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Egzamin maturalnyEgzamin maturalny
w 2016 rokuw 2016 roku
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Podstawa Podstawa prawnaprawna

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z dnia 16 marca 2015 roku, poz. 357)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, 
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego 
(Dz.U. z dnia 8 lipca 2015 roku, poz. 959)
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Zasady przeprowadzania egzaminuZasady przeprowadzania egzaminu

wraz z załącznikami
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Dodatkowe informacjeDodatkowe informacje

� Komunikat dyrektora CKE z 7 września 2015 roku w sprawie 
szczegółowych sposobów dostosowań warunków i form 
przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016

� Komunikat dyrektora CKE z 27 kwietnia 2015 roku w sprawie 
harmonogramu przeprowadzania… egzaminu maturalnego w 2016 
roku

� Komunikat dyrektora CKE z 7 września 2015 roku w sprawie 
materiałów i przyborów pomocniczych … w 2016 roku

� Komunikat dyrektora CKE z 7 września 2015 roku w sprawie listy 
środowisk, programów uŜytkowych i języków programowania, 
z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki 
w 2016 roku

� Wykaz olimpiad z dnia 29 kwietnia 2014 roku
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Na listach zdających osoby, które nie wniosły opłaty będą
zaznaczone i dyrektorów szkół prosimy o poinformowanie 

tych zdających o konieczności uiszczenia opłaty przed 
przystąpieniem do egzaminu maturalnego.

OpOpłłataatazazaegzaminegzaminmaturalnymaturalny

Informację o konieczności przekazania pouczenia zdającemu, który 
nie wniósł opłaty wraz ze wzorem zobowiązania dyrektorzy szkół

otrzymają bezpośrednio przed egzaminem. 

W wykazach zdających w ostatniej kolumnie będzie 
informacja o osobach, które nie wniosły opłaty za egzamin 

maturalny.
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PrzewodniczPrzewodnicząący zespocy zespołłu egzaminacyjnegou egzaminacyjnego

Za organizacjZa organizacjęę i przebieg egzaminu i przebieg egzaminu maturalnego maturalnego w danej szkole w danej szkole 
odpowiada dyrektor tej szkoodpowiada dyrektor tej szkołły.y.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego  lub jego zastępca powinien odbyć
szkolenie w zakresie organizacji egzaminu maturalnego organizowane przez 

okręgową komisję egzaminacyjną w roku szkolnym, w którym jest 
przeprowadzany egzamin maturalny.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje pracą
zespołu egzaminacyjnego oraz w szczególności nadzoruje:
�przygotowanie sal egzaminacyjnych
�prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej 
przygotowania i przebiegu egzaminu maturalnego. 
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PowoPowołływanie zespoywanie zespołłóów egzaminacyjnychw egzaminacyjnych

� do 4 marca 2016 roku dyrektor powołuje członków 
zespołu egzaminacyjnego

� do 4 marca 2016 roku dyrektor powołuje zastępcę
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

� do 4 marca 2016 roku dyrektor powołuje zespoły 
przedmiotowe

� do 4 kwietnia 2016 roku dyrektor powołuje zespoły 
nadzorujące
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PowoPowołływanie zespoywanie zespołłóów egzaminacyjnychw egzaminacyjnych

Uzupełniony dokument przesyła się raz z ostatnią przesyłką arkuszy 
egzaminacyjnych. 

Załącznik 8a
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LaureaciLaureaci

Wniosek dotyczący zmiany 
deklaracji przez laureatów lub 
finalistów olimpiad 
przedmiotowych w ramach 
przedmiotu, z którego są
zwolnieni naleŜy złoŜyć do 
dyrektora szkoły nie później 
niŜ do 20 kwietnia 2016 
roku ).

Załącznik 5_N

Do wniosku powinno być
dołączone zaświadczenie 
stwierdzające uzyskanie tytułu.
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Serwis dla dyrektorSerwis dla dyrektoróóww……

Zaświadczenie wraz  z dokumentacją
części pisemnej przesyła dyrektor,  który  

zgłasza  laureatów/finalistów przez 
Serwis dla dyrektorów.

Aplikacja będzie otwarta od 
29 kwietnia do 25 maja.
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Serwis dla uczniSerwis dla ucznióóww

Przez stronPrzez stronęę internetowinternetowąą OkrOkręęgowej Komisji Egzaminacyjnej w gowej Komisji Egzaminacyjnej w 
GdaGdańńsku sku www.oke.gda.plwww.oke.gda.plmomoŜŜna wejna wejśćść do do Serwisu dla uczniSerwisu dla ucznióóww..

Hasło szkoła 
otrzymuje z OKE     
i przekazuje 
zdającym

Numer PESEL

Serwis będzie aktywny 
od 1 kwietnia.
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Serwis dla dyrektorSerwis dla dyrektoróóww……
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Serwis dla dyrektorSerwis dla dyrektoróóww……

Zakładka 

Dane przygotowane 
przez OKE
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CzCzęśćęść ustnaustna
egzaminu egzaminu maturalnegomaturalnego
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Finansowanie czFinansowanie częśęści ustnejci ustnej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 roku(Dz.U. 2015 
poz. 2294) podział części oświatowej subwencji jest 

dokonywany w szczególności z uwzględnieniem 
finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących 
udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu 

maturalnego (§ 2 ust. 10).
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CzCzęśćęść ustnaustna
egzaminu maturalnego odbywa siegzaminu maturalnego odbywa sięę

Część ustna egzaminu przeprowadzana jest w szkołach 
według harmonogramów ustalonych przez 

przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.



Okr ęgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku , ul. Na Stoku 49,  80-874 Gdańsk,  tel.: (058) 320 55 90

17

SkSkłładadzespozespołłuu przedmiotowegoprzedmiotowego

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 moŜe wchodzić
nauczyciel przedmiotu, który w roku szkolnym, w którym jest 

przeprowadzany egzamin, prowadził zajęcia edukacyjne ze 
zdającym.
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BibliografiaBibliografia

W przypadku części ustnej „starego” egzaminu 
maturalnego z języka polskiego zdający do              

4 kwietnia 2016 rokuprzekazują dyrektorowi 
szkoły bibliografię wykorzystaną do opracowania 

wybranego tematu.

ZłoŜenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem 
przystąpienia do części ustnej.
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CzCzęśćęść ustna ustna –– odbiodbióór r zestawzestawóów z jw z jęęzyka zyka 
obcegoobcego

Trójmiasto i powiat gdański odbiera zestawy

na część ustną w siedzibie  komisji 

28 kwietnia

pozostałe szkoły w swoich siedzibach

28 kwietnia

Bardzo proszę o dokładne sprawdzenie zawartości paczki
i zgodności jej zawartości z opisem. 

Bardzo proszę o dokładne sprawdzenie zawartości paczki
i zgodności jej zawartości z opisem. 
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CzCzęśćęść ustna ustna –– odbiodbióór r zestawzestawóów z jw z jęęzyka zyka 
obcegoobcego

Szkoły z Trójmiasta i powiatu gdańskiego odbierają zestawy              
w siedzibie OKE w godzinach 9.00-14.00.

Szkoły z Trójmiasta i powiatu gdańskiego odbierają zestawy              
w siedzibie OKE w godzinach 9.00-14.00.

PrzesyPrzesyłłka bka bęędzie zawieradzie zawierałła:a:
��zestawy z jzestawy z jęęzykzykóów obcych nowow obcych nowożżytnychytnych
��kody kreskowe szkokody kreskowe szkołły ( 30 sztuk)y ( 30 sztuk)
��kody kreskowe dla kakody kreskowe dla każżdego zdajdego zdająącegocego
��naklejki na bezpieczne kopertynaklejki na bezpieczne koperty
��etykiety etykiety –– specyfikacje przesyspecyfikacje przesyłłki.ki.
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Etykiety do przesyEtykiety do przesyłłek zawierajek zawierająących cych 
materiamateriałły egzaminacyjne y egzaminacyjne 

OKE w Gdańsku przygotowuje dla kaŜdej szkoły i na kaŜdy dzień, 

w którym odbywa się odbiór arkuszy egzaminacyjnych, etykietę
zatytułowaną: Specyfikacja przesyłki. 

Jeśli szkoła jest częścią zespołu szkół, kaŜda etykieta 
przygotowywana jest dla całego zespołu. 

� wszystkie etykiety wypełnia i podpisuje PZE

�etykietę naleŜy umieścić w przesyłce do OKE, aby wynikało z niej jasno, z 
jakich przedmiotów arkusze są aktualnie w przesyłce przekazywane. 
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CzCzęśćęść ustna ustna z jz jęęzyka obcegozyka obcego

W sali egzaminacyjnej powinien być

umieszczony w widocznym miejscu zegar

z sekundnikiem lub stoper.
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CzCzęśćęść ustna ustna –– odbiodbióór r zestawzestawóów z jw z jęęzyka zyka 
polskiegopolskiego

Materiały na część ustną z języka polskiego będą
dostarczone wraz z materiałami na część pisemną 5 maja 

2016 roku na płycie CD (dwa egzemplarze).

Hasła do plików będą udostępniane w Serwisie dla dyrektorów w przeddzień
egzaminu około godziny 8.00.

Hasła do plików będą udostępniane w Serwisie dla dyrektorów w przeddzień
egzaminu około godziny 8.00.

Od 6 maja, jako zabezpieczenie wadliwych płyt,  
materiały będzie moŜna pobrać z Serwisu dla 

dyrektorów w postaci pliku .zip.
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Organizacja egzaminu ustnego Organizacja egzaminu ustnego 
z jz jęęzyka polskiego zyka polskiego 

Tak jak w ubiegłym roku, w serwisie dla dyrektorów będzie 
zamieszczona aplikacja dotycząca sposobu  organizacji egzaminu 

ustnego z języka polskiego w danej szkole. 

Tak jak w ubiegłym roku, w serwisie dla dyrektorów będzie 
zamieszczona aplikacja dotycząca sposobu  organizacji egzaminu 

ustnego z języka polskiego w danej szkole. 

EGZAMIN PRZEPROWADZANY 

Z WYKORZYSTANIEM ZADAŃ

W FORMIE WYDRUKÓW

EGZAMIN PRZEPROWADZANY 

Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA
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Organizacja egzaminu ustnego Organizacja egzaminu ustnego 
z jz jęęzyka polskiego zyka polskiego 

Decyzję w zakresie technicznej formy przeprowadzenia 
egzaminu podejmuje dyrektor szkoły i wskazuje ją
w Wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania, 
organizacji  i przeprowadzania egzaminu maturalnego.

W przypadku egzaminu z wykorzystaniem komputera –
urządzenie musi być odłączone od sieci zewnętrznej      
i wewnętrznej. 

Informacja o sposobie organizacji …(por. pkt. 4.1.11. , pkt. 4.1.12. oraz pkt. 

4.1.13),  str. 28-29.
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CzCzęśćęść ustnaustna
egzaminu maturalnego z jegzaminu maturalnego z jęęzyka zyka polskiegopolskiego

Zmienione zasady dotyczące przeprowadzania egzaminu.
Dokładny opis znajduje się na stronach 27-32 Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania 

egzaminu maturalnego.
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CzCzęśćęść ustna ustna –– zdajzdająący skierowani cy skierowani 

Oryginał protokołu indywidualnego części ustnej

egzaminu pozostaje w dokumentacji szkoły, która

przeprowadzała egzamin, zaś szkoła macierzysta 

otrzymuje kopię protokołu.
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Przekazywanie wynikPrzekazywanie wynikóów czw częśęści ustnej ci ustnej 

� Dyrektor macierzystej szkoły zdającego
wprowadza do Hermesa wyniki części ustnej.

� Wyniki części ustnej powinny być przekazane do 
OKE bezpośrednio po zakończeniu tej części 
egzaminu ze wszystkich przedmiotów. 

� Nieprzekraczalny termin przekazania wyników      
- 31 maja 2016 r. 
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Niszczenie zestawNiszczenie zestawóów w ustnychustnych
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Warunki techniczne niszczenia zestawWarunki techniczne niszczenia zestawóów w 

� Komisja likwidacyjna niszczy fizycznie zestawy 
egzaminacyjne w taki sposób, aby niemoŜliwe było 
odtworzenie jakiegokolwiek zestawu. 

� Likwidacji podlegaj ą równieŜ płyty CD z zestawami do 
języka polskiego oraz notatki zdających wykonywane 
podczas egzaminu.

� Oryginały protokołów zniszczenia zestawów na część ustną
z języków obcych oraz z języka polskiego naleŜy przesłać
do OKE.  

NaleŜy odczekać ze zniszczeniami, aŜ nie będzie odwołań.
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CzCzęśćęść pisemnapisemna
egzaminu egzaminu maturalnegomaturalnego
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Harmonogram egzaminu maturalnego w 2016 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

6 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 historia muzyki PP, PR

11 maja biologia PP, PR filozofia PP, PR

12 maja język niemiecki PP język niemiecki PR, DJ

13 maja chemia PP, PR geografia PP, PR

16 maja fizyka i astronomia PP, PR; fizyka PR historia sztuki PP, PR

17 maja historia PP, PR informatyka PP, PR

18 maja język rosyjski PP język rosyjski PR, DJ

19 maja język francuski PP język francuski PR, DJ

20 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 27.04.2015 r.

aktualizacja z 
20.08.2015 

24 maja, od godz. 9:00 obędzie się równieŜ egzamin z przedmiotów zdawanych w językach 
obcych
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Czas Czas trwania egzaminu trwania egzaminu na poziomie  na poziomie  
rozszerzonym (rozszerzonym (arkusz standardowy)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’
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PlanowaniePlanowaniesalsalegzaminacyjnychegzaminacyjnych

Nie moŜna w jednej sali przeprowadzić egzaminów z tego samego 
języka obcego nowoŜytnego

�na poziomie podstawowym w „starej” i „nowej” formule
�na poziomie rozszerzonym w „starej” i „nowej” formule
�na poziomie dwujęzycznym i  rozszerzonym.

W osobnej sali egzamin powinny zdawać osoby korzystające  z 
•płyty CD z dostosowanym nagraniem
•czasu przedłuŜonego o dodatkowe przerwy
•pomocy nauczyciela wspomagającego
•komputera lub innych urządzeń wskazanych w dostosowaniu.
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PlanPlansalisali

Załącznik 13.

Plan sali obowiązuje, 
gdy do egzaminu 
przystępuje trzech lub 
więcej zdających.
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PlanPlansalisali

Rozmieszczenie członków zespołu nadzorującego 

w sali egzaminacyjnej powinno stwarzać

moŜliwość nadzorowania wszystkich zdających, 

tj. członkowie zespołu nadzorującego powinni 

być rozmieszczeni w róŜnych miejscach sali.
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PlanPlansalisali

MoŜna zaplanować w sali stolik zapasowy, blisko 
wejścia do sali, z przeznaczeniem dla zdającego 
spóźnionego, któremu przewodniczący zespołu 
nadzorującego zezwoli uczestniczyć w egzaminie.

Po rozdaniu arkuszy spóźnione osoby nie są
wpuszczane do sali egzaminacyjnej.                       

W wyjątkowych sytuacjach PZN moŜe wpuścić
zdającego w czasie trwania czynności 

organizacyjnych.
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SkSkłładadzespozespołłuu nadzorujnadzorująącegocego

JeŜeli w sali egzaminacyjnej jest nie więcej niŜ 5 
zdających, w skład zespołu nadzorującego wchodzi co 

najmniej 2 nauczycieli.

W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 
3 nauczycieli, przy czym co najmniej jeden jest zatrudniony  
w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny 
(przewodniczący), oraz co najmniej jeden zatrudniony        

w innej szkole lub placówce.

JeŜeli w sali jest więcej niŜ 30 zdających, to zwiększa się
zespół nadzorujący o jednego nauczyciela na kaŜdych 

kolejnych 20 zdających.
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SkSkłłady zespoady zespołłóów nadzorujw nadzorująącychcych

Aplikacja będzie 
otwarta od 4 kwietnia 
do 25 maja.

W W Serwisie dla dyrektorSerwisie dla dyrektoróów w w aplikacji w aplikacji SkSkłład zespoad zespołłu u 
nadzorujnadzorująącego cego nalenaleŜŜy zgy zgłłosiosićć skskłłady zespoady zespołłóów nadzorujw nadzorująących cych 

w w poszczegposzczegóólnych salach.   lnych salach.   
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Terminy dostaw arkuszy do szkTerminy dostaw arkuszy do szkóółł

Dostarczenie arkuszy do szkó ł:     godz.:  5.00 – 7.30
Data Przedmiot

4 maja j. polski – pp i pr

5 maja
matematyka –pp, wiedza o tańcu – pp, pr
+ płyta CD z zestawami do części ustnej języka polskego

6 maja j. angielski – pp, pr, dw, 

9 maja

matematyka - pr
oraz następujące przedmioty:
język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, biologia, 
filozofia, chemia, geografia, język niemiecki

16 maja

następujące przedmioty:
fizyka/fizyka i astronomia, historia sztuki, historia, informatyka, język rosyjski, język 
francuski, język hiszpański, język włoski, język kaszubski oraz arkusze z przedmiotów 
zdawanych w języku obcym
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Dostaw arkuszy do szkDostaw arkuszy do szkóółł

REZERWAREZERWA
JeJeśśli szkoli szkołła zamawia arkusze (kaa zamawia arkusze (kaŜŜdego rodzaju z osobna, nie dego rodzaju z osobna, nie łąłącznie):cznie):

oo sztuk od 1 do 50, wsztuk od 1 do 50, wóówczas rezerwy otrzymuje 1 sztukwczas rezerwy otrzymuje 1 sztukęę
oo sztuk od 51 i wisztuk od 51 i więęcej, wcej, wóówczas rezerwy otrzymuje 2 sztuki.wczas rezerwy otrzymuje 2 sztuki.

Procedura ta tyczy siProcedura ta tyczy sięę rróówniewnieŜŜ ppłłyt CD.yt CD.

MateriaMateriałły egzaminacyjne sy egzaminacyjne sąą zamzamóówione wione 
zgodnie ze stanem na zgodnie ze stanem na 15 lutego 15 lutego 2016 roku.2016 roku.
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Zasady odbioru arkuszy od kurieraZasady odbioru arkuszy od kuriera

� Przesyłki od kurierów odbierają dwie osoby, aby 
proceduralnie sprawdzić jej zawartość (PZE lub 
upowaŜnione osoby).

� Niezwłocznie po otrzymaniu naleŜy zweryfikować
zawartość i sprawdzić, czy liczba i rodzaj arkuszy są
zgodne z zamówieniem.

Taka sama procedura dotyczy płyt CD na poszczególne 
rodzaje egzaminu.
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InformacjeInformacje

� Dystrybucja i redystrybucja do szkół/placówek  na adresy 

wpisane w  aplikacji Hermes.

� Wykazy zdających są zamieszczone w Serwisie dla 

dyrektorów i szkoły same je drukują.

� 30 kodów zespołów/szkół z przeznaczeniem do naklejania 

na paczki z zestawami i dokumentacją wysyłaną do OKE.

� W przypadkach szczególnych odbiór arkuszy przez dwie 

upowaŜnione  osoby  w siedzibie OKE.
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Arkusze Arkusze pozasystemowepozasystemowe

Szkoły, które zamówiły arkusze pozasystemowe otrzymają je 
razem ze wszystkimi arkuszami. Będą one oddzielnie 
zapakowane i oznaczone indywidualnym numerem. Numery 
poszczególnych uczniów będą zamieszczone w Serwisie dla 
dyrektorów w zakładce  Dane przygotowane przez OKE od 25 
kwietnia.

JeŜeli arkusz jest miksem dwóch typów arkuszy, to na naklejce 
obok numeru PESEL takiego zdającego naleŜy napisać

„pozasystemowy”.
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DyskalkuliaDyskalkulia

Arkusze z matematyki na poziomie podstawowym 
zdających z dyskalkulią proszę zapakować osobno. 

JeŜeli jest taka moŜliwość to w bezpiecznej 
kopercie. Przygotować naklejkę na wzór naklejki 

OKE i uzupełnić ją o napis „dyskalkulia”. 
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Przed egzaminem maturalnymPrzed egzaminem maturalnym

�� NaleNaleŜŜy przygotoway przygotowaćć::
�� sale egzaminacyjne sale egzaminacyjne –– ustawiustawićć stoliki w odpowiednich odlegstoliki w odpowiednich odległłoośściach ciach 

i usuni usunąćąć pomoce dydaktycznepomoce dydaktyczne
�� plan sali egzaminacyjnej z podziaplan sali egzaminacyjnej z podziałłem na sektory (trzech lub wiem na sektory (trzech lub więęcej cej 

zdajzdająących)cych)
�� kartki kartki z numerami stolikz numerami stolikóóww
�� losy z numerami stoliklosy z numerami stolikóóww
�� miejsca dla osmiejsca dla osóób z b z dostosowaniamidostosowaniami
�� listy na drzwilisty na drzwi
�� zapasowe przyboryzapasowe przybory
�� zegar i tablice/plansze do zapisu godzin zegar i tablice/plansze do zapisu godzin rozpoczrozpoczęęcia i zakocia i zakońńczenia czenia 

egzaminuegzaminu
�� w przypadku egzaminw przypadku egzaminóów z jw z jęęzykzykóów obcych w obcych -- sprzsprzęęt t odtwarzajodtwarzająący cy 

(sprawdzi(sprawdzićć dziadziałłanie odtwarzacza CD i naganie odtwarzacza CD i nagłłoośśnienianienia).).
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Naklejki na bezpieczne kopertyNaklejki na bezpieczne koperty

„nowy” egzamin 
będzie miał białe
naklejki 

„stary” egzamin 
będzie miał inne 
niŜ białenaklejki 
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Przybory pomocniczePrzybory pomocnicze……

Komunikat                     
dyrektora CKE                           

z 7 września 2015                     
w sprawie materiałów i 

przyborów pomocniczych
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Wybrane wzory matematyczneWybrane wzory matematyczne……

„nowy” egzamin

„stary” egzamin
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Przerwanie egzaminu z przyczyn losowych Przerwanie egzaminu z przyczyn losowych 
lub zdrowotnychlub zdrowotnych

Przed rozpoczęciem egzaminu czy to w części pisemnej 
czy ustnej przewodniczący zespołu egzaminacyjnego 

upewnia się, czy wszyscy zdający się dobrze czują i mogą
przystąpić do tego egzaminu.

Przerwanie egzaminu z przyczyn zdrowotnych nie 
daje z automatu prawa do egzaminu w terminie 

dodatkowym.

NaleŜy w dokumentacji egzaminu wpisać godzinę
jego przerwania.
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Przerwanie egzaminu z przyczyn losowych Przerwanie egzaminu z przyczyn losowych 
lub zdrowotnychlub 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 złoŜeniu stosownego, 

udokumentowanego wniosku).

W części pisemnej arkusz ma być spakowany razem 
ze wszystkim arkuszami do sprawdzenia. 
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ObowiObowiąązki zdajzki zdająącego cego 

� Zgłasza się z dokumentem toŜsamości.

� 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.

Podpis zdającego na liście obecności jest równoznaczny 
ze stwierdzeniem poprawności numeru PESEL 

na naklejce.
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Typy arkuszyTypy arkuszy

Typ arkusza Przeznaczenie arkusza

A1 arkusz standardowy

A2 arkusz dla osób z autyzmem, w tym              
z zespołem Aspergera

A3 arkusz dla osób słabosłyszących

A4 arkusz dla osób słabowidzących

A6 arkusz dla osób niewidomych

A7 arkusz dla osób niesłyszących
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Strona tytuStrona tytułłowaowa

naklejka z kodem 
kreskowym zdającego

dysleksja

PESEL zdającego

trzycyfrowy kod
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NiesamodzielnoNiesamodzielnośćść rozwirozwiąązazańń
arkuszy egzaminacyjnych 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 uniewaŜnia jego egzamin maturalny z danego 
przedmiotu odpowiednio w części ustnej lub części pisemnej. 
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ObowiObowiąązki zespozki zespołłu nadzoruju nadzorująącego cego 

Członkowie zespołu nadzorującego 
przed rozpoczęciem pracy z arkuszamisprawdzają:

� czy numery PESEL na naklejkach są takie same jak w 
dowodach osobistych zdających
� przy odbiorze arkuszy - czy zdający poprawnie wpisali swój 
numer PESEL w wyznaczonych miejscach (strona tytułowa i 
karta odpowiedzi)
� czy zdający zgodnie z uprawnieniem oznaczyli dysleksję.

Czas egzaminu liczony jest od momentu zakończenia 
czynności organizacyjnych.
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Karta odpowiedziKarta odpowiedzi

naklejka z kodem 
kreskowym zdającego

PESEL zdającego

trzycyfrowy kod 
na odwrocie karty 

Zdający przenosi odpowiedzi 
do zadań zamkniętych na 

kartę odpowiedzi.
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ObowiObowiąązki zespozki zespołłu nadzoruju nadzorująącego cego 

� Po zakończeniu przez zdającego pracy z arkuszem naleŜy 
sprawdzić kompletnośćmateriałów oddawanych przez 
zdającego (w jego obecności).

� Odnotować na wykazie zdających, przy nazwisku zdającego, 
oddanie arkusza (v lub +).

� Przeliczenie liczby prac pakowanych do bezpiecznej koperty.
� Prace zdających naleŜy uporządkować zgodnie z kolejnością

na etykiecie naklejanej na bezpiecznej kopercie.
� Na etykiecie naleŜy nanieść uwagi dotyczące dostosowań.
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Dokumenty przekazywane Dokumenty przekazywane z saliz sali

� Bezpieczne koperty z pracami egzaminacyjnymi.
� Papierowe koperty z materiałami niewykorzystanymi lub 

wadliwymi (arkusze i ewentualnie płyty CD).

� Protokół przebiegu podpisany przez wszystkie osoby 
nadzorujące i obserwujące egzamin w sali.

� Uzupełniony i podpisany Wykaz zdających w sali.

� Plan sali.
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Dokumenty przekazywane Dokumenty przekazywane do OKEdo OKE

� Bezpieczne koperty z pracami egzaminacyjnymi z wypełnionymi 
etykietami.

� Papierowe koperty z niewykorzystanymi lub wadliwymi 
arkuszami oraz ewentualnie wadliwymi płytami CD.

� Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji 
egzaminacyjnej. 

� Poświadczone kopie zaświadczeń laureatów / finalistów olimpiad.
� Protokół zbiorczy części pisemnej egzaminu maturalnego

uzupełnione wykazy zdających z kaŜdej sali.
� Plany sal.
� Kopia powołań zespołów nadzorujących.
� Decyzje o przerwaniu i uniewaŜnieniu egzaminu wraz z 

uniewaŜnionym arkuszem.
� Kserokopia zawartości przesyłki (otrzymanej od dystrybutora 

arkuszy).
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Dokumenty przekazywane do OKE Dokumenty przekazywane do OKE 

JeŜeli w jednej sali są rozwiązywane arkusze 
według nowej i starej formuły, to proszę

o wypełnienie dokumentacji odpowiedniej do 
kaŜdego egzaminu.
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Zbiorczy protokZbiorczy protokóółł przekazania/odbioru przekazania/odbioru 
dokumentacji egzaminacyjnej egzaminu dokumentacji egzaminacyjnej egzaminu 

maturalnego maturalnego 
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Odbiory ze szkOdbiory ze szkóółł

� 4 maja

� 5 maja

� 6 maja

� 10 maja

�13 maja

�18 maja

godz. 13.30 - 18.00

� 25 maja 

godz. 10.00 – 14.00
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Odbiory ze szkOdbiory ze szkóółł

Miejsce na 
naklejk ę z 
kodem szkoły  
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Etykiety do przesyEtykiety do przesyłłek zawierajek zawierająących materiacych materiałły y 
egzaminacyjne egzaminacyjne 

JeŜeli szkoła otrzymała specyfikację, 

ale do egzaminu w tej szkole nikt 

nie przystąpił, naleŜy o tym fakcie niezwłocznie 

powiadomić OKE 

(faksem – 58 320 55 91 lub 

mailem – komisja@oke.gda.pl).
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Ankieta dystrybucyjna Ankieta dystrybucyjna 

Lp. Stwierdzenia Tak Nie 

1. Kurier dostarczający przesyłkę sprawdził toŜsamość osoby podanej w liście przewozowym.     

2. Przesyłka była zabezpieczona przed nieupowaŜnionym ujawnieniem.     

3. W przesyłce znajdowała się instrukcja dotycząca uruchomienia procedury awaryjnej.     

4. W przesyłce znajdowała się szczegółowa specyfikacja jej zawartości.     

5. Zawartość przesyłki była zgodna ze specyfikacją.     

I. Reklamacje dotycz ące rozbie Ŝności mi ędzy zawarto ścią przesyłki a zamówieniem 
(NaleŜy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia odpowiedzi nie w pk t.5.) 

  Tak Nie 

6. 
Wykonawca usługi przyjął reklamację dotyczącą rozbieŜności między zawartością przesyłki a 
zamówieniem.     

7. 
RozbieŜność między zawartością przesyłki a zamówieniem dotyczyła liczby zestawów 
danego typu.     

8. 
RozbieŜność między zawartością przesyłki a zamówieniem dotyczyła braku odpowiedniego 
typu/typów zestawów egzaminacyjnych.     

 

Tylko w razie wystąpienia 
niepoŜądanych sytuacji w 

zakresie dystrybucji i druku 
materiałów egzaminacyjnych 

naleŜy wypełnić
elektronicznie ankietę po 
zakończeniu egzaminu 

maturalnego.

Tylko w razie wystąpienia 
niepoŜądanych sytuacji w 

zakresie dystrybucji i druku 
materiałów egzaminacyjnych 

naleŜy wypełnić
elektronicznie ankietę po 
zakończeniu egzaminu 

maturalnego.

Ankieta będzie dostępna 
od 4 do 25 maja.
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Termin dodatkowyTermin dodatkowy
egzaminu egzaminu maturalnegomaturalnego
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Termin Termin dodatkowy dodatkowy 

W szczególnych przypadkach losowych 
lub zdrowotnych moŜliwe jest przystąpienie 

do egzaminu maturalnego w terminie 
dodatkowym

między 1 a 17 czerwca 2016 roku.
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Zwolnienie lekarskie Zwolnienie lekarskie 

Zasady dotyczące informacji podawanych 

na zwolnieniach lekarskich reguluje 

Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku 

(DzU nr 247, poz. 1819).
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Termin Termin dodatkowy 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 dniapo 
otrzymaniu wniosku.



Okr ęgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,  ul. Na Stoku 49,  80-874 Gdańsk,  tel.: (058) 320 55 90

71

Termin Termin dodatkowy dodatkowy 

Proszę o podanie, czy 
egzamin jest 
przeprowadzany według 
podstawy programowej 
(nowy) czy według 
standardów 
egzaminacyjnych(stary).

JeŜeli uczeńma 
dostosowany arkusz lub 
warunki, proszę to podać
we wniosku.
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Termin Termin dodatkowy dodatkowy 

Następnie oryginały naleŜy przesłać tradycyjnym listem.

Wniosek wraz z załącznikiem naleŜy przesłać faksem 

�58-320 55 91

lub mailem (skany)

�komisja@oke.gda.pl
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Termin Termin dodatkowy dodatkowy 
DATA GODZINA 9:00 GODZINA 14:00

1 czerwca język polski PP język polski PR

2 czerwca język angielski PP język angielski PR, DJ

3 czerwca matematyka PP matematyka PR

6 czerwca wiedza o społ. PP, PR historia sztuki PP, PR
j. łaciński i kultura antyczna PP, PR
historia muzyki PP, PR

7 czerwca biologia PP, PR filozofia PP, PR
wiedza o tańcu PP, PR

8 czerwca język niemiecki PP język niemiecki PR, DJ

9 czerwca fizyka i astronomia PP,PR /fizyka PR
języki mniejszości narodowych PP

języki mniejszości narodowych PR
język kaszubski PP,PR
język łemkowski PP,PR
przedmioty w języku obcym

10 czerwca chemia PP, PR geografia PP, PR 

13 czerwca historia PP, PR informatyka PP, PR

14 czerwca język rosyjski PP język rosyjski PR, DJ

15 czerwca język francuski PP język francuski PR, DJ

16 czerwca język hiszpański PP język hiszpański PR, DJ

17 czerwca język włoski PP język włoski PR, DJ
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Termin Termin dodatkowy 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.
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Termin Termin dodatkowy dodatkowy 
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UniewaUniewaŜŜnianie egzaminu maturalnegonianie egzaminu maturalnego

Szczegółowe zasady 
uniewaŜniania w przypadku 

naruszenia przepisów
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UniewaUniewaŜŜnianienianieegzaminuegzaminumaturalnegomaturalnego

Szczegółowe zasady 
uniewaŜniania w przypadku 

stwierdzenia przez 
egzaminatora 

niesamodzielnego 
rozwiązywania zadań
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OdbiOdbióór r śświadectw dojrzawiadectw dojrzałłoośści ci 

� Dyrektorzy szkół z Trójmiasta i powiatu 
gdańskiego w siedzibie OKE 

4 lipca w godz. 9.00w godz. 9.00--13.0013.00

� Dyrektorzy pozostałych szkół w swoich siedzibach
4 lipca w godz. 10.00-14.00

PrzesyPrzesyłłka ka ze ze śświadectwami maturalnymi wiadectwami maturalnymi 
wymienionymi z wymienionymi z powodu danych bpowodu danych błęłędnie dnie 

wprowadzonych przez  szkowprowadzonych przez  szkołęłę bbęędzie odsydzie odsyłłana na ana na 
koszt szkokoszt szkołły.y.
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ŚŚwiadectwawiadectwa

Świadectwo 
dojrzało ści 

lub zaświadczenie 
o uzyskanych 

wynikach 
zdający otrzymaj ą
5 lipca 2016 roku                    

w macierzystej szkole.

Zdający otrzymuje wraz 
ze świadectwem jego 

odpis.

Zdający otrzymuje wraz 
ze świadectwem jego 

odpis.



Okr ęgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,  ul. Na Stoku 49,  80-874 Gdańsk,  tel.: (058) 320 55 90

80

ŚŚwiadectwawiadectwa

Wyniki na świadectwie 
dojrzało ści z ka Ŝdego 

przedmiotu w cz ęści ustnej 
będą przedstawiane 

w procentach, za ś 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.
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Serwis dla uczniSerwis dla ucznióóww……

Wyniki będą zamieszczone 5 lipca.
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WglWgląąd do pracyd do pracy

Wnioski o wgląd będą przyjmowane 
od dnia ogłoszenia wyników, czyli od 

5 lipca.
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Egzamin maturalny Egzamin maturalny 
w terminie poprawkowymw terminie poprawkowym
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Egzamin w terminie poprawkowym Egzamin w terminie poprawkowym 

Zdający, który przystąpił do wszystkich egzaminów                        

z przedmiotów obowiązkowych - ustnych i pisemnych    

(w przypadku nowej formuły - równieŜ przystąpił do jednego 

egzaminu na poziomie rozszerzonym)         

i jednego z nich nie zdał, moŜe złoŜyć do 7 dni po ogłoszeniu 

wyników wniosek

o przystąpienie do sesji poprawkowej w 2016 roku.
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Egzamin w terminie poprawkowym Egzamin w terminie poprawkowym 

Oświadczenie o 
przystąpieniu do egzaminu 
w terminie poprawkowym 
powinno być złoŜone do   

12 lipca 2016 roku.

Oświadczenie o 
przystąpieniu do egzaminu 
w terminie poprawkowym 
powinno być złoŜone do   

12 lipca 2016 roku.
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Egzamin w terminie poprawkowym Egzamin w terminie poprawkowym 

Przyst ępuj ących do egzaminu maturalnego w terminie 
poprawkowym zgłasza dyrektor macierzystej szkoły 

przez aplikacj ę Hermes w terminie 10 dni od daty 
ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego.

Zestawy do przeprowadzenia części ustnej z języków obcych 
nowoŜytnych zostaną przesłane do szkół przed terminem 

egzaminu poprawkowego.

Zestawy do przeprowadzenia części ustnej z języków obcych 
nowoŜytnych zostaną przesłane do szkół przed terminem 

egzaminu poprawkowego.

Do 15 lipca 2016 roku naleŜy przesłać do OKE wypełniona 
aplikację Hermes. 
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Termin dostawy Termin dostawy materiamateriałłóów dodatkowych     w dodatkowych     
na sierpiena sierpieńń

Dostawa materiałów z Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Gdańsku do szkół

w sesji poprawkowej, w tym zestawów do części ustnej 

z języków obcych nowoŜytnych będzie około 15 

sierpnia 2016 roku w godzinach 9.00-14.00.

Zestawy do części ustnej z języka polskiego będą
zamieszczane w Serwisie dla dyrektorów.
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Termin Termin poprawkowypoprawkowy

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.
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Termin dostawy arkuszy w sierpniu Termin dostawy arkuszy w sierpniu 

Dostawa materiałów do szkół

w sesji poprawkowej (sierpniowej) 

- 23 sierpnia 2016 roku. 

godz. 5.00 - 7.30
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Termin egzaminu Termin egzaminu poprawkowego w poprawkowego w sierpniu sierpniu 

23 sierpnia 2016 r. godz. 9:00 

– część pisemna egzaminu w macierzystej szkole

24-26 sierpnia 2016 r. 

– część ustna egzaminu  w macierzystej szkole

(harmonogram ustala dyrektor szkoły macierzystej)
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OdbiOdbióór r śświadectw dojrzawiadectw dojrzałłoośści ci 

� Dyrektorzy szkół z Trójmiasta i powiatu gdańskiego          
w siedzibie OKE 

9 września w godz. w godz. 9.009.00--13.0013.00

� Dyrektorzy pozostałych szkół w swoich siedzibach

9 września w godz. 10.00-14.00
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Termin Termin wydawania wydawania śświadectw dojrzawiadectw dojrzałłoośścici

12 września 2016 r. 

zdający odbierają świadectw dojrzałości            

w macierzystej szkole

Szkoły z Trójmiasta i powiatu gdańskiego odbierają
świadectwa z siedziby OKE. 
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ZaZałąłączniki OKEczniki OKE

Załączniki znajdują się na stronie internetowej komisji 
www.oke.gda.pl w zakładce egzaminy – egzamin maturalny –

załączniki OKE

Załączniki wymagane przez OKE:

Załącznik 3M –protokół przekazania/odbioru zestawów egzaminacyjnych dla zdającego 
w domu

Załącznik 4NM – zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej 
według „nowej” formuły

Załącznik 4SM – Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej 
według „starej” formuły

Załącznik 5aM – protokół zniszczenia materiałów z części ustnej języka polskiego

Załącznik 5M – protokół zniszczenia materiałów z części ustnej języka obcego

Załącznik 7M – zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej   
w terminie poprawkowym 
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DostosowaniaDostosowania

Prośba o przekazanie 
danych do końca czerwca.

JeŜeli w szkole nie ma 
określonych dostosowań, 
to ich się nie wprowadza. 
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Informacja dla Informacja dla organorganóów prowadzw prowadząących cych szkoszkołłyy

� Wzorem lat ubiegłych w Serwisie dla organów prowadzących 
szkołyzostaną zamieszczone:

• Arkusze obserwacji egzaminu maturalnego

• Instrukcja dla obserwatora egzaminu maturalnego w 2016r. 

• Skrót informacja o organizacji i  przeprowadzaniu egzaminu maturalnego 

w roku szkolnym 2015/2016 (materiał dla obserwatora).

� UpowaŜnienia dla osób delegowanych przez organ prowadzący do 
obserwacji egzaminów naleŜy samodzielnie wydrukować z 
Serwisu… (rejestr upowaŜnień prowadzi OKE w Gdańsku). 
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WaWaŜŜneneterminyterminy

� Powołanie zespołów nadzorujących do 4 kwietnia 2016 r. 
� Przyjęcie bibliografii („stara” formuła) do 4 kwietnia 2016 r.
� Rozpoczęcie egzaminów maturalnych 4 maja 2016 r.
� Zakończenie sesji egzaminacyjnej w terminie głównym 

24 maja 2016 r.
� Termin dodatkowy egzaminu maturalnego 

1-17 czerwca 2016 r. (miejsce – siedziba OKE w Gdańsku).
� Wydanie świadectw dojrzałości 5 lipca 2016 r.
� ZłoŜenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia 

o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego do 12 lipca 2016 r. 
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WaWaŜŜneneterminyterminy

� Przekazanie zapotrzebowania na egzamin poprawkowy 
do 15 lipca 2016 r.

� Przekazanie podpisanych zestawień wysłanych świadectw 
dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości do OKE  
do 31 lipca 2016 r. 

� Pisemny egzamin poprawkowy 
23 sierpnia 2016 r. (ustne 24-26 sierpnia)

� Wydanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej 
12 września 2016 r.

� Przekazanie podpisanych zestawień wysłanych świadectw 
dojrzałości po egzaminie poprawkowym do OKE 
do 30 wrze śnia 2016 r. 
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DziDzięękujkuj ęę za uwagza uwagęę


