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EGZAMIN MATURALNY

• CZĘŚĆ USTNA –
oceniana w szkole                       
przez przedmiotowy                  
zespół egzaminacyjny
przez przedmiotowy                  
zespół egzaminacyjny

• CZĘŚC PISEMNA –
oceniana przez egzaminatorów 
wpisanych do ewidencji 
egzaminatorów OKE



EGZAMINY MATURALNE 
USTNE W CKU

15,16,17,18 MAJA 2019 egzaminy ustne                
z języka polskiego 

16,17,23,24 MAJA 2019 egzaminy ustne                     
z języka angielskiegoz języka angielskiego

Listy zdających wywieszone są                                  
obok sekretariatu uczniowskiego.

Zdający egzaminy ustne z języka rosyjskiego, 
niemieckiego, francuskiego są skierowani do 

innej szkoły.



PRZEBIEG USTNEGO 
EGZAMINU  Z JĘZYKA 

POLSKIEGO
• Zdający zgłasza się na egzamin punktualnie 

według harmonogramu
• Zdający zgłasza się na egzamin                      

z dokumentem tożsamości
Skierowani na egzamin zgłaszają się ze Skierowani na egzamin zgłaszają się ze 

świadectwem ukończenia szkoły
• W sali przebywa dwóch zdających: jeden 

przygotowujący się do egzaminu i drugi 
udzielający odpowiedzi

• Zdający losuje kartkę z wydrukowanym 
zadaniem

• Zdający otrzymuje czyste kartki do 
sporządzania notatek



CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU 
Z JĘZYKA POLSKIEGO 

nowa formuła
CZĘŚĆ 1 –
15 MINUT

Zdający przygotowuje się do udzielenia 
odpowiedzi

CZĘŚĆ 2 –
10 MINUT

Zdający wygłasza wypowiedź monologową na 
wskazany temat.10 MINUT wskazany temat.

Członkowie nie przerywają wypowiedzi, chyba, 
że zostanie przekroczony limit czasu

CZĘŚĆ 3 –
5 MINUT

Rozmowa z zespołem egzaminacyjnym na 
temat wypowiedzi



KRYTERIA OCENIANIA EGZAMINU 
USTNEGO Z J.POLSKEGO

1) meritum wypowiedzi monologowej: 40% (16 pkt)
2) organizacja wypowiedzi monologowej: 20% (8 pkt)
3) język i styl wypowiedzi monologowej i dialogowej: 

20% (8 pkt)20% (8 pkt)
4) meritum wypowiedzi dialogowej i przestrzeganie 

zasad uczestniczenia w rozmowie: 20% (8 pkt)

Za wypowiedź w części ustnej egzaminu maturalnego 
zdający może otrzymać maksymalnie 40 punktów. 



PRZEBIEG USTNEGO 
EGZAMINU  Z JĘZYKA OBCEGO 

NOWOŻYTNEGO

• Zdający zgłasza się na egzamin punktualnie 
według harmonogramu

• Zdający zgłasza się na egzamin z dokumentem
tożsamościtożsamości

• Skierowani na egzamin zgłaszają się ze 
świadectwem ukończenia szkoły

• W sali przebywa jeden zdający
• Zdający losuje zestaw egzaminacyjny                          

i przekazuje go egzaminującemu



STRUKTURA EGZAMINU
USTNEGO Z JĘZYKA OBCEGO

czas trwania: 15 minut
ROZMOWA WSTĘPNA

ok. 2 minuty
– pytania związane 

z życiem i 

ZADANIA 
1.Rozmowa z 

odgrywaniem roli
2.Opis ilustracji i z życiem i 

zainteresowaniami
2.Opis ilustracji i 

odpowiedź na 3 
pytania

3.Wypowiedź na 
podstawie materiału 
stymulującego                     
i odpowiedź na 2 
pytania



STRUKTURA EGZAMINU
USTNEGO Z JĘZYKA OBCEGO

1.Rozmowa z odgrywaniem roli 30 sek.  -
na zapoznanie się           
z poleceniem
max 3 min -
czas trwania

2.Opis ilustracji i odpowiedź 30 sek.  -2.Opis ilustracji i odpowiedź 
na 3 pytania

30 sek.  -
na zapoznanie się           
z poleceniem
max 4 min -
czas trwania

3.Wypowiedź na podstawie 
materiału stymulującego                     
i odpowiedź na 2 pytania

1 min. -
na zapoznanie się           
z poleceniem
max 4 min -
czas trwania



OCENIANIE EGZAMINU
USTNEGO Z JĘZYKA OBCEGO

Sprawność komunikacyjna 0-6 pkt 
w każdym zadaniu 
( max 18 pkt)

Zakres struktur leksykalno -
gramatycznych

0 – 4 pkt
gramatycznych

Poprawność struktur leksykalno 
- gramatycznych

0 – 4 pkt

Wymowa 0 – 2 pkt

Płynność wypowiedzi 0 – 2 pkt



EGZAMIN USTNY                    
Z JĘZYKA OBCEGO

Zdający wykonuje zadania w takiej 
kolejności, w jakiej są one zamieszczone 

w zestawie egzaminacyjnym; nie ma 
możliwości powrotu do zadania, które możliwości powrotu do zadania, które 
zostało zakończone lub opuszczone.

W czasie trwania egzaminu zdający                 
nie może korzystać ze słowników.



WARUNKI ZDANIA
CZĘŚCI USTNEJ  EGZAMINU 

MATURALNEGO

• Wyniki egzaminów ustnych wyraża się w skali 
procentowej

• Zdający zdał egzamin maturalny w części 
ustnej, jeżeli otrzymał co najmniej 30% 

• Zdający zdał egzamin maturalny w części 
ustnej, jeżeli otrzymał co najmniej 30% 

punktów możliwych do uzyskania 
Język polski - minimum to 12 punktów
Język obcy – minimum to 9 punktów 

• Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu 
maturalnego w części ustnej nie stanowi

przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego w 
części pisemnej



EGZAMINY 
MATURALNE PISEMNE

6 MAJA 2019 9.00 język polski PP  godz.14.00 PR
7 MAJA 2019 9.00  matematyka PP
8 MAJA 2019 9.00  j.angielski PP   godz.14.00 PR
9 MAJA 2019 9.00 matematyka PR godz.14.00 filozofia
10 MAJA 2019 9.00 biologia godz.14.00 WOS10 MAJA 2019 9.00 biologia godz.14.00 WOS
13 MAJA 2019 9.00 chemia godz.14.00 informatyka
14 MAJA 2019 9.00  j.niemiecki PP godz.14.00 PR
15 MAJA 2019 9.00 geografia 
16 MAJA 2019 9.00 j. rosyjski PP godz.14.00 PR
17 MAJA 2019 9.00 j. francuski PP
20 MAJA 2019 9.00 fizyka godz.14.00 historia



CZAS TRWANIA 
PISEMNYCH EGZAMINÓW
przedmiot podstawowy rozszerzony
Język polski
Matematyka

170 minut 180 minut

Język obcy 120 minut 150 minut  

Biologia
Chemia
fizyka

Geografia
Historia 
WOS

Filozofia
Historia sztuki

------- 180 minut



PRZEBIEG EGZAMINU 
PISEMNEGO

• Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, 
z dokumentem tożsamości

WPUSZCZANIE DO SALI ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 8.30 ! lub
13.30

Zdający nie  może wnosić do sali ŻADNYCH URZĄDZEŃ Zdający nie  może wnosić do sali ŻADNYCH URZĄDZEŃ 
TELEKOMUNIKACYJNYCH ani z nich korzystać !                                        
Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do 

unieważnienia egzaminu !
• Zdający powinien posiadać długopis/pióro z czarnym

atramentem ! do rozwiązania zadań pisemnych
• Zdający w trakcie egzaminu może korzystać z materiałów 

i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza 
dyrektor CKE



WYKAZ MATERIAŁÓW 
POMOCNICZYCH

język polski słownik ortograficzny
słownik poprawnej polszczyzny

biologia
chemia
fizyka

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne 
linijka
kalkulator prostyfizyka kalkulator prosty

WOS kalkulator prosty
historia lupa
geografia linijka, lupa, kalkulator prosty
matematyka wybrane wzory matematyczne

cyrkiel, linijka, kalkulator prosty



PRZEBIEG EGZAMINU 
PISEMNEGO

• Każdy zdający sprawdza poprawność 
numeru PESEL na naklejkach 
przeznaczonych do kodowania prac              
i podpisuje się w wykazie zdającychi podpisuje się w wykazie zdających

• Każdy zdający zapoznaje się z 
instrukcją wydrukowaną na pierwszej 
stronie arkusza przed przystąpieniem 
do rozwiązywania zadań



PRZEBIEG EGZAMINU 
PISEMNEGO

• Zdający po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego 
ma obowiązek sprawdzić czy arkusz jest kompletny

• Zdający jest zobowiązany poprawnie zakodować 
arkusz i kartę odpowiedzi

• Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania na 
tablicy godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z tablicy godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z 
arkuszem ( od tej chwili nie mogą być wpuszczane 
na salę osoby spóźnione ! )

• Podczas egzaminu zdający nie opuszczają sali!
• Jeżeli zdający ukończył pracę odkłada zamknięty 

arkusz, zgłasza ukończenie pracy przez 
podniesienie ręki i za pozwoleniem 
przewodniczącego opuszcza salę



KODOWANIE ARKUSZA                   
I KARTY ODPOWIEDZI

1.Zdający nakleja PASKI KODOWE NA 
ARKUSZU I KARCIE ODPOWIEDZI
w miejscach do tego przeznaczonychw miejscach do tego przeznaczonych

2.Zdający wpisuje NUMER PESEL  I 
KOD UCZNIA na stronie tytułowej 
arkusza  i karcie odpowiedzi



KODOWANIE
– SYTUACJE AWARYJNE

• W przypadku braku kodów zdający 
wpisuje kody odręcznie 

• W przypadku popełnienia błędów
należy cały zapis przekreślić i 

• W przypadku popełnienia błędów
należy cały zapis przekreślić i 
wpisać pod wyznaczonym miejscem 
poprawne dane



MATURA PISEMNA 
Z MATEMATYKI I JĘZYKA 

OBCEGO

Po zakończeniu pracy                              
z arkuszem z matematyki                       

i języka obcego zdający ma i języka obcego zdający ma 
obowiązek przeniesienia 

dopowiedzi na kartę 
odpowiedzi !!!!!!



WARUNKI ZDANIA 
EGZAMINU

Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, 
trzeba uzyskać:

W części ustnej –

co najmniej 30% 
W części pisemnej –
co najmniej 30% co najmniej 30% 

punktów
możliwych do 

zdobycia 
z każdego

ze zdawanych 
przedmiotów 

obowi ązkowych.

co najmniej 30% 
punktów

możliwych do 
zdobycia na 

wybranym poziomie 
z każdego 

przedmiotu 
zdawanego jako 
obowi ązkowy .



PONOWNIE PRZYSTĄPIENIE
DO EGZAMINU MATURALNEGO

Zdający ma prawo, ponownie przystąpić do egzaminu
(z jednego lub kilku przedmiotów) w kolejnych sesjach jego 
przeprowadzania, jeżeli:

� zechce podwyższyć wynik egzaminu z jednego lub kilku 
przedmiotów zarówno w części ustnej jak i w części 
pisemnej
przedmiotów zarówno w części ustnej jak i w części 
pisemnej,

� zechce zdać egzamin maturalny z przedmiotów 
dodatkowych,

�nie zdał  egzaminu z określonego przedmiotu lub 
przedmiotów w części ustnej lub pisemnej albo przerwał 
egzamin (może wówczas wybrać inny przedmiot  obowiązkowy),

ale po upływie 5 lat od daty pierwszego podejścia do egzaminu                    
zdaje go w pełnym zakresie.



KOLEJNE SESJE 
EGZAMINACYJNE

Zdający, który nie przystąpił do 
egzaminu bezpośrednio po ukończeniu egzaminu bezpośrednio po ukończeniu 
szkoły ma prawo przystąpić do 
egzaminu w kolejnych sesjach w 
szkole, która ukończył.



INFORMOWANIE 
O WYNIKACH EGZAMINU

• Wyniki części ustnej egzaminu ogłasza 
przewodniczący PZE w dniu egzaminu

• Wyniki części pisemnej egzaminu                              • Wyniki części pisemnej egzaminu                              
i wydawanie świadectw dojrzałości                                 
4 lipca 2019 oraz 11 września 2019

( sekretariat CKU)



ŚWIADECTWA 
DOJRZAŁOŚCI

• Zdający, który zdał 
egzamin maturalny 
otrzymuje świadectwo 
dojrzałości wraz z 
odpisem

• Świadectwa wydawane      
są w szkołachsą w szkołach

• Zdający, który nie zdał 
egzaminu maturalnego 
otrzymuje informację        
o wynikach egzaminu



SYSTEM OBIEG



SYSTEM OBIEG



UNIEWAZNIENIE 
EGZAMINU

PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY

1) stwierdzenia, podczas trwania egzaminu, 
niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych 
przez zdającego

2) wniesienia do sali lub korzystania przez zdającego w sali 
egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub 
materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych    
w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE

3) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu 
części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego 
w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym



UNIEWAZNIENIE 
EGZAMINU

PRZEZ DYREKTORA OKE

1) stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy 
egzaminacyjnych, niesamodzielnego 
rozwiązywania zadań przez zdających z danego 
przedmiotu w części pisemnej !

2) zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych 2) zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych 
lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia 
wyniku części pisemnej egzaminu

3) stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących 
przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń 
zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli 
to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego 
egzaminu.



TRYB ODWOŁAWCZY

• Jeżeli zdający uzna, że w trakcie 
egzaminu zostały naruszone przepisy 
dotyczące przeprowadzania egzaminu 
maturalnego może w terminie 2 dni
od daty egzaminu zgłosić pisemne od daty egzaminu zgłosić pisemne 
zastrzeżenie do dyrektora OKE

• Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia  
w terminie 7 dni roboczych od daty ich 
otrzymania ( może unieważnić egzamin            
i zarządzić jego ponowne 
przeprowadzenie)



TERMIN DODATKOWY 
EGZAMINU MATURALNEGO

3 – 19 czerwca 2019
• Zdający ma prawo w szczególnych 

wypadkach losowych lub zdrowotnych
uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu 
zdawać go w dodatkowym terminie

• Zdający składa do dyrektora szkoły 
udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu,                  

• Zdający składa do dyrektora szkoły 
udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu,                  
w którym odbywa się egzamin

• Wniosek dotyczący egzaminu pisemnego
rozpatruje dyrektor OKE w terminie 2 dni             
od daty jego otrzymania

• Wniosek dotyczący egzaminu ustnego
rozpatruje dyrektor szkoły i ustala nowy termin 
( najpóźniej do dnia zakończenia egzaminów 
pisemnych)



EGZAMIN MATURALNY 
POPRAWKOWY

Sierpniowy egzamin poprawkowy został 
wprowadzony

dla tych maturzystów, którzy przystąpili do 
wszystkich egzaminów obowiązkowych i co 
najmniej jednego przedmiotu dodatkowegonajmniej jednego przedmiotu dodatkowego

ale nie uzyskali 30% punktów tylko 
z jednego egzaminu obowiązkowego.

Do 11 lipca 2019 należy złożyć                                   
w sekretariacie pisemnego oświadczenia               

o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego



TERMINY EGZAMINU 
MATURALNEGO 

POPRAWKOWEGO 2019

Sesja sierpniowa (termin poprawkowy)
– egzamin pisemny – 20 sierpnia – egzamin pisemny – 20 sierpnia 
2019 ( wtorek) godz. 9.00

– egzaminy ustne – 20 – 21sierpnia



MATURA CKU
Dziękuję za uwagę i życzę 

wszystkim powodzenia!
Na egzaminie maturalnym Na egzaminie maturalnym 

obowiązuje strój galowy
Nowość : mała butelka wody                  

( postawić na podłodze, przy nodze stolika)


