych. 

j) Przeprowadzając egzamin, egzaminujący postępuje zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w zestawie dla 

egzaminującego.  

k) Zespół przedmiotowy ustala liczbę punktów przyznanych każdemu zdającemu bezpośrednio po jego wyjściu  

z sali egzaminacyjnej. W przypadku braku możliwości uzgodnienia przez zespół liczby punktów decydujący głos 

ma przewodniczący tego zespołu przedmiotowego. 

l) Podczas ustalania liczby punktów w sali nie mogą przebywać zdający.  

m) Po przeprowadzeniu egzaminu dla grupy 5 zdających i ustaleniu liczby punktów przyznanych każdemu 

zdającemu przewodniczący zespołu przedmiotowego 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. 

n) Po ustaleniu liczby punktów za poszczególne elementy egzaminu przewodniczący lub członek zespołu wpisuje 

liczbę punktów do protokołu indywidualnego części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego 
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4. Przygotowanie, organizacja i przebieg egzaminu maturalnego w części 

pisemnej. 
 

I. POWAOŁANIE ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH I PODSTAWOWE ZADANIA. 
 

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 4 kwietnia roku , którego dotyczy majowa sesja 

egzaminacyjna, spośród członków zespołu egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg części 

pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza 

przewodniczących tych zespołów  

2. 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. 

3. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 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). 

4. W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczyciela zatrudnionego w szkole, 

w której jest przeprowadzany egzamin maturalny, albo nauczyciela zatrudnionego w innej szkole lub  

w placówce, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić: 

a. inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania 

stanowiska nauczyciela, niezatrudnione w szkole lub w placówce 

b. przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki 

doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska 

nauczyciela. 

5. Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa 

się o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 25 zdających. 
 

6. 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. 

7. W skład zespołu nadzorującego zamiast jednego z nauczycieli, o których mowa powyżej, może wchodzić 

nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym w przypadku i pod warunkami określonymi  

w komunikacie o dostosowaniach. 

8. 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. 

9. 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 3.12.3. lub 3.12.4., może wchodzić nauczyciel danego języka będący nauczycielem wspomagającym. 

10. Przewodniczący zespołów nadzorujących przygotowują plany sal egzaminacyjnych, uwzględniające 

rozmieszczenie zdających, członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów w danej sali egzaminacyjnej 

Plan sali egzaminacyjnej powinien przedstawiać: 

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

są ponumerowane i ustawione w jednym kierunku) 
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b. rozmieszczenie członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów 

c. podział sali na sektory, tj. grupy zdających pod bezpośrednim nadzorem 

poszczególnych członków zespołu nadzorującego 

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

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

więcej zdających. 

11. Szkolenie członków komisji z innej szkoły może odbyć się za pośrednictwem przekazanych indywidualnie 

wydrukowanych materiałów dotyczących wskazanych spraw i procedur. Członkowie ZN potwierdzają fakt 

odbycia szkolenia podpisem na powołaniu. W trakcie szkolenia w miesiącu kwietniu przewodniczący ZE 

przekazuje przewodniczącym ZN szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania i wystroju sal, w których 

będzie się odbywał egzamin, oraz informacje o sposobie zabezpieczenia przyborów oraz udostępniania zdającym 

pomocy dydaktycznych przewidzianych przez dyrektora CKE do wykorzystania na egzaminach z poszczególnych 

przedmiotów.  

12. W dniu poprzedzającym egzamin pisemny z danego przedmiotu:  

a) przewodniczący ZN sprawdzają przygotowanie sali egzaminacyjnej, uwzględniając potrzeby uczniów 

udokumentowane opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaleceniem 

lekarskim;  

b) w przypadku egzaminu z języka obcego sprawdzeniu podlega również sprawność sprzętu  

do odtwarzania płyt CD oraz sprzętu nagłaśniającego w salach egzaminacyjnych. Przewodniczący  

ZE zabezpiecza dwa rezerwowe odtwarzacze płyt CD;  

c) przewodniczący właściwych ZN przygotowują pomoce, z których mogą korzystać zdający;  

d) zdający egzamin z informatyki ma prawo sprawdzić sprzęt komputerowy przygotowany przez 

administratora (opiekuna) pracowni informatycznej. Administrator (opiekun pracowni) przygotowuje 

sprzęt najpóźniej na 2 dni przed terminem egzaminu.  

13. 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 lub osobę posiadającą uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela. 

Przewodniczący ZE na zebraniu ZN przypomina najważniejsze procedury egzaminu maturalnego, 

informuje o obecności na egzaminie osób, które posiadają zaświadczenie lekarskie stwierdzające 

konieczność przyjmowania w trakcie egzaminu leków, korzystania z toalety lub spożywania posiłków, 

przewodniczący ZN odbiera listy zdających w danej sali, protokoły przebiegu egzaminu, naklejki 

przygotowane przez OKE.  

b) przewodniczący ZN w obecności pozostałych członków ZN otwiera sale egzaminacyjne, wyznaczony 

członek ZN wpuszcza maturzystów do sali egzaminacyjnej według przygotowanej listy, sprawdzając 

jednocześnie tożsamość zdających; jeżeli pisemny egzamin maturalny z jakiegoś przedmiotu 

przeprowadzany jest w kilku salach, to zdający przypisywani są odrębnie do poszczególnych sal. Miejsca 

w sali są oznaczone numerami. Zajmowanie miejsc przez zdających odbywa się na podstawie losowania 

przeprowadzonego przez upoważnionego CZN w dniu egzaminu w trakcie wejścia. Dopuszcza się  

w uzasadnionych przypadkach odstąpienie od losowania dla wskazanego zdającego i wyznaczenie  

mu miejsca zapewniającego względny komfort ze względu na uzasadnione potrzeby. 

 

II. ROZPOCZĘCIE EGZAMINU W SALI EGZAMINACYJNEJ. OGÓLNE ZASADY organizacyjne i zasady  

PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO: 

 
1. Uwagi dotyczące zdających:  

a)  Wszystkich zdających obowiązuje posiadanie dowodu tożsamości zgodnie z wytycznymi prawa,  

tj. dowód osobisty lub paszport. 

b) wszyscy musza stawić się na godzinę przed formalna godziną rozpoczęcia danego egzaminu 

wynikającą z harmonogramu dyrektora CKE, tak by można było dokonać wszelkich części 
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organizacyjnych przez wyznaczona godziną. Po rozpoczęciu egzaminy we wskazanym czasie  

w harmonogramie nie ma możliwości wejść (spóźnić się) do sali egzaminacyjnej nawet jeśli powody były 

niezależne od zdającego. W przypadkach  losowych (choroba) można ( warunek wnioskowania  

o egzamin jeszcze w terminie dodatkowym w bieżącej sesji w czerwcu) niezwłocznie udać się do lekarza 

i przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające niezdolność przystąpienia do egzaminu  w tym 

dniu. Zaświadczenie musi być dostarczone w dniu w którym odbywa się egzamin. 

c) Wszyscy zdający na własna odpowiedzialność zobowiązani są przynieść czarno piszący  długopis oraz 

pomoce wskazane w decyzji Dyrektora (PZE) jako te, które zabezpiecza zdający. 

d) Na wszystkich egzaminach obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na salę egzaminacyjna 

urządzeń telekomunikacyjnych. Naruszenia w tej kwestii zagrożone są bezwzględnym 

unieważnieniem egzaminu. 
 

2. Przewodniczący zespołu nadzorującego, niezależnie od opublikowanych informacji i zastrzeżeń jeszcze raz 

w dniu egzaminu przypomina zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali 

egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali. 

Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali egzaminacyjnej mogą wnieść 

wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach i zatwierdzone decyzją dyrektora jako 

zabezpieczane przez zdającego. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. 

Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka 

powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów 

egzaminacyjnych. 

3. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający wchodzą do sali 

egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość; przewodniczący 

zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy 

których będą pracować. 

4. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku 

zdających uprawnionych do dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego 

oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np. zezwolenie spóźnionemu zdającemu na przystąpienie  

do egzaminu). 

5. W przypadkach, o których mowa w pkt 9.1.5., miejsce danemu zdającemu wskazuje przewodniczący zespołu 

nadzorującego. Zalecane jest wcześniejsze ustalenie, które stoliki nie będą podlegały losowaniu. 

6. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany, a członek zespołu 

nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej. 

7. Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego w obecności przedstawiciela zdających - jeżeli przedstawiciel zdających z danej sali 

uczestniczył w odbieraniu materiałów.  

8. W czasie trwania egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać Sali egzaminacyjnej.  

W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu  

na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się 

zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Zdający sygnalizuje 

potrzebę opuszczenia Sali egzaminacyjnej przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia 

przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście z sali zdający pozostawia zamknięty arkusz 

egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu 

egzaminu w Sali.  

9. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie  

z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu zdającym nie udziela się 

żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.  

10. Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego ze sprzętu 

medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została 

zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu.  
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11. W czasie egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub 

specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy.  

12. PRZEPROWADZANIE EGZAMINU W SALI - Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających oraz przyniesieniu  

do sali egzaminacyjnej materiałów egzaminacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich: 

a. o zasadach zachowania się podczas egzaminu maturalnego 

b. o zasadach oddawania prac egzaminacyjnych po zakończeniu pracy. 

13. Następnie, nie wcześniej niż o godzinie podanej w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie, członkowie 

zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE. 

Naklejki mogą również zostać przekazane zdającym przy losowaniu numerów stolików. 

14. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających: 

a. o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na 

pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego b. o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza 

egzaminacyjnego, tj. czy zawiera dołączoną kartę odpowiedzi, wszystkie kolejno ponumerowane strony  

i kolejne zadania 

c. o konieczności sprawdzenia, czy otrzymali dwa zeszyty zadań egzaminacyjnych, oznaczone 1 i 2, 

zawierające – odpowiednio – test oraz wypracowanie (dotyczy egzaminu z języka polskiego na poziomie 

podstawowym;  

d. o konieczności sprawdzenia, czy otrzymali Wybrane wzory matematyczne (dotyczy egzaminu  

z matematyki) lub Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny  

z biologii, chemii i fizyki (dotyczy egzaminu z biologii, chemii i fizyki) 

e. o konieczności sprawdzenia poprawności numeru PESEL oraz zgodności kodu arkusza wydrukowanego 

na pierwszej stronie arkusza z kodem arkusza wydrukowanym na naklejkach przygotowanych przez OKE 

oraz o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego. 

15. Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje 

nowy arkusz egzaminacyjny z puli arkuszy rezerwowych (nie wykonuje się kserokopii arkuszy 

egzaminacyjnych) i/lub Wybrane wzory… / Wybrane wzory i stałe… . 

16. Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza  

w protokole przebiegu egzaminu w Sali. Wymianę arkusza egzaminacyjnego zdający potwierdza podpisem  

w tym samym protokole.  

17.  Przed rozpoczęciem egzaminu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (w tym na karcie 

odpowiedzi), zdający wpisuje swój kod, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer 

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz umieszcza otrzymane od członków 

zespołu nadzorującego naklejki. Zdający sprawdza na naklejce poprawność numeru PESEL oraz zgodność 

wskazanego kodu, a podpis w wykazie zdających jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego tej 

poprawności i zgodności. Zdający nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. W przypadku wystąpienia błędu  

w numerze PESEL lub niezgodności w kodzie arkusza na naklejce i na stronie tytułowej arkusza zdający zwraca 

zespołowi nadzorującemu wadliwe naklejki. 

18. W przypadku błędu na naklejce w numerze PESEL, zdający koryguje ten numer w wykazie zdających  

i potwierdza korektę czytelnym podpisem. Poprawność wpisanego przez zdającego numeru PESEL 

potwierdza przewodniczący zespołu nadzorującego, podpisując się w wykazie zdających. Przewodniczący 

zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu w danej sali adnotację o stwierdzeniu błędu. Naklejki z błędnym numerem PESEL nie nakleja się 

na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi. W takiej sytuacji w miejscach przeznaczonych  

na naklejkę zdający wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL, a członek zespołu nadzorującego dopisuje 

identyfikator szkoły. W przypadku braku numeru PESEL zdający wpisuje w miejscach przeznaczonych  

na naklejkę przygotowaną przez OKE serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość. 
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19. W przypadku niezgodności kodu arkusza na naklejce i na stronie tytułowej arkusza, przewodniczący zespołu 

nadzorującego sprawdza, czy danemu zdającemu wydany został arkusz w odpowiedniej formie. Jeżeli zdający 

otrzymał właściwy arkusz (np. E***-200), a błąd występuje na naklejce (np. wydrukowany jest na niej kod 

E***-400) – naklejkę należy nakleić, przekreślić na niej błędny kod i wpisać właściwy, a zaistniałą 

nieprawidłowość odnotować w protokole. Jeżeli zdający otrzymał niewłaściwy arkusz – należy wydać  

mu arkusz we właściwej formie. 

20. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności zdających 

poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym. 

21. W przypadku zdających korzystających z arkuszy dostosowanych dla osób słabowidzących oraz osób 

niewidomych, zdających niepełnosprawnych ruchowo oraz zdających z czasową niesprawnością rąk 

czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego. 

22. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu 

nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy 

 z danym arkuszem egzaminacyjnym. Czas trwania egzaminu dla każdego przedmiotu maturalnego określa 

rozporządzenie.  

23. W przypadku egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu godziny 

rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku 

obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się  

z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań. 

24. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali 

egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności 

organizacyjnych (tzn. z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu), 

decyzję o wpuszczeniu do Sali egzaminacyjnej spóźnionego zdającego podejmuje przewodniczący zespołu 

nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy). 

Zdający ten zapoznaje się z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza. Zdający 

sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny i zawiera kolejno ponumerowane wszystkie strony.  

W razie potrzeby zgłasza braki przewodniczącemu zespołu nadzorującego i otrzymuje kompletny arkusz. 

Takie przypadki odnotowuje się w protokole przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej. 

25. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych zdającym i po zakończeniu czynności organizacyjnych przelicza się 

wszystkie niewykorzystane i wadliwe arkusze egzaminacyjne i umieszcza się je w opisanej kopercie.  

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego wszystkie niewykorzystane i wadliwe arkusze 

egzaminacyjne oraz niewykorzystane i wadliwe płyty CD pakuje się po zakończeniu odtwarzania nagrań  

z płyty CD.  

26. Liczbę niewykorzystanych i wadliwych arkuszy oraz niewykorzystanych i wadliwych płyt odnotowuje się  

w protokole przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali . 

27. W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego oraz 

obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy zdających: cicho, bez 

zaglądania do prac zdających. 

28. Obserwator ma prawo w czasie egzaminu opuścić salę egzaminacyjną, przejść do innej sali, w której odbywa 

się egzamin, i tam przeprowadzić obserwację. Czynności te wykonuje w sposób niezakłócający pracy 

zdających. 

29. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący zespołu 

nadzorującego informuje zdających o czasie pozostałym do zakończenia pracy, a w przypadku egzaminu  

(a) z matematyki na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym   

(b) z języków obcych nowożytnych na wszystkich poziomach  

– dodatkowo przypomina zdającym o obowiązku przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Odpowiedź 

zaznaczona przez zdającego na karcie odpowiedzi jest ostateczna, niezależnie od odpowiedzi zaznaczonej  

w arkuszu. 
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30. Jeśli zdający ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez 

podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub 

członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego sprawdza kompletność materiałów. Arkusz pozostaje 

na stoliku. 

31. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali zdający wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. 

Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, 

muszą być zorganizowane tak, by nie zakłócić pracy pozostałym zdającym. 

32. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań przewodniczący zespołu nadzorującego lub 

członek zespołu nadzorującego przy stoliku zdającego, w jego obecności, sprawdza kompletność materiałów 

egzaminacyjnych (zakodowany zeszyt zadań oraz karta odpowiedzi), a następnie zezwala zdającemu  

na opuszczenie sali. Pracę każdego zdającego – po sprawdzeniu – można pozostawić na stoliku do momentu 

odebrania prac od wszystkich zdających, można również zbierać je sukcesywnie. Jeden zdający powinien 

pozostać w sali do momentu zakończenia pakowania materiałów egzaminacyjnych. 

33. Po zakończeniu odbierania prac od wszystkich zdających, przewodniczący zespołu nadzorującego oraz 

członkowie tego zespołu sprawdzają, czy zostały zebrane prace z wszystkich stolików. Następnie 

przewodniczący zespołu nadzorującego, w obecności członków zespołu nadzorującego oraz jednego 

zdającego, pakuje materiały egzaminacyjne zgodnie z instrukcją 

 

III. POSTĘPOWANIE Z MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINU MATURALNEGO 
 

1. Po zakończeniu egzaminu i opuszczeniu sali przez zdających przewodniczący zespołu nadzorującego lub 

upoważniony przez niego członek tego zespołu w obecności pozostałych osób wchodzących w skład zespołu 

nadzorującego oraz przedstawiciela zdających: 

a. odnotowuje w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej oddanie arkuszy egzaminacyjnych 

przez zdających (np. znakiem + albo  przy nazwisku zdającego) 

b. w przypadku zdających, którym – zgodnie z komunikatem dyrektora CKE – przyznano prawo  

do dostosowania warunków egzaminu maturalnego polegającego na zastosowaniu zasad oceniania 

rozwiązań zadań uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego 

i/lub prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę, zaznacza przyznane tym zdającym 

uprawnienia, zamalowując odpowiednie pole na zeszycie zadań oraz na karcie odpowiedzi. 

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

okręgowej komisji egzaminacyjnej 

d. pakuje w sali egzaminacyjnej wypełnione arkusze egzaminacyjne (wraz z dołączonymi do nich 

kartami odpowiedzi) do zwrotnych kopert i zakleja je; w przypadku egzaminu z języka polskiego na 

poziomie podstawowym zeszyty zadań egzaminacyjnych oznaczone 1 oraz 2 pakuje się odrębnie, 

do różnych kopert zwrotnych 

e. pakuje w sali egzaminacyjnej do papierowych kopert: 

 arkusze niewykorzystane – w stanie nienaruszonym – z nierozerwanymi banderolami 

 arkusze wadliwe – odebrane od zdających po przekazaniu im arkusza rezerwowego 

 arkusze zdających, którzy przerwali egzamin z przyczyn zdrowotnych lub losowych 

 arkusze unieważnione 

– zgodnie ze szczegółową instrukcją właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

2. Przewodniczący zespołu nadzorującego uzupełnia wykaz zdających przystępujących do egzaminu maturalnego 

z danego przedmiotu w danej sali oraz protokół przebiegu egzaminu maturalnego w danej Sali. Protokół 

podpisują osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy. 

3. Przewodniczący zespołu nadzorującego przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego: 

a. koperty zwrotne zawierające prace egzaminacyjne 

b. koperty z arkuszami egzaminacyjnymi, o którym mowa w pkt 10.1.1e, zgodnie ze 

szczegółowymi instrukcjami właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej 
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c. w przypadku egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego – niewykorzystane 

lub wadliwe płyty CD 

d. podpisany przez wszystkich członków zespołu nadzorującego i obserwatorów protokół 

przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali 

(załącznik 16.) 

e. uzupełniony wykaz zdających w danej sali egzaminacyjnej 

f. plan sali 

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sprawdza kompletność materiałów z danej sali w obecności 

właściwego przewodniczącego zespołu nadzorującego. 

5. Po zebraniu materiałów ze wszystkich sal egzaminacyjnych przewodniczący zespołu egzaminacyjnego 

zabezpiecza je zgodnie z instrukcją właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Następnie sporządza 

protokół zbiorczy przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, który drukuje  

i podpisuje. Protokół należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

6. Jeden podpisany egzemplarz protokołu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła okręgowej komisji 

egzaminacyjnej w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora tej komisji. Do protokołu 

zbiorczego dołącza się: 

a. koperty zwrotne zawierające prace egzaminacyjne z wszystkich sal egzaminacyjnych 

b. koperty z arkuszami egzaminacyjnymi, o którym mowa w pkt 10.1.1e, zgodnie ze 

szczegółowymi instrukcjami właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej 

c. wadliwe płyty CD (w przypadku egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego) 

d. uzupełnione wykazy zdających z każdej sali egzaminacyjnej 

e. kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej 

f. kopię wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej przez 

dystrybutora 

g. decyzje o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (o ile 

taka sytuacja zaistnieje) (załącznik 18.), wraz z arkuszami egzaminacyjnymi tych 

zdających 

h. plany sal. 

7. W szkolnej dokumentacji egzaminu maturalnego pozostają: 

a. protokoły przebiegu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu z poszczególnych sal 

b. protokół zbiorczy przebiegu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej  

c. oryginał wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej przez 

dystrybutora 

d. kopie wykazów zdających przystępujących do egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu w danej sali 

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

f. kopie planów sal  
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5. Unieważnienie egzaminu  
 

1. Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku:  

a) stwierdzenia, podczas trwania egzaminu, niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych 

przez zdającego;  

b) wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów  

i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE i wskazanych decyzją PZE  

w szkole jako zabezpieczane przez zdającego albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej  

z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów; 

c) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu 

maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym; 

d) stwierdzenia, podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej, niesamodzielnego rozwiązywania przez 

zdającego zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym z danego przedmiotu w części pisemnej; Jeśli 

taka będzie decyzja OKE.  

e) zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku 

części pisemnej egzaminu. Dotyczy to procedur w obrębie kompetencji i działań w OKE. W szkole prace 

pakowane są komisyjnie w obecności zdających w bezpieczne koperty uniemożliwiające rozpakowanie 

bez naruszenia pakietu. 

f) stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń 

zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego 

egzaminu. Jeśli taka będzie decyzja OKE.  

 

Uwaga: Unieważnienia w przypadkach oznaczonych literami a, b, c dokonuje przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego (dyrektor szkoły), w przypadkach oznaczonych literami d, e, f – dyrektor OKE w porozumieniu  

z dyrektorem CKE.  

6. Egzamin w terminie dodatkowym.  
 

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

mu przystąpienie w maju – zgodnie z harmonogramem – do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego 

przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin w terminie dodatkowym.  

2. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego 

przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły właściwie, w rozumieniu wytycznych CKE, 

udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Dyrektor szkoły 

przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia  

po otrzymaniu wniosku.  

3. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od daty jego otrzymania i może wyrazić zgodę  

na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji 

okręgowej jest ostateczne.  

4. 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. 

5. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu ustnego w terminie dodatkowym, 

przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w swojej szkole w terminie ustalonym przez 

dyrektora szkoły.   
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7. Egzamin w terminie poprawkowym. 
 

 1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który: 

a) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język 

obcy nowożytny) w maju/czerwcu w części ustnej i w części pisemnej oraz przystąpił do egzaminu,  

z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i żaden 

jego egzamin nie został unieważniony,  

b) nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego albo w części ustnej bez określania 

poziomu (z języka polskiego albo z języka obcego nowożytnego), albo w części pisemnej na poziomie 

podstawowym (z języka polskiego albo z matematyki, albo z języka obcego nowożytnego), 

c) w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie  

o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną.  

2. Dyrektor szkoły w proceduralnym terminie przesyła do dyrektora OKE w formie elektronicznej określonej 

przez OKE informacje o osobach, które złożyły oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu w terminie 

poprawkowym.  

3. Egzamin w terminie poprawkowym (w sierpniu) jest przeprowadzany w macierzystej szkole zdającego  

lub w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE. Informacje o miejscach przeprowadzenia egzaminu ogłasza 

dyrektor OKE na stronie internetowej.  Informacje o harmonogramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje  

w szkole, w której przystąpił do egzaminu. 

8. Procedury awaryjne. 
 

 1. Postępowanie w przypadku stwierdzenia niekompletności lub naruszenia pakietów zawierających arkusze 

egzaminacyjne bezpośrednio po otrzymaniu materiałów od kuriera: 

a) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniona przez niego osoba, w obecności innego 

członka tego zespołu, bezpośrednio po otrzymaniu materiałów od kuriera sprawdza nienaruszalność 

pakietów i przelicza zgodnie z instrukcją zawartą w nich arkusze. Sprawdza czy liczba i rodzaj arkuszy 

egzaminacyjnych odpowiadają zapotrzebowaniu i zgodne są z wykazem zawartości przesyłki.  

W przypadku stwierdzenia niezgodności lub naruszenia przesyłki niezwłocznie zawiadamia w ustalony 

sposób dystrybutora materiałów egzaminacyjnych, a także zgłasza ten fakt do dyrektora OKE i dalej 

postępuje zgodnie z instrukcją zawartą w przesyłce i/lub zaleceniami dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej.  

 

2. Postępowanie w przypadku zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne: 

a) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego po stwierdzeniu zaginięcia pakietu zawierającego arkusze 

egzaminacyjne powiadamia o tym fakcie dyrektora OKE, który przeprowadza postępowanie 

wyjaśniające. 

b) Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję o ewentualnym zawieszeniu 

egzaminu lub jego części, a dyrektor CKE ustala nowy termin egzaminu.  

c) O nowym terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE 

przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.  

d) Informację o nowym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje egzamin.  

 

3. Postępowanie w przypadku ujawnienia zadań egzaminacyjnych lub naruszenia pakietów zawierających 

arkusze egzaminacyjne lub arkuszy przechowywanych w szkole: 

a) W przypadku stwierdzenia, że zadania lub arkusze zostały nieprawnie ujawnione, decyzję o dalszym 

przebiegu egzaminu podejmuje dyrektor CKE. 

b) W przypadku wstrzymania egzaminu lub jego części dyrektor CKE ustala nowy termin egzaminu. 
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c) O terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE przewodniczących 

ZE. 

d) Informację o nowym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje egzamin.  

e) W przypadku stwierdzenia naruszenia pakietu z arkuszami egzaminacyjnymi w czasie przechowywania 

ich  

na terenie szkoły, przewodniczący ZE niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE.  

f) Dyrektor OKE powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora CKE, który podejmuje decyzję dotyczącą 

przebiegu  

i ustaleniu nowego terminu całości lub części egzaminu. W innych przypadkach decyzje, co dalszego 

przebiegu lub zawieszenia egzaminu podejmuje dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE.  

g) Zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej do momentu otrzymania od przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego informacji o decyzji odpowiednio dyrektora OKE lub dyrektora CKE.  

h) Decyzję dotyczącą egzaminu dyrektor OKE lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub 

pocztą elektroniczną przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Do szkoły informacja musi dotrzeć 

obowiązkowo dwiema niezależnymi drogami.  

 

4. Postępowanie w przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszach egzaminacyjnych: 

a) W przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszu przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu egzaminu i podejmuje decyzję  

o wykorzystaniu arkuszy rezerwowych.  

b) Jeżeli liczba zestawów rezerwowych jest niewystarczająca do przeprowadzenia egzaminu lub części 

egzaminu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powiadamia dyrektora właściwej OKE, który 

podejmuje decyzję, ·co do dalszego przebiegu egzaminu lub części egzaminu. Zdający czekają na decyzję, 

nie opuszczając sali egzaminacyjnej. Nie wykonuje się kserokopii arkuszy egzaminacyjnych. 

c) Decyzję dotyczącą dalszego przebiegu egzaminu lub części egzaminu dyrektor właściwej okręgowej 

komisji egzaminacyjnej lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą 

elektroniczną przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.  

 

5. Postępowanie w przypadku wystąpienia usterki płyty CD podczas egzaminu z języka obcego nowożytnego: 

a) W przypadku wystąpienia usterki płyty CD (płyta nie odtwarza się lub zacina się) i/lub odtwarzacza płyt 

CD przewodniczący zespołu nadzorującego, w porozumieniu z przewodniczącym zespołu 

egzaminacyjnego, przerywa pracę z arkuszem, poleca zdającym zamknięcie arkuszy, a zespołowi 

nadzorującemu dopilnowanie, aby zdający zastosowali się do polecenia oraz podejmuje decyzję  

o wykorzystaniu płyty rezerwowej i/lub rezerwowego odtwarzacza płyt CD.  

b) Jeżeli usterka płyty CD wystąpiła od momentu włączenia płyty do rozpoczęcia nagrania do zadania 1.,  

po wymienieniu płyty CD przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy w widocznym 

miejscu, nowy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem. Następnie włącza nową płytę.  

c) Jeżeli usterka płyty CD wystąpiła po rozpoczęciu nagrania do zadania 1., przewodniczący zespołu 

nadzorującego - zapisuje na tablicy w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia przerwy związanej  

z wymianą płyty CD - wymienia płytę CD na rezerwową - zapisuje na tablicy, w widocznym miejscu, czas 

zakończenia przerwy związanej z wymianą płyty CD oraz nowy czas zakończenia pracy z arkuszem, 

wydłużając go odpowiednio o czas przerwy związanej z wymianą płyty CD i przechodzi do ścieżki 

odpowiadającej numerowi zadania, podczas którego wystąpiła usterka płyty CD i odtwarza nagranie.  

d) W przypadku stwierdzenia, że płyta CD nie odpowiada rodzajowi zestawu egzaminacyjnego 

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

powyżej. 

e) Konieczność wymiany płyty CD/odtwarzacza płyt należy każdorazowo odnotować w protokole przebiegu 

egzaminu.  
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6. Postępowanie w przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu: 

a) W przypadku nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego 

powiadamia dyrektora OKE. Za zakłócenie przebiegu egzaminu nie uznaje się „odgłosów naturalnych”, 

nawet, jeśli są niecodzienne, a związane z funkcjonowaniem szkoły i otoczenia, np. sygnał karetki  

czy straży, klakson samochodowy, prace drogowe, przelot samolotu itp. 

b) Jeżeli zagrożenie zostało zażegnane przed otwarciem pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi, ale nie 

później niż godzinę po planowanym rozpoczęciu egzaminu, to egzamin może odbyć się, za zgodą 

dyrektora OKE, w tym samym dniu i w tym samym miejscu, przy czym kolejne części egzaminu 

rozpoczynają się w wyznaczonych terminach, a część, która się nie odbyła, pisana jest na końcu. 

Zdającym nie wolno kontaktować się w czasie przerw z osobami z zewnątrz.  

c) Jeżeli zagrożenie nastąpiło po rozpieczętowaniu pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi na daną część 

egzaminu, po ustaniu zagrożenia zdający kontynuują pisanie.  

d) Jeżeli zagrożenie nie zostało zażegnane, dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, 

zawiesza/unieważnia dany egzamin i zarządza jego ponowne przeprowadzenie w nowym terminie, 

ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  

e) Dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE, jeżeli zachodzi taka potrzeba, podejmuje decyzję  

o zmianie miejsca przeprowadzania egzaminu.  

f) W przypadku ustalenia nowego terminu egzaminu, o nowym terminie egzaminu dyrektor CKE 

powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE – przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. 

g) Informację o nowym terminie (ewentualnie miejscu) egzaminu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje 

egzamin.  

 

7. Postępowanie w przypadku przerwania przez zdającego części ustnej lub pisemnej egzaminu maturalnego  

z przyczyn losowych lub zdrowotnych: 

 

                   W sytuacji, gdy przed rozpoczęciem części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (a ma taki obowiązek) upewniając się, że wszyscy zdający czują się 

dobrze i mogą przystąpić do egzaminu i gdzie mimo informacji, że przerwanie egzaminu  

z przyczyn zdrowotnych nie uprawnia automatycznie do przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym, 

zdający zgłasza problemy zdrowotne, odpowiednio PZP lub PZN zaleca udanie się do lekarza i informuje  

o możliwości ubiegania się o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym, z tym że:  

a) Jeżeli podczas trwania części ustnej egzaminu zdający przerywa ten egzamin z przyczyn zdrowotnych  

lub losowych, przewodniczący ZP organizuje pomoc, dbając o to, aby zdający nie miał możliwości 

kontaktu z innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających mu pomocy. Rejestruje godzinę przerwania 

egzaminu tego zdającego i jeśli zdający poczuje się na siłach kontynuować egzamin, może na to 

zezwolić. Zdający wykorzystuje pozostały mu czas egzaminu. Jeśli zdający nie jest w stanie 

kontynuować egzaminu, zespół przedmiotowy przyznaje punkty za wypowiedź zgodnie  

z obowiązującymi zasadami. Informację o zdarzeniu odnotowuje się w protokole indywidualnym części 

ustnej egzaminu. PZE informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora OKE, który – w ciągu 7 dni – podejmuje 

stosowną decyzję albo o ustaleniu wyniku na podstawie liczby punktów przyznanych przez zespół 

przedmiotowy albo przyznaniu zdającemu prawa do przystąpienia do egzaminu w terminie 

dodatkowym, po przedstawieniu przez zdającego lub jego rodziców udokumentowanego wniosku  

w tej sprawie. 

b) Jeżeli podczas trwania części pisemnej egzaminu zdający przerywa ten egzamin z przyczyn zdrowotnych  

lub losowych, przewodniczący zespołu nadzorującego organizuje pomoc, dbając o to, aby zdający nie 

miał możliwości kontaktu z innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających mu pomocy. Rejestruje 

godzinę przerwania egzaminu tego zdającego i jeśli zdający poczuje się na siłach kontynuować egzamin, 

może na to zezwolić. Zdającemu, który postanowił kontynuować egzamin, nie przedłuża się czasu 

trwania egzaminu. W przypadku, kiedy zdający przerwał egzamin i nie podjął pracy, przewodniczący 
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zespołu nadzorującego odbiera jego pracę i po zakończeniu egzaminu pakuje do oddzielnej koperty, 

którą dołącza do protokołu zbiorczego. Informacje o zdarzeniu odnotowuje się w protokole przebiegu 

części pisemnej egzaminu w sali egzaminacyjnej oraz w protokole zbiorczym przebiegu części pisemnej 

egzaminu z danego przedmiotu. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej podejmuje stosowną 

decyzję albo o skierowaniu pracy zdającego do oceny przez egzaminatora albo przyznaniu zdającemu 

prawa do przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym, po przedstawieniu przez zdającego lub 

jego rodziców udokumentowanego wniosku w tej sprawie. 

9. Postanowienia końcowe. 
 

1. Wyniki ogłasza dyrektor szkoły w terminie ustalonym przez Dyrektora CKE.  Istnieje proceduralna możliwość 

wglądu w sytuacjach wątpliwości do prac i wnioskowania o ponowne ustalenie, a w razie niezgodności 

odwołanie do arbitrażu. Warunkiem jest dotrzymanie terminów i procedur wnioskowania zgodnie z wytycznymi 

z CKE i OKE. 

2. Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości (lub zaświadczenie  

dla absolwentów z minionych lat) i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa są wydawane, za potwierdzeniem 

odbioru w macierzystej szkole zdającego. 

 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidzianej niniejszą instrukcją zastosowanie mają zasady  

i procedury ogłoszone przez CKE i OKE.  

 

 

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego 

w Katolickim LO im. św. Jana Pawła II 

w Gdyni 

 


