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Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego powstały we współpracy 

CKE z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi. 

 
CZĘŚĆ I – INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY 

Informacja dla absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego po raz pierwszy 
A. Opis egzaminu maturalnego 

1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od maja do września. 

2. Egzamin maturalny zdawany jest w macierzystej szkole zdającego. 

 Zdający może być skierowany przez dyrektora OKE na część ustną egzaminu z poszczególnych przedmiotów 

do innej szkoły, jeśli w macierzystej szkole nie ma możliwości powołania przedmiotowego zespołu 

egzaminacyjnego z tych przedmiotów. 

3. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo w części ustnej: 

a) język polski (egzamin bez określania poziomu), 

b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, 

rosyjskiego i włoskiego (egzamin bez określania poziomu), 

w części pisemnej: 

a) język polski na poziomie podstawowym, 

b) matematykę na poziomie podstawowym, 

c) język obcy nowożytny, ten sam, co w części ustnej, na poziomie podstawowym, 

4. Absolwent zdaje obowiązkowo jeden wybrany przedmiot w zakresie rozszerzonym i może ponadto przystąpić 

w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych: 

w części ustnej: 

a) z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako przedmiot obowiązkowy – 

egzamin bez określania poziomu albo – jeżeli wybrany język był drugim językiem nauczania w szkole lub 

oddziale dwujęzycznym – na poziomie dwujęzycznym, 

b) z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako przedmiot obowiązkowy 

– na poziomie dwujęzycznym, jeżeli wybrany język był drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale 

dwujęzycznym, 

w części pisemnej dodatkowo obowiązkowo jeden przedmiot do wyboru: 

a) z języka polskiego – na poziomie rozszerzonym, 

b) z matematyki – na poziomie rozszerzonym, 

c) z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako przedmiot obowiązkowy – 

na poziomie rozszerzonym  

d) z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako obowiązkowy – na poziomie 

podstawowym albo rozszerzonym albo – jeżeli wybrany język był drugim językiem nauczania w szkole lub 

oddziale dwujęzycznym – na poziomie dwujęzycznym, 

e) z biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, 

języka łacińskiego i kultury antycznej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego, wiedzy                                      

o społeczeństwie, wiedzy o tańcu – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym, 

5. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany 

w części ustnej i w części pisemnej z tego samego języka bez określenia poziomu. 

6. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części 

ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach. 

C. Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego 

1. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa przewodniczącemu zespołu 

egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły), w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym przystępuje do 

egzaminu, wstępną pisemną deklarację . 

2. Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego roku szkolnego, w którym zdający 

zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Po tym terminie nie ma już możliwości 

dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów 

oraz tematu do części ustnej egzaminu z języka polskiego W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej 

z dniem 8 lutego deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną. 

3. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający składa do 31 grudnia. 

Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin. 

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

złożyć w terminie późniejszym. 

12. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną  otrzymuje od dyrektora szkoły jej kopię                                     

z potwierdzeniem przyjęcia lub potwierdza wiarygodność danych na wydrukach z programu Hermes. 
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F. Przebieg egzaminu – informacje ogólne 

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) ogłasza szkolny harmonogram części ustnej 

egzaminu dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu, tj. do 4 marca oraz ogłasza 

harmonogram części pisemnej. 

2. 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. 

4. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich 

w tej sali. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad następuje unieważnienie egzaminu maturalnego. 

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

pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na 

stronie www.cke.edu.pl; zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów pomocniczych. 

6. Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego albo wniesienie przez 

zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych 

niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali 

egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów, albo 

zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego                   

w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym jest podstawą do unieważnienia egzaminu. Egzamin 

można także unieważnić w przypadku naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, które 

mogło wpłynąć na wynik egzaminu. 

7. Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub 

części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów. 

 

G. Część ustna egzaminu maturalnego 

1. Część ustna egzaminu z języka polskiego  przebiega w następujący sposób: 

a) zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość (a w przypadku zdających skierowanych na 

egzamin przez dyrektora OKE również świadectwa ukończenia szkoły), wchodzi do sali egzaminacyjnej wg 

kolejności ustalonej na liście / w harmonogramie, 

b) w sali przebywa jeden zdający, który przygotowuje się do egzaminu, 

c) w czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać z materiałów pomocniczych przygotowanych we 

własnym zakresie. Zdający losuje zestaw spośród trzech zestawów przygotowanych na określoną godzinę                     

w danym dniu zdawania egzaminu. Zestawy egzaminacyjne przygotowuje CKE i OKE. Zdający może robić 

notatki na kartce opieczętowanej i otrzymanej od PZE. Kartki z notatkami po egzaminie podlegają zwrotowi. 

d) egzamin trwa ok. 30 minut i składa się z dwóch części: 

-  przygotowania,  

 -  wypowiedzi monologowej zdającego dotyczącej wylosowanego zadania,  

 -  związanej z tą wypowiedzią rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym.  

Zdający:  

   -  losuje zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury, ilustrację, obraz, wiersz oraz odnoszące się do niego 

polecenia, zadania do wypoweidzi,  

   -  ma nie więcej niż 15 minut na przygotowanie wypowiedzi, 

   -  przez około 10 minut wygłasza wypowiedź monologową na zadane w poleceniu pytania, zadania.  

Rozmowa  
   -  trwa około 5 minut, 

   -  musi dotyczyć wygłoszonej przez zdającego wypowiedzi monologowej. 

Podczas rozmowy:  
   -  członkowie zespołu egzaminacyjnego nie mogą odwoływać się do faktów lub tekstów nieprzywołanych 

w tej wypowiedzi,  

   -  członkowie zespołu egzaminacyjnego mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia, zachęcać do pogłębienia 

wybranych aspektów wypowiedzi itp.  

 

2. Część ustna egzaminu z języka obcego nowożytnego bez określania poziomu przebiega w następujący sposób: 

 zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość (a w przypadku zdających skierowanych na 

egzamin przez dyrektora OKE również świadectwa ukończenia szkoły), wchodzi do sali egzaminacyjnej                          

w ustalonej kolejności,  w sali przebywa jeden zdający 
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 egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy 

wstępnej i trzech zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie 

poszczególnych zadań 

 zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu 

 egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań 

związanych z jego życiem i zainteresowaniami; po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany 

wcześniej zestaw zdającemu 

 po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do 3.: zadanie pierwsze polega na 

przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role; w zadaniu 

drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania 

postawione przez egzaminującego; w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału 

stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego 

 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. 

 

H. Część pisemna egzaminu maturalnego 

1. Zdający część pisemną egzaminu maturalnego po wejściu do sali egzaminacyjnej i otrzymaniu arkusza na 

polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek zapoznać się z informacją na pierwszej 

stronie arkusza, sprawdzić, czy arkusz jest kompletny, tzn. ma wszystkie strony, czy zawiera wszystkie zadania                  

i czy są one wyraźnie wydrukowane oraz czy otrzymał zestaw tablic/wzorów (dotyczy egzaminu z matematyki, 

chemii, fizyki i astronomii). 

Braki zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, który wydaje kompletny arkusz z arkuszy 

rezerwowych.  

2. Zdający jest zobowiązany zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi, tj. umieścić                               

(w odpowiednich miejscach) otrzymane od członków zespołu nadzorującego naklejki z nadanym przez OKE 

kodem, zawierające m.in. numer PESEL zdającego zapisany za pomocą cyfr, oraz wpisać (w odpowiednich 

miejscach) swój numer PESEL. Zdający sprawdza poprawność cyfrowego numeru PESEL na naklejce,                   

a podpis na liście zdających (liście obecności) jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego tej 

poprawności.  
3. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy 

egzaminacyjnych. Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali 

egzaminacyjnej. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia                  

i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym. 

4. Podczas egzaminu zdający nie opuszcza 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. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką 

potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście 

zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest 

odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali  

5. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego albo zakłócania przez niego przebiegu egzaminu                 

z danego przedmiotu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, albo wniesienia przez zdającego do sali 

egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych                

w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej                              

z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów przewodniczący 

zespołu 

egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa i unieważnia egzamin tego zdającego oraz nakazuje opuszczenie sali 

egzaminacyjnej. Fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu. Zdający ma prawo przystąpić do 

egzaminu z tego przedmiotu w kolejnym roku. 

8. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie rozszerzonym oraz informatyki, 

po przerwie odbywa się druga część egzaminu. Zdający, po otrzymaniu arkusza, postępuje analogicznie jak 

podczas pracy z arkuszem w pierwszej części egzaminu. 

 

J. Warunki zdania egzaminu 

1. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części ustnej i w części 

pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. 
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2. Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako 

dodatkowe obowiązkowe, dodatkowe wybrane przez absolwenta oraz egzaminów zdawanych w drugim języku 

nauczania. Te egzaminy nie mają ustalonego progu zaliczenia. Podstawą wydania świadectwa dojrzałości jest 

zdanie wszystkich obowiązkowych egzaminów ustnych ( j.polski, jęz. obcy) i pisemnych ( j.polski, j.obcy, 

matematyka). 

 

K. Informowanie o wynikach egzaminu maturalnego 

1. Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez przewodniczącego przedmiotowego zespołu 

egzaminacyjnego w dniu egzaminu. Wyniki są ostateczne. 

2. Wyniki części pisemnej egzaminu ustalone przez okręgową komisję egzaminacyjną są ostateczne. 

OKE przekazuje je przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w terminie ustalonym przez dyrektora CKE. 

L. Świadectwa dojrzałości 

1. Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego jeden odpis wydane przez 

OKE. Świadectwa i odpisy są przekazywane absolwentom, za potwierdzeniem odbioru, w szkole macierzystej,                          

a w przypadku osób skierowanych na cały egzamin przez OKE – w szkole, w której zdawali egzamin. 

2. Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu 

zdawanego w części ustnej oraz w części pisemnej. 

3.Osoby, które nie mogą odebrać świadectw w określonym terminie mogą upoważnić inną bliską osobę do 

odbioru. Upoważnienie i zgodność podpisu musi poświadczyć Notariusz. Świadectwo odbiera upoważniona 

osoba w terminie do 4 lipca lub po 20 sierpnia. 

 

O. Termin dodatkowy 

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

zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów, 

zdawać egzamin w terminie dodatkowym (w czerwcu ). 

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

przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek (załącznik 19) 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 roboczych od daty jego otrzymania i może wyrazić zgodę 

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

okręgowej jest ostateczne. 

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. Egzamin ustny powinien odbyć się nie później niż do 20 czerwca 

 

P. Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego (egzamin w terminie poprawkowym) 

1. Ponowny egzamin maturalny (egzamin w terminie poprawkowym) jest przeprowadzany w sierpniu,                 

w terminie ustalonym przez dyrektora CKE. 2. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może 

przystąpić absolwent, który: 

 przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu w części ustnej                     

i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony  nie zdał wyłącznie jednego egzaminu 

obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej  w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie 

później niż 11 lipca) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu                 

z danego przedmiotu (załącznik 18), zgodnie z deklaracją ostateczną. 

5. Ponowny egzamin (egzamin w terminie poprawkowym) w części ustnej jest przeprowadzany w macierzystej 

szkole zdającego (między 20 a 21 sierpnia), a w części pisemnej (20 sierpnia) – w miejscach wskazanych przez 

dyrektora OKE. Informacje o miejscach przeprowadzenia egzaminu pisemnego ogłasza dyrektor OKE na stronie 

internetowej danej OKE w terminie do 10 sierpnia. Informacje o harmonogramie egzaminów ustnych zdający 

uzyskuje w szkole, w której przystąpił do egzaminu. 

Uwaga! Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy przystępują po raz trzeci z rzędu w kolejnych 

sesjach egzaminacyjnych. Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy przystępują do egzaminu 

maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w 2015r. zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do 

egzaminu z tego przedmiotu ( zał. 26a). Opłata za każdy egzamin wynosi 50zł i wpłaca się na konto OKE. 

 

 

 


