
Załącznik Nr 14 

do Statutu ZS Nr 1 w Wągrowcu 

Wewnątrzszkolna instrukcja 

przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 

 

I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi 

II. Zasady obiegu informacji 

III. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części ustnej 

IV. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej 

 

W instrukcji zastosowano następujące skróty: 

SZE – Szkolny Zespół Egzaminacyjny, 

PZE – Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny, 

ZN – Zespół Nadzorujący, 

OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, 

CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna. 

 

I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi 

 

1. Niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi są zestawy zadań egzaminacyjnych do części 



ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, przesyłki zawierające pakiety z arkuszami 

egzaminacyjnymi i innymi materiałami egzaminacyjnymi do części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego   

oraz bibliografie i ramowe plany prezentacji do części ustnej egzaminu z języka  polskiego do dnia 

prezentacji. 

2. Przewodniczący SZE w terminie do 30 kwietnia  zapoznaje nauczycieli  swojej szkoły z wewnątrzszkolną 

instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego. 

3. Przewodniczący SZE odbiera od członków SZE i oświadczenia o zobowiązaniu się do przestrzegania zasad 

postępowania z materiałami niejawnymi i w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed 

nieuprawnionym ujawnieniem. 

4. Bibliografie i ramowe plany prezentacji na ustny egzamin z języka polskiego są udostępniane członkom 

właściwych PZE w sposób określony w niniejszej instrukcji w części III pkt. 9.    Zestawy zadań i kryteria 

oceniania na część ustną egzaminu z języka nowożytnego są udostępniane członkom właściwych PZE w 

sposób określony w niniejszej instrukcji w części. III pkt. 9. 

5. Przewodniczący SZE i jego zastępca  odbiera od dystrybutora przesyłki zawierające pakiety z arkuszami 

egzaminacyjnymi i innymi materiałami egzaminacyjnymi, sprawdza czy nie zostały naruszone oraz 

zabezpiecza je przed nieuprawnionym ujawnieniem. 

6. Niejawne materiały egzaminacyjne są przechowywane do dnia przeprowadzenia odpowiedniej części 

egzaminu w szkolnej szafie pancernej. 

7. Klucze do szafy, w której przechowywane są niejawne materiały egzaminacyjne, posiadają w okresie ich 

przechowywania przewodniczący SZE oraz jego zastępca. 

8. Przewodniczący SZE  lub jego zastępca sprawdza w każdym dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem, czy 

nienaruszona jest plomba na szafie pancernej i czy pakiety zawierające arkusze egzaminacyjne oraz inne 

materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a w przypadku ich naruszenia niezwłocznie zawiadamia 

dyrektora OKE. 

9. W dniu egzaminu przewodniczący PZE lub przewodniczący ZN w obecności przedstawiciela zdających w 

danej sali odbiera od zastępcy przewodniczącego SZE pakiet materiałów egzaminacyjnych i niezwłocznie 

przenosi go do sali egzaminacyjnej. 

10. Do czasu rozdania arkuszy zdającym nikt nie może mieć wglądu do ich treści. 

11. Przewodniczący ZN wymieniają w razie potrzeby zestawy egzaminacyjne na kompletne. 

12. Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN zbierają arkusze egzaminacyjne od zdających ze stolików. 

Odebrane od zdających arkusze egzaminacyjne gromadzone są przez przewodniczącego ZN w jednym 

miejscu sali tak, aby nikt z obecnych na sali nie miał do nich wglądu. 

13. Przewodniczący ZN porządkuje, kompletuje, pakuje i zabezpiecza materiały egzaminacyjne, listy zdających, 

protokoły odbioru prac,  zestawy (także nagrane płyty CD-ROM oznaczone numerem PESEL zdającego w 



przypadku egzaminu z informatyki) według zaleceń OKE oraz niezwłocznie dostarcza je wraz z 

wypełnionymi i podpisanymi protokołami z egzaminu przewodniczącemu SZE lub jego zastępcy po 

zakończeniu każdej części egzaminu w obecności zdającego. 

14. Przewodniczący SZE lub jego zastępca po zakończeniu egzaminu przechowuje materiały egzaminacyjne do 

czasu przekazania przedstawicielowi OKE w szkolnej szafie pancernej. 

15. Pozostała w szkole dokumentacja dotycząca przygotowania i przebiegu egzaminu zabezpieczana jest przez 

przewodniczącego SZE lub jego zastępcę przed nieuprawnionym ujawnieniem. 

16. W razie wystąpienia sytuacji szczególnej, nieuwzględnionej w przepisach prawa, przewodniczący PZE lub 

ZN niezwłocznie przekazuje niezbędne informacje przewodniczącemu SZE i postępuje zgodnie z podjętymi 

przez niego decyzjami. 

 

II. Zasady obiegu informacji 

 

1. Zastępca  przewodniczącego SZE za pośrednictwem wychowawców informuje uczniów o zasadach 

organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu, a w szczególności o: 

a. możliwości zgłoszenia propozycji tematów do realizacji w części ustnej egzaminu z języka polskiego 

(języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej) oraz decyzji nauczycieli o włączeniu tych 

tematów do listy, 

b. prawie przystąpienia do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, 

c. prawie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych do zwolnienia z egzaminu z danego 

przedmiotu, oraz o wykazie tych olimpiad, 

d. konieczności zdawania egzaminu w części ustnej z danego przedmiotu w innej szkole w przypadku 

braku możliwości powołania przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego z danego przedmiotu w 

szkole macierzystej, 

e. pomocach, z jakich mogą korzystać na poszczególnych egzaminach w części pisemnej, 

f. miejscu i terminie składania deklaracji do następnych sesji egzaminacyjnych, 

g. ustalonym sposobie postępowania członków zespołów nadzorujących w przypadku przerwania 

przez zdającego egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych. 

3. Wychowawcy klas (na wszystkich poziomach nauki) informują rodziców uczniów o zasadach organizacji i 

przebiegu, strukturze i formie egzaminu maturalnego. Rodzice uczniów klas maturalnych informowani są o 

regulaminie matur na spotkaniu z dyrektorem szkoły – przewodniczącym SZE lub  zastępcą SZE. 



4. Nauczyciele przedmiotów maturalnych zapoznają uczniów z podstawą programową, standardami 

wymagań egzaminacyjnych, zasadami przeprowadzania egzaminów w części ustnej i pisemnej z danego 

przedmiotu już od pierwszej klasy technikum. 

5. Zastępca SZE dostarcza do biblioteki szkolnej wszelkiego rodzaju materiały o egzaminie, mogące służyć 

uczniom i innym nauczycielom jako materiał do ćwiczeń. 

6. Nauczyciel biblioteki gromadzi informatory oraz wszystkie materiały otrzymane od zastępcy 

przewodniczącego SZE i udostępnia je uczniom i absolwentom w czytelni. 

7. Decyzję o przystąpieniu uczniów szkoły do próbnego egzaminu maturalnego podejmuje zastępca 

przewodniczącego SZE po konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów maturalnych. 

8. Komunikaty dotyczące egzaminu maturalnego przewodniczący SZE lub jego zastępca wywiesza w 

specjalnej gablocie ogłoszeń i w pokoju nauczycielskim. Materiały przeznaczone dla nauczycieli 

przekazywane są bezpośrednio zainteresowanym. Materiały przeznaczone dla uczniów i absolwentów 

wykładane są w wyznaczonym miejscu w bibliotece. 

9. Ustala się następujące terminy i tryb zgłaszania przez uczniów wniosków: 

a. do 30 września – uczeń składa wstępną deklarację maturalną do Przewodniczącego SZE za 

pośrednictwem zastępcy przewodniczącego SZE, 

b. zastępca przewodniczącego SZE do 8 lutego  sporządza listę zbiorczą, którą przekazuje 

wychowawcom klas maturalnych celem potwierdzenia danych umieszczonych przez ucznia w 

deklaracji, 

c. do 07 lutego  – uczeń składa ostateczną deklarację maturalną do Przewodniczącego SZE za 

pośrednictwem zastępcy przewodniczącego SZE, 

d. do deklaracji zdający dołącza oświadczenie o wyrażeniu albo niewyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, 

e. o zwolnienie z egzaminu na podstawie zaświadczenia laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej – uczeń dostarcza zastępcy przewodniczącemu SZE najpóźniej dzień przed 

egzaminem, 

f. o dostosowanie warunków i formy egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych – uczeń składa do zastępcy przewodniczącego SZE do 30grudniaa. 

 

III. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części ustnej 

 



1. Zastępca Przewodniczącego SZE, na podstawie rozporządzenia MEN i komunikatów OKE, ustala 

szczegółowy terminarz części ustnej egzaminu maturalnego i ogłasza go zdającym na dwa miesiące przed 

rozpoczęciem części pisemnej (do wglądu w gablocie przeznaczonej dla maturzystów). 

2. Na dwa miesiące przed terminem egzaminu pisemnego zastępca przewodniczącego SZE powołuje PZE, 

zapoznaje  członków PZE z obowiązkami oraz odbiera od nich oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w 

sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed ujawnieniem. 

3. Przewodniczący SZE lub jego zastępca szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu członków PZE 

ze swojej szkoły oraz nauczycieli delegowanych do PZE w innych szkołach. Przewodniczący SZE lub jego 

zastępca odbiera od członków PZE oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia 

materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 

4. Zastępca przewodniczącego PZE zapoznaje nauczycieli spoza szkoły z wewnątrzszkolną instrukcją 

przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego. 

5. Najpóźniej na 4 tygodnie przed dniem rozpoczęcia części ustnej sesji egzaminacyjnej każdy zdający 

przekazuje zastępcy przewodniczącego SZE  bibliografię tematu oraz wykaz sprzętu niezbędnego do 

prezentacji.  

      Niedostarczenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją przystąpienia do 

części ustnej egzaminu. 

6. Najpóźniej na tydzień przed dniem rozpoczęcia części ustnej sesji egzaminacyjnej każdy zdający przekazuje 

zastępcy przewodniczącego SZE  ramowy plan prezentacji. Objętość planu nie może przekraczać jednej 

strony formatu A-4. Plan winien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem zdającego. 

7. Na tydzień przed dniem rozpoczęcia części ustnej sesji egzaminacyjnej przewodniczący SZE udostępnia 

zebrane bibliografie i plany prezentacji członkom PZE. Przewodniczący ZP z języka polskiego w dniu 

egzaminu nie wcześniej niż 1,5 godz. przed egzaminem pobiera od zastępcy przewodniczącego SZE zestawy 

egzaminacyjne. 

W dniu  ustnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego przewodniczący SZE udostępnia do 

wglądu członkom PZE zestawy egzaminacyjne.                                                                

8. Przewodniczący PZE w dniu egzaminu: 

a) pobiera od przewodniczącego SZE lub jego zastępcy listę zdających w danym dniu, druki 

protokołów części ustnej egzaminu i zestawy zadań potrzebne do przeprowadzenia egzaminu w 

ilości o jeden więcej niż liczba zdających. 

b) sprawdza tożsamość zdających na podstawie dokumentu tożsamości. 

11. Zdający egzamin z języka obcego nowożytnego losuje kopertę zawierającą zestaw pytań egzaminacyjnych.  

12. Zdający przystępują do egzaminu w kolejności ustalonej w szczegółowym terminarzu części ustnej 

egzaminu.  



13. Zdający muszą zgłosić się na egzamin na pół godziny przed czasem wyznaczonym w szczegółowym 

terminarzu części ustnej egzaminu.  

14. W przypadku spóźnienia na egzamin zdający zgłasza się do zastępcy  przewodniczącego SZE celem 

usprawiedliwienia się i, po uzyskaniu pisemnej zgody przewodniczącego, przystępuje do egzaminu jako 

ostatni w danym dniu. 

15. W przypadku niestawienia się zdającego na egzamin o wyznaczonej w terminarzu godzinie przewodniczący 

PZE po upływie 10 minut podejmuje decyzję o egzaminowaniu kolejnego zdającego z listy.  

16. Zastępca przewodniczącego SZE nakłada na wybranych pracowników obowiązek zapewnienia ciszy i 

spokoju w otoczeniu sal, w których odbywają się egzaminy. 

18. Po zakończonym egzaminie w danym dniu przewodniczący PZE ogłasza wyniki, odczytując liczbę punktów 

zdobytych przez zdającego i informację „zdał” lub „nie zdał”. 

 

IV. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej 

 

1. Na czternaście dni przed egzaminem z informatyki zastępca przewodniczącego SZE przekazuje 

administratorowi pracowni komputerowej informacje związane z przebiegiem drugiej części egzaminu, w 

tym: 

a) wykaz i liczbę konfiguracji środowiska komputerowego, języka programowania i   programów 

użytkowych, wybranych przez zdających z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE, 

b) wymaganą konfigurację komputera operacyjnego. 

2. Na siedem dni przed rozpoczęciem egzaminów pisemnych z danego przedmiotu zastępca 

przewodniczącego SZE przekazuje: 

a) kierownikowi gospodarczemu − szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania i wystroju sal, w 

których będzie się odbywał egzamin, 

b) przewodniczącym ZN – informacje o zdających z dysfunkcjami piszących egzamin w danej sali i 

warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione oraz informacje o sposobie udostępniania 

zdającym pomocy dydaktycznych przewidzianych przez dyrektora CKE do wykorzystania na 

egzaminach z poszczególnych przedmiotów. 

3. W dniu poprzedzającym egzamin pisemny z danego przedmiotu: 

a) Zastępca przewodniczącego SZE wraz z właściwym przewodniczącym ZN i kierownikiem   

gospodarczym sprawdzają przygotowanie sali egzaminacyjnej, uwzględniając potrzeby uczniów 

udokumentowane opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaleceniem 

lekarskim. W przypadku egzaminu z języka obcego sprawdzeniu podlega również sprawność 



sprzętu do odtwarzania płyt CD. Klucze do sal po ich sprawdzeniu przechowuje zastępca 

przewodniczącego SZE, 

b) kierownik gospodarczy zabezpiecza co najmniej dwa odtwarzacze rezerwowe, 

c) przewodniczący właściwych ZN gromadzą pomoce, z których będą mogli korzystać zdający. 

4. W dniu poprzedzającym egzamin z informatyki: 

a) o godzinie 13:00 wyznaczony przez zastępcę przewodniczącego SZE członek ZN wraz z 

administratorem pracowni sprawdzają: 

 prawidłowość działania sprzętu i oprogramowania oraz ich konfigurację, 

 oznakowanie stanowisk, które powinno zawierać numer stanowiska, imię, nazwisko i PESEL 

zdającego na danym stanowisku oraz zainstalowane oprogramowanie, 

 prawidłowość przygotowania stanowisk zapasowych, 

 czy komputery przygotowane są w sposób uniemożliwiający dostęp do sieci, 

 prawidłowość przygotowania komputera operacyjnego. 

b) w godz. 13:30 − 14:30 zdający mogą sprawdzić poprawność działania komputera, na  którym 

będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Zdający nie mogą samodzielnie 

wymieniać elementów i podzespołów wchodzących w skład zestawu komputerowego oraz 

przyłączać dodatkowych; nie mogą również żądać takiego dodatkowego przyłączenia lub wymiany 

przez administratora pracowni. Zdający nie mogą samodzielnie instalować, a także żądać 

zainstalowania przez administratora pracowni, dodatkowego oprogramowania na komputerze 

przydzielonym mu do egzaminu. 

5. W dniu egzaminu: 

a) na 30 minut przed jego rozpoczęciem: 

 członkowie właściwych ZN zgłaszają się do pracy, 

 w razie nieobecności członka ZN zastępca przewodniczącego SZE wyjaśnia jej przyczyny i w razie 

potrzeby powołuje w skład ZN innego nauczyciela, 

 przewodniczący i zastępca SZE w obecności wyznaczonego przez siebie członka SZE sprawdza, czy 

pakiety zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a w przypadku ich naruszenia 

niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE, 

 przewodniczący ZN odbierają klucze do sal egzaminacyjnych, listy zdających, protokoły przebiegu 

egzaminu i paski kodowe, 

b) na 30 min. przed jego rozpoczęciem: 

 przewodniczący ZN w obecności pozostałych członków ZN otwiera sale egzaminacyjne 

 przy wejściu do sali wyznaczony członek ZN sprawdza według listy tożsamość zdających, a w 

przypadku zdających spoza szkoły także świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 



 uczniowie  wg  kolejności na liście losują miejsca na sali, 

c) na 10 min przed jego rozpoczęciem: 

 przewodniczący ZN, wraz z jednym ze zdających w danej sali, udaje się do gabinetu dyrektora, 

gdzie zastępca przewodniczącego SZE przekazuje przewodniczącym ZN odpowiednią liczbę arkuszy do 

danej Sali,  w razie potrzeby otwiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi  bezpośrednio przed 

każdą częścią egzaminu przewodniczący ZN w towarzystwie przedstawiciela zdających niezwłocznie 

przenoszą materiały egzaminacyjne do właściwej sali, 

10. ; W razie zaistnienia sytuacji szczególnej (np. przerwanie egzaminu, awarie itp.) lub w przypadku 

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania prawidłowego 

przebiegu egzaminu przez zdającego przewodniczący ZN niezwłocznie zawiadamia przewodniczącego SZE. 

Na czas opuszczenia sali przewodniczący ZN powierza swoje obowiązki członkowi ZN, fakt ten odnotowuje 

w protokole przebiegu egzaminu. 

11. Niezwłocznie po otrzymaniu z OKE wyników części pisemnej egzaminu przewodniczący SZE ogłasza je z 

zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2017/18 r. 

Zespołu Szkół  nr 1 w Wągrowcu 

lp. termin zadanie Odpowiedzialny 

1. do 11 września 2017r. Ogłoszenie szkolnej listy tematów maturalnych z języka polskiego Zastępca 

przewodniczącego SZE 

2. do 30 września 2017r. Omówienie regulaminu matur na lekcjach wychowawczych Wychowawcy  klas 

maturalnych  

3. do 30 września 2017r. Zbieranie wstępnych deklaracji od zdających maturę w sesji 

wiosennej 2017-2018. 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

4. do 15 października 2017r. Zbieranie od zdających wniosków dostosowania warunków i form 

egzaminu oraz orzeczeń (opinii) z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej. 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

5. do 25 listopada 2017 r. Zebranie wychowawców z rodzicami klas maturalnych na temat 

regulaminu i harmonogramu matur 2018 

Wychowawcy  klas 

maturalnych  

6.  Styczeń, luty 2018 Terminy próbnych egzaminów maturalnych:  

 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

7. do 7 lutego 2018r. Przyjmowanie ostatecznych deklaracji od zdających maturę w 

sesji wiosennej 2017-2018 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

8. do 15 lutego 2018r. Przekazanie do OKE zebranych informacji z deklaracji i wniosków 

uczniów w wersji elektronicznej i pisemnej 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

9 do 15 lutego 2018r. 

(ewentualnie) 

Przesłanie do OKE informacji o (ewentualnym) braku możliwości 

powołania PZE w części ustnej z danego przedmiotu. 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

10. luty  2018 Udział w szkoleniu organizowanym przez OKE w Poznaniu Przewodniczący SZE 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

11. do 4 marca 2018r. Ogłoszenie harmonogramu części pisemnej i ustnej egzaminu 

maturalnego (podanego przez Dyrektora CKE). 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

12. do 4 marca 2018r. Powołanie zastępcy przewodniczącego Szkolnego Zespołu 

Egzaminacyjnego oraz Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego (SZE). 

Przewodniczący SZE 

Zastępca 

przewodniczącego SZE  



13. do 4 marca 2018r. Powołanie spośród Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego 

przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych (PZE) w 

porozumieniu z dyrektorami LO im. Powstańców Wielkopolskich i 

Zespołu Szkół  nr2, ZS w Gołańczy 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

14. do 4 marca 2018r.  Zawiadomienie tych maturzystów, którzy zdają egzamin 

maturalny ustny w innej szkole, o terminach i miejscu egzaminu. 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

15. do 4 marca 2018r. Opracowanie i przesłanie do OKE szkolnego harmonogramu 

ustnego egzaminu maturalnego i ogłoszenie go zdającym. 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

15. do 4 marca 2018r. Ogłoszenie (za dyrektorem CKE) listy pomocy, z jakiej mogą 

korzystać zdający na maturze z poszczególnych przedmiotów. 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

16. do 6 kwietnia 2018r. Przyjęcie bibliografii i wykazu niezbędnego sprzętu potrzebnego 

do prezentacji na ustny egzamin maturalny z języka polskiego. 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

17. do 4 kwietnia 2018r. Powołanie zespołów nadzorujących ( ZN) przebieg części 

pisemnej matury w porozumieniu z dyrektorami LO im. 

Powstańców Wielkopolskich i Zespołu Szkół  nr2 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

18. do 28 kwietnia 2018r. Przeprowadzenie szkolenia ZN i n-li delegowanych do LO im. 

Powstańców Wielkopolskich i Zespołu Szkół nr2, ZSP w Gołańczy - 

zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego,  

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

19. do 28 kwietnia 2018r. Udostępnienie nauczycielom wchodzącym w skład PZE 

bibliografii i ramowych planów prezentacji opracowanych przez 

zdających ustnie jęz. polski. 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

20. do 20 kwietnia 2018r. Przyjmowanie od laureatów i finalistów zaświadczeń 

stwierdzających uzyskanie w/w tytułów. 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

21. 4 maja 2018r.godz. 9.00 

 

4 maja 2018r.godz. 14.00 

Rozpoczęcie egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 

2017/2018– Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego 

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego -- poziom 

rozszerzony 

Przewodniczący SZE 

Zastępca 

przewodniczącego SZE  

22. 7 maja 2018r.godz. 9.00 

 

Pisemny egzamin maturalny z matematyki- poziom podstawowy 

 

Przewodniczący SZE 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

23. 8  maja 2018r.godz. 9.00 

 

Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego- poziom 

podstawowy 

 

Przewodniczący SZE 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 



24. 8  maja 2018r.godz. 14.00 

 

Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego- poziom 

rozszerzony 

 

Przewodniczący SZE 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

25. 09-22 maja 2018 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego wg harmonogramu Przewodniczący SZE 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

26. 9  maja 2018r.godz. 9.00 

 

Pisemny egzamin maturalny z matematyki  - poziom rozszerzony 

 

Przewodniczący SZE 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

27. 10  maja 2018r.godz. 9.00 

 

Pisemny egzamin maturalny z biologii - poziom rozszerzony 

 

Przewodniczący SZE 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

28. 11  maja 2018r.godz. 9.00 

11  maja 2018r.godz. 9.00 

Pisemny egzamin maturalny z wos- poziom rozszerzony 

Pisemny egzamin maturalny z informatyki - poziom rozszerzony 

Przewodniczący SZE 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

29 14  maja 2018r.godz. 9.00 

 

14 maja 2018.godz. 14.00 

Pisemny egzamin maturalny z fizyki - poziom podstawowy i 

rozszerzony 

Pisemny egzamin maturalny z geografii - poziom podstawowy i 

rozszerzony 

Przewodniczący SZE 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

30 15  maja 2018r.godz. 9.00 

 

15 maja 2018 godz. 14.00 

Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego - poziom 

podstawowy 

Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego - poziom 

rozszerzony 

Przewodniczący SZE 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

31 16  maja 2018r.godz. 9.00 

16 maja 2018.godz.14.00 

Pisemny egzamin maturalny z chemii - poziom rozszerzony 

Pisemny egzamin maturalny z historii - poziom rozszerzony 

Przewodniczący SZE 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

32 13  maja 2016r.godz. 

14.00 

 

Pisemny egzamin maturalny z geografii - poziom podstawowy i 

rozszerzony 

 

Przewodniczący SZE 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

33 05-25  maja 2018r. Egzamin ustny z języków obcych nowożytnych Przewodniczący SZE 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

34 po zakończeniu części 

ustnej egzaminu 

maturalnego 

Przekazanie do OKE ( na piśmie i w wersji elektronicznej) 

dokumentacji zakończonych egzaminów. 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 



35 do 10 lipca 2018 Przyjęcie oświadczeń o ponownym przystąpieniu do egzaminu z 

danego przedmiotu w terminie poprawkowym i wysłanie ich w 

wersji elektronicznej do OKE   

Przewodniczący SZE 

36 do 13 lipca 2018 Przekazanie do OKE zebranych informacji z deklaracji i wniosków 

uczniów w wersji elektronicznej i papierowej 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

37 21 sierpnia 2018 Część pisemna egzaminu maturalnego Przewodniczący SZE 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 

38 21-22 sierpnia 2018 Część ustna  egzaminu maturalnego Przewodniczący SZE 

Zastępca 

przewodniczącego SZE 



 


