
 
PRZYGOTOWANIE  

DO EGZAMINU MATURALNEGO   
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności 

w Myślenicach 
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NOWA I STARA FORMUŁA MATURY 

 

 
 LO -  Liceum Ogólnokształcące  (A, B, C, D) 

 TTG – Technikum Turystyczno – Gastronomiczne (G, H, T,) 

 

 Abs. LO(N) – Absolwenci Liceum  -  nowa formuła matury (X) 

 Abs. LO(S) – Absolwenci Liceum -  stara formuła matury (Y) 

 Abs. TTG(N) – Absolwenci Technikum -  nowa formuła matury (W) 

 Abs. TTG(S) – Absolwenci Technikum -  stara formuła matury (Z) 
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UWAGA … 

 
 Kod szkoły i oznaczenia załączników do egzaminów:  

      120903 – 0711W np. L_1a, L_5b - Liceum Ogólnokształcące  

      120903 – 0731I  np. T_1, T_5a - Technikum Turystyczno - Gastronomiczne   

 

 Dwa rodzaje (stara i nowa formuła) tablic matematycznych, tablic wzorów 
fizykochemicznych + biologia (nowa formuła) różne pomoce  i materiały          
w „różnych formułach” 
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NOWA FORMUŁA MATURY 
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TERMINY EGZAMINU MATURALNEGO 2018  
 

      Sesja majowa – termin główny 
 
 Część pisemna  4 – 23 maja  
     4 maja – język polski (PP i PR) 
      7 maja -  matematyka (PP) 
      8 maja – język angielski (PP i PR) itd.. 
Część pisemna egzaminu – rozpisana według harmonogramu OKE (tablica I piętro) 
 
 Część ustna z języka polskiego  9 – 22 maja (oprócz 13 i 20 maja) 
 Część ustna z języka obcego nowożytnego 5 – 25 maja  
Część ustna egzaminu -  harmonogram (tablica I piętro) 
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TERMINY EGZAMINU MATURALNEGO 2018 

 Termin dodatkowy  dla osób, które z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie  

zdawały egzaminu w maju i uzyskały zgodę dyrektora OKE na przystąpienie   
do egzaminu w terminie dodatkowym 
 Część pisemna 4 – 20 czerwca  
 Część ustna z języka polskiego i obcego nowożytnego 4-9 
czerwca 

Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu,              
w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do 
dyrektora macierzystej szkoły właściwe dokumenty  i wniosek                     
o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. 

 

Egzamin odbywa się w miejscu wskazanym przez dyrektora 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej        
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TERMINY EGZAMINU MATURALNEGO 2018 

 

Sesja sierpniowa - poprawkowa 

 
Termin poprawkowy dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego  
ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego 
przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej 

 

 Część pisemna - 21 sierpnia godz. 9.00 

 Część ustna (język polski, języki obce nowożytne) 21 – 22 sierpnia 
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TERMINY EGZAMINU MATURALNEGO 2018 

 

 Termin ogłoszenie wyników i wydania  świadectw, aneksów         
i informacji o wynikach (sesja majowa) – 3 lipca 2018r. (godzina 
zostanie podana) 

 

 Termin ogłoszenie wyników i wydania  świadectw, aneksów         
i informacji o wynikach (sesja poprawkowa) – 11 września 2018r. 

    (godzina zostanie podana) 
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CZŁONKOWIE ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO 

 
 mają obowiązek zapoznać się z procedurami organizowania i przeprowadzania 

egzaminu  maturalnego (znajdują się na stronie internetowej szkoły                   
w zakładce „matura”) www.zsp.edu.pl/matura lub na stronie OKE 
www.oke.krakow.pl → egzamin maturalny 

 

 zapoznać się z harmonogramem matury, listami osób zdających                          
w poszczególnych salach, i bieżącymi komunikatami OKE  
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ZESPÓŁ NADZORUJĄCY – PRZED EGZAMINEM 

 

W piątek  (27 kwietnia) i w przeddzień każdego egzaminu zespół 
nadzorujący odpowiada za przygotowanie sali, oraz materiałów 

potrzebnych  do przeprowadzenia egzaminu  

     - usunięcie pomocy z sali z zakresu danego/pokrewnego przedmiotu 

      - ustawienie ponumerowanych stolików  (ilość i numerowanie ławek, 
 losujemy miejsca – 3 i więcej uczniów) 

      - przygotowanie miejsc dla członków ZN oraz obserwatorów 

      - tablica, pisaki, zegar 

      - plan sali (3 i więcej zdających) z podziałem na sektory, tj. grupy zdających        
 pod bezpośrednim  nadzorem poszczególnych członków zespołu 
 nadzorującego (plan sali podpisany – zał. 13) 

      - lista osób zdających w sali umieszczona w widocznym miejscu (drzwi) 

      - tablice, słowniki, …. 
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ZESPÓŁ NADZORUJĄCY – PRZED EGZAMINEM 

 

W dniu poprzedzającym egzamin pisemny z języka obcego 
należy sprawdzić: 
 stan techniczny odtwarzaczy płyt CD, głośników 

 rozmieszczenie sprzętu gwarantujące wysoką jakość dźwięku 

 właściwe odtwarzanie ścieżek: 
 teksty do poszczególnych zadań są nagrane na CD jako odrębne 

ścieżki 
 odtwarzacze CD automatycznie przechodzą do kolejnej ścieżki  

(wyłączyć ew. losowe odtwarzanie) 
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ZESPÓŁ NADZORUJĄCY – EGZAMIN 

 przyjść na egzamin w części pisemnej 1 godz. przed rozpoczęciem egzaminu 
na  część ustną 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu, zgodnie z 
ogłoszonym harmonogramem 

 „odprawa” przed rozpoczęciem egzaminu (biblioteka) 

 wejście zdających do sali: 

    - dokument tożsamości 

     - naklejki (sprawdzenie numeru PESEL) 

     - losowanie miejsc - zapisanie numeru stolika na wykazie zdających 

     - podpis ucznia 

     - nadzorowanie wnoszonych materiałów: linijka, cyrkiel itd. …   

       (telefony i inne urządzenia telekomunikacyjne oddajemy do biblioteki) 

     - zdający mogą wnieść do sali małą butelkę wody (umieszczona obok 

       nogi ławki/stolika) 
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WYKAZ ZDAJĄCYCH W SALI                                 

 Wypełniany danymi z systemu OBIEG 

 Wypełniany przez Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego 
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L       

Wykaz zdających w sali egzaminacyjnej nr  25 
Matematyka/poziom podstawowy/nowa formuła 

Alicja Kruk 
Julia Mazur 

    AliKruk 
    J Mazur Jan Kowalski 

Jan Kowalski 



ZESPÓŁ NADZORUJĄCY – EGZAMIN 

 Przekazanie materiałów egzaminacyjnych  następuje po zajęciu przez 
zdających miejsc w sali egzaminacyjnej. 

 PZN razem z przedstawicielem zdających przenosi materiały egzaminacyjne do 
sali egzaminacyjnej. Przewodniczący informuje: 

     - o zasadach zachowania się podczas egzaminu maturalnego 

     - o zasadach oddawania prac egzaminacyjnych  

     - rozdanie tablic, potrzebnych materiałów 

     - upewnia się, że wszyscy zdający czują się dobrze i mogą  przystąpić do 
egzaminu 

 punktualnie o wyznaczonej godzinie (9.00/14.00) rozdanie arkuszy  

     - sprawdzenie arkusza (kompletność, strony, czytelność … ) 

     - zapoznanie z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza 
 egzaminacyjnego 
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ZESPÓŁ NADZORUJĄCY – EGZAMIN 

 kodowanie arkusza i karty pracy 

   -  zdający wpisuje w wyznaczonych miejscach na arkuszu egzaminacyjnym    
(karcie odpowiedzi) numer PESEL, a także kod (np. A01, B15) odpowiadający 
oznaczeniu  klasy (np. A) oraz numerowi w dzienniku lekcyjnym (np. 01)  

   -  w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu  

   - umieszcza w odpowiednim miejscu na  arkuszu egzaminacyjnym  i  karcie  
odpowiedzi naklejki z nadanym przez OKE kodem, (w przypadku błędnej 
naklejki zdający nie przykleja jej, odręcznie wpisuje PESEL a członek zespołu 
wpisuje kod szkoły) 

 członkowie zespołu  nadzorują kodowanie prac egzaminacyjnych w części 
sali będącej pod ich indywidualnym nadzorem 
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ZESPÓŁ NADZORUJĄCY – EGZAMIN 

  
Przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole przebiegu 

egzaminu maturalnego (załącznik 16), adnotację o stwierdzeniu błędu, zarówno 
w naklejkach uczniów, jak również informację o wadliwych arkuszach (płytach). 

Wymianę arkusza (z rezerwowych) zgłasza Przewodniczącemu zespołu 
egzaminacyjnego, a uczeń potwierdza podpisem w protokole. 

 

W przypadku popełnienia błędu należy przekreślić błędny zapis           
i  napisać prawidłowe dane. 
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ZESPÓŁ NADZORUJĄCY – EGZAMIN 

 

 po zakodowaniu zapisanie właściwego czasu egzaminu na tablicy                     
(w przypadku różnych poziomów zwrócić uwagę na czas) 

 po zapisaniu czasu z języka obcego nowożytnego odtworzone zostaje 
nagranie z płyty CD – wszystkie poziomy (PP, PR, PD) 

 zespół egzaminacyjny nadzoruje przebieg egzaminu, podczas egzaminu 
zdający pracują samodzielnie, nie opuszczają sali egzaminacyjnej, nie 
komunikują się z innymi, nie zadają pytań dotyczących treści zadania 

 w celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie 
zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali 
egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy zdających: cicho, bez 
zaglądania do prac zdających. 
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ZESPÓŁ NADZORUJĄCY – EGZAMIN 

 
 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 pozwolenia  może opuścić salę,  
pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, czas wyjścia 
zostaje wpisany do protokołu  
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ZESPÓŁ NADZORUJĄCY – EGZAMIN 

 

 Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę                   
z arkuszem przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających        
o czasie pozostałym do zakończenia pracy 

  w przypadku egzaminu   

      - z matematyki na poziomie podstawowym  

      - z języków obcych nowożytnych na wszystkich poziomach  

      dodatkowo przypomina zdającym o obowiązku przeniesienia odpowiedzi na 
 kartę. 
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ZESPÓŁ NADZORUJĄCY – EGZAMIN 

 

 Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg 
stolika, zgłasza ukończenie pracy przez podniesienie ręki  

 

 po sprawdzeniu przez członka zespołu nadzorującego (każdy w swoim 
sektorze) poprawności kodowania, pozostawia arkusz na stoliku i wychodzi      
z sali, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym (zamknięty arkusz pozostaje 
na stoliku) 

 

 po zakończeniu czasu przeznaczonego na egzamin przewodniczący zleca 
członkom zespołu nadzorującego sprawny odbiór prac od zdających                   
z nadzorowanego przez nich obszaru oraz sprawdzenie kompletności zestawu 
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ZESPÓŁ NADZORUJĄCY –  PO EGZAMINIE 

Po zakończeniu czynności związanych ze sprawdzeniem kompletności materiałów 
i poprawności zakodowania prac i kart odpowiedzi należy w obecności 
przedstawiciela zdających: 

 Podzielić prace na odrębne pakiety zgodnie z wykazami zdających: 

   - szkoła LO i TTG 

   - „nowa” i „stara” formuła  

   - poziom podstawowy i poziom rozszerzony 

   - symbol arkusza – MPO-P1_1P-182 (arkusz standardowy) 

       MPO-P1_3P-182 (arkusz dla słabosłyszących) 
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ZESPÓŁ NADZORUJĄCY –  PO EGZAMINIE 

 prace zdających z „dyskalkulią” należy zapakować oddzielnie 

 w przypadku zdających z opinią o dysgrafii zapisać słownie „dysgrafia” na 
pierwszej stronie arkusza 

 przeliczyć każdy pakiet z pracami i uzupełnić Wykaz zdających 

 Zamalować na arkuszu odpowiednie pole z uprawnieniem zdającego do: 

      - dostosowania kryteriów oceniania  

      - nieprzenoszenia zaznaczeń na kartę  

      - dostosowania w związku z dyskalkulią 

 Uwaga: Pole z uprawnieniem zaznacza zespół nadzorujący (ZN).                     
W przypadku zamalowania tego pola przez zdającego, ZN powinien 
zweryfikować to z wykazem zdających w sali.                                                       
W przypadku nieuprawnionego zaznaczenia należy przekreślić zaznaczone 
pole i parafować przekreślenie. 

 uzupełnić Protokół przebiegu egzaminu w sali 
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ZESPÓŁ NADZORUJĄCY –  PO EGZAMINIE 

 odciąć lewy dolny róg w bezpiecznych kopertach i opisać koperty dla 
każdego pakietu oddzielnie 

 Do tak opisanej koperty włożyć prace, grzbietem w stronę odciętego rogu   
i zakleić kopertę 

do kopert zwrotnych należy spakować tylko same prace          
(wraz z dołączonymi do nich kartami odpowiedzi)  
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ZESPÓŁ NADZORUJĄCY –  PO EGZAMINIE 

 

 Przekazać przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego: 

     - zaklejone koperty z pracami 

     - uzupełniony wykaz zdających w sali 

     - uzupełniony protokół przebiegu egzaminu w sali  

     - jeśli są: prace unieważnione wraz z protokołem przerwania      

       i unieważnienia egzaminu 

     - niewykorzystane zestawy egzaminacyjne i płyty CD 

     - plan sali 

     - pozostałe materiały egzaminacyjne 
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DOSTOSOWANIA 

 Członkowie zespołu nadzorującego egzamin maturalny dla zdających 
uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu, przed 
przystąpieniem do pracy zapoznają się ze wskazanymi dostosowaniami (wykaz 
zdających, lista osób z dostosowaniem). 

 Dostosowanie formy egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu 
odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających. 

 Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega 
między innymi na: 

 zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb  

 wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych 

 odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu 
maturalnego 

 ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania 
egzaminu 

 zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela 
wspomagającego lub specjalisty  

 pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. 
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UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU MATURALNEGO  

W przypadku 

- stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez absolwenta 

- wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali  egzaminacyjnej                    
z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów 
pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach 

- zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób 
utrudniający pracę pozostałym zdającym 

PZN prosi do sali Przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego  i postępują 
zgodnie z procedurą unieważnienia egzaminu. 

 PZE przerywa i unieważnia danemu absolwentowi egzamin , stosowną 
informację zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu.  

 Ten absolwent nie zdał egzaminu maturalnego  i nie może przystąpić w tym 
samym roku do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.  

 Unieważnienie egzaminu z jednego z przedmiotów nie stanowi przeszkody   
w przystępowaniu do egzaminów z pozostałych przedmiotów. 
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PRZERWANIE EGZAMINU Z PRZYCZYN LOSOWYCH 
LUB ZDROWOTNYCH 

  Przed egzaminem należy upewnić się, że wszyscy zdający czują się dobrze               
i mogą przystąpić do egzaminu.  

 Przerwanie egzaminu z przyczyn zdrowotnych nie uprawnia automatycznie do 
przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym.  

 W przypadku przerwania egzaminu PZE organizuje pomoc.  

 Zdający może kontynuować egzamin, PZE rejestruje czas przerwania 
egzaminu, zdającemu nie przedłuża się czasu trwania egzaminu.  

 Jeśli zdający nie jest w stanie kontynuować egzaminu:  

• zespół przedmiotowy przyznaje punkty za wypowiedź zgodnie zobowiązującymi 
zasadami(egzamin ustny) 

• PZN odbiera jego pracę i po zakończeniu egzaminu pakuje do oddzielnej 
koperty, którą dołącza do protokołu zbiorczego (egzamin pisemny). 

 PZE informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora OKE, który podejmuje dalsze 
decyzje. 
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ODWOŁANIA  

 Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy 
egzaminacyjnej (do 6 m-cy od ogłoszenia wyników), wyklucza się z wglądów 
pełnomocników 

 

 Absolwent może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów             
w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu 

 

 Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów           
z części pisemnej egzaminu maturalnego, do Kolegium Arbitrażu 
Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku 
weryfikacji sumy punktów 
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ZASTRZEŻENIA 

 Absolwent może, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia 
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu    w części ustnej lub części 
pisemnej, zgłosić zastrzeżenia wraz  z uzasadnieniem do Dyrektora Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone 
przepisy dotyczące jego przeprowadzania (procedury) 

 

 W tym przypadku, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może 
unieważnić egzamin maturalny z danego przedmiotu w części ustnej lub                 
w części pisemnej i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to 
naruszenie mogło wpłynąć na wynik egzaminu. 
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USTERKI NA PŁYTACH CD 

 Teksty do poszczególnych zadań są nagrane jako odrębne ścieżki  

  np. ścieżka 1 – wstęp oraz zadanie 1. ;   ścieżka 2 – zadanie 2.   itd. 

 Odtwarzacz CD automatycznie przechodzi do następnej ścieżki (one ułatwiają  
przejście do odpowiedniego zadania w przypadku usterki płyty). 

 W przypadku usterki płyty CD lub odtwarzacza CD, PZN w porozumieniu z PZE, 
przerywa pracę z arkuszem (zdający zamykają arkusze), wykorzystuje 
rezerwową płytę albo odtwarzacz. 

 PZN zapisuje na tablicy odpowiednio: 

 - nowy czas rozpoczęcia i zakończenia  pracy (jeśli usterka wystąpiła od 
 momentu włączenia płyty) 

 - nowy czas zakończenia pracy z arkuszem, wydłużony o czas przerwy. 

 PZN odtwarza nagranie od przerwanej ścieżki, wymianę płyty odnotowuje         
w protokole. 

30 



INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU  

 Strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej www.oke.krakow.pl → egzamin 
maturalny 

 
 Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  
    www.cke.edu.pl → egzamin maturalny 
 
  Strona szkoły www.zsp.edu.pl → matura 
 
 Tablica informacyjna w szkole I piętro  

 
 Tablica – pokój nauczycielski 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  
 

PYTANIA … ??? 
Jadwiga Kozak 
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