
MATURA 2013 

REGULAMIN MATURZYSTY 

I. Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego: 

1. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w roku 2013, 
składa zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (zastępcy 
dyrektora szkoły), w terminie do 30 września 2012 r., wstępną pisemną 

deklarację. Deklaracje zbierają wychowawcy klas, sprawdzają je i przekazują.  
2. Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2013 r. W przypadku 

niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego 2013r. deklarac ja wstępna 
staje się deklaracją ostateczną. 

3. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu 

zdający składa do 31 grudnia 2012 r. Ostateczny termin złożenia tych 
dokumentów upływa 7 lutego 2013 r. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub 

niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć  
w terminie późniejszym. Stosowne dokumenty uczeń składa do pedagoga 
szkolnego pani Grażyny Kurpias. Propozycje form dostosowania przygotuje 

pani pedagog, a rada pedagogiczna podejmie decyzję o ich przyjęciu. 
Dyrektor przedstawi uczniowi propozycję dostosowań, uczeń w formie 

pisemnej zaakceptuje je lub zrezygnuje. 

II. Każdy maturzysta powinien zapoznać się: 

1. z treścią komunikatu dyrektora CKE dotyczącego materiałów i przyborów 
pomocniczych, z jakich będzie mógł korzystać w części pisemnej egzaminu;  

2. z aneksami do informatorów maturalnych oraz aktualnymi informatorami.  

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze:  

Przybory pomocnicze Przedmiot 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), 
przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)  

wszystkie przedmioty 

Linijka matematyka, 
geografia 

Cyrkiel matematyka 

Odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i 
słuchawkami  

historia muzyki  

Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących 
materiałów i przyborów pomocniczych, stanowiących konieczne wyposażenie każdej 

sali egzaminacyjnej: 

Materiały i przybory Przedmiot  

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

język polski  

karta wybranych tablic chemicznych dla każdego zdającego  chemia 

karta wybranych wzorów i stałych fizycznych dla każdego fizyka i astronomia 



zdającego 

wybrane wzory matematyczne dla każdego zdającego matematyka 

Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących 

przyborów pomocniczych: 

Przybory będące fakultatywnym 

wyposażeniem zdającego 

Przedmiot  

linijka biologia, chemia, fizyka i astronomia 

kalkulator prosty matematyka, chemia, fizyka i astronomia, 
geografia, informatyka 

lupa geografia, historia 

Kalkulator prosty – kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, 
odejmowania, mnożenia i dzielenia. Można też z jego pomocą obliczać 
procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb. 

III. Maturzysta powinien oddać bibliografię wykorzystaną do opracowania 

wybranego tematu z języka polskiego do dnia 4 kwietnia 2013 roku. 

Bibliografię oraz wykaz materiałów pomocniczych i środków technicznych, którymi 
zdający zamierza posłużyć się podczas prezentacji, należy przekazać ( w dwóch 

egzemplarzach) nauczycielowi języka polskiego, uczącemu w danym oddziale. 
Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem, a jej złożenie potwierdzone 
podpisem na liście. W wykazie materiałów pomocniczych i środków 

technicznych uczeń wyraźnie zaznacza, które pomoce przynosi sam, a z jakich 
szkolnych materiałów i środków technicznych chce skorzystać. W razie braku 

takich pomocy w szkole, uczeń w formie pisemnej dostaje informację  
o niemożliwości ich wykorzystania. 

Niedostarczenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest równoznaczne 
z rezygnacją z przystąpienia do części ustnej egzaminu z danego języka. 

IV. Do 26 kwietnia 2013 roku każdy maturzysta powinien zapoznać się z 

instrukcją dotyczącą przebiegu egzaminu i zasadami kodowania arkuszy 
egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.  

1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części pisemnej 

i ustnej punktualnie (30 minut przed rozpoczęciem egzaminu), zgodnie 
z harmonogramem ogłoszonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Na egzamin należy zgłosić się 
z dokumentem potwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem), 
a w przypadku zdających skierowanych przez OKE do innej szkoły – również 

ze świadectwem ukończenia szkoły. 
2. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali. Nieprzestrzeganie tej 
zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu. 

3. Zdający w trakcie pisemnej części egzaminu mogą korzystać z materiałów 

i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa 



miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu. Zdający nie może 

wnosić do sali innych materiałów i przyborów pomocniczych. 

4. Każdy zdający sprawdza poprawność cyfrowego zapisu numeru PESEL na 

liście i naklejce z kodem, co potwierdza podpisem na liście zdających (lista 
obecności). 

5. Zdający zajmuje miejsce wskazane przez nauczyciela. Zdający siadają  

w kolejności zgodnej z listą obecności. W przypadku, jeżeli w danej sali 
odbywają się dwa poziomy egzaminu, lub zdający otrzymali zgodę na 

wydłużenie czasu, nauczyciel usadza zdających w taki sposób, żeby ci, którzy 
piszą egzamin na poziomie podstawowym podczas wychodzenia nie 
przeszkadzali rozwiązującym arkusz na poziomie rozszerzonym i piszącym 

dłużej. 
6. Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego, na polecenie przewodniczącego 

zespołu nadzorującego, zdający ma obowiązek zapoznać się z informacją na 
pierwszej stronie arkusza, sprawdzić kompletność arkusza tzn. czy arkusz ma 
wszystkie strony, czy zawiera wszystkie zadania i czy są one wyraźnie 

wydrukowane. Wszelkie, zauważone, braki zgłasza przewodniczącemu 
zespołu nadzorującego. 

7. Zdający jest zobowiązany zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę 
odpowiedzi przez wpisanie swojego kodu, numeru PESEL i daty urodzenia 
oraz umieszczeniu pasków kodowych w miejscu do tego przeznaczonym. 

Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają poprawność zakodowania 
arkusza i  karty odpowiedzi po zakończonym egzaminie dla każdego 

zdającego. 
8. Egzamin rozpoczyna się po przyniesieniu arkuszy od dyrektora szkoły 

(arkusze przynosi przewodniczący zespołu nadzorującego z jednym zdającym 

z sali), udzieleniu krótkiej instrukcji przez przewodniczącego zespołu 
nadzorującego, rozdaniu arkuszy i zapisaniu na tablicy godziny rozpoczęcia  
i zakończenia egzaminu. Osoby zgłaszające się po tym czasie nie zostaną 
wpuszczone do sali egzaminacyjnej. Przewodniczący zespołu 

nadzorującego zapisuje w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia i 

zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.  
9. Na sali egzaminacyjnej udostępnione zostaną materiały i przybory 

pomocnicze przewidziane przez dyrektora CKE do wykorzystania na 
egzaminach z poszczególnych przedmiotów, w niezbędnej ilości i łatwo 
dostępnych miejscach. 

10. Zdający sygnalizuje chęć skorzystania z dostępnych pomocy przez 
podniesienie ręki i czeka na zezwolenie przewodniczącego zespołu 

nadzorującego. 
11.  Zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. 

12.  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może 

zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu 
warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi 

osobami. 
13.  W przypadku konieczności wyjścia z sali, zdający sygnalizuje taką potrzebę 

przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia na wyjście zdający 

pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego 
nieobecności jest odnotowany w protokole przebiegu egzaminu.  

14.  W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego albo zakłócania 
przez niego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu, przewodniczący 



szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa i unieważnia 

egzamin tego zdającego oraz nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. 
Zaistniały fakt odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu. Zdający ma 

prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w kolejnym roku.  
15. Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na 

brzeg stolika, zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu zespołu  

nadzorującego przez podniesienie ręki. Po sprawdzeniu poprawności 
kodowania arkusza za pozwoleniem przewodniczącego opuszcza salę 

egzaminacyjną, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.  
16. Na 15 minut przed upływem wyznaczonego czasu przewodniczący zespołu 

nadzorującego przypomina, ile czasu pozostało do końca.  

17.  Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danej części 
egzaminu, zdający pozostawiają na swoich stolikach zamknięty, poprawnie 

zakodowany arkusz egzaminacyjny, i po sprawdzeniu poprawności 
kodowania, oczekują na zgodę przewodniczącego zespołu nadzorującego na 
opuszczenie sali. 

18. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego zdawanego na 
poziomie rozszerzonym, a także informatyki, po przerwie odbywa się druga 

część egzaminu. Zdający, po otrzymaniu arkusza, postępują podobnie jak 
podczas pracy z arkuszem w pierwszej części egzaminu. 

V. Część ustna egzaminu maturalnego ma następujący przebieg: 

JĘZYK POLSKI: 

1. Zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości (a w przypadku zdających 

skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE również świadectwa 
ukończenia szkoły), wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej 
na liście. 

2. W sali przebywa jeden zdający. 
3. W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać z materiałów 

pomocniczych przygotowanych we własnym zakresie do prezentacji, w tym 
ramowego planu prezentacji, który okazuje do wglądu przed przystąpieniem 
do egzaminu. Objętość planu nie może przekraczać jednej strony formatu A-4. 

Zdający może również korzystać ze sprzętu niezbędnego do prezentacji, 
zgłoszonego wcześniej w postaci wykazu dołączonego do bibliografii. 

4. Egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części: 

- w pierwszej części, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany 

temat. Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Projekcja filmu 
lub odtwarzanie nagranej wypowiedzi lub muzyki może trwać do 5 minut z czasu 

przeznaczonego na prezentację tematu. W  trakcie prezentacji członkowie 
przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, 

chyba że zostanie przekroczony limit czasu; 

- część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem 

przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego 
tematu i bibliografii. Jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji lub zaprezentuje temat 
inny niż zgłoszony w deklaracji ostatecznej, zespół przedmiotowy nie 
przeprowadza z nim rozmowy.  



JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY BEZ OKREŚLANIA POZIOMU  

1. Zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości (a w przypadku zdających 
skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE również świadectwa 
ukończenia szkoły), wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej 

na liście. 
2. W sali przebywa jeden zdający. 

3. Egzamin prowadzony jest w danym języku nowożytnym, trwa ok. 15 minut 
i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań. Czas na zapoznanie się  
z treścią zadań jest wliczany w czas przeznaczony na wykonanie 

poszczególnych zadań. 
4. Zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu.  

5. Egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący 
zadaje zdającemu ki lka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami. 
Po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej 

zestaw zdającemu. 
6. 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 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. 
7. 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. 
8. W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i 

innych pomocy. 

VI. Do 26 kwietnia 2013 roku każdy maturzysta powinien zapoznać się 
z zasadami przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. 

1. Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych 
uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej 

i/lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdawać 
egzamin w terminie dodatkowym (w czerwcu 2013 r.). 

2.  Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym 

odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora mac ierzystej 
szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu 

w terminie dodatkowym. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz 
z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE (najpóźniej następnego dnia po 

otrzymaniu wniosku). 
3. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni roboczych od daty jego 

otrzymania i może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do 

egzaminu w terminie dodatkowym. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest 
ostateczne. 

4. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu 
pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu z danego 

przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 

dyrektora CKE i ogłoszonym na stronie internetowej CKE. Informację 



o miejscu przeprowadzenia egzaminu dyrektor właściwej OKE ogłasza na 
stronie OKE w ostatnim tygodniu maja 2013 roku. 

5. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu 

ustnego w terminie dodatkowym, przystępuje do egzaminu z danego 

przedmiotu lub przedmiotów w swojej szkole w terminie ustalonym przez 
dyrektora szkoły. Egzamin ustny powinien od 03 do 19 czerwca 2013 r. 

VII. Egzamin w terminie poprawkowym. 

1. Ponowny egzamin maturalny (egzamin w terminie poprawkowym) jest 
przeprowadzany w sierpniu 2013 r. Część pisemna 27 sierpnia 2013 r, część 
ustna 26- 30 sierpnia 2013 r. 

2. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić 
absolwent, który: 

- przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych 

w maju/czerwcu w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został 
unieważniony; 

- nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub 

pisemnej; 

- w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 5 lipca 
2013 r.) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu 

do egzaminu z danego przedmiotu. Zgodnie z deklaracją ostateczną. 

3. Absolwent przystępujący do części ustnej egzaminu z języka polskiego może 

wraz z oświadczeniem złożyć poprawioną bibliografię do tematu 
zadeklarowanego w deklaracji ostatecznej. 

4. Dyrektor szkoły w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie 
później niż 9 lipca 2013 r.) przesyła do dyrektora OKE w formie 

elektronicznej określonej przez OKE informacje o osobach, które złożyły 

oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.  
5. Egzamin w terminie poprawkowym w części ustnej jest przeprowadzany w 

macierzystej szkole zdającego (między 26 a 30 sierpnia 2013 r.), a części 
pisemnej (27 sierpnia 2013 r.) – w miejscach wskazanych przez dyrektora 

OKE w Krakowie. Informacje o miejscach przeprowadzania egzaminu 

pisemnego ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej www.oke.krakow.pl 
w terminie do 10 sierpnia 2013 r. Informacje o harmonogramie egzaminów 

ustnych zdający uzyskuje w szkole, w której przystąpił do egzaminu.  

VIII. Informowanie o wynikach egzaminu. 

1. Wyniki części ustnej są ogłaszane przez przewodniczącego przedmiotowego 
zespołu egzaminacyjnego po zakończeniu egzaminu. Po przeegzaminowaniu 

wszystkich zdających zespół egzaminujący ustala wyniki, wypełnia 
dokumentację egzaminacyjną i przewodniczący informuje absolwentów  
o uzyskanej liczbie punktów. Wyniki są ostateczne. 

2. Wyniki części pisemnej egzaminu ustalone przez OKE są ostateczne. OKE 
przekazuje je przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w terminie 



ustalonym przez dyrektora CKE ( 28 czerwiec 2013 r.). Dyrektor szkoły za 

pośrednictwem wychowawców przekazuje absolwentom wyniki egzaminu 
maturalnego o wyznaczonej w tym dniu i godzinie. Absolwentom z lat 

ubiegłych, poprawiających wyniki egzaminu maturalnego i aneksy do 
zaświadczeń przekazuje wicedyrektor szkoły. Godzina spotkania z 
wychowawcami i wicedyrektorem będzie umieszczona na stronie szkoły i na 

tablicy ogłoszeń (na parterze, przy wejściu do szkoły)  po otrzymaniu informacji 
o godzinie przekazania wyników dyrektorowi szkoły.  

3. Świadectwa dojrzałości po egzaminie w terminie poprawkowym zostaną 
wydane przez wicedyrektora szkoły 13 września 2013 r. 

 


