
OGÓLNE ZASADY PRZEBIEGU EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ 

 

Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin pisemny – co najmniej na ok. 90 minut przed jego rozpoczęciem 

(dotyczy egzaminów odbywających się w ciągu trzech pierwszych dni: tj. j. polski, matematyka, j. angielski), 

z dowodem tożsamości z aktualnym zdjęciem.  

Harmonogram wejść na teren szkoły wraz ze wskazaniem miejsca zdawania egzaminu będzie dostępny, zawsze 

dzień przed egzaminem, na stronie szkoły.  

Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników 

informacji ani z nich korzystać. 

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM EGZAMINU W SALI EGZAMINACYJNEJ 

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

egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość; przewodniczący 

zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy 

których będą pracować.  

2. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku 

zdających uprawnionych do dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego 

oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np. zezwolenie spóźnionemu zdającemu na przystąpienie do 

egzaminu). 

3. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany. 

4. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał 

materiałów egzaminacyjnych. 

5. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej 

urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.  

6. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali egzaminacyjnej mogą wnieść 

wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach. 

http://nowa.loszczytno.edu.pl/matura_2021/E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf  

7. Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego w obecności przedstawiciela zdających. 

 

PRZEPROWADZANIE EGZAMINU W SALI 

1. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających oraz przyniesieniu do sali egzaminacyjnej materiałów 

egzaminacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich o:  

a. zasadach zachowania się podczas egzaminu maturalnego,  

b. zasadach oddawania prac egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.  

2. Następnie, nie wcześniej niż o godzinie podanej w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie, członkowie 

zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE. 

Naklejki mogą również zostać przekazane zdającym przy losowaniu numerów stolików.  

3. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających:  

a. o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną 

na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, 

b. o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy zawiera dołączoną kartę 

odpowiedzi, wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania,  

c. o konieczności sprawdzenia, czy otrzymali dwa zeszyty zadań egzaminacyjnych, oznaczone 1 i 2, 

zawierające – odpowiednio – test oraz wypracowanie (dotyczy egzaminu z języka polskiego na 

poziomie podstawowym), 

http://nowa.loszczytno.edu.pl/matura_2021/E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf


d. o konieczności sprawdzenia, czy otrzymali Wybrane wzory matematyczne (dotyczy egzaminu 

z matematyki) lub Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii 

i fizyki (dotyczy egzaminu z biologii, chemii i fizyki), 

e.  o konieczności sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE 

oraz o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego. 

4. Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje 

nowy arkusz egzaminacyjny z puli arkuszy rezerwowych. 

5. 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 na naklejce poprawność numeru PESEL oraz zgodność 

wskazanego kodu, a podpis w wykazie zdających jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego tej 

poprawności i zgodności. Zdający nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. 

6. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu 

nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy 

z danym arkuszem egzaminacyjnym. 

7. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni 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 

nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy). 

8. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący zespołu 

nadzorującego informuje zdających o czasie pozostałym do zakończenia pracy, a w przypadku egzaminu  

a. z matematyki na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym oraz  

b. z języków obcych nowożytnych na wszystkich poziomach – dodatkowo przypomina zdającym 

o obowiązku przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Odpowiedź zaznaczona przez zdającego 

na karcie odpowiedzi jest ostateczna, niezależnie od odpowiedzi zaznaczonej w arkuszu. 

9. Jeśli zdający ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez 

podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub 

członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego sprawdza kompletność materiałów. Arkusz pozostaje 

na stoliku. 

10. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali zdający wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. 

11. Jeden zdający powinien pozostać w sali do momentu zakończenia pakowania materiałów egzaminacyjnych. 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

1. W czasie trwania egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. 

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. Zdający sygnalizuje 

potrzebę opuszczenia sali egzaminacyjnej przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia 

przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście z sali zdający pozostawia zamknięty arkusz 

egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu 

egzaminu w sali. 

2. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie 

z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu zdającym nie udziela się 

żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.  

3. Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego ze sprzętu 

medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została 

zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu. 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI 



1. W przeddzień egzaminu zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, 

na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się 

w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie 

wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Fakt sprawdzenia 

komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu. 

 


