PRZEWODNIK PO EGZAMINIE MATURALNYM

MATURALNE ABC

ISTOTNE INFORMACJE
-Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej
i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.
- Czas podany w harmonogramie to czas rozpoczęcia egzaminu!
Na każdy egzamin należy się stawić dużo wcześniej!
- Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość
(z aktualnym zdjęciem).
- Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń
telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji ani z nich
korzystać.
- Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów
i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE na stronie
www.cke.gov.pl
- Zdający może mieć w sali małą butelkę wody. Butelka powinna stać przy
nodze stolika.
- Naruszenie przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, które mogło
wpłynąć na wynik egzaminu, może stanowić podstawę do unieważnienia
egzaminu.

PODSTAWOWE ZASADY– CZĘŚĆ PISEMNA
Zdający:
- wchodzą do sali pojedynczo, okazując dokument tożsamości ze zdjęciem,
- losują numery stolików,
- otrzymują naklejki kodujące, sprawdzają poprawność numeru PESEL,
co potwierdzają podpisem na liście zdających,
- zajmują miejsca przy wylosowanym stoliku,
- słuchają uważnie poleceń przewodniczącego zn,
- jeden ze zdających razem z przewodniczącym zn odbiera od przewodniczącego
zespołu egzaminacyjnego arkusze,
- sprawdzają, czy otrzymali właściwy arkusz na dany egzamin,
- sprawdzają, czy otrzymali właściwe materiały pomocnicze,
- zapoznają się z instrukcją, sprawdzają kompletność arkusza,
- kodują arkusz i kartę odpowiedzi w miejscach do tego wyznaczonych (naklejki oraz
PESEL na 1 stronie i karcie odpowiedzi oraz kod ustalony przez OKE).

PODSTAWOWE ZASADY– CZĘŚĆ PISEMNA
Zdający:
- w szczególnych przypadkach (np. dostosowań) można odstąpić od losowania miejsc.
- czas pracy zapisany jest w arkuszu i na tablicy/kartce,
- niektóre osoby korzystają z wydłużonego czasu pracy,
- członek zn zaznacza na arkuszu przyznane dostosowanie (dysleksja, dyskalkulia),
- w celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zn mogą poruszać się
po sali,
- członkowie zn nie udzielają żadnych wyjaśnień dotyczących zadań,
- w czasie trwania egzaminu zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej,
- w uzasadnionych przypadkach sygnalizuje się potrzebę opuszczenia sali przez podniesienie
ręki, a arkusz pozostawia się zamknięty na stoliku,
- potrzebę skorzystania ze słownika na języku polskim zdający sygnalizuje przez
podniesienie ręki (palców),
- zakończenie pracy sygnalizuje się przez podniesienie całej dłoni,
- członek komisji podchodzi do zdającego, sprawdza, czy arkusz został zakodowany, arkusz
pozostaje zamknięty na stoliku, a zdający jak najciszej opuszcza salę,
- jeden zdający jest świadkiem pakowania materiałów egzaminacyjnych do bezpiecznych
kopert.

EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO
- Czas rozpoczęcia egzaminu podany w harmonogramie ma charakter orientacyjny (proszę być
wcześniej!).
- Zdający wchodzi do sali z dowodem tożsamości, według ustalonej kolejności.
- Zdający losuje bilet z numerem zadania - jeden spośród 210 zadań- (z wyjątkiem A2 – 30
zadań) i podaje numer egzaminatorowi.
- Egzaminator przekazuje zdającemu wydruk wylosowanego zadania.
- Zdający przygotowuje się do egzaminu przy bocznym stoliku - do 15 minut (z wyjątkiem osób
korzystających z dostosowania – wydłużonego czasu), nie robi notatek na wydruku, tylko na
kartce z pieczątką szkoły.
- Po zakończeniu przygotowania przechodzi do głównego stolika z wydrukiem zadania i
notatkami.
- Egzamin trwa ok. 15 minut – ok. 10 minut – wypowiedź monologowa, ok. 5 min. – rozmowa z
zespołem przedmiotowym.
- Po przeprowadzeniu egzaminu dla grupy 5 zdających egzaminatorzy ustalają wynik i
przekazują go zdającym.
- W czasie trwania egzaminu w sali może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się
do egzaminu.

EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

- Czas rozpoczęcia egzaminu podany w harmonogramie ma charakter
orientacyjny (proszę być wcześniej)!
- Zdający wchodzi do sali z dowodem tożsamości, według ustalonej
kolejności.
- W sali przebywa jeden zdający.
- Zdający losuje jeden zestaw egzaminacyjny i przekazuje go
egzaminatorowi.
- Na początku egzaminu przeprowadzona jest rozmowa wstępna.
- Po otrzymaniu zestawu zdający wykonuje zadania 1 – 3.
- Po przeprowadzeniu egzaminu dla grupy 5 zdających egzaminatorzy
ustalają wynik i przekazują go zdającym.

UNIEWAŻNIENIA
Możliwe są w przypadku:
- stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań,
- wniesienia lub korzystania w sali egzaminacyjnej
z urządzenia telekomunikacyjnego (np. telefon komórkowy, tablet
czy smartwatch) albo niedozwolonych przyborów pomocniczych,
- zakłócania przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę
pozostałym zdającym.

TERMIN DODATKOWY

- W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych
uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu lub egzaminów
w terminie głównym zdający może zdawać egzamin lub egzaminy
w dodatkowym terminie (w czerwcu), według podanego
harmonogramu.
- Zdający o zaistniałym przypadku losowym lub zdrowotnym musi
powiadomić Dyrektora Szkoły najpóźniej w dniu egzaminu.
- Zdający lub jego rodzic składa do dyrektora szkoły
udokumentowany wniosek (zał. 6).

WYNIKI Z EGZAMINÓW MATURALNYCH ORAZ ODBIÓR
ŚWIADECTW
Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi:
- otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z każdego
przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i pisemnej,
- przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części
pisemnej (egzamin ten nie został unieważniony).
- Wynik egzaminu z przedmiotów dodatkowych nie ma wpływu na zdanie
egzaminu, ale w przypadku przystąpienia do niego jest odnotowywany
na świadectwie dojrzałości.
- W przypadku egzaminów w części pisemnej podane będą dwie liczby:
wynik w procentach oraz wynik w skali centylowej (odsetek liczby
maturzystów, którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub
niższy niż dany absolwent).

WYNIKI Z EGZAMINÓW MATURALNYCH ORAZ ODBIÓR
ŚWIADECTW
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- Każdy uczeń otrzyma od wychowawcy kody dostępu.
- Godzina odbioru świadectw będzie podana na stronie internetowej
szkoły.
- Odbiór świadectw jest osobisty.
- Obowiązuje upoważnienie w przypadku niemożności osobistego
odbioru świadectwa.

TERMIN POPRAWKOWY

- Do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który nie zdał
egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części
ustnej albo pisemnej.
- Warunek stanowi przystąpienie do wszystkich egzaminów
obowiązkowych i co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu
dodatkowego i żaden z tych przedmiotów nie został mu unieważniony.
- Taki absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu
maturalnego składa do dyrektora szkoły oświadczenie o zamiarze
przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym
(zał. 7a).

WGLĄDY DO PRAC
- Termin: 6 miesięcy.
- Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy
egzaminacyjnej (Zał. 25a).
- Wniosek o weryfikację sumy punktów (Zał. 25b).
- Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (Zał. 25c).

Dodatkowe informacje dotyczące matury
- CKE: www.cke.gov.pl
- OKE: www.oke.lomza.pl

