
Część pisemna egzaminu maturalnego  

 

1. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający wchodzą do sali 

według kolejności przybycia, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość. Członkowie zespołu 

nadzorującego przygotowują dla zdających naklejki przygotowane przez OKE, zawierające m.in. numer 

PESEL zdającego.  

 

Każdy zdający sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejce, a podpis na liście zdających (liście 

obecności) jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego tej poprawności.  

W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z 

błędnym numerem PESEL, koryguje ten numer na liście zdających, umieszcza na liście adnotację o 

stwierdzeniu błędu i podpisuje listę. Poprawność wpisanego przez zdającego numeru PESEL potwierdza 

przewodniczący zespołu nadzorującego, podpisując się na liście zdających. Naklejki z błędnym numerem 

PESEL nie nakleja się na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi. W takiej sytuacji w miejscach 

przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE zdający wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL, 

a członek zespołu nadzorującego dopisuje identyfikator szkoły. 
 

2. Zdający zajmują wylosowane przez ZN miejsca w sali egzaminacyjnej, a członek zespołu nadzorującego 

odnotowuje wylosowane numery na liście zdających.  

 

3. Egzamin lub odpowiednia część egzaminu rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez 

dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych 

osoby spóźnione nie zostają wpuszczone do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie 

później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych (tzn. z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu 

rozpoczęcia i zakończenia egzaminu), decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego zdającego 

podejmuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, ale zdający kończy pracę z zestawem egzaminacyjnym 

o czasie zapisanym na tablicy.  

 

4. Po wejściu wszystkich zdających do sali przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina:  

a. o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza, w tym sprawdzenia kolejności zadrukowanych stron i 

kolejności zadań w arkuszu  

b. o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego i karty odpowiedzi  

c. o obowiązku zapoznania się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza przed przystąpieniem do 

rozwiązywania zadań  

d. o zasadach zachowania się podczas egzaminu  

e. o zasadach oddawania prac po zakończeniu egzaminu. 

  

5. Przewodniczący zespołu nadzorującego, w obecności przedstawiciela zdających, wnosi do sali materiały 

egzaminacyjne.  

 

6. Po rozdaniu wszystkich arkuszy egzaminacyjnych zdający zapoznają się z informacją na pierwszej stronie 

arkuszy, otwierają je i sprawdzają, czy są kompletne, tzn. czy zawierają wszystkie kolejno ponumerowane 

strony i kolejne zadania i czy są one wyraźnie wydrukowane oraz czy otrzymali zestaw wybranych wzorów 

matematycznych (dotyczy egzaminu z matematyki) lub kartę wybranych tablic chemicznych (dotyczy 

egzaminu z chemii) lub kartę wybranych wzorów i stałych fizycznych (dotyczy egzaminu z fizyki i 

astronomii). Zauważone braki zgłaszają przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, który wydaje 

kompletny arkusz z puli arkuszy rezerwowych (nie wykonuje się kserokopii arkuszy egzaminacyjnych) i/lub 

zestaw tablic/wzorów, opublikowany na stronie CKE. Wymiana arkusza / zestawu tablic / wzorów jest 

odnotowywana w protokole przebiegu egzaminu w sali, zdający ma obowiązek potwierdzić ją swoim 

podpisem.  

 

7. Zdający kodują swój arkusz – umieszczają w odpowiednich miejscach na arkuszu egzaminacyjnym i karcie 

odpowiedzi naklejki przygotowane przez OKE, zawierające m.in. numer PESEL zdającego. W przypadku 

wystąpienia na naklejce błędu w numerze PESEL zdający wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL w 

miejscach przeznaczonych na naklejkę, a członek zespołu nadzorującego dopisuje identyfikator szkoły.  

 

8. Czas jest liczony od momentu zapisania go na tablicy lub planszy.  



 

9. Po zapisaniu godziny rozpoczęcia egzaminu z języka obcego nowożytnego odtworzone zostaje nagranie z 

płyty CD.  

 

10. Członkowie zespołu nadzorującego nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań 

egzaminacyjnych ani ich komentować.  

 

11. W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący zespołu 

nadzorującego może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu 

warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób 

udzielających pomocy medycznej. Zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku. Fakt opuszczenia 

sali oraz czas nieobecności odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu.  

 

12. Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez 

podniesienie ręki. Członek zespołu nadzorującego sprawdza kompletność zestawu, a następnie zezwala 

zdającemu na opuszczenie sali.  

 

13. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań z arkusza na danym poziomie lub części egzaminu 

zdający odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac. Członkowie zespołu 

nadzorującego odbierają prace i sprawdzają kompletność zestawu.  

 

14. Przewodniczący zespołu nadzorującego ogłasza zakończenie egzaminu i zdający wychodzą z sali – co 

najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu arkuszy.  

 

15. W przypadku egzaminu z informatyki przewodniczący zespołu nadzorującego ogłasza przerwę i zdający 

wychodzą z sali – co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu prac 

z części pierwszej egzaminu.  

 

16. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub wskazany przez niego członek zespołu nadzorującego pakuje 

wypełnione arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności 

osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego, obserwatorów oraz przedstawiciela zdających.  

 

17. Po przerwie zdający, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym z 

informatyki, wchodzą do sali, zajmują swoje miejsca i otrzymują arkusz do części drugiej egzaminu.  

 

18. Egzamin przebiega dalej zgodnie z procedurą opisaną wcześniej.  

 

19. Po zakończeniu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego porządkują, kompletują i zabezpieczają 

materiały egzaminacyjne, podpisują listy zdających egzamin – zgodnie ze szczegółową instrukcją właściwej 

OKE, wypełniają i podpisują protokół przebiegu części pisemnej egzaminu. Do dokumentacji dołączają plan 

sali egzaminacyjnej, jeżeli sporządzenie takiego plany było wymagane.  

 

20. Przewodniczący zespołu nadzorującego przekazuje niezwłocznie wszystkie materiały egzaminacyjne i 

dokumenty dotyczące przeprowadzania egzaminu przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.  

 

 


