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PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 2156, z zm.)

• Rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu,
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (DzU z 2015 r.,
poz. 959)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
szkolnych (tekst jedn. DzU z 2014r., poz. 893, ze zm.)

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(tekst jedn. DZU z 2014r., poz. 1182, ze zm.)



PODSTAWA PRAWNA

• Rozporządzenie 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 (DzU z 2015r., poz. 843)

• Informatory o egzaminie maturalnym opublikowane na stronie
internetowej CKE

• Komunikaty dyrektora CKE dotyczące Matury 2017 opublikowane na
stronie internetowej CKE

• Komunikat MEN z 9 kwietnia 2015r. w sprawie wykazu olimpiad
przedmiotowych



CHARAKTERYSTYKA EGZAMINU 
MATURALNEGO

• Egzamin maturalny jest przeprowadzany 
oraz sprawdza, w jakim stopniu 

absolwent spełnia te wymagania.

• Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych 
jest przeprowadzany na poziomie podstawowym i obejmuje wymagania 
określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu 
podstawowego.

• Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych 
jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania 
określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu 
podstawowego i rozszerzonego.

• Dla egzaminu maturalnego w części ustnej nie określa się poziomu egzaminu.

(Wyjątek: dla języków obcych nowożytnych również poziom dwujęzyczny).



Przedmioty obowiązkowe

część pisemna
(POZIOM PODSTAWOWY)

część ustna
(BEZ OKREŚLANIA POZIOMU)

język polski

język obcy nowożytny
/do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, 

niemiecki, rosyjski, włoski/

matematyka

język polski

język 
obcy nowożytny

/ten sam, który zdaje w części pisemnej/

jeden egzamin z wybranego 
przedmiotu dodatkowego w 
części pisemnej na poziomie 

rozszerzonym



Przedmioty dodatkowe
część pisemna część ustna

POZIOM ROZSZERZONY – do wyboru:

biologia
chemia
filozofia
fizyka

geografia
historia

historia muzyki
historia sztuki
informatyka

język łaciński i kultura antyczna
język mniejszości etnicznej
język mniejszości narodowej

język polski
język regionalny
matematyka

wiedza o społeczeństwie

BEZ OKREŚLANIA POZIOMU – do wyboru:

język mniejszości etnicznej
język mniejszości narodowej

język regionalny

język obcy nowożytny – do wyboru:
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski

(POZIOM ROZSZERZONY LUB DWUJĘZYCZNY) 

język obcy nowożytny – do wyboru:
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, 

włoski
(BEZ OKREŚLANIA POZIOMU LUB

POZIOM DWUJĘZYCZNY) 



PRZEDMIOTY DODATKOWE

• Uczeń może przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego

wybranych spośród przedmiotów dodatkowych – na poziomie
rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na
poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

• Wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której
absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w tej
szkole.



JĘZYK OBCY JAKO
PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY  

Do egzaminu 
maturalnego z jednego 
wybranego języka 
obcego nowożytnego, 
tego samego w części 
pisemnej i ustnej, 
obowiązkowo 
przystępują wszyscy 
absolwenci ubiegający 
się o uzyskanie 
świadectwa dojrzałości.





JĘZYK OBCY JAKO
PRZEDMIOT DODATKOWY – (ten sam, 
który był wybrany jako obowiązkowy)

Jeżeli absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy język obcy
nowożytny, ,
wówczas przystępuje do egzaminu z tego języka:

(1.) albo w części pisemnej na poziomie rozszerzonym,

(2.) albo w części pisemnej na poziomie dwujęzycznym,

(3.) albo w części ustnej i w części pisemnej na poziomie 
dwujęzycznym.



JĘZYK OBCY JAKO
PRZEDMIOT DODATKOWY –(inny 

niż wybrany jako obowiązkowy)

Jeżeli absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy

,
wówczas przystępuje do egzaminu z tego języka:

(1.) albo w części pisemnej na poziomie rozszerzonym,

(2.) albo w części pisemnej na poziomie dwujęzycznym,

(3.) albo w części ustnej bez określania poziomu i w części 
pisemnej na poziomie rozszerzonym,

(4.) albo w części ustnej na poziomie dwujęzycznymi i w części 
pisemnej na poziomie dwujęzycznym.



Przykład 1

• Język angielski – obowiązkowy 

poziom podstawowy (pisemny)

i bez określania poziomu (ustny)

• Język angielski – dodatkowy

poziom rozszerzony (pisemny)



Przykład 2

• Język niemiecki – obowiązkowy 

poziom podstawowy (pisemny)

i bez określania poziomu (ustny)

• Język angielski – dodatkowy

poziom rozszerzony (pisemny)



MIEJSCE PRZYSTAPIENIA DO 
EGZAMINU MATURALNEGO

• Do egzaminu maturalnego – zarówno w części ustnej, jak i w części
pisemnej – zdający przystępuje w szkole, którą ukończył.

• W szczególnych wypadkach absolwent może zostać skierowany na
egzamin maturalny do innej szkoły, np. jeżeli nie ma możliwości
powołania zespołu przedmiotowego do przeprowadzenia części
ustnej z danego przedmiotu.

• W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub
niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora OKE, egzamin
maturalny może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.



DEKLAROWANIE PRZYSTĄPIENIA 
DO EGZAMINU MATURALNEGO

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa
pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu dyrektorowi
macierzystej szkoły.

DEKLARACJA WSTĘPNA – do 30 września 2016r.

DEKLARACJA OSTATECZNA – do 7 lutego 2017r.

Deklaracja_WZÓR_2017.docx


DEKLAROWANIE PRZYSTĄPIENIA 
DO EGZAMINU MATURALNEGO

• Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija .

• Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w
deklaracji (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad
przedmiotowych).

.



DEKLAROWANIE PRZYSTĄPIENIA 
DO EGZAMINU MATURALNEGO

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form
egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z
deklaracją:

 do 30 września 2016r. – dokumentacja może być
uzupełniona do 7 lutego 2017r.

 W przypadkach losowych dokumenty mogą być przedłożone w terminie
późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu.



UPRAWNIENIA LAUREATÓW I 
FINALISTÓW OLIMPIAD 

PRZEDMIOTOWYCH

• Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej będący laureatem lub finalistą
olimpiady przedmiotowej jest zwolniony z egzaminu maturalnego z
danego przedmiotu, zgodnie z Komunikatem MEN, na podstawie
zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub
finalisty.

• Laureaci i finaliści przedstawiają stwierdzające
uzyskanie tytułu laureata lub finalisty dyrektorowi szkoły.

• Uprawnienie przysługuje maturzyście również wówczas, gdy jest
laureatem lub finalistą olimpiady z przedmiotu, który nie był
nauczany w szkole, którą ukończył.

komunikat-aktualizacja-wykazu-olimpiad-przedmiotowych1.pdf


UPRAWNIENIA LAUREATÓW I 
FINALISTÓW OLIMPIAD 

PRZEDMIOTOWYCH

• W przypadku przedmiotów zadeklarowanych jako obowiązkowe,
zwolnienie laureata lub finalisty jest równoznaczne z uzyskaniem
najwyższego wyniku z egzaminu z danego przedmiotu w części ustnej
oraz w części pisemnej na poziomie podstawowym.

• W przypadku przedmiotów zadeklarowanych jako dodatkowe w
części pisemnej zwolnienie laureata lub finalisty jest równoznaczne z
uzyskaniem najwyższego wyniku z egzaminu z danego przedmiotu na
poziomie rozszerzonym. W przypadku języka obcego (w części
pisemnej albo pisemnej i ustnej) - na poziomie rozszerzonym albo
dwujęzycznym zgodnie ze złożoną deklaracją.

• W przypadku gdy zdający uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego
przedmiotu niż wskazany w deklaracji, może dokonać zmiany wyboru
przedmiotu.



DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM 
PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO DO 

POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI 
PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH

• Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania 
egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości 
psychofizycznych zdających są wymienione w 

.

• Dostosowanie egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu 
odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju 
niepełnosprawności absolwenta, posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność. 

są przygotowywane dla zdających: z 
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, słabowidzących, niewidomych, 
słabosłyszących, niesłyszących, z niepełnosprawnością ruchową 
spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi. 

20160909_Komunikat_o_dostosowaniach_Egzamin_maturalny.pdf


DOSTOSOWANIE
WARUNKÓW I FORM EGZAMINU

Dostosowanie przeprowadzania egzaminu maturalnego polega 
między innymi na: 

a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, 
niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym 
zdającego 

b. zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków 
dydaktycznych 

d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie 
egzaminu maturalnego 

e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do 
przeprowadzania egzaminu maturalnego uwzględniających potrzeby 
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego 

f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego 
nauczyciela wspomagającego zdającego w czytaniu lub pisaniu lub 
specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, 
niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem 
społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu ze 
zdającym lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków 
dydaktycznych. 



DOSTOSOWANIE
WARUNKÓW I FORM EGZAMINU

: 

a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność 

b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym 

c. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 
d. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza 
e. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się 
f. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku: 
• uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze 

względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem 
za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub 
traumatyczną 

• cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia 
zrozumienie czytanego tekstu. 



DOSTOSOWANIE
WARUNKÓW I FORM EGZAMINU

Informacja dla zdającego

• Nie później niż do 10 lutego 2017r. zdający otrzymuje informację na 
piśmie o przyznanych dostosowaniach.

• Zdający składa oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z 
przyznanych mu dostosowań nie później niż do 14 lutego 2017r. 



TERMIN GŁÓWNY

MAJ 2017

20160819 Harmonogram egzaminow w 2017 r OGOLNE Fin.pdf


Czas trwania egzaminów – część pisemna

Czas trwania egzaminu może być przedłużony w 
przypadku dostosowań określonych w komunikacie 
Dyrektora CKE.

przedmioty obowiązkowe
/język obcy  - obowiązkowy/

170 minut
120 minut

przedmioty dodatkowe 180 minut

/informatyka/ 210 minut (60+150)

/język obcy dodatkowy:
-poziom rozszerzony

- poziom dwujęzyczny/

150 minut

180 minut



TERMIN DODATKOWY - czerwiec

• Dla absolwentów, którzy nie mogli przystąpić do części ustnej lub
części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub
przedmiotów w terminie głównym ze względu na przypadek
losowy lub zdrowotny.

• Udokumentowany wniosek o możliwość przystąpienia do egzaminu z
danego przedmiotu lub przedmiotów w czerwcu należy złożyć do
dyrektora szkoły

.



OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

30 czerwca 2017r. -
Przekazanie dyrektorom szkół 
przez komisje okręgowe 
świadectw dojrzałości oraz 
aneksów do świadectw 
dojrzałości.
Absolwent, który zdał egzamin 
maturalny, otrzymuje 
świadectwo dojrzałości 
wydane przez OKE.



TERMIN POPRAWKOWY - sierpień

• 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (do 7 lipca
2017r.) - Uprawniony absolwent składa dyrektorowi szkoły
oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu obowiązkowego w terminie poprawkowym.

• Dla absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu ze wszystkich
przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu wyłącznie z
jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo
w części ustnej; nie dotyczy to osób, których egzamin z
przedmiotu obowiązkowego został unieważniony.

• sierpień 2017r. - Termin poprawkowy egzaminu maturalnego.



TERMIN POPRAWKOWY

• Zdający, który w maju nie przystąpił do części pisemnej
egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu
dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo któremu ten
egzamin został unieważniony, nie może przystąpić do tego egzaminu
w sierpniu.

• Zdający, o którym mowa powyżej, może przystąpić ponownie do
egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego w okresie 5 lat
od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku,
w którym przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

• Przekazanie świadectw do szkół – 12 września 2017r.



Egzaminy w części ustnej przeprowadza zespół przedmiotowy:

- 2 nauczycieli przedmiotu, z którego przeprowadzana jest część ustna 
egzaminu (ale nie nauczyciel, który w ostatnim roku szkolnym prowadził 
zajęcia edukacyjne ze zdającym); co najmniej jeden nauczyciel jest 
zatrudniony w innej szkole lub placówce;

• a egzaminy w części pisemnej – zespół nadzorujący:

- 3 nauczycieli (jeśli w sali jest nie więcej niż 5 zdających – 2 
nauczycieli; jeśli więcej niż 30 zdających - liczbę członków zespołu 
nadzorującego zwiększa sie o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 
20 zdających); co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej 
szkole lub placówce. W skład zespołu nie może wchodzić nauczyciel 
przedmiotu oraz wychowawca zdającego.

PRZEBIEG EGZAMINU
W CZĘŚCI USTNEJ

I W CZĘŚCI PISEMNEJ



PRZEBIEG EGZAMINU
W CZĘŚCI USTNEJ

I W CZĘŚCI PISEMNEJ

• Na egzamin z każdego przedmiotu, zarówno w części ustnej, jak i w
części pisemnej, należy zgłosić się z dowodem tożsamości.

• Szczegółowy opis przebiegu egzaminu maturalnego w części ustnej i
w części pisemnej znajduje się w Informacji o sposobie organizacji i
przeprowadzania egzaminu maturalnego, opublikowanej na stronie
internetowej CKE. Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem
egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa
każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza
egzaminacyjnego.



PRZEBIEG EGZAMINU
W CZĘŚCI USTNEJ

I W CZĘŚCI PISEMNEJ
• Podczas egzaminów pisemnych każdy zdający siedzi przy osobnym

stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze
egzaminacyjne, materiały i przybory wskazane w

oraz – w przypadku chorych lub niepełnosprawnych
zdających – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub
niepełnosprawność.

• Zdający może wnieść do sali małą butelkę wody. Podczas
pracy z arkuszem butelka powinna stać na podłodze przy nodze
stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów
egzaminacyjnych.

• 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 pze przed rozpoczęciem egzaminu.

20160909_Komunikat_o_przyborach.pdf


PRZEBIEG EGZAMINU
W CZĘŚCI USTNEJ I W CZĘŚCI PISEMNEJ

• Do sali egzaminacyjnej
, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy

mp3, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższych zasad
będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego
przedmiotu, odpowiednio w części ustnej lub pisemnej.

• W czasie egzaminu zdający
, po uzyskaniu zezwolenia

przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu braku
możliwości kontaktowania się z innymi osobami, poza udzielającymi
pomocy medycznej.

• Członkowie zespołu przedmiotowego oraz zespołu nadzorującego
nie mogą udzielać wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.
W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu
członkowie zespołu nadzorującego mogą poruszać się po sali
egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy zdających.



CZĘŚĆ USTNA – JĘZYK POLSKI
• Zdający po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość wchodzi do sali 

egzaminacyjne wg kolejności ustalonej na liście.

• W sali może przebywać 2 zdających. W czasie egzaminu zdający nie może korzystać z 
żadnych słowników oraz własnych kartek.

• Za wypowiedź w części ustnej egzaminu maturalnego zdający może otrzymać 
maksymalnie 40 punktów.



CZĘŚĆ USTNA – JĘZYK OBCY

• Zdający po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość wchodzi do 
sali egzaminacyjne wg kolejności ustalonej na liście.

• W sali przebywa jeden zdający.

• Egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech 
zadań (rozmowa zgodna z opisanymi w poleceniu rolami, opis 
ilustracji i odpowiedź na trzy pytania, wypowiedź na podstawie 
materiału stymulującego i odpowiedź na dwa pytania); czas na 
zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na 
wykonanie poszczególnych zadań.

• Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one 
zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym; nie ma możliwości powrotu 
do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone.

• W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i 
innych pomocy.

• Za wypowiedź w części ustnej egzaminu maturalnego zdający może 
otrzymać maksymalnie 30 punktów.



Część ustna – język obcy – poziom 
dwujęzyczny

• Zdający po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość 
wchodzi do sali egzaminacyjne wg kolejności ustalonej na liście.

• W sali przebywa jeden zdający.

• Egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i dwóch 
zadań (odpowiedź na trzy pytania odnoszące się do materiału 
stymulującego, wygłoszenie ok. trzyminutowej prezentacji na temat 
podany w zestawie egzaminacyjnym i udzieleniu odpowiedzi na 
pytania egzaminującego); czas na zapoznanie się z treścią zadań 
jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych 
zadań.

• Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one 
zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym; nie ma możliwości 
powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone.

• W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze 
słowników i innych pomocy.



PRZERWANIE PRZEZ ZDAJĄCEGO CZĘŚCI USTNEJ 
LUB PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z 
PRZYCZYN LOSOWYCH LUB ZDROWOTNYCH

Przed rozpoczęciem części ustnej lub części pisemnej 
egzaminu maturalnego przewodniczący zespołu 
egzaminacyjnego ma obowiązek upewnić się,

że wszyscy zdający czują się dobrze i mogą przystąpić do 
egzaminu 
i poinformować, że 

. 

Zdającemu, który zgłasza problemy zdrowotne, zaleca udanie 
się do lekarza i informuje o możliwości ubiegania się o 
przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym. 



PRZERWANIE PRZEZ ZDAJĄCEGO CZĘŚCI USTNEJ 
LUB PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z 
PRZYCZYN LOSOWYCH LUB ZDROWOTNYCH

• Jeżeli podczas trwania części pisemnej egzaminu zdający przerywa ten egzamin 
z przyczyn zdrowotnych lub losowych, przewodniczący zespołu nadzorującego 
organizuje pomoc, dbając o to, aby zdający nie miał możliwości kontaktu z 
innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających mu pomocy.

• Rejestruje godzinę przerwania egzaminu tego zdającego i jeśli zdający poczuje 
się na siłach kontynuować egzamin, może na to zezwolić. Zdającemu, który 
postanowił kontynuować egzamin, nie przedłuża się czasu trwania egzaminu. 

• W przypadku, kiedy zdający przerwał egzamin i nie podjął pracy, przewodniczący 
zespołu nadzorującego odbiera jego pracę i po zakończeniu egzaminu pakuje do 
zwrotnej koperty razem z pozostałymi pracami. 

• Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej podejmuje decyzję o: 
a. skierowaniu pracy zdającego do oceny przez egzaminatora albo 
b. przyznaniu zdającemu prawa do przystąpienia do egzaminu w terminie 

dodatkowym, po przedstawieniu przez zdającego lub jego rodziców 
udokumentowanego wniosku w tej sprawie.



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU

Egzamin maturalny z danego przedmiotu może zostać danemu 
zdającemu unieważniony: 

a. przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 

b. przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektora 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU

W przypadku:

a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań
egzaminacyjnych lub

b. wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali
egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo
materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych
w komunikacie Dyrektora CKE,

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

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia
temu zdającemu egzamin maturalny z danego przedmiotu w części
ustnej lub pisemnej.



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU

W przypadku: 
a. stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez 
egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez 
zdającego lub występowania w pracy egzaminacyjnej zdającego jednakowych 
sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub 
korzystanie z rozwiązań innego zdającego 

b. zgłoszenia przez zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z 
naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania części ustnej lub części 
pisemnej egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik 
tego egzaminu 

c. zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów 
dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło 
wpłynąć na wynik tego egzaminu 

d. niemożności ustalenia wyników danego egzaminu z powodu zaginięcia 
lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej
dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnia egzamin maturalny z danego 
przedmiotu w części ustnej lub pisemnej



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU
- ZGŁASZANIE ZASTRZEŻEŃ

• Absolwent może, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 
maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej, zgłosić 
zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora OKE, jeżeli uzna, że w 
trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

• Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni 
od dnia ich otrzymania i informuje pisemnie absolwenta o wyniku rozstrzygnięcia.
Absolwent, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku 
rozstrzygnięcia może wnieść do dyrektora CKE, za pośrednictwem dyrektora OKE, 
zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE.

• W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania 
egzaminu maturalnego, na skutek zastrzeżeń dyrektor OKE, w porozumieniu z 
dyrektorem CKE, może unieważnić egzamin maturalny z danego przedmiotu w części 
ustnej lub w części pisemnej i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to 
naruszenie mogło wpłynąć na wynik egzaminu.

• Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich absolwentów, absolwentów
w poszczególnych szkołach, a także w stosunku do poszczególnych absolwentów. 

• Rozstrzygnięcie dyrektora CKE jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu 
administracyjnego.



WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY 
EGZAMINACYJNEJ

• Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej 
swojej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym 
przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 
miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną 
świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu 
maturalnego. 

• Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora 
właściwej komisji okręgowej. Wniosek może być złożony osobiście 
przez absolwenta lub osobę występującą w jego imieniu, lub 
przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub 
pocztą tradycyjną.

• Absolwent może sporządzać notatki i wykonywać zdjęcia swojej 
pracy.



ODWOŁANIE SIĘ DO KOLEGIUM 
ARBITRAŻU EGZAMINACYJNEGO

• Absolwent może zwrócić się z wnioskiem o 
weryfikację sumy punktów. Wniosek wraz z 
uzasadnieniem składa się do dyrektora OKE w 
terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania 
wglądu.

• Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku 
weryfikacji sumy punktów z części pisemnej 
egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu 
Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora 
OKE, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów.



WARUNKI ZDANIA EGZAMINU 
MATURALNEGO 

Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli:

punktów możliwych do uzyskania



WARUNKI ZDANIA EGZAMINU 
MATURALNEGO 

2. Absolwent, który nie otrzymał co najmniej 30% punktów 
możliwych do uzyskania z jednego lub więcej przedmiotów 
obowiązkowych lub nie przystąpił do części pisemnej egzaminu 
maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego lub 
któremu 

a. unieważniono egzamin z danego przedmiotu obowiązkowego w 
części pisemnej lub części ustnej, lub 

b. unieważniono egzamin w części pisemnej z przedmiotu 
dodatkowego, przy czym był to jedyny egzamin w części pisemnej z 
przedmiotu dodatkowego, do którego przystąpił, lub 

c. unieważniono wszystkie egzaminy w części pisemnej z 
przedmiotów dodatkowych, do których przystąpił 

nie zdał egzaminu maturalnego. 



OCENIANIE I WYNIKI EGZAMINU

Wyniki egzaminu maturalnego są 
przedstawiane: 

a. w części ustnej – w procentach 

b. w części pisemnej – w procentach i na 
skali centylowej 



OCENIANIE I WYNIKI EGZAMINU

• Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. W
przypadku egzaminów w części pisemnej (zarówno z przedmiotów
obowiązkowych, jak i dodatkowych) podane będą dwie liczby:

a. Wynik w procentach to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby
całkowitej), które absolwent uzyskał za rozwiązanie zadań zawartych w
arkuszu egzaminacyjnym. Na przykład jeśli absolwent za rozwiązanie zadań
z matematyki na poziomie rozszerzonym zdobył 39 punktów spośród 50
możliwych do zdobycia, to uzyska wynik równy 78%.

b. Wynik na skali centylowej to odsetek liczby maturzystów (zaokrąglony do
liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu na danym poziomie
wynik taki sam lub niższy niż dany absolwent. Na przykład zdający,
którego wynik centylowy z matematyki na poziomie rozszerzonym wynosi
82, dowie się, że 82% wszystkich maturzystów, którzy przystąpili do
egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym, uzyskało
za rozwiązanie zadań wynik taki sam jak on lub niższy, a 18% maturzystów
uzyskało wynik wyższy.



OCENIANIE I WYNIKI EGZAMINU

• W przypadku zwolnienia laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z 
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości zamiast 
wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje się odpowiednio 
„zwolniony” albo „zwolniona” oraz zamieszcza się adnotację o posiadanym tytule 
laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej i uzyskaniu z egzaminu 
maturalnego odpowiednio 100% punktów. 

• W przypadku zgłoszenia w deklaracji zamiaru przystąpienia do 
egzaminu maturalnego z więcej niż dwóch przedmiotów dodatkowych 
i nieprzystąpienia do egzaminu maturalnego z drugiego lub kolejnego 
przedmiotu, absolwent otrzymuje z egzaminu maturalnego z tego 
przedmiotu bądź tych przedmiotów wynik „0%”. 

• W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z drugiego lub kolejnego 
zdawanego przez absolwenta egzaminu z przedmiotu dodatkowego, dyrektor 
okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu maturalnego z tego 
przedmiotu jako 0%. 



OPŁATA ZA EGZAMIN
• Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu 

dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części 
pisemnej, jest odpłatny dla: 

a. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu 
maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego 
przedmiotu dodatkowego oraz dla 

b. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego 
przedmiotu dodatkowego, 

. 

• Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i 
przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, 
na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu 
państwa. 



PRZYSTĘPOWANIE DO EGZAMINU 
MATURALNEGO PO RAZ KOLEJNY

• Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, może przystąpić
do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych ponownie – zarówno
w części ustnej, jak i pisemnej.

• Absolwent ma prawo ponownie przystąpić do egzaminów z
przedmiotów obowiązkowych zdanych w latach ubiegłych oraz do
egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których przystępował w
latach ubiegłych.

• Absolwent ma prawo przystąpić do egzaminów z kolejnych
przedmiotów dodatkowych.





PODSUMOWANIE



KALENDARZ EGZAMINACYJNY – najważniejsze terminy

• do 30 września 2016r. – deklaracje wstępne oraz dokumenty
uprawniające do dostosowań form i warunków egzaminu

• do 7 lutego 2017r. – deklaracje ostateczne oraz uzupełnienie
dokumentacji uprawniającej do dostosowań form i warunków
egzaminu

• do 4 marca 2017r. - ogłoszenie szkolnego harmonogramu
przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego

• 28 kwietnia 2017r. – zakończenie zajęć w klasach trzecich LO

• maj 2017r. – termin główny

• czerwiec 2017r. - termin dodatkowy

• 30 czerwca 2017r. – ogłoszenie wyników oraz przekazanie
świadectw

• sierpień 2017r. – termin poprawkowy



Do jakich egzaminów trzeba 
przystąpić?

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:
• dwóch egzaminów w części ustnej oraz 
• czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:
• egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)
• egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:
• egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)
• egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)
• egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie 
podstawowym)

• egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na 
poziomie rozszerzonym).



Jakie zadania mogą pojawić się na 
egzaminie z poszczególnych 

przedmiotów?

Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w 
arkuszach egzaminacyjnych, wraz 
z rozwiązaniami można znaleźć w:
• informatorach o egzaminie maturalnym z 
poszczególnych przedmiotów 
• przykładowych zestawach zadań na stronie 
CKE.



INFORMATORY O EGZAMINIE MATURALNYM Z 
POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

• Do każdego przedmiotu, z którego można zdawać egzamin
maturalny – zarówno w części ustnej, jak i pisemnej – został
przygotowany informator o egzaminie maturalnym z danego
przedmiotu.

• Każdy informator zawiera opis egzaminu / egzaminów z
danego przedmiotu oraz przykładowe zadania
egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

• W arkuszach egzaminacyjnych mogą wystąpić zadania
odnoszące się do wszystkich wymagań edukacyjnych
określonych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego, w tym także zadania inne niż podane w
Informatorze jako przykładowe. Jedynym skutecznym
sposobem przygotowania do egzaminu maturalnego
jest opanowanie wiadomości i umiejętności
umożliwiających spełnienie wszystkich wymagań z
podstawy programowej.



Przygotowania do MATURY 2017

• Konferencje, szkolenia, warsztaty

• Matury próbne, sprawdziany dyrektorskie

• Zajęcia dodatkowe

• Targi edukacyjne

• Informacje – strona internetowa www.zso2bialystok.pl –
zakładka Matura 2017

• CKE http://www.cke.edu.pl/

• OKE http://www.oke.lomza.pl/

http://www.zso2bialystok.pl/
http://www.cke.edu.pl/
http://www.oke.lomza.pl/



