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Wybrane informacje o egzaminie maturalnym 
 

Każdy zdający powinien samodzielnie zapoznać się z: 

- INFORMACJĄ O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO 

oraz  

- Komunikatami Dyrektora CKE dotyczącymi egzaminu maturalnego. 

Ponadto warto zapoznać się z innymi informacjami dotyczącymi egzaminu maturalnego np. 

- sprawdzenie szczegółowych wyników egzaminów (po zalogowaniu w systemie OBIEG) 

- zasady  wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej 

- filmy o maturze przygotowane przez OKE w Krakowie  dostępne na kanale Youtube pod 

adresem: https://www.youtube.com/user/OKEKrakow 

Dokumenty dostępne są na stronach CKE (https://cke.gov.pl/)  i OKE (www.oke.krakow.pl) 

 

Na każdy egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości (np. dowodem osobistym). 

W przypadku zdawania egzaminu w innej szkole niż macierzysta należy dodatkowo zabrać ze 

sobą świadectwo ukończenia szkoły. 

Zdających obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych 

oraz korzystania z takich urządzeń w sali. Do sali egzaminacyjnej można wnieść wyłącznie 

przybory wymienione w komunikacie o przyborach. Zdający mogą również wnieść do sali 

egzaminacyjnej małą butelkę wody.  

 

LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH 

Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad są zwolnieni 

z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego 

uzyskanie przez ucznia lub słuchacza szkoły ponadgimnazjalnej lub ucznia szkoły artystycznej 

realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego tytułu odpowiednio 

laureata lub finalisty.  

 

SPÓŹNIENIE NA EGZAMIN 

Po rozpoczęciu egzaminu zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. 

Zdający, którzy z przyczyn losowych mogą się spóźnić do kliku minut powinni poinformować 

o tym sekretariat szkoły. 

  

https://www.youtube.com/user/OKEKrakow


2 
 

KODOWANIE ARKUSZY 

Na egzaminie pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym każdy zdający otrzymuje 

naklejki z kodem kreskowym, które  jest zobowiązany przynosić na każdy egzamin pisemny. 

Przed rozpoczęciem egzaminu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (w tym 

na karcie odpowiedzi), zdający wpisuje swój kod, numer PESEL oraz umieszcza otrzymane od 

członków zespołu nadzorującego naklejki. Zdający sprawdza poprawność numeru PESEL na 

naklejce, a podpis w wykazie zdających jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego 

tej poprawności. Zdający nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. Naklejki z błędnym 

numerem PESEL nie nakleja się na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi.  

W takiej sytuacji w miejscach przeznaczonych na naklejkę zdający wpisuje odręcznie 

prawidłowy numer PESEL, a członek zespołu nadzorującego dopisuje identyfikator szkoły. 

 

TERMIN DODATKOWY  

1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie 

do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części 

pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na 

udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (załącznik 6), może wyrazić zgodę 

na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub 

przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu)  

2. Wniosek, absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, nie później niż w dniu,  

w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu.  

3. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania.  

Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.  

4. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na 

przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu w terminie dodatkowym, egzamin maturalny jest przeprowadzany:  

a) w terminie określonym w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie, opublikowanym 

na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  

b) w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; informację 

o miejscu przeprowadzenia części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego 

w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie 

internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja.  
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5. Absolwent może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

lub przedmiotów w terminie innym niż ustalony w szkolnym harmonogramie przeprowadzania 

części ustnej egzaminu maturalnego w uzgodnieniu z przewodniczącym zespołu 

egzaminacyjnego. Termin przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu lub przedmiotów wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.  

6. Część pisemna i ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbywa się zgodnie 

z harmonogramem (czerwiec)  

 

TERMIN POPRAWKOWY 

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie 

zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części 

pisemnej, pod warunkiem że: 

a) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej 

i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz  

b) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie 

rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.  

2. Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego składa 

przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia 

do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a), 

zgodnie z deklaracją ostateczną.  

3. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

w części ustnej albo w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej  

4. Część pisemna i ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbywa się 

w sierpniu  

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

Termin ogłoszenia wyników oraz przekazania świadectw dojrzałości i aneksów: 

- 4 lipca 2019 dla egzaminów w terminie głównym i dodatkowym 

- 11 września 2019 dla egzaminów poprawkowych 


