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SZKOLENIE W ZAKRESIE ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2019 ROKU 

POTWIERDZENIE OBECNOŚCI NA SZKOLENIU 
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§ 40 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. 
(DzU z 2016 r. poz. 2223 ze zmianami) 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca  powinni 

odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu maturalnego,  

organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną (…) oraz  

przeprowadzić takie szkolenie dla nauczycieli zatrudnionych w danej  

szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących 

 

 
BILET 

Państwa podpis 
złożony na pobranych i wydrukowanych  

z serwisu OKE biletach 
jest potwierdzeniem udziału w szkoleniu 



Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(tekst jednolity DzU z 2018 r. poz. 1457 ze zmianami) 

 

 
Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2016 r.  
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu  
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu  
maturalnego (DzU z 2016 r. poz. 2223 ze zmianami) 

WYBRANE AKTY PRAWNE 

 

SZKOLENIE W ZAKRESIE ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2019 ROKU 
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ELEMENTY PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 



Komunikat Dyrektora CKE z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu 
przeprowadzania (…) egzaminu maturalnego (…) w 2019 r. 

EGZAMINY PISEMNE 

TERMINY EGZAMINÓW 

 

SZKOLENIE W ZAKRESIE ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2019 ROKU 

6–23 MAJA 
(OPRÓCZ 11, 12, 18 i 19 MAJA) 

EGZAMINY USTNE 

J. POLSKI 
,,NOWA” i ,,STARA”  

FORMUŁA EGZAMINU 

J. OBCE NOWOŻYTNE 
6–25 MAJA 

(OPRÓCZ 12 i 19 MAJA) 

9–22 MAJA 
(OPRÓCZ 12 i 19 MAJA) 
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SZKOLENIE W ZAKRESIE ORGANIZACJI 

EGZAMINU MATURALNEGO W 2019 ROKU 

PRZYGOTOWANIE EGZAMINU MATURALNEGO 

Sposób organizacji egzaminu i zasady obiegu informacji 

Zasady postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi 

Harmonogram przeprowadzania części pisemnej egzaminu 

Harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu 

Instrukcja przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego w części ustnej 

ZAKTUALIZOWANA DO POTRZEB EGZAMINU MATURALNEGO W 2019 r. 

INSTRUKCJA WEWNĄTRZSZKOLNA (KONIECZNE ELEMENTY) 

Zadania, terminy, osoby odpowiedzialne 
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powołuje swojego zastępcę, członków ZE  
oraz zespoły przedmiotowe w części ustnej  
(załączniki 8a i 8b) 

SZKOLENIE W ZAKRESIE ORGANIZACJI 

EGZAMINU MATURALNEGO W 2019 ROKU 

zawiera porozumienie z dyrektorami innych  
szkół, których nauczyciele wchodzą w skład ZE  
w jego szkole 

PRZYGOTOWANIE EGZAMINU MATURALNEGO 

Przewodniczący ZE 

DO  
6 

MARCA 

W powołaniu zespołu egzaminacyjnego uwzględnia REZERWOWYCH członków  
zespołu, zarówno ze szkoły macierzystej, jak i innej szkoły/szkół/placówek 
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powołuje swojego zastępcę, członków ZE  
oraz zespoły przedmiotowe w części ustnej  
(załączniki 8a i 8b) 

SZKOLENIE W ZAKRESIE ORGANIZACJI 

EGZAMINU MATURALNEGO W 2019 ROKU 

zawiera porozumienie z dyrektorami innych  
szkół, których nauczyciele wchodzą w skład ZE  
w jego szkole 

PRZYGOTOWANIE EGZAMINU MATURALNEGO 

Przewodniczący ZE 

DO  
6 

MARCA 

opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram  
części ustnej 

 
OKE 
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SZKOLENIE W ZAKRESIE ORGANIZACJI 

EGZAMINU MATURALNEGO W 2019 ROKU 

PRZYGOTOWANIE EGZAMINU MATURALNEGO 
OKE 

Przewodniczący ZE opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram 
części ustnej 

Zdający egzaminowani przez dany zespół przedmiotowy w danym dniu powinni być podzieleni  
na maksymalnie 5-cio osobowe grupy. Zespół przedmiotowy ustala i ogłasza wyniki podczas  

przerwy przewidzianej w harmonogramie po przeegzaminowaniu każdej z grup (po 5 zdających). 
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Przedmiot 
szkolenie  

PZE 
17 

maja 

18 
maja 

19 
maja 

24 
maja 

25 
maja 

26 
maja 

31 
maja 

1 
czerwc

a 

2 
czerwc

a 

język polski 15.05 

język angielski 15.05 

matematyka 15.05 

wiedza o społeczeństwie 15.05 

język niemiecki 22.05 

biologia 22.05 

chemia 22.05 

geografia 22.05 

fizyka (fizyka i astronomia) 29.05 

historia 29.05 

informatyka – 

historia sztuki – 

język rosyjski 22.05 

język francuski – 

język hiszpański – 
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HARMONOGRAM SPRAWDZANIA PRAC MATURALNYCH I SZKOLEŃ 
PRZEWODNICZĄCYCH ZESPOŁÓW EGZAMINATORÓW W 2019 ROKU 



DO 6 
KWIETNIA powołuje członków ZN i wyznacza ich przewodniczących 

SZKOLENIE W ZAKRESIE ORGANIZACJI 

EGZAMINU MATURALNEGO W 2019 ROKU 

przeprowadza szkolenia członków ZE w zakresie organizacji 
egzaminu i zbiera podpisy potwierdzające udział w szkoleniu 
(załącznik 8a) 

PRZYGOTOWANIE EGZAMINU MATURALNEGO 

Przewodniczący ZE 

DO 30 
KWIETNIA 
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PRZYGOTOWANIE EGZAMINU MATURALNEGO 

POWOŁANIE ZESPOŁÓW – załącznik 8a 

Podpis oznacza m.in., że członek zespołu 
1. zna przepisy dotyczące nieujawniania osobom nieuprawnionym  

materiałów egzaminacyjnych i ochrony danych osobowych 
2. odbył, przeprowadzone przez dyrektora macierzystej szkoły,  

szkolenie w zakresie organizacji egzaminu maturalnego 
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DO 6 
KWIETNIA 

przyjmuje od uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata  
lub finalisty olimpiady przedmiotowej, wniosek 

 o wprowadzenie zmian w deklaracji (załącznik 5) 
OKE 

PRZYGOTOWANIE EGZAMINU MATURALNEGO 

Przewodniczący ZE 

DO 23 
KWIETNIA 

DO 30 
KWIETNIA 

SZKOLENIE W ZAKRESIE ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2019 ROKU 

powołuje członków ZN i wyznacza ich przewodniczących 

przeprowadza szkolenia członków ZE w zakresie organizacji 
egzaminu i zbiera podpisy potwierdzające udział w szkoleniu 
(załącznik 8a) 

wskazuje nauczycieli języka polskiego i języków obcych 
(egzaminatorów OKE), którzy przeprowadzają szkolenie dla wszystkich  
nauczycieli danej szkoły powołanych do zespołów przedmiotowych 
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PRZYGOTOWANIE EGZAMINU MATURALNEGO 

Język polski – „stara” formuła egzaminu 

 Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem  

przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego 

Zdający może przynieść ramowy plan prezentacji bezpośrednio  
na egzamin 

Dla absolwentów należy zachować zatwierdzone listy tematów 

przyjmuje od absolwentów bibliografie wykorzystane 

do opracowania tematów na część ustną egzaminu, które 

niezwłocznie udostępnia do wglądu zespołowi przedmiotowemu 

Przewodniczący ZE 

 

DO 9 
KWIETNIA 
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PRZYGOTOWANIE EGZAMINU MATURALNEGO 

Przewodniczący ZE lub upoważniony przez niego członek zespołu 

wykaz zdających w danej sali 

wykaz zdających, którym dostosowano warunki  

i formę egzaminu 

naklejki z numerem PESEL, kartki do losowania 

druki protokołów (z sali, przerwania i unieważnienia  

egzaminu) 

papierowe koperty, inne materiały, np. płyty CD... 

przygotowuje dla przewodniczącego ZN pakiety materiałów 

 najpóźniej w dniu egzaminu przekazuje przewodniczącemu ZN 

 pakiety materiałów wraz z wydrukowanymi (z prezentacji)  

instrukcjami OKE (np. instrukcja pakowania) 

 
KWIECIEŃ / MAJ 
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Przewodniczący ZE 

KWIECIEŃ / MAJ 

Przewodniczącemu ZN zleca 

odtwarzaczy płyt CD 

komputerów, płyt CD 

nagrywającego przebieg egzaminu 

przygotowanie sprzętu 

usunięcie pomocy dydaktycznych 

przygotowanie sal 

umieszczenie zegara i tablicy 

przygotowanie materiałów  

i przyborów pomocniczych 

przygotowanie kartek do losowania  

numerów stolików 

przygotowanie planu sali (załącznik 13) 

SZKOLENIE W ZAKRESIE ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2019 ROKU 
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PRZEBIEG I DOKUMENTACJA 

EGZAMINÓW USTNYCH 

SZKOLENIE W ZAKRESIE ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2019 ROKU 
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CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINÓW USTNYCH 

EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO 

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO 

PRZEBIEG I DOKUMENTACJA EGZAMINÓW USTNYCH 

SZKOLENIE W ZAKRESIE ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2019 ROKU 
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FORMA EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO 

Przewodniczący ZE 

W zależności od podjętej we wrześniu decyzji o formie  
(papierowej lub elektronicznej) 

części ustnej egzaminu z języka polskiego 

EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 

LUB forma papierowa 
forma elektroniczna  

(komputer z drukarką) 

 
zdający decyduje, czy chce 

wydrukować zadanie 

jeżeli dyrektor szkoły  
podejmie taką decyzję,  

możliwość otwarcia pliku  
na komputerze 
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9.00 20 

10.00 20 

11.00 18 

12.00 15 

13.00 14 

14.00 11 

15.00 10 

16.00 7 

17.00 5 

18.00 3 

HARMONOGRAM EGZAMINU USTNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 

EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 

Zdający egzaminowani przez dany zespół przedmiotowy w danym dniu powinni  
być podzieleni na maksymalnie 5-cio osobowe grupy. 

Zespół przedmiotowy ustala i ogłasza wyniki podczas przerwy przewidzianej  
w harmonogramie po przeegzaminowaniu każdej z grup (po 5 zdających) 

Egzamin może rozpocząć się najwcześniej o godzinie 9:00, a najpóźniej o 18:00 

Harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu powinien uwzględniać  
czas przeznaczony na egzamin z języka polskiego dla jednej osoby 

(egzamin trwa 30 min. – w tym 15 min. na przygotowanie) 
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HARMONOGRAM EGZAMINU USTNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 

EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 
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EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 

Po otrzymaniu płyt/pobraniu plików Przewodniczący ZE sprawdza, czy foldery  

zawierają wszystkie pliki z odpowiednią liczbą zadań oraz plik z biletami 

 z numerami zadań (jeśli płyty są wadliwe, materiały należy pobrać z serwisu OKE). 

A6 

odbiera przesyłkę z płytą CD (2 szt.) z zadaniami, która  
zawiera: 
- 210 zadań przeznaczonych na całą sesję egzaminacyjną 

od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja) 
- zadania dostosowane: dla osób z autyzmem i niesłyszących A2/A7 

oraz dla osób słabowidzących A4 
znajdują się na tej samej płycie – odrębne pliki (30 zadań  
dla każdej z grup, w dwóch folderach) 

może pobrać dodatkowo z serwisu pp. Dyrektorów  
szkół plik (-i) *.zip z zadaniami standardowymi  
oraz dostosowanymi (A2/A7 oraz A4) 

Zadania dla osób niewidomych będzie można pobrać TYLKO  
z serwisu pp. Dyrektorów po uprzednim zgłoszeniu dni  
egzaminu i liczby egzaminowanych danego dnia 

Przewodniczący ZE 

6 
MAJA 

7 
MAJA 
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EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 

Każde zadanie w odrębnym pliku – zadania ponumerowane: 

wersja standardowa zadań (A1): 

wersja dostosowana (A2/A7): 

wersja dostosowana (A4): 

od 1001 do 1210 

od 2701 do 2730 

od 4001 do 4030 

Płyta z zadaniami: 

Bilety z numerami zadań należy wydrukować i umieścić 
w pojemniku (np. pudełko), z którego zdający będą losować numer  

zadania podczas egzaminu Informacja…(4.1.12.) 

wydruk i przygotowanie biletów dla zdających  
oraz przygotowanie pojemnika na bilety 

Przewodniczący ZE (lub osoba przez niego upoważniona) odpowiada za: 
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EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 

Przewodniczący ZE (lub osoba przez niego upoważniona) drukuje 

 
komplet biletów z numerami wszystkich zadań 

 
W PRZYPADKU FORMY PAPIEROWEJ EGZAMINU 

dwa komplety wszystkich zadań egzaminacyjnych (po 210 zadań każdy):  

jeden komplet (210 zadań) dla członków zespołu przedmiotowego  

ORAZ jeden komplet (210 zadań) dla zdających 

 

 

Jeżeli egzamin jest przeprowadzany jednocześnie (tego samego dnia w tych  

samych godzinach) przez więcej niż jeden zespół przedmiotowy – materiały  

egzaminacyjne należy przygotować dla każdego z tych zespołów 

Informacja…(4.1.10.) 

23 



EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 

1a. Dzień przed egzaminem nadzoruje przygotowanie sal  

egzaminacyjnych Informacja…(4.1.14.) 

1b. Nie później niż na dzień przed egzaminem udostępnia 
członkom zespołu wydruki zadań/pliki z zadaniami oraz kryteria* 

*Kryteria są dostępne w Informatorze… 

i znane przed egzaminem 

 

umożliwia członkom ZP zapoznanie się z zadaniami na terenie szkoły,  
zapewniając ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem. 

1c. Nie dopuszcza się wynoszenia zadań egzaminacyjnych poza szkołę 
Informacja…(4.1.15.) 

Przewodniczący ZE 
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FORMA ELEKTRONICZNA EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO 

Przewodniczący ZE 

EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 

wyznacza osobę odpowiedzialną za przygotowanie komputerów 
do przeprowadzenia egzaminu Informacja…(4.1.13.) 

 

• Nie ma konieczności przygotowania zadań w formie wydruków. 

• Zdający, jeżeli tego potrzebuje, może w trakcie egzaminu wydrukować  

zadanie egzaminacyjne. 

W przypadku egzaminu przeprowadzanego  
z wykorzystaniem komputera 

25 



EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 

Wydruki zadań 
(2 komplety 

po 210 zadań)* 

Informacja  
o warunkach 

i formach zdawania 
przez osoby  

ze specjalnymi  
potrzebami  
edukacyjnymi 

Protokoły  
indywidualne 

(załącznik 9a) 

Karty  
indywidualnej  

oceny 
(załącznik 9b) 

Kartki 
z podłużną 

pieczątką szkoły  
na notatki 

dla zdających 

Wydrukowane  
bilety 

z numerami zadań 

Listy 
zdających 

Kryteria  
oceniania 

* Jeżeli egzamin przeprowadzany jest z wykorzystaniem komputera, nie trzeba przygotować  

zadań w formie wydruków 

Przewodniczący ZE 

 
w dniu egzaminu przekazuje pakiet materiałów przewodniczącemu ZP: 
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EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 

ZDAJĄCY po wejściu do sali – bez względu na wybór formy egzaminu 

przygotowuje się 
do odpowiedzi 

(nie dłużej niż 15 min.) 

wygłasza wypowiedź 
(ok. 10 min.)  

uczestniczy w rozmowie  
z zespołem przedmiotowym 

(ok. 5 min.) 

losuje numer  
zadania z pojemnika  

spośród 
210 biletów 

Podczas egzaminu zdający  
NIE LOSUJĄ 

kart z wydrukowaną treścią zadania 

Wylosowane bilety 
 nie wracają do pojemnika z biletami,  

z którego losują zdający 
 w danym dniu przed danym zespołem 

27 



ustala wyniki podczas  
przerw zgodnych 

z harmonogramem 
(po każdej grupie 

 5 zdających) 

Przewodniczący ZE zabezpiecza i przechowuje wydruki zadań, bilety oraz kartki z notatkami  

przez co najmniej dziewięć dni. Zdający może zgłosić pisemne zastrzeżenie dotyczące  

naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu i jest ono rozpatrywane. Następnie notatki 

 zdających są niszczone Informacja…(4.3.2.) 

ocenia zdającego  

podczas odpowiedzi  
(karta indywidualnej 

oceny) 

odnotowuje 
w indywidualnym 

protokole wynik 

oraz zagadnienie omawiane  
w trakcie rozmowy 

ogłasza wyniki 
podczas przerw 

(po każdej grupie 
 5 zdających) 

Przewodniczący zespołu  
przedmiotowego odpowiada  

za usunięcie folderów 
z komputerów 
w danym dniu 

przekazuje 
przewodniczącemu ZE 

dokumentację 
z egzaminu 

EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 

Zespół przedmiotowy Informacja…(4.2.6.-11.) 

Przewodniczący zespołu przedmiotowego 
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EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 

 
Procedury przebiegu egzaminu są takie same jak  

w sesji majowej Informacja…(4.1.oraz 4.3) 

 
W sesjach czerwcowej i sierpniowej wykorzystuje się  

zadania egzaminacyjne przeznaczone na sesję majową 

ZASADY DOTYCZĄCE EGZAMINU W TERMINIE DODATKOWYM  

I EGZAMINU POPRAWKOWEGO Informacja…(4.5.1.-3.) 
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EGZAMIN USTNY 

PROWADZENIE I OCENIANIE EGZAMINU 

CZYNNOŚCI PRZED EGZAMINEM 

EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO 
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CZYNNOŚCI PRZED EGZAMINEM 

EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO 

 
MAJ 

 dzień przed rozpoczęciem egzaminu ustnego umożliwia 

członkom zespołów przedmiotowych zapoznanie się 

z zestawami zadań 

przygotowuje losowo wybrane zestawy zadań,  

każdego dnia dla każdego przewodniczącego zespołu  

przedmiotowego 

Przewodniczący ZE 
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CZYNNOŚCI PRZED EGZAMINEM 

Przewodniczący ZE przekazuje Przewodniczącemu ZP 

informacje o warunkach i formach zdawania egzaminu  
przez osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

listy zdających na dany dzień/grupę zdających 

protokoły indywidualne części ustnej 

karty indywidualnej oceny 

zestawy zadań wraz z kryteriami 

EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO 

 pakiety materiałów: 
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PROWADZENIE I OCENIANIE EGZAMINU Informacja…(7.2.) 

EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO 

Przypominamy! 

Każdy egzaminujący z języka obcego musi być w danym roku 
przeszkolony w szkole z zakresu stosowania kryteriów oceniania 

Każdy z członków zespołu ocenia zdającego podczas odpowiedzi zgodnie  
z obowiązującymi kryteriami na karcie indywidualnej oceny (załączniki 10b/11b) 

Egzamin danego maturzysty prowadzi jedna osoba – przewodniczący lub członek  
zespołu przedmiotowego 

Egzamin prowadzony jest według scenariusza zawartego w danym zestawie 

Wynik każdego zdającego zostaje odnotowany w protokole indywidualnym – 
(załączniki 10a/11a) i ogłoszony podczas przerw po każdej grupie 5 zdających 
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EGZAMIN USTNY 

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU  
EGZAMINÓW USTNYCH 

Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA OBCEGO 
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CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINÓW USTNYCH 

przepisuje wyniki 
z karty indywidualnej  

części ustnej, 
(załączniki 9b, 9d, 9f, 10b, …) 

DOKUMENTACJA W FORMIE PAPIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ 

 

Przewodniczący ZP Przewodniczący ZE 

podpisuje dokumenty i przesyła 
do OKE w wersji papierowej 

przesyła oba dokumenty 
do OKE w wersji elektronicznej 

drukuje wygenerowane  
przez system oba  

dokumenty, sprawdza  
poprawność danych 

wpisuje wyniki  
z protokołu  

indywidualnego  
części ustnej, 

(załączniki 9a, 10a, 11a, …) 

Serwis generuje protokół 
zbiorczy oraz wykaz  

zdających część ustną  
z języka … 

PZE odsyła do OKE zestawy z języków obcych niezwłocznie po stwierdzeniu, że 
w szkole nie będą one potrzebne do przeprowadzania kolejnych egzaminów ustnych 

(w terminie dodatkowym i/lub poprawkowym) 
– zestawy muszą być odesłane najpóźniej do końca sierpnia 2019 r. 35 



CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINÓW USTNYCH 

 
Przewodniczący ZE 

PZE odsyła do OKE zestawy z języków obcych niezwłocznie po stwierdzeniu, że 
w szkole nie będą one potrzebne do przeprowadzania kolejnych egzaminów ustnych 

(w terminie dodatkowym i/lub poprawkowym) 
– zestawy muszą być odesłane najpóźniej do końca sierpnia 2019 r. 36 



CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINÓW USTNYCH 

 
Przewodniczący ZE 

PZE odsyła do OKE zestawy z języków obcych niezwłocznie po stwierdzeniu, że 
w szkole nie będą one potrzebne do przeprowadzania kolejnych egzaminów ustnych 

(w terminie dodatkowym i/lub poprawkowym) 
– zestawy muszą być odesłane najpóźniej do końca sierpnia 2019 r. 37 



CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINÓW USTNYCH 

 
Przewodniczący ZE 

PZE odsyła do OKE zestawy z języków obcych niezwłocznie po stwierdzeniu, że 
w szkole nie będą one potrzebne do przeprowadzania kolejnych egzaminów ustnych 

(w terminie dodatkowym i/lub poprawkowym) 
– zestawy muszą być odesłane najpóźniej do końca sierpnia 2019 r. 38 



EGZAMINY W TERMINIE DODATKOWYM 

EGZAMINY USTNE 

EGZAMINY PISEMNE 

J. POLSKI 
,,NOWA” i ,,STARA”  

FORMUŁA EGZAMINU 

J. OBCE NOWOŻYTNE 

 
3–8 CZERWCA 

Komunikat Dyrektora CKE z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu 
przeprowadzania (…) egzaminu maturalnego (…) w 2019 r. 
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SZKOLENIE W ZAKRESIE ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2019 ROKU 

TERMIN I MIEJSCE EGZAMINU POPRAWKOWEGO 

ORGANIZACJA EGZAMINU POPRAWKOWEGO 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO 

EGZAMINY POPRAWKOWE 
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PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO 

EGZAMINY POPRAWKOWE 

Absolwent, który: 

 

nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego 

przedmiotu  obowiązkowego w części ustnej ALBO 

w części  pisemnej (art.44zzm ust. 1 pkt 1) 

 
przystąpił do wszystkich egzaminów 

z przedmiotów obowiązkowych i żaden nie został  

mu unieważniony (art.44zzm ust. 2 pkt 1) 

przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego 

przedmiotu dodatkowego na poziomie 

rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten  

nie został mu unieważniony (art.44zzm ust. 1 pkt 2) 

Nie dotyczy 
absolwentów  

przystępujących  
do egzaminu 

w „starej” formule 
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PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO 

EGZAMINY POPRAWKOWE 

Absolwent 

powołuje członków zespołów 

nadzorujących 

i zespołów przedmiotowych 

DYREKTOR SZKOŁY DYREKTOR OKE 

do 15.07. 
przesyła zgłoszenie drogą  

elektroniczną poprzez  
serwis dla dyrektorów 

w ciągu 7 dni 

od ogłoszenia wyników,  

tj. do 11.07. 

składa oświadczenie 

(załącznik 7a) 

ogłasza do 9.08. 
informację o miejscu  

przeprowadzenia  
egzaminu na stronie  

oke.poznan.pl – jest to  
zawsze szkoła 

macierzysta, w której  
absolwent 

przystąpił do egzaminu  
w maju 

DYREKTOR SZKOŁY 

Egzamin ustny 
20–21.08. 

(„stara” i „nowa” formuła egzaminu) 

Egzamin pisemny 
20.08. 

godz. 9.00 
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INFORMACJE DODATKOWE 

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU 

 

WGLĄD DO PRACY EGZAMINACYJNEJ 

 
 

WERYFIKACJA SUMY PUNKTÓW 

KOLEGIUM ARBITRAŻU EGZAMINACYJNEGO  

KOMUNIKATY 

SZKOLENIE W ZAKRESIE ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2019 ROKU 
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UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU 

Egzamin w części ustnej lub/i pisemnej z danego przedmiotu  

mogą unieważnić 

Dyrektor szkoły 

Dyrektor CKE 

(art.44zzv) 

(art.44zzw) 

Dyrektor OKE 

SZKOLENIE W ZAKRESIE ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2019 ROKU 
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wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia 
telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych 
niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez Dyrektora CKE lub  
korzystanie z tych urządzeń/materiałów 

zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu 
w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym 

niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez 
zdającego 

naruszenie przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu,  
które mogło wpłynąć na wynik egzaminu 

SZKOLENIE W ZAKRESIE ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2019 ROKU 

PRZYCZYNY UNIEWAŻNIENIA EGZAMINU 
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dokonania wglądu do swojej ocenionej pracy – w ciągu 6 miesięcy od wydania 

świadectwa/ zaświadczenia 

 
złożenia wniosku z uzasadnionymi zastrzeżeniami do oceny pracy – w ciągu 2 dni  

roboczych po dokonanym wglądzie 

 
wniesienia odwołania z uzasadnieniem do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego –  

w ciągu 7 dni po otrzymaniu informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów  

dokonanej przez OKE. 

Absolwent, po uzyskaniu informacji o wyniku egzaminu, 
ma prawo do: 

SZKOLENIE W ZAKRESIE ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2019 ROKU 

Zasady ww. działań wraz z załącznikami są dostępne 
w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego (…) w roku 

szkolnym 2018/2019 

DYREKTOR OKE Absolwent 
składa wniosek 

na odpowiednim załączniku 
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

ul. Gronowa 22 

61–655 POZNAŃ 

Dziękujemy  

za uwagę 

tel.: 61 854 01 60 

fax: 61 852 14 41 
e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl  

www.oke.poznan.pl 
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