MATURA - maj 2017
1. Na każdy egzamin należy zgłosić się punktualnie:
8:00

4 maja – j. polski poziom podstawowy
5 maja – matematyka poziom podstawowy
8 maja – j. angielski poziom podstawowy

8:30

10 maja – wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony
11 maja – j. niemiecki poziom podstawowy
12 maja – biologia poziom rozszerzony

13:30

4 maja – j. polski poziom rozszerzony
8 maja – j. angielski poziom rozszerzony
11 maja – j. niemiecki poziom rozszerzony
16 maja – geografia poziom rozszerzony

Na egzaminy ustne należy zgłosić się punktualnie, zgodnie z harmonogramem egzaminów ustnych.
2. Rzeczy osobiste należy pozostawić we wskazanym miejscu i na salę egzaminacyjną zabrać jedynie dowód
osobisty i czarny długopis lub pióro (+zapasowy) oraz każdy zdający powinien posiadać:
- na matematykę: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty,
- na biologię: linijka, kalkulator prosty,
- na geografię: linijka, kalkulator prosty, lupa,
- wiedza o społeczeństwie: kalkulator prosty.
Szkoła zapewnia: tablice wzorów matematycznych, fizycznych i chemicznych, słownik ortograficzny,
słownik poprawnej polszczyzny, linijkę z kalkulatorem.
Zabronione jest wszystko spoza tej listy, a w szczególności: ołówki i telefony lub inne urządzenia.
Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku: wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej
urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie
ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia
telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów.
3. Pół godziny przed każdym egzaminem – losowanie miejsc, 15 minut przed – odbiór arkuszy i kodowanie
prac – to są czynności wstępne. Po zakończeniu czynności wstępnych nie wolno wejść na salę
egzaminacyjną (informacja dla spóźnialskich).
4. Po otrzymaniu arkusza należy postępować zgodnie z instrukcją na pierwszej stronie i dyspozycjami
przewodniczącego zespołu nadzorującego.
5. W trakcie egzaminu nie można poruszać się po sali. Wyjście do toalety, skorzystanie ze słownika na
j. polskim, zakończenie egzaminu – należy sygnalizować podniesieniem ręki.
6. Po zakończeniu egzaminu można opuścić miejsce dopiero po odebraniu arkusza przez jednego
z członków zespołu nadzorującego.
7. Przynajmniej jeden zdający pozostaje obecny na sali podczas pakowania arkuszy do bezpiecznych kopert.
Termin dodatkowy – czerwiec 2015
Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających
przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub
przedmiotów, zdawać egzamin w terminie dodatkowym (w czerwcu 2015 r.).

Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z
danego przedmiotu, składają do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia
do egzaminu w terminie dodatkowym (załącznik 6).
Wymogi dotyczące zaświadczenia lekarskiego stanowiącego usprawiedliwienie nieobecności na
egzaminie: wypełnione czytelnie, zawiera dane identyfikujące zakład medyczny, zawiera dane
identyfikujące pacjenta (m. In. PESEL lub seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), zawiera
dane identyfikujące lekarza.
Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE.
Termin poprawkowy - 22 sierpnia 2017 r. – pisemne, 23 – 25 sierpnia 2017 r. – ustne
Ponowny egzamin maturalny (egzamin w terminie poprawkowym)
a) 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
ORAZ
- przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w
części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony,
- nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej
- w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 7 lipca) złożył do dyrektora
szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z
deklaracją ostateczną (załącznik 7a_N dla nowej formuły lub załącznik 7b_S dla starej formuły).
Wyniki egzaminu maturalnego – 30 czerwca 2017 – otrzymane kody dostępu dla zdających posłużą do
sprawdzenia wyników egzaminu maturalnego za pomocą Serwisu maturzysty, który będzie się znajdował
na stronie internetowej www.oke.wroc.pl w zakładce Egzamin maturalny lub Serwisy informacyjne. Serwis
będzie czynny od dnia 30 czerwca.
Prosimy o traktowanie kodów jako danych podlegających ochronie danych osobowych.
Świadectwa można odebrać wyłącznie osobiście lub upoważniając na piśmie drugą osobę (legitymującą
się DO…). Dotyczy to również informacji o wynikach egzaminu.
Zastrzeżenia i odwołania od egzaminu
Zdający może zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem najpóźniej w terminie 2 dni od daty egzaminu,
bezpośrednio do OKE.
Wgląd do pracy egzaminacyjnej
Zdający ma prawo do wglądy do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej w miejscu i czasie
wskazanym przez dyrektora OKE.
Opłata za egzamin
Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie,
zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
- absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego
przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla
- absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego,
który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu
maturalnego z tego przedmiotu.
Szczegóły na stronie OKE we Wrocławiu → egzamin maturalny → opłaty za egzamin maturalny.

