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Terminy egzaminu maturalnego 

• sesja majowa 

– egzamin pisemny - od 4 do 29 maja 

– egzaminy ustne - od 4 do 29 maja 



Egzamin ustny z języka polskiego 

 Nie później niż cztery tygodnie przed 

rozpoczęciem części  pisemnej egzaminu 

maturalnego, zdający mają obowiązek 

złożyć w sekretariacie szkoły bibliografię 

wykorzystaną do opracowania wybranego 

tematu. Bibliografia musi być podpisana 

imieniem i nazwiskiem. 

Złożenie bibliografii w wyznaczonym 

terminie jest warunkiem przystąpienia 

do egzaminu w części ustnej. 
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Materiały pomocnicze i środki techniczne 

• Razem z bibliografią należy przedłożyć 

informację o materiałach pomocniczych 

i środkach technicznych, które mają być 

wykorzystane w czasie prezentacji i ustalić 

sposób przygotowania zgłoszonych 

środków technicznych. 

• Szkoła udostępnia środki techniczne, 

którymi dysponuje. 

 

 Plan prezentacji nie jest wymagany, ale zdający 

może z niego korzystać podczas egzaminu.  
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Przybory pomocnicze 

 Zdający w trakcie części pisemnej 

egzaminu może korzystać                

z materiałów i przyborów 

pomocniczych, których wykaz 

ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące 

przed terminem części pisemnej 

egzaminu na stronie 

www.cke.edu.pl. 
  

http://www.cke.edu.pl/
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Egzamin ustny/pisemny 

• Niezdanie lub nieprzystąpienie 

do egzaminu maturalnego z przedmiotu 

lub przedmiotów w części ustnej lub 

części pisemnej nie stanowi przeszkody 

w zdawaniu egzaminu maturalnego                    

z pozostałych przedmiotów.   
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Egzamin dodatkowy w sesji czerwcowej 

 Przeprowadzany jest dla tych 

absolwentów, którzy z powodu 

szczególnych przypadków losowych lub 

zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu  

 w części ustnej lub pisemnej z danego 

przedmiotu lub przedmiotów zgodnie 

z harmonogramem egzaminów w maju 

2015 roku. 

 

  

 

 



Egzamin dodatkowy 

• Termin i miejsce sesji czerwcowej: 

– egzamin ustny – w szkole macierzystej              

w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły 

(nie później niż do 1 - 17 czerwca 2015r.); 

 

– egzamin pisemny – od 1 do 19 czerwca 2015r. 

(miejsce ogłosi dyrektor OKE na stronie 

www.oke.krakow.pl w ostatnim tygodniu maja 

2015r.) 
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http://www.oke.krakow.pl/
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Egzamin w sesji dodatkowej 
(w czerwcu 2013) 

• Zdający lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie) składają do dyrektora 

szkoły udokumentowany wniosek 

najpóźniej w dniu, w którym odbywa się 

egzamin z danego przedmiotu. 
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Świadectwo dojrzałości 

    Po zdaniu egzaminu 
maturalnego każdy absolwent 
otrzymuje świadectwo 
dojrzałości i jeden jego odpis. 

 

   Świadectwa są wydawane  
w szkołach zdającym 
osobiście (lub osobom 
upoważnionym przez 
zdającego na piśmie) za 
potwierdzeniem odbioru. 
Potwierdzenia są 
dokumentami wieczystymi. 

 Wydanie świadectw: 
30 czerwca 2015r. 
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Egzamin poprawkowy 

• Do egzaminu poprawkowego mogą 

przystąpić absolwenci, którzy: 

– przystąpili do wszystkich egzaminów 

obowiązkowych 

– żaden z egzaminów nie został im unieważniony 

– nie uzyskali 30% punktów tylko 

z jednego egzaminu obowiązkowego 

– złożyli w terminie, czyli nie później niż do 7 lipca, 

oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu 

poprawkowego. 

 



Egzamin poprawkowy 

• „Poprawiać” można tylko jeden egzamin 

obowiązkowy (ustny bądź pisemny) 

• W przypadku poprawiania części ustnej 

egzaminu z języka polskiego 

do oświadczenia zdający może dołączyć 

poprawiony wykaz bibliografii. 
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Egzamin poprawkowy 

• Termin sesji sierpniowej: 

– egzamin ustny od 24 do 28 sierpnia 2015r. 

– egzamin pisemny 25 sierpnia 2015r. godz. 9.00 

• Miejsce egzaminu  

– egzamin ustny – szkoła macierzysta 

– egzamin pisemny - ośrodki egzaminacyjne 

ogłoszone na stronie OKE w Krakowie 

do 10 sierpnia 2015 roku 

• Odbiór świadectw 

– 11 września 2015r. w macierzystej szkole 
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   Można samemu sprawdzić wyniki egzaminu 

    w OBIEG-u. Hasło należy pobrać w szkole. 

    Można wtedy zobaczyć wyniki za każde 
zadanie oraz porównać swój wynik                      
z wynikami innych zdających  (w szkole, 
gminie, powiecie, województwie). 
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Unieważnienie egzaminu w sali egzaminacyjnej 

• Dyrektor szkoły unieważnia egzamin 
w przypadku: 
– stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania 

zadań egzaminacyjnych przez zdającego 

– 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 

– zakłócania przez zdającego prawidłowego 
przebiegu części ustnej lub części pisemnej 
egzaminu maturalnego w sposób utrudniający 
pracę pozostałym zdającym. 
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Unieważnienie egzaminu 

• Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
unieważnia egzamin w przypadku: 
– stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących 

przebiegu egzaminu na skutek zastrzeżeń 
zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu 

– stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy 
egzaminacyjnych niesamodzielnego 
rozwiązywania zadań przez zdających 

– zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych 
lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia 
wyniku części pisemnej egzaminu. 



Unieważnienie egzaminu 

• Zdający, którym unieważniono egzamin, 

mają prawo przystąpić do egzaminu  z tego 

przedmiotu dopiero w kolejnym roku, czyli 

począwszy od maja  2016 roku. 
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Ponowne przystąpienie do matury 

    Zdający, który nie zdał egzaminu 
maturalnego z  określonego przedmiotu 
lub przedmiotów, w części ustnej lub 
części pisemnej, albo przerwał egzamin 
maturalny, może przystąpić ponownie do 
części ustnej lub części pisemnej 
egzaminu maturalnego z tego 
przedmiotu w okresie 5 lat od 
pierwszego egzaminu maturalnego, 
licząc od października roku, w którym 
zdający przystąpił do egzaminu 
maturalnego po raz pierwszy w terminie 
jego przeprowadzania. 
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Ponowne przystąpienie do matury 

 Zdający, który uzyskał świadectwo 

dojrzałości, ma prawo przystąpić 

ponownie do egzaminu maturalnego, 

zarówno w części ustnej, jak i części 

pisemnej, z jednego lub więcej 

przedmiotów, w celu podwyższenia 

wyniku egzaminu maturalnego z tych 

przedmiotów lub zdania egzaminu 

maturalnego z przedmiotów dodatkowych 

na warunkach określonych                                 

w rozporządzeniu „o ocenianiu”. 



Kodowanie arkusza 
1.  Arkusze z kodami kreskowymi opisane imieniem  

i nazwiskiem zdającego zawierają: 

     - naklejki z kodem szkoły macierzystej zdającego, 

     - naklejki z numerem PESEL i kodem zdającego. 

2. Arkusz z kodami zdający otrzymuje przed przystąpieniem do 
egzaminu. 

3. Zdający nakleja: 

    - naklejki z kodem szkoły na stronie tytułowej arkusza w 
prostokącie opisanym ,,Miejsce na naklejkę z kodem 
szkoły’’ oraz na kartę odpowiedzi w miejscu opisanym 
,,Miejsce na naklejkę z kodem szkoły’’ 

4. Oprócz przyklejenia etykiet z kodami zdający czytelnie, 
odręcznie wpisuje: 

     - na dole strony tytułowej arkusza swój numer PESEL oraz   

       kod zdającego, np. A25 

     - na pierwszej stronie karty odpowiedzi swoją datę   

       urodzenia i numer PESEL 

     W przypadku popełnienia błędu należy zapis przekreślić  
i wpisać pod wyznaczonym miejscem poprawne dane.  

 





22 



 

 

 

 

Dziękuję za uwagę 


