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CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO 
Z JĘZYKA POLSKIEGO – INFORMACJE OGÓLNE
1. Sesja egzaminacyjna przebiega według szkolnego harmonogramu egzaminów
ustnych, ustalonego na podstawie komunikatu dyrektora CKE.

2. Ustalając harmonogram, uwzględnia się także czas potrzebny na ustalenie liczby
punktów przyznawanych zdającym, a także czas potrzebny na poinformowanie
zdających o liczbie przyznanych im punktów.

3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wskazuje nauczyciela języka polskiego, 
będącego egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów OKE, który
przeprowadza szkolenie z zakresu organizacji egzaminu dla wszystkich nauczycieli języka
polskiego z danej szkoły powołanych do zespołów przedmiotowych. Celem szkolenia 
jest przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego
z języka polskiego. Szkolenie obejmuje zasady przeprowadzania egzaminu oraz
stosowania kryteriów oceniania.



CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO 
Z JĘZYKA POLSKIEGO – INFORMACJE OGÓLNE
4. Każdy zespół przedmiotowy może w danym dniu przeprowadzić egzamin dla nie
więcej niż 20 osób. Szczegółowy harmonogram egzaminu zawiera listę zdających wraz
z godziną ich egzaminu, liczbę przerw i czas ich trwania.

5. Każdego dnia egzamin może rozpocząć się nie wcześniej niż o godzinie 9:00 i nie
później niż ok.godziny 18:00. Szczegółowy harmonogram ustala przewodniczący ZE.

6. Po przeprowadzeniu egzaminu dla grupy 5 zdających, zespół przedmiotowy ustala
liczbę punktów przyznanych każdemu zdającemu oraz przekazuje tę informację
zdającym. Ogłoszenie liczby punktów przyznanych zdającym może się odbyć publicznie
pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich zdających w danej grupie. Przed
przekazaniem zdającym liczby uzyskanych punktów należy zapytać, kto nie wyraża zgody
na publiczne odczytanie punktacji.



CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO 
Z JĘZYKA POLSKIEGO – INFORMACJE OGÓLNE
7. Do każdej szkoły dostarczona zostanie płyta CD zawierająca 210 zadań do części
ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego do wykorzystania w dniach egzaminu
ustnego.

8. Zadania będą ponumerowane:

a) od 1001 do 1210 – wersja standardowa,

b) od 2701 do 2730 – wersja dla osób niesłyszących oraz osób z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera.

9. Na płycie CD, o której mowa, oprócz zadań zamieszczony będzie również plik
z biletami z numerami zadań.



CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO 
Z JĘZYKA POLSKIEGO – INFORMACJE OGÓLNE
10. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub osoba przez niego upoważniona drukuje:

a) komplet biletów z numerami wszystkich zadań ORAZ

b) dwa komplety wszystkich zadań egzaminacyjnych (tj. 2 x 210 zadań): 
- jeden komplet (210 zadań) dla członków zespołu przedmiotowego,
- jeden komplet (210 zadań) dla zdających.

11. Jeżeli w danej szkole część ustna egzaminu jest jednocześnie (tego samego dnia
w tych samych godzinach) przeprowadzana przez więcej niż jeden zespół przedmiotowy, 
ww. materiały należy przygotować dla każdego z tych zespołów.

12. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub osoba przez niego upoważniona
przygotowuje bilety dla zdających oraz pojemnik, z którego zdający będą losować numer
zadania podczas egzaminu. Zdający nie mogą losować wydrukowanych zadań.



CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO 
Z JĘZYKA POLSKIEGO – INFORMACJE OGÓLNE
13. Dzień przed egzaminem przewodniczący zespołu przedmiotowego nadzoruje
przygotowanie sali, a w szczególności:

a. przygotowanie miejsc dla zdających (w tym osoby przygotowującej się do odpowiedzi), 
członków zespołu przedmiotowego oraz obserwatorów,

b. przygotowanie stanowisk dla zdających korzystających z dostosowania warunków lub
formy przeprowadzania egzaminu maturalnego,

c. usunięcie pomocy dydaktycznych z zakresu języka polskiego

d. umieszczenie sprawnego zegara w widocznym dla zdających miejscu

e. umieszczenie przed wejściem do sali, w widocznym miejscu, listy zdających (imię
i nazwisko) w danej sali.



CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO 
Z JĘZYKA POLSKIEGO – INFORMACJE OGÓLNE
14. Nie później niż na dzień przed egzaminem przewodniczący zespołu egzaminacyjnego 
umożliwia członkom zespołów przedmiotowych zapoznanie się z zadaniami egzaminacyjnymi 
w sposób zapewniający ochronę materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem, na 
terenie szkoły. Nie dopuszcza się wynoszenia zadań egzaminacyjnych poza szkołę.

16. W dniu egzaminu przewodniczący zespołu przedmiotowego pobiera od 
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego:

- wydrukowane bilety z numerami zadań,
- wydrukowane zadania egzaminacyjne (2 komplety),
- wykaz zdających w danym dniu,
- druki protokołów indywidualnych części ustnej egzaminu i kart indywidualnej oceny,
- kryteria oceniania,
- czyste kartki opieczętowane pieczęcią szkoły do sporządzenia notatek pomocniczych, 
konspektu lub ramowego planu wypowiedzi dla zdających.



CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO 
Z JĘZYKA POLSKIEGO – W TRAKCIE EGZAMINU
1. W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego w sali egzaminacyjnej mogą
przebywać wyłącznie zdający (jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu), 
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu
przedmiotowego i obserwatorzy.

2. Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części ustnej egzaminu
maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

3. Egzamin przebiega w następujący sposób:



CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO 
Z JĘZYKA POLSKIEGO – W TRAKCIE EGZAMINU

Czynności Egzamin przeprowadzany z wykorzystaniem zadań w formie wydruków

Czynności wstępne Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, wchodzi do 
sali egzaminacyjnej w ustalonej kolejności.

Losowanie zadania Zdający losuje bilet z numerem zadania spośród wszystkich biletów
umieszczonych w pojemniku. Informację o numerze wylosowanego zadania
przekazuje członkom zespołu przedmiotowego.
Przewodniczący zespołu przedmiotowego przekazuje zdającemu wydruk
zgodny z numerem wylosowanego zadania.

Wylosowane bilety z numerami zadań nie wracają do puli biletów, z której losują kolejni zdający
przystępujący do części ustnej egzaminu danego dnia przed danym zespołem przedmiotowym.



CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO 
Z JĘZYKA POLSKIEGO – W TRAKCIE EGZAMINU

Czynności Egzamin przeprowadzany z wykorzystaniem zadań w formie wydruków

Przebieg egzaminu Zdający przygotowuje się do egzaminu. Po 15 minutach (lub po czasie
faktycznie wykorzystanym przez zdającego, ale nieprzekraczającym 15 
minut) 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 nie może robić notatek na wydruku zadania. Notatki zapisuje
wyłącznie na kartkach z pieczątką szkoły.
Po zakończeniu przygotowania do wypowiedzi, zdający przechodzi
z wydrukiem zadania i własnymi notatkami do wyznaczonego stolika.



CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO 
Z JĘZYKA POLSKIEGO – W TRAKCIE EGZAMINU

Czynności Egzamin przeprowadzany z wykorzystaniem zadań w formie wydruków

Przebieg
egzaminu

Egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z wypowiedzi monologowej oraz rozmowy 
z zespołem przedmiotowym. Egzamin sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi
na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.
Wypowiedź monologowa zdającego: 
- trwa ok. 10 minut (zdający może wygłosić swoją wypowiedź w czasie krótszym niż
10 minut;
- czas wypowiedzi zdającego nie może być jedynym i wiążącym kryterium
negatywnej oceny) - nie może być przerywana przez zespół przedmiotowy (z 
wyjątkiem sytuacji, kiedy upłynął czas na nią przeznaczony).



CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO 
Z JĘZYKA POLSKIEGO – W TRAKCIE EGZAMINU
Czynności Egzamin przeprowadzany z wykorzystaniem zadań w formie wydruków

Przebieg
egzaminu

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;
- rozmowa nie może polegać na odpytaniu zdającego (za pomocą kilku–kilkunastu pytań);
pytania nie mogą także dotyczyć faktograficznych detali dotyczących lektury/omówionych
tekstów kultury, niepowiązanych z problemem określonym w temacie;
- rozmowa nie może być przedłużana z powodu krótszej wypowiedzi monologowej
zdającego.
W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników iinnych pomocy.

Ustalanie
liczby
punktów

Po przeprowadzeniu egzaminu dla grupy 5 zdających, zespół przedmiotowy ustala liczbę
punktów przyznanych każdemu zdającemu z tej grupy oraz przekazuje zdającym informację
o przyznanej punktacji.



CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO 
Z JĘZYKA POLSKIEGO – W TRAKCIE EGZAMINU
4. W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego zdającym nie udziela się
żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

5. Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami
oceniania. Członkowie zespołu przedmiotowego indywidualnie oceniają każdego
zdającego w trakcie odpowiedzi, z zastrzeżeniem że egzaminujący powinien ograniczyć
robienie notatek do niezbędnego minimum. Swoje propozycje członkowie zespołu
przedmiotowego nanoszą na kartę indywidualnej oceny.

6. Zespół egzaminacyjny ustala liczbę punktów przyznanych każdemu zdającemu
zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego.

W przypadku braku możliwości uzgodnienia przez zespół ostatecznej liczby punktów
decydujący głos ma przewodniczącytego zespołu przedmiotowego.



CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO 
Z JĘZYKA POLSKIEGO – W TRAKCIE EGZAMINU
7. Przewodniczący zespołu przedmiotowego lub upoważniony przez niego członek tego
zespołu, sporządza dla każdego zdającego protokół indywidualny części ustnej egzaminu
maturalnego z języka polskiego.

W protokole w części dotyczącej problemu omawianego w trakcie rozmowy nie
przepisuje się treści zadania; należy natomiast zapisać wszystkie pytania zadane
zdającemu.

8. Podczas ustalania liczby punktów w sali nie mogą przebywać zdający ani 
przygotowujący się do egzaminu.

9. Wypełnione protokoły podpisują członkowie zespołu i obserwatorzy, jeśli byli obecni
podczas egzaminu.



CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO 
Z JĘZYKA POLSKIEGO - PO EGZAMINIE
1. Dokumentacja z każdego dnia egzaminu przekazywana jest przewodniczącemu zespołu
egzaminacyjnego.

2. Kartki z notatkami, wylosowany bilet oraz wydruk zadania egzaminacyjnego, 
po zakończeniu egzaminu, zdający przekazuje przewodniczącemu zespołu
przedmiotowego. Przewodniczący ZE zabezpiecza notatki zdającego i przechowuje przez
okres, w którym zdający może zgłosić zastrzeżenia dotyczące naruszenia przepisów
przeprowadzenia egzaminu, i w którym są one rozpatrywane. Następnie notatki te są
niszczone.

3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje wydruki zadań
egzaminacyjnych w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym
ujawnieniem do zakończenia sesji poprawkowej egzaminu maturalnego 2020r. 
Po tym terminie materiały te są niszczone.



CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO 
Z JĘZYKA POLSKIEGO - DOSTOSOWANIE WARUNKÓW 
I FORM EGZAMINU MATURALNEGO
1. W przypadku przedłużenia czasu egzaminu (nie więcej niż o 15 minut) dodatkowy
czas może być przeznaczony na przygotowanie do wypowiedzi oraz/lub egzamin
(wypowiedź monologową oraz rozmowę z zespołem przedmiotowym).

2. Zadania dla osób niesłyszących oraz osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
nie zawierają tekstów poetyckich.

3. W przypadku dostosowania polegającego na dostosowaniu kryteriów oceniania
wypowiedzi uwzględniającym dysfunkcję egzaminatorzy stosują kryteria oceniania
przekazane przez OKE.



CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU Z JĘZYKA OBCEGO 
NOWOŻYTNEGO - PRZED EGZAMINEM

1. Sesja egzaminacyjna przebiega według szkolnego harmonogramu egzaminów
ustnych, ustalonego na podstawie komunikatu dyrektora CKE.

2. Ustalając harmonogram egzaminu, uwzględnia się także czas potrzebny na ustalenie
liczby punktów przyznawanych zdającym, a także czas potrzebny na poinformowanie
zdających o liczbie przyznanych im punktów.

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wskazuje nauczyciela języka obcego 
nowożytnego, będącego egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów OKE, 
który przeprowadza szkolenie dla wszystkich nauczycieli języków obcych 
z danej szkoły powołanych do zespołów przedmiotowych. Celem szkolenia jest 
przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z 
języków obcych nowożytnych.



CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU Z JĘZYKA OBCEGO 
NOWOŻYTNEGO - PRZED EGZAMINEM

5. Zestawy zadań oraz kryteria oceniania tych zadań i ich punktacji zostają przekazane
przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w sposób określony przez dyrektora
komisji okręgowej. Jeżeli do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego
nowożytnego w szkole przystępuje łącznie:

a. nie więcej niż 45 osób – liczba zestawów zadań egzaminacyjnych jest większa o 5 od 
liczby osób przystępujących do tego egzaminu;

b. więcej niż 45 osób – liczba zestawów zadań egzaminacyjnych wynosi 50.

5. Przewodniczący zespołu przedmiotowego organizuje spotkanie zespołu, nie wcześniej 
niż dzień przed terminem egzaminu z danego języka obcego nowożytnego, w celu 
przeanalizowania zestawów zadań do części ustnej egzaminu i kryteriów ich oceniania. 
Zestawy zadań egzaminacyjnych przekazuje zespołowi przewodniczący zespołu 
egzaminacyjnego w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie.



CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU Z JĘZYKA OBCEGO 
NOWOŻYTNEGO - PRZED EGZAMINEM

6. Dzień przed egzaminem przewodniczący zespołu przedmiotowego nadzoruje
przygotowanie sali, a w szczególności:

a. przygotowanie miejsc dla zdających, członków zespołu przedmiotowego oraz
obserwatorów,
b. przygotowanie odpowiednich stanowisk dla zdających ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi,
c. usunięcie pomocy dydaktycznychz zakresu przedmiotu, z którego jest przeprowadzany
egzamin,
d. umieszczenie sprawnego zegara widocznego dla zdającego oraz zegara 
z sekundnikiem/stopera dla członków zespołu,
e. umieszczenie przed wejściem do sali, w widocznym miejscu, listy zdających 
(imię i nazwisko) w danej sali.



CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU Z JĘZYKA OBCEGO 
NOWOŻYTNEGO - PRZED EGZAMINEM

7. W dniu egzaminu przewodniczący zespołu przedmiotowego pobiera od 
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego:

- wydrukowane zadania egzaminacyjne; każdy zespół przedmiotowy otrzymuje po dwa
komplety wydrukowanych zestawówzadań (jeden dla zdających oraz jeden dla
zespołu),
- kryteria oceniania zadań wraz z ich punktacją,
- listę zdających, dla których dany zespół przedmiotowy przeprowadza egzamin
- druki protokołów indywidualnych części ustnej egzaminu i kart indywidualnej oceny.



CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU Z JĘZYKA OBCEGO 
NOWOŻYTNEGO - W TRAKCIE EGZAMINU
1. W czasie trwania egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, 
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu
przedmiotowego i obserwatorzy.

2. Przewodniczący decyduje o tym, czy sam egzaminuje zdającego, czy egzamin
przeprowadza członek zespołu, oraz dba o to, aby nauczyciel przeprowadzał egzamin, 
korzystając z zegara z sekundnikiem/stopera. Nie dopuszcza się możliwości odmierzania
czasu za pomocą aplikacji stanowiących element oprogramowania telefonu
komórkowego.

4. Przeprowadzając egzamin, egzaminujący postępuje zgodnie z instrukcjami
zamieszczonymi w zestawie dla egzaminującego.

5. Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut, 
składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest 
wliczony w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań.



CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU Z JĘZYKA OBCEGO 
NOWOŻYTNEGO - W TRAKCIE EGZAMINU

6. W rozmowie wstępnej oraz zadaniach 2. i 3. egzaminujący zadaje wyłącznie pytania
zamieszczone w zestawie dla 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 zdającynie może korzystać ze słowników i innych pomocy.

9. W czasie trwania egzaminu zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących
zadań egzaminacyjnych.



CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU Z JĘZYKA OBCEGO 
NOWOŻYTNEGO - W TRAKCIE EGZAMINU

10. Egzamin przebiega w następujący sposób:

a. zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, wchodzi do sali
egzaminacyjnej w ustalonej kolejności,

b. w sali przebywa jeden zdający,

c. zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu,

d. 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,

e. 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;
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- 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.

11. Członkowie zespołu przedmiotowego indywidualnie oceniają każdego zdającego 
w trakcie odpowiedzi, z zastrzeżeniem, że egzaminujący powinien ograniczyć robienie 
notatek do niezbędnego minimum. Swoje propozycje członkowie zespołu 
przedmiotowego nanoszą na kartę indywidualnej oceny. Ocenie podlegają wszystkie 
elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania.

12. Zespół egzaminacyjny ustala liczbę punktów przyznanych każdemu zdającemu 
bezpośrednio po jego wyjściu z sali egzaminacyjnej. W przypadku braku możliwości 
uzgodnienia przez zespół liczby punktów, decydujący głos ma przewodniczący tego 
zespołu przedmiotowego.
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13. Po ustaleniu liczby punktów za poszczególne elementy egzaminu, przewodniczący
lub członek zespołu wpisuje liczbę punktów do protokołu indywidualnego części ustnej
egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego.

14. Podczas ustalania liczby punktów w sali nie mogą przebywać zdający.

15. Wypełnione protokoły podpisują członkowie zespołu i obserwatorzy, jeśli byli obecni 
podczas egzaminu.
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1. Po przeprowadzeniu egzaminu dla grupy 5 zdających, zespół przedmiotowy ustala 
liczbę punktów przyznanych każdemu zdającemu oraz przekazuje tę informację 
zdającym. 
Ogłoszenie liczby punktów przyznanych zdającym może się odbyć publicznie pod 
warunkiem uzyskania zgody wszystkich zdających wdanej grupie. Przed przekazaniem 
zdającym liczby uzyskanych punktów należy zapytać, kto nie wyraża zgody na publiczne
odczytanie punktacji.

2. Po przekazaniu zdającym informacji o przyznanej im liczbie punktów w danym dniu
przewodniczący zespołu przedmiotowego przekazuje przewodniczącemu zespołu
egzaminacyjnego uporządkowane zestawy i podpisane protokoły.


