Indywidualny nr kodu dostępu do wyniku
egzaminu
maturalnego
na
stronie
internetowej OKE w Gdańsku – do odebrania
od wychowawcy po świętach.
27 kwietnia br. uczniowie otrzymują od
wychowawcy
klasy
indywidualny
harmonogram egzaminów maturalnych

Maj

Godzina 9.00

Godzina 14.00

4. - Piątek

Język polski - pp

Język polski - pr

7. - Poniedziałek

Matematyka – pp

8. - Wtorek

Język angielski - pp

9. - Środa

Matematyka – pr

10. - Czwartek

Biologia - pr

11. - Piątek

Wiedza o społeczeństwie - pr

14. – Poniedziałek

Fizyka - pr

15. - Wtorek

Język niemiecki - pp

16. - Środa

Chemia - pr

Język angielski – pr

Historia sztuki – pr

Geografia - pr

Historia - pr

Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu
maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów
w części ustnej lub części pisemnej nie
stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu
maturalnego z pozostałych przedmiotów.
W sali egzaminacyjnej równolegle może
odbywać się egzamin w „nowej” i „starej
formule”.

W dniu egzaminu wszyscy absolwenci stawiają się w szkole o
godzinie 8.20 lub 13.20 (sesja popołudniowa).
 Odzież wierzchnią i torby pozostawia się w szatni.
 Do sali nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych i
niedozwolonych przyborów.
 Od godziny 8.30 LUB 13.30 – po okazaniu dowodu
tożsamości ze zdjęciem - zdający wchodzi do sali według
kolejności na liście z OKE i losuje miejsce.
 Członkowie ZN rozdają zdającym wizytówki i naklejki
kodowe – należy sprawdzić poprawność PESEL na naklejce .








Zdający może 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.
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.
Zdający zajmuje miejsce zgodnie z wylosowanym nr stolika.







O godzinie 9.00 LUB 14.00 ZN rozdaje zdającym
zabezpieczone arkusze egzaminacyjne.
Zdający otwierają arkusze i sprawdzają, czy są
kompletne. Braki należy natychmiast zgłosić ZN.
Wymianę arkusza kwituje się w protokole.
Zdający naklejają paski kodowe w określone
miejsce na arkuszu i karcie odpowiedzi.
Członkowie ZN w trakcie egzaminu mogą
chodzić po sali.

Na egzaminie stosowane są tzw. arkusze równoległe różne wersje arkusza.
 Przedstawiciel zdających przed egzaminem bierze udział
w przeniesieniu arkuszy z gabinetu dyrektora do sali
egzaminacyjnej oraz – po egzaminie - w pakowaniu prac
egzaminacyjnych i przekazaniu ich dyrektorowi szkoły.
 Kończąc pracę trzeba sprawdzić, czy odpowiedzi zostały
naniesione na kartę odpowiedzi.
 Nie wolno odrywać kart odpowiedzi od arkusza. Jeśli do
arkusza dołączone są luźne kartki np. mapa – należy je
oddać razem z arkuszem.




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 taką potrzebę
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.





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.
Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań członek
zespołu nadzorującego przy stoliku zdającego, w jego obecności,
sprawdza kompletność materiałów egzaminacyjnych (zakodowany
zeszyt zadań oraz karta odpowiedzi), a następnie zezwala zdającemu na
opuszczenie sali.

Przedmioty

Arkusze

Język polski
Matematyka

Poziom podstawowy

Poziom podstawowy
Język obcy
nowożytny
Poziom rozszerzony

Przedmioty
dodatkowe

Poziom rozszerzony

Czas trwania
170’
120’

150’
180’

Osoby korzystające z dostosowania warunków egzaminów ze względu
na chorobę przewlekłą mogą skorzystać z wydłużenia czasu egzaminu
pisemnego o 30’ i egzaminu ustnego o15’.




Każdy zdający ma na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym
tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:
Obowiązkowo /
fakultatywnie

Zapewnia

linijka

fakultatywnie

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

obowiązkowo

szkoła

fakultatywnie

zdający

obowiązkowo

zdający

obowiązkowo

szkoła

fakultatywnie

zdający

obowiązkowo

zdający

obowiązkowo

szkoła

obowiązkowo

zdający

obowiązkowo
fakultatywnie

zdający
zdający

Przybory i materiały pomocnicze

Przedmiot

biologia

chemia

fizyka

geografia

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii,
chemii i fizyki
linijka
kalkulator prosty**

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii,
chemii i fizyki
linijka
kalkulator prosty**
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii,
chemii i fizyki
linijka
kalkulator prosty**
lupa

** procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Przybory i materiały pomocnicze

Przedmiot

Obowiązkowo /
fakultatywnie

Zapewnia

historia

lupa

fakultatywnie

zdający

historia sztuki

lupa

fakultatywnie

zdający

obowiązkowo

szkoła

obowiązkowo

zdający

cyrkiel
kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

obowiązkowo

zdający

Wybrane wzory matematyczne

obowiązkowo

szkoła

fakultatywnie

zdający

język polski

matematyka

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25
osób
linijka

kalkulator prosty**
wiedza o
społeczeństwie

Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania,
odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków
kwadratowych z liczb.

Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku:
 stwierdzenia podczas trwania egzaminu, niesamodzielnego
rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego
 wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej
urządzenia telekomunikacyjnego
lub materiałów i
przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez
dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego w sali
egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub
niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów
 zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części
ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób
utrudniający pracę pozostałym zdającym

Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku:
 stwierdzenia,
podczas sprawdzania
pracy egzaminacyjnej,
niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań zawartych w
arkuszu egzaminacyjnym z danego przedmiotu w części pisemnej
 stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej zdającego
występowania w jego pracy egzaminacyjnej jednakowych sformułowań
wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub
korzystanie z rozwiązań innego zdającego
 zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i
braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu
 stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących
przeprowadzania
egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z
urzędu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu

Procedury unieważnienia egzaminu w w/w
wypadkach są opisane w Informacji o sposobie
organizacji i przeprowadzania egzaminu
maturalnego w „nowej” formule obowiązująca
w roku szkolnym 2017/2018.

Przerwanie egzaminu z przyczyn zdrowotnych nie
uprawnia automatycznie do przystąpienia do egzaminu w
terminie dodatkowym.
Jeżeli zdający przerywa egzamin z przyczyn zdrowotnych
lub losowych, organizowana jest dla niego pomoc.
Zdający nie ma możliwości kontaktu z innymi osobami z
wyjątkiem osób udzielających mu pomocy. Rejestruje się
godzinę przerwania egzaminu i, jeśli zdający poczuje się
na siłach kontynuować egzamin, można mu na to
zezwolić.

Zdający egzamin ustny wykorzystuje pozostały mu czas
egzaminu. Jeśli zdający nie jest w stanie kontynuować egzaminu,
zespół przedmiotowy przyznaje punkty za wypowiedź zgodnie z
obowiązującymi zasadami. Informację o zdarzeniu odnotowuje się
w protokole indywidualnym części ustnej egzaminu.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje o zaistniałej
sytuacji dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, który – w
ciągu 7 dni – podejmuje decyzję o:
 ustaleniu wyniku na podstawie liczby punktów przyznanych przez
zespół przedmiotowy albo
 przyznaniu zdającemu prawa do przystąpienia do egzaminu w
terminie dodatkowym, po przedstawieniu przez zdającego lub
jego rodziców udokumentowanego wniosku w tej sprawie.

Zdającemu, który postanowił kontynuować egzamin pisemny, nie
przedłuża się czasu trwania egzaminu. W przypadku, kiedy zdający
przerwał egzamin i nie podjął pracy, przewodniczący zespołu
nadzorującego odbiera jego pracę. Informacje o zdarzeniu
odnotowuje się w protokole przebiegu części pisemnej egzaminu.
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej podejmuje decyzję o:
 kierowaniu pracy zdającego do oceny przez egzaminatora albo
 przyznaniu zdającemu prawa do przystąpienia do egzaminu w
terminie dodatkowym, po przedstawieniu przez zdającego lub
jego rodziców udokumentowanego wniosku w tej sprawie.

Na egzamin ustny należy się stawić co najmniej 30’
przed wyznaczoną godziną wejścia
 W czasie trwania części ustnej egzaminu
maturalnego zdającym nie udziela się żadnych
wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.
 W czasie trwania egzaminu zdający nie może
korzystać ze słowników i innych pomocy.
 Przed egzaminem komisja sprawdza tożsamość
osoby zdającej.






Ocenie podlegają wszystkie elementy
egzaminu zgodnie z obowiązującymi
kryteriami oceniania. Członkowie zespołu
przedmiotowego indywidualnie oceniają
każdego zdającego w trakcie odpowiedzi.
Egzaminatorzy mogą w trakcie egzaminu
robić notatki.

W szkole egzamin jest przeprowadzany z
wykorzystaniem zadań w formie wydruków.











Pierwszy zdający przygotowuje się do egzaminu.
Do sporządzenia notatek pomocniczych, konspektu lub ramowego planu
wypowiedzi dla zdających będą przygotowane czyste kartki opieczętowane
pieczęcią szkoły. Zdający nie może robić notatek na wydruku zadania.
Po 15 minutach wchodzi druga osoba, która losuje zadanie i przygotowuje się do
odpowiedzi. W trakcie przygotowywania się drugiej osoby, pierwsza osoba zdaje
egzamin przed zespołem przedmiotowym. Zdający przechodzi z wydrukiem
zadania i własnymi notatkami do wyznaczonego stolika.
Egzamin trwa ok. 15 minut.
Wypowiedź monologowa zdającego trwa ok. 10 minut (zdający może wygłosić
swoją wypowiedź w czasie krótszym niż 10 minut), nie może być przerywana
przez zespół przedmiotowy (z wyjątkiem sytuacji, kiedy upłynął czas na nią
przeznaczony).
Rozmowa z zespołem przedmiotowym trwa ok. 5 minut może dotyczyć
zagadnienia określonego w poleceniu, tekstu kultury dołączonego do polecenia
oraz treści i tekstów kultury przywołanych przez zdającego w wypowiedzi.

Po każdej grupie 5 zdających zespół ogłasza
wyniki egzaminu.

Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym
nowożytnym, trwa ok. 15 minut. Czas na zapoznanie
się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony
na wykonanie poszczególnych zadań.
 W sali przebywa jeden zdający.
 Zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go
egzaminującemu.
 Egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej,
podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka
pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami;
po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje
wylosowany wcześniej zestaw zdającemu.


Po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania
zadań od 1. do 3.: zadanie pierwsze polega na
przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i
egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role; w
zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w
wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania
postawione przez egzaminującego; w zadaniu trzecim
zdający wypowiada się na podstawie materiału
stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione
przez egzaminującego
 Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są
one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym; nie ma
możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone
lub opuszczone.


Wyniki egzaminu ogłaszane są po 10. osobie i
na zakończenie egzaminu w danej grupie.









Zdający ma prawo w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych,
uniemożliwiających mu przystąpienie do egzaminu w maju (zgodnie z
harmonogramem) do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu
lub przedmiotów, zdawać egzamin w terminie dodatkowym .
Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu , w którym
odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej
szkoły udokumentowany wniosek (zał. 6) o umożliwienie przystąpienia do
egzaminu w terminie dodatkowym . Do wniosku dołącza się np. zaświadczenie
lekarskie, z Policji etc.
Zgodę na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym wyraża dyrektor
OKE w Gdańsku.
Terminy dodatkowe matury - 4 - 20 czerwca 2018r.; miejsce egzaminów –
Gdańsk. Szczegóły zostaną podane na stronie internetowej OKE w Gdańsku.
Termin egzaminu ustnego ustala dyrektor szkoły.



3 lipca 2018 r. - przekazanie świadectw maturalnych (za absolwenta
może odebrać świadectwo inna osoba tylko wtedy, jeśli zostanie
złożone wcześniej upoważnienie – wzór druku w kancelarii)



Do 10 lipca 2018 r.- złożenie pisemnych oświadczeń o przystąpieniu do
egzaminu poprawkowego.



21 sierpnia 2018 r. - pisemne egzaminy poprawkowe.



21-22 sierpnia 2018 r. - ustne egzaminy poprawkowe.



11 września 2018 r. - przekazanie świadectw maturalnych po egzaminach
poprawkowych

Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości należy:
uzyskać minimum 30% z
obowiązkowych ustnych
egzaminów:
język polski i język obcy
(poziom ujednolicony)

uzyskać minimum 30% z
obowiązkowych pisemnych
egzaminów:
język polski, język obcy,
matematyka
(poziom podstawowy)

przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego
(nie określa się progu zaliczenia egzaminu)

Po zdaniu egzaminu
maturalnego
każdy
absolwent
otrzyma
świadectwo dojrzałości
i jego odpis.
Wyniki na świadectwie
określane będą w % i w
skali centylowej.

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu
wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części
ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:
 przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów
obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden
z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
 przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu
dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części
pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu
maturalnego (nie później niż do 10 lipca 2018 r.) składa
przewodniczącemu
zespołu
egzaminacyjnego
pisemne
oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (zał. 7a), zgodnie
z deklaracją ostateczną.
Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z
danego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej w
terminie
poprawkowym
dyrektor
okręgowej
komisji
egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji
egzaminacyjnej nie później niż do 10 sierpnia 2018 r.

Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy
egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania
przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów
i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego.

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora
właściwej komisji okręgowej. Wniosek może być złożony osobiście przez
absolwenta lub osobę występującą w jego imieniu, lub przesłany do
komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.



Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części
pisemnej egzaminu maturalnego, o którym mowa w pkt 15.5.17., do Kolegium
Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku
weryfikacji sumy punktów (załącznik 25c).



Absolwent w odwołaniu wskazuje zadanie lub zadania egzaminacyjne, co do
których nie zgadza się z przyznaną liczbą punktów, wraz z uzasadnieniem, w
którym wykazuje, że rozwiązanie tego zadania lub zadań egzaminacyjnych przez
niego:
a. jest merytorycznie poprawne ORAZ
b. spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego
oraz instrukcji dla zdającego zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.



Wniosek bez uzasadnienia merytorycznego zostanie zwrócony absolwentowi do
uzupełnienia (nie zostanie przekazany do Kolegium do czasu uzupełnienia
uzasadnienia merytorycznego).

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.




