
INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 

 

1. Przygotowanie sal egzaminacyjnych - plan sali 

• brak pomocy dydaktycznych 

• oddzielne ponumerowane stoliki 

• losy z numerami stolików  

• stanowiska dostosowane 

• miejsca dla członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów  

• zegar oraz tablica (plansza) do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia danego 

egzaminu 

• materiały pomocnicze określone w komunikacie dyrektora CKE 

• listy zdających (imię i nazwisko) przed wejściem do sali 

• sprzęt (odtwarzacz płyt CD, nagłośnienie, komputery, zapasowe baterie, 

pendrive’y) 

• zapasowe przybory do pisania 

 

2. Rozpoczęcie egzaminu maturalnego 

• przed wpuszczeniem zdających, zespołu nadzorującego i obserwatorów do sali 

egzaminacyjnej należy:  

• powtórzyć informację o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń 

telekomunikacyjnych  

• przypomnieć zdającym, że do sali mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione  

w komunikacie dyrektora CKE 

• przypomnieć zdającym, aby butelki z wodą stawiali na podłodze, przy nodze 

stolika, aby nie zniszczyć materiałów egzaminacyjnych 

• wylegitymować zdającego przed wejściem na salę 

• odebrać jego podpis w wykazie potwierdzający poprawność numeru PESEL 

• przeprowadzić losowanie numerów stolików (odnotować w wykazie zdających) 

• od losowania można odstąpić w przypadku uczniów rozwiązujących zestawy 

dostosowane, korzystających z leków/opieki medycznej lub w innych 

uzasadnionych przypadkach 

• zalecane jest wcześniejsze ustalenie, które stoliki nie będą podlegały 

losowaniu 

 

3. Dokumentacja dla przewodniczących zespołów nadzorujących 

• lista uczniów w danej sali egzaminacyjnej, przygotowana przez OKE,  

• formularz protokołu przebiegu egzaminu w danej sali egzaminacyjnej (załącznik 16.)  

• naklejki przygotowane przez OKE 

• wykaz uczniów uprawnionych do dostosowań 



• płyty CD w przypadku części egzaminu z języka obcego; otwarcie opakowania płyty 

CD następuje w sali egzaminacyjnej bezpośrednio po wniesieniu do sali arkuszy 

egzaminacyjnych  

• zwrotne koperty do spakowania prac egzaminacyjnych 

• dodatkowe papierowe koperty 

 

4. Zadania zespołu nadzorującego 

Poinformowanie uczniów 

• o zasadach zachowania się podczas egzaminu maturalnego  

• o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy 

• o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz 

egzaminacyjny zawiera kartę odpowiedzi  

• o konieczności sprawdzenia, czy arkusz egzaminacyjny zawiera wszystkie kolejno 

ponumerowane strony i kolejne zadania (ewentualny wadliwy arkusz wymieniany 

jest na arkusz rezerwowy) 

• o konieczności sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach 

przygotowanych przez OKE  

• o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego  

• o konieczności sprawdzenia, czy otrzymali właściwe materiały pomocnicze 

 

Zdający w przypadku wystąpienia błędu na naklejkach w nr PESEL 

• zwraca naklejki 

• koryguje nr PESEL w wykazie zdających 

• potwierdza korektę czytelnym podpisem 

 

PZN potwierdza poprawność nr PESEL podpisem w wykazie zdających. 

 

Zespół nadzorujący przed rozpoczęciem egzaminu sprawdza poprawność zamieszczenia 

danych i naklejek. 

 

Na 10 minut przed zakończeniem czasu na pracę z arkuszem egzaminacyjnym PZN: 

• informuje zdających o czasie pozostałym do zakończenia  pracy  

• przypomina zdającym o obowiązku przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi 

• członkowie zespołu nadzorującego powinni upewnić się, że uczniowie, przenieśli 

odpowiedzi na kartę odpowiedzi 

 

Odbieranie arkuszy od zdających przez członków ZN 

• jeśli zdający ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przez 

podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika 

• w obecności zdającego należy sprawdzić kompletność materiałów 

• arkusz pozostaje na stoliku 



• zdający wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym 

• po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań zdający zamyka arkusz  

i odkłada go na brzeg stolika 

• w obecności zdającego należy sprawdzić kompletność materiałów 

• następnie może opuścić salę 

• arkusz po sprawdzeniu – można pozostawić na stoliku do momentu odebrania 

prac od wszystkich zdających, można również zbierać je sukcesywnie 

 

Jeden zdający powinien pozostać w sali do momentu zakończenia pakowania materiałów 

egzaminacyjnych.  

 

5. Po egzaminie 

 

Zespół nadzorujący w obecności przedstawiciela zdających 

• odnotowuje na wykazie w danej sali egzaminacyjnej oddanie arkuszy egzaminacyjnych 

przez zdających  

• zaznacza uczniom dysleksję/dyskalkulię na pierwszej stronie arkusza i na karcie 

odpowiedzi 

• przelicza, porządkuje, pakuje i opisuje materiały egzaminacyjne zgodnie z instrukcją 

OKE 

• pakuje w sali egzaminacyjnej wypełnione arkusze do zwrotnych kopert i zakleja je 

 

UWAGA: 

• w przypadku zbyt małej ilości kopert „bezpiecznych” arkusze należy zapakować 

w koperty papierowe zaparafowane w miejscach sklejenia przez wszystkich członków 

zespołu nadzorującego (w koperty papierowe pakujemy przede wszystkim arkusze 

niestandardowe) 

• prace z „nowego” i „starego” egzaminu maturalnego ZN pakuje do osobnych kopert 

bezpiecznych 

 

 


