
Egzamin maturalny

w 2017 roku



Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty  (tj. DzU 2016 roku, poz. 1943)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 

i egzaminu maturalnego (DzU z 2016r., poz. 2223)



Zasady przeprowadzania egzaminu

www. oke.gda.pl

www.cke.edu.pl



Dodatkowe informacje

 Komunikat dyrektora CKE z 9 września 2016 roku w sprawie szczegółowych 

sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego 

w roku szkolnym 2016/2017

 Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2016 roku w sprawie harmonogramu 

przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku 

 Komunikat dyrektora CKE z 9 września 2016 roku w sprawie materiałów i 

przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie 

gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2017 roku

 Komunikat dyrektora CKE z 9 września 2016 roku w sprawie listy systemów 

operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku 

egzaminu maturalnego z informatyki w 2017 roku

 Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie wykazu 

olimpiad przedmiotowych uprawniających do zwolnienia w roku szkolnym 

2016/2017 (wraz z aktualizacją z 30 września 2016 roku)



Serwis dla uczniów

Przez stronę internetową Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 

Gdańsku www.oke.gda.pl można wejść do Serwisu dla uczniów.

Hasło szkoła 

otrzymuje z OKE     

i przekazuje 

zdającym

Numer PESEL

http://www.oke.gda.pl/


Część ustna

egzaminu maturalnego



Część ustna

egzaminu maturalnego odbywa się 

Część ustna egzaminu przeprowadzana jest w szkołach 

według harmonogramów ustalonych przez 

przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.



Skład zespołu przedmiotowego

W skład zespołu przedmiotowego wchodzi:
 nauczyciel przedmiotu, z którego przeprowadzana 

jest część ustna, wpisany do ewidencji 
egzaminatorów, jako przewodniczący

 drugi nauczyciel przedmiotu, z którego 
przeprowadzana jest część ustna, jako członek. 

W skład zespołu przedmiotowego nie może wchodzić 
nauczyciel przedmiotu, który w roku szkolnym, w którym jest 

przeprowadzany egzamin, prowadził zajęcia edukacyjne ze 
zdającym.



Organizacja egzaminu ustnego 

z języka polskiego 

EGZAMIN PRZEPROWADZANY 

Z WYKORZYSTANIEM ZADAŃ 

W FORMIE WYDRUKÓW



Część ustna

egzaminu maturalnego z języka polskiego

Zmienione zasady dotyczące przeprowadzania egzaminu.

Dokładny opis znajduje się na stronach 27-34 Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania 

egzaminu maturalnego.
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Część pisemna

egzaminu maturalnego



Harmonogram egzaminu maturalnego w 2017 roku 

DATA GODZINA 9:00 GODZINA 14:00

4 maja język polski PP język polski PR

5 maja matematyka PP wiedza o tańcu PP, PR

8 maja język angielski PP język angielski PR, DJ

9 maja matematyka PR język łaciński i kultura antyczna PP, PR

10 maja wiedza o społeczeństwie PP, PR informatyka PP, PR

11 maja język niemiecki PP język niemiecki PR, DJ

12 maja biologia PP, PR filozofia PP, PR

15 maja historia PP, PR historia sztuki PP, PR

16 maja chemia PP, PR geografia PP, PR

17 maja język rosyjski PP język rosyjski PR, DJ

18 maja fizyka i astronomia PP, PR; fizyka PR historia muzyki PP, PR

19 maja język francuski PP język francuski PR, DJ

22 maja język hiszpański PP język hiszpański PR, DJ

23 maja język włoski PP język włoski PR, DJ

24 maja języki mniejszości narodowej PP 

język kaszubski PP, PR

języki mniejszości narodowej PR

Komunikat 

dyrektora CKE 

z 19.08.2016 r.

24 maja, od godz. 9:00 obędzie się również egzamin z przedmiotów zdawanych w językach 
obcych



Harmonogram
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 4 maja - 8.30 – j. polski –podstawowy

13.30 – j. polski - rozszerzony

 5 maja – 8.30 – matematyka –podstawowy

 8 maja – 8.30 – j. angielski- pp, 

13.30 –j. angielski- pr

 9 maja – 8.30 – matematyka- pr, 



Oddawanie prac

 Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada
zamknięty arkusz na brzeg stolika,

 zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu zespołu
nadzorującego przez podniesienie ręki i za jego
przyzwoleniem

(Po sprawdzeniu przez członka zespołu nadzorującego poprawności zakodowania arkusza i karty
odpowiedzi)

wychodzi z sali, nie zakłócając pracy
pozostałym zdającym



Oddawanie prac

 Po upływie czasu przeznaczonego na 
rozwiązywanie zadań danej części 
egzaminu zdający pozostawia na stoliku 
swój zamknięty, poprawnie zakodowany 
arkusz egzaminacyjnyi oczekuje na zgodę 
przewodniczącego zespołu nadzorującego 
na opuszczenie sali.



Czas trwania egzaminu na poziomie  

rozszerzonym (arkusz standardowy)

przedmiot stara formuła nowa formuła

biologia 150’ 180’

chemia 150’ 180’

fizyka i astronomia/fizyka 150’ 180’

geografia 150’ 180’

informatyka

część I - 90’ część I – 60’

część II - 150’ część II – 150’



Plan sali



Przybory pomocnicze… 

Komunikat                     

dyrektora CKE                           

z 9 września 2016r.                     

w sprawie materiałów i 

przyborów pomocniczych



Wybrane wzory matematyczne… 

„nowy” egzamin



Przerwanie egzaminu z przyczyn losowych 

lub zdrowotnych

Przerwanie egzaminu z przyczyn zdrowotnych nie 

daje z automatu prawa do egzaminu w terminie 

dodatkowym.

Należy w dokumentacji egzaminu wpisać godzinę jego przerwania.



Przerwanie egzaminu z przyczyn losowych 

lub zdrowotnych

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej decyduje,      

czy zostanie uznany wynik uzyskany w części ustnej albo 

w części pisemnej, czy zostanie przyznany termin 

dodatkowy egzaminu (po złożeniu stosownego, 

udokumentowanego wniosku).

W części pisemnej arkusz ma być spakowany razem 

ze wszystkim arkuszami do sprawdzenia. 



Obowiązki zdającego 

 Zgłasza się z dokumentem tożsamości.

 Sprawdza rodzaj arkusza i poziom egzaminu.

 Zapoznaje się z informacją na pierwszej stronie arkusza.

 Sprawdza, czy arkusz jest kompletny.

 Sprawdza poprawność cyfrowego numeru PESEL 

na naklejce.

Podpis zdającego na liście obecności jest równoznaczny ze 

stwierdzeniem poprawności numeru PESEL 

na naklejce.



Strona tytułowa

naklejka z kodem 

kreskowym zdającego

dysleksja

PESEL zdającego

trzycyfrowy kod



Niesamodzielność rozwiązań 

arkuszy egzaminacyjnych 

W przypadku: 

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 

egzaminacyjnych przez zdającego,

wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej 

z urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów 

pomocniczych niewymienionych w informacji dyrektora Komisji 

Centralnej,

zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej 

lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający 

pracę pozostałym zdającym.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin 

tego zdającego i unieważnia jego egzamin maturalny z danego 

przedmiotu odpowiednio w części ustnej lub części pisemnej. 



Karta odpowiedzi

naklejka z kodem 

kreskowym zdającego

PESEL zdającego

trzycyfrowy kod 

na odwrocie karty 

Zdający przenosi odpowiedzi 

do zadań zamkniętych na 

kartę odpowiedzi.



Termin dodatkowy

egzaminu maturalnego



Termin dodatkowy 

W szczególnych przypadkach losowych 

lub zdrowotnych możliwe jest przystąpienie 

do egzaminu maturalnego w terminie 

dodatkowym

między 1 a 20 czerwca 2017 roku.



Termin dodatkowy 

Wniosek do dyrektora szkoły składa absolwent lub 

jego rodzice najpóźniej w dniu egzaminu z danego 

przedmiotu. 

Dyrektor szkoły wypełnia wniosek (Załącznik 6). 

Wniosek wraz z załączonymi do niego 

dokumentami przesyła dyrektorowi OKE               

w Gdańsku najpóźniej następnego dnia po 

otrzymaniu wniosku.



Termin dodatkowy 



Termin dodatkowy 

Egzaminy pisemne w terminie dodatkowym 

odbywają się w Gdańsku. Wyjątek stanowią 

szczególne przypadki zdrowotne lub losowe.

Egzaminy ustne w terminie dodatkowym 

odbywają się w szkołach macierzystych.



Termin dodatkowy 



Unieważnianie egzaminu maturalnego

Szczegółowe zasady 

unieważniania w przypadku 

naruszenia przepisów



Unieważnianie egzaminu maturalnego

Szczegółowe zasady 

unieważniania w przypadku 

stwierdzenia przez 

egzaminatora 

niesamodzielnego 

rozwiązywania zadań



Świadectwa

Świadectwo 

dojrzałości 

lub zaświadczenie 

o uzyskanych 

wynikach 

zdający otrzymają 

30 czerwca 2017 roku                    

w macierzystej szkole.

Zdający otrzymuje wraz 

ze świadectwem jego 

odpis.



Świadectwa

Wyniki na świadectwie 

dojrzałości z każdego 

przedmiotu w części ustnej 

będą przedstawiane 

w procentach, zaś wyniki 

w części pisemnej -

w procentach i na skali 

centylowej.

Wyjątek stanowią wyniki z dodatkowych 

zadań rozwiązywanych w języku obcym, 

których wyniki będą podawane wyłącznie 

w procentach.



Serwis dla uczniów… 

Wyniki będą zamieszczone 30 czerwca.



Wgląd do pracy

Wnioski o wgląd będą przyjmowane 

od dnia ogłoszenia wyników, czyli od 

30 czerwca.



Wniosek o weryfikację sumy punktów

Wniosek wraz                      

z uzasadnieniem składa się 

do OKE w terminie dwóch

dni roboczych od dnia 

dokonania wglądu.



Arbitraż



Egzamin maturalny 

w terminie poprawkowym



Egzamin w terminie poprawkowym 

Zdający, który przystąpił do wszystkich egzaminów                        

z przedmiotów obowiązkowych - ustnych i pisemnych    

(w przypadku nowej formuły - również przystąpił do jednego 

egzaminu na poziomie rozszerzonym)         

i jednego z nich nie zdał, może złożyć do 7 dni po ogłoszeniu 

wyników wniosek

o przystąpienie do sesji poprawkowej w 2017 roku.



Egzamin w terminie poprawkowym 

Oświadczenie o 

przystąpieniu do egzaminu 

w terminie poprawkowym 

powinno być złożone do     

7 lipca 2017 roku.



Termin poprawkowy

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym 

– zarówno część pisemna jak i część ustna –

odbywa się w szkołach macierzystych, czyli 

tam, gdzie odbywał się egzamin w maju.



Termin egzaminu poprawkowego w sierpniu 

22 sierpnia 2017 r. godz. 9:00 

– część pisemna egzaminu w macierzystej szkole

23-25 sierpnia 2017 r. 

– część ustna egzaminu  w macierzystej szkole

(harmonogram ustala dyrektor szkoły macierzystej)



Termin wydawania świadectw dojrzałości

12 września 2017 r. 

zdający odbierają świadectw dojrzałości            

w macierzystej szkole



Powodzenia!


