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Tematyka szkolenia

Matura 2017

• Wyniki egzaminu maturalnego

• Język polski na egzaminie 
maturalnym

• Matematyka na egzaminie 
maturalnym

Matura 2018

• Zmiany w organizacji
i przeprowadzeniu matury

• Dostosowania egzaminu 
maturalnego

• Aktualizacja danych
o szkołach



• 13. edycja egzaminu maturalnego 

(licząc od 2005 r.)

• 3. edycja egzaminu maturalnego

w nowej formule 

dla absolwentów liceum 

ogólnokształcącego

• 2. edycja egzaminu maturalnego

w nowej formule 

dla absolwentów technikum

Egzamin maturalny w 2017 roku



• Maturzyści na terenie działania OKE

w Krakowie rozwiązywali zadania

z 21 przedmiotów maturalnych.

• Przygotowano:

• ponad 400 różnego rodzaju arkuszy, 

• ok.  1000 zadań do części ustnej

z języka polskiego

oraz języka mniejszości narodowej 

(ukraiński).

Zdający rozwiązali zadania w około 

290 tys. arkuszach  standardowych 

oraz  w ponad 950 arkuszach  

dostosowanych,

które zostały sprawdzone przez

5433 egzaminatorów pracujących

w 299 zespołach.

Matura w OKE w Krakowie



Matura w województwie podkarpackim



Matura w województwie podkarpackim

Liczba zdających w podkarpackim, którzy przystąpili 
do wszystkich egzaminów obowiązkowych - 17 072:

• absolwenci liceum ogólnokształcącego 10 616  (62%) 
• absolwenci technikum 6 456  (38%)

13

21

29

63

943

16043

0 5000 10000 15000 20000

język włoski

język hiszpański

język francuski

język rosyjski

język niemiecki

język angielski

Wybór języków obcych jako przedmioty obowiązkowe

6



Wybór przedmiotów dodatkowych

8 449

4 975

4 783

3 305

2 766

2 103

1 639

1 554

992

623

349

236

40

40

34

31

24

23

6

4

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000

język angielski

geografia

matematyka

biologia

język polski

chemia

wiedza o społeczeństwie

fizyka

historia

informatyka

język niemiecki

historia sztuki

język francuski

język rosyjski

filozofia

język hiszpański

język włoski

historia muzyki

język łaciński i kultura antyczna

język ukraiński

Liczba zdających



Unieważnienia

Unieważniono 17 egzaminów:
• z powodu naruszenia procedur przeprowadzania egzaminu – 4 egzaminy,
• z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań – 13 egzaminów.
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Przebieg egzaminu maturalnego

w województwie podkarpackim 

monitorowało 29 obserwatorów z:

• kuratoriów oświaty, 

• organów prowadzących, 

• szkół wyższych, ośrodków doskonalenia 

nauczycieli, 

• jednostek samorządów terytorialnych, 

• poradni pedagogiczno-psychologicznych, OKE.

Obserwatorzy



Wyniki matury
w 2017 roku 

10Rysunek ze zbiorów OKE w Krakowie
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Średnie wyniki egzaminów pisemnych w maju (%)
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Egzamin poprawkowy w sierpniu

W województwie podkarpackim do egzaminu poprawkowego 
przystąpiło 3 098 osób:

• świadectwo dojrzałości uzyskało 1239 osób, 
czyli 40% zdających, tegoroczni absolwenci stanowili  87%.

Odsetek sukcesów w sierpniu:

• 88% (język polski),

• 29% (matematyka) oraz

• 64% (język angielski), 65% (język niemiecki), (język rosyjski) 50%.



Zdawalność egzaminu maturalnego w różnych 
typach szkół

Cała sesja - maj, czerwiec i sierpień

zdawalność LO I TE
Podkarpackie  84%    (+6)
Polska               84,5% (+5,5)

Termin majowy 

zdawalność LO i TE
Podkarpackie  78%
Polska               79%
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53 91

Zdawalność matury w powiatach 
po wszystkich sesjach



• Wstępne sprawozdania po sesji 
majowej i wrześniowej.

• Zdawalność i wyniki egzaminacyjne 
w powiatach.

• Sprawozdania przedmiotowe
i ogólne, z podziałem 
na województwa, z sesji 
egzaminacyjnej 2017 r.

Wyniki z przedmiotów obowiązkowych 
i dodatkowych w szkołach.

Wyniki zbiorcze szkół w powiatach.

Link do systemu OBIEG z wynikami 
uczniów oraz arkuszami EXCEL, które 
umożliwiają wykorzystanie wyników 
egzaminacyjnych w ewaluacji pracy 
szkoły:

- analiza wyników poszczególnych zadań,

- sprawdzenie umiejętności według 
obszarów,

- zróżnicowanie poziomu rozwiązania 
zadań w klasach itp.

Informacje o wynikach egzaminu maturalnego
http://www.oke.krakow.pl

http://www.oke.krakow.pl/








Przyczyny niskich 
wyników matury
z języka polskiego

na poziomie 
rozszerzonym

• Temat 1.

Określ, jaki problem podejmuje
W. Kayser w podanym tekście.
Zajmij stanowisko wobec rozwiązania 
przyjętego przez autora, odwołując się 
do tego tekstu oraz innych tekstów 
kultury.

• Temat 2.

Dokonaj interpretacji porównawczej 
podanych tekstów.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska „Obraz cnoty”

Zbigniew Herbert „Pan Cogito o cnocie”



Wymagania egzaminacyjne

Egzamin na poziomie 
rozszerzonym służy sprawdzeniu 
umiejętności:

• twórczego wykorzystania 
wypowiedzi [cudzych] takich, 
jak np. recenzja, szkic, 
artykuł, esej (temat 1.)

• zaprezentowania 
zrozumianych przez 
zdającego sensów zawartych 
w dwóch tekstach tego 
samego rodzaju literackiego, 
ustaleniu podobieństw i/lub 
różnic między nimi
i przedstawieniu wniosków 
wynikających z zestawienia 
tych podobieństw/różnic 
(temat 2.)



• Podobieństwa między 
wypracowaniami na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym 
są pozorne.

• Umiejętności napisania 
rozprawki oraz interpretacji 
wiersza nie wystarczą
do zredagowania tekstu 
argumentacyjnego 
i interpretacji porównawczej.

Poziom podstawowy i rozszerzony



Egzamin trudny

Jest to egzamin adresowany 
do uczniów, którzy 
realizowali podstawę 
programową na poziomie 
rozszerzonym.

Maturzysta, którego 
umiejętności pozostają
na poziomie odtwarzania 
informacji, nie poradził sobie 
z egzaminem na poziomie 
rozszerzonym.



Motywacja

Błędna motywacja 
maturzysty:
• zdaję język polski na 
poziomie podstawowym, 
więc poradzę sobie na 
rozszerzonym
• każda interpretacja jest 
dopuszczalna

• dobrze napisałem maturę 
próbną, więc uzyskam 
dużo punktów na 
poziomie rozszerzonym

• z polskiego nic nie trzeba 
umieć.



Przyczyny niepowodzeń

Brak wprawy w pracy
z tekstem naukowym:
• nieumiejętność rozróżnienia 

tematu tekstu i jego 
głównego problemu

• wskazywanie problemu 
drugorzędnego zamiast 
głównego

• problemy z logicznym 
odtworzeniem stanowiska 
przyjętego przez autora –
streszczanie linearne tekstu

• nieumiejętność  wykorzystania 
innych tekstów kultury jako 
potwierdzenia własnego 
stanowiska – opowiadanie 
treści lektur zamiast 
świadomego wpisywania 
problemu w kontekst.



Wiedza

Brak wiedzy:

• niezrozumienie pojęć
i terminów, w tym roku 
pojęcia cnoty
i terminu groteski

• nieznajomość lektur –
popełnianie błędów 
rzeczowych

• przywoływanie 
nieodpowiednich przykładów

• nieznajomość twórczości Zbigniewa 
Herberta – moralisty, posądzanego
o negację dodatnich cech 
moralnych.



Interpretacja porównawcza

Niezrozumienie istoty 
interpretacji porównawczej:

• nieumiejętność 
sformułowania koncepcji 
porównywania utworów lub 
sformułowanie koncepcji 
sprzecznej z utworami

• dosłowne odczytywanie 
tekstów (w tym roku 
niezrozumienie ironii obecnej 
w utworach, metafor) 

• nieumiejętność określania funkcji 
środków stylistycznych – brak 
wniosków lub wyciągniecie 
błędnych wniosków

• uporządkowanie tekstów nie 
wynika z koncepcji interpretacji.



Kryteria oceniania interpretacji porównawczej

• Koncepcja sprzeczna 
z utworami (kategoria A):

• błędne odczytanie jednego wiersza 
powoduje, że interpretacja 
porównawcza jest w całości błędna

• jeżeli w kategorii A praca uzyska
0 punktów, egzaminator nie 
przyznaje punktów w pozostałych 
kategoriach.

• Uzasadnienie tezy interpretacyjnej 
(kategoria B):

• argumenty muszą wynikać 
z zestawienia utworów

• jeżeli w kategorii A praca uzyska
2 punkty, a w kategorii 
B – 0 punktów, egzaminator nie 
przyznaje punktów 
w pozostałych kategoriach.



Egzaminatorzy

• Każdy błąd egzaminatora jest 
analizowany w OKE.

• Egzaminatorzy 
i przewodniczący zespołów 
otrzymują informację zwrotną. 
Oczekujemy wyjaśnienia 
przyczyn błędnej decyzji.

• Błędy popełnione przez 
egzaminatora mają wpływ
na jego powołanie do zespołu
w kolejnych sesjach.

• Jeżeli podczas weryfikacji 
wyników oraz podczas wglądów 
zostanie stwierdzony błąd 
egzaminatora, wynik jest 
zmieniany.



Matematyka na egzaminie w 2017 roku



Matura w 2018 roku



Matura z przedmiotów obowiązkowych

32

W części ustnej 

(bez określania 

poziomu)

język polski

język obcy nowożytny

W części pisemnej

język polski
(poziom podstawowy)

język obcy nowożytny
(poziom podstawowy)

matematyka
(poziom podstawowy)

przedmiot dodatkowy
(poziom rozszerzony)



• Próg zdawalności od 2023 roku
• Art. 297 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo oświatowe

• Wyniki uzyskane w części pisemnej 
egzaminu z przedmiotu 
dodatkowego nie mają wpływu na 
zdanie egzaminu maturalnego.

Matura z przedmiotów dodatkowych

33



Deklaracje



Deklaracja do egzaminu

Ekrany i inne/Deklaracja.JPG
Ekrany i inne/Deklaracja.JPG


Ekrany i inne/Odpłatność.JPG
Ekrany i inne/Odpłatność.JPG


Opłaty za egzamin maturalny

• Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego
i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części 
ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

a) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego 
z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu 
dodatkowego

b) 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. 



• „Kolejny raz” oznacza „kolejny rok”. 
Przystąpienie do egzaminu
w terminie głównym / dodatkowym 
oraz poprawkowym
w tym samym roku jest traktowane 
jako przystąpienie do egzaminu 
maturalnego z danego przedmiotu 
na danym poziomie jeden raz. 

• Opłatę za egzamin maturalny
wnosi się w terminie od 1 stycznia 
2018 r. do 7 lutego 2018 r. na 
rachunek bankowy wskazany przez 
dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej.
Niewniesienie w tym terminie opłaty 
za egzamin maturalny skutkuje 
brakiem możliwości przystąpienia
do tego egzaminu. 



• Opłata nie podlega zwrotowi
w razie rezygnacji z przystąpienia
do egzaminu bądź nieprzystąpienia
do egzaminu. 

• Dowód wniesienia opłaty za egzamin 
maturalny oraz Informację o wniesieniu 
opłaty za egzamin maturalny z danego 
przedmiotu lub przedmiotów (załącznik 
26a) absolwent składa dyrektorowi 
okręgowej komisji egzaminacyjnej
w terminie od 1 stycznia 2018 r. do
7 lutego 2018 r.

• Kopię Informacji o wniesieniu opłaty
za egzamin maturalny z danego 
przedmiotu lub przedmiotów (załącznik 
26a) wraz z kopią dowodu wniesienia 
opłaty absolwent składa
w tym samym terminie dyrektorowi 
szkoły, w której składa deklarację. 

• Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny
za weryfikację wniesienia przez danego 
absolwenta opłaty za egzamin.

• OKE w Krakowie przygotuje aplikację
do sprawdzenia opłat. 



• Dyrektor szkoły, przyjmując deklarację 
przystąpienia do egzaminu do
31 grudnia 2017 r., jest zobowiązany 
poinformować absolwenta
o konieczności wniesienia opłaty.

• Do 7 lutego 2018 r. absolwent, który 
złożył deklarację do 31 grudnia 2017 r., 
ma obowiązek dostarczyć do dyrektora 
szkoły kserokopię wniesienia opłaty 
oraz Informację o wniesieniu opłaty za 
egzamin maturalny z danego 
przedmiotu lub przedmiotów. 

• Dyrektor okręgowej komisji 
egzaminacyjnej może zwolnić
z opłaty osobę o niskim dochodzie,
na jej wniosek. 

• Wniosek o zwolnienie z opłaty
za egzamin maturalny, o którym 
mowa w pkt 20.7., składa się
do dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej nie później niż
do 31 grudnia 2017 r. 



• Uczeń, który zamierza przystąpić 
do egzaminu maturalnego, składa 
wstępną pisemną deklarację 
dyrektorowi szkoły do
30 września 2017 r. 

• Termin złożenia deklaracji 
ostatecznej mija 7 lutego 2018 r.
Po tym terminie nie ma już 
możliwości dokonywania zmian 
w deklaracji (z wyjątkiem 
laureatów i finalistów olimpiad 
przedmiotowych).

• W przypadku niezłożenia deklaracji 

ostatecznej z dniem 8 lutego 2018 r. 

deklaracja wstępna staje się 

deklaracją ostateczną.

• Osoba składająca deklarację wstępną 

i/lub ostateczną otrzymuje 

od dyrektora szkoły jej kopię 

z potwierdzeniem przyjęcia! 

Terminy  składania deklaracji

41
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Matura w terminie dodatkowym

Ustna

język polski (wypowiedź 
– formuła od 2015)

4–9 
czerwca

języki obce nowożytne 
4–9 

czerwca

Pisemna

43

4–20 czerwca



Matura w terminie poprawkowym*

44

Część pisemna 21 sierpnia

Część ustna z języka polskiego
Część ustna z języka obcego 
nowożytnego

21–22 
sierpnia

*Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej



Egzamin ustny z języka polskiego



Przewodniczący zespołu 
egzaminacyjnego, nie później niż
do 4 marca 2018 r., opracowuje
i ogłasza szkolny harmonogram 
przeprowadzania części ustnej 
egzaminu maturalnego zgodnie
z instrukcją OKE i przekazuje go 
niezwłocznie dyrektorowi okręgowej 
komisji egzaminacyjnej. 

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

Harmonogram egzaminu  ustnego z języka polskiego 



• Każdego dnia egzamin może 
rozpocząć się nie wcześniej niż o 
godzinie 9:00 i nie później niż ok. 
godziny 18:00.

• Na każdy dzień przeznaczone są
32 zadania.

• Zadania, które każdy zespół 
przedmiotowy może wykorzystać do 
przeprowadzenia egzaminu danej 
grupy zdających, zależą od godziny 
rozpoczęcia egzaminu. 

Szczegółowy harmonogram zostanie 
przesłany do szkół na płycie CD 
z zadaniami egzaminacyjnymi. 

Harmonogram egzaminu



Dostarczenie materiałów egzaminacyjnych

• 4 maja 2018 r. wraz z przesyłką zawierającą materiały egzaminacyjne
do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego do każdej 
szkoły dostarczona zostanie płyta CD (dwa egzemplarze do każdej szkoły) 
zawierająca 12 folderów z zadaniami do części ustnej egzaminu 
maturalnego z języka polskiego.

• Każdy folder zawierać będzie zadania w wersji standardowej przeznaczone 
na kolejne dni egzaminu określone w harmonogramie
(9–22 maja, bez 13 i 20 maja).

• Dodatkowo – wyłącznie jako zabezpieczenie przed otrzymaniem przez 
szkołę obu wadliwych płyt – wszystkie materiały przeznaczone na część 
ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego będzie można pobrać od
7 maja 2018 r. 



Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego

Było

• Po zakończeniu części ustnej egzaminu 
maturalnego z danego przedmiotu
w danym dniu przewodniczący zespołu 
przedmiotowego informuje zdających
o liczbie przyznanych im punktów.

• Przed podaniem tej informacji należy 
upewnić się, czy wśród zdających nie ma 
osób, które nie wyrażają zgody
na publiczne odczytanie informacji
o przyznanej im liczbie punktów. 

Jest

• 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. 49



Dostosowania



Dostosowanie warunków egzaminu

51

• Szczegółowa informacja dotycząca sposobu dostosowania 
warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego 
jest w komunikacie dyrektora CKE na stronie 
www.cke.edu.pl. 

• Sposoby dostosowania wskazuje rada pedagogiczna
na podstawie komunikatu dyrektora CKE.

• Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia 
egzaminu do potrzeb absolwentów odpowiada dyrektor 
szkoły.



Dostosowania warunków - terminy
• do 30 września 2017 r. 

- zapoznanie zdających i ich rodziców z możliwymi 
sposobami dostosowania

• do 22 grudnia 2017 r.

- wpisanie do systemu OBIEG zamówienia na arkusze dla 
zdających z MPD (Mózgowe Porażenie Dziecięce) 
i pisemne zamówienie arkuszy w OKE dla zdających
z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

• do 10 lutego 2018 r. 

- pisemne uzgodnienia z OKE w sprawie szczególnych 
przypadków losowych i zdrowotnych

oraz

- przekazanie zdającym pisemnych informacji o sposobie 
organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 
(załącznik 4b)

• do 14 lutego 2018 r.

- zdający składa w szkole oświadczenie o korzystaniu lub 
niekorzystaniu z proponowanych przez radę pedagogiczną 
dostosowań (załącznik 4b, ten sam, który zdający otrzymał 
w szkole z informacją o proponowanych dostosowaniach).



Dostosowania warunków - terminy

Sposoby dostosowania warunków 
zaproponowane zdającym
przez radę pedagogiczną

(zgodne z komunikatem dyrektora CKE)

należy wpisać do 

Edycji danych o uczniach

systemu OBIEG



Dostosowania warunków

Obserwujemy znaczny wzrost 
zdających zadeklarowanych 

jako chorych przewlekle     
korzystających                             

z wydłużonego czasu pracy
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Zdający z chorobami przewlekłymi 
(wydłużenie czasu)



Dostosowania warunków

W Komunikacie CKE
o dostosowaniach  rozróżniono:

• chorych przewlekle

• chorych czasowo

 O tym, czy choroba jest przewlekła, decyduje 
lekarz.

 Choroba przewlekła oznacza, że pacjent 
pozostaje w stałym leczeniu.

 Problemy zdrowotne zdającego są zazwyczaj 
znane nauczycielom prowadzącym
po 3 latach nauki.

 Rada pedagogiczna w zależności od 
zdrowotnych potrzeb zdającego może 
określić, czy zapewnia zdającemu możliwość 
korzystania z przerw (np. zdający potrzebuje 
często opuszczać salę) lub wydłużenie czasu 
pracy (np. zdający jest po operacji, co 
związane jest z jego złym samopoczuciem).

Choroby przewlekłe, inaczej chroniczne 

(łac. chronicus, czyli ciągłe lub stałe)



Dysleksja

• Na maturze nie przewiduje się różnicowania arkuszy ani
wydłużenia czasu ich rozwiązywania.

• Możliwe jest jedynie zastosowanie odrębnych kryteriów
oceniania prac pisemnych z:

• języka polskiego,

• języka obcego nowożytnego,

• języka mniejszości narodowej,

• matematyki (dyskalkulia).



Dostosowania warunków

Dostosowanie warunków 
egzaminacyjnych to delikatna
i trudna kwestia,  wymagająca 
dokładnego zapoznania się z 
sytuacją zdającego i rozpoznania 
jego potrzeb.

DOSTOSOWANIE ≠ PRZYWILEJ



Wglądy do prac, weryfikacja sumy punktów, arbitraż
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Wgląd

• Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej
w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Weryfikacja

• Absolwent może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. 

• Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. 

Odwołanie

• Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części 
pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego za 
pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania informacji o weryfikacji sumy punktów.



Weryfikacja sumy punktów

Było

• 15.5.12. Absolwent może zwrócić 
się z wnioskiem  weryfikację sumy 
punktów (załącznik 25b). Wniosek 
wraz z uzasadnieniem składa się
do dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej w terminie 2 dni 
roboczych od dnia dokonania 
wglądu. 

Jest

• 15.5.12. Absolwent może zwrócić się
z wnioskiem o weryfikację sumy 
punktów (załącznik 25b). Wniosek 
wraz z uzasadnieniem składa się do 
dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej w terminie 2 dni 
roboczych od dnia dokonania wglądu.

• W uzasadnieniu absolwent wykazuje, 
że jego rozwiązanie zadania 
egzaminacyjnego lub zadań 
egzaminacyjnych, co do których nie 
zgadza się z przyznaną liczbą punktów, 
jest merytorycznie poprawne oraz 
spełnia warunki określone w 
poleceniu do tego zadania lub tych 
zadań oraz instrukcji dla zdającego 
zawartej w arkuszu egzaminacyjnym. 



Przepisy w sprawie egzaminu maturalnego
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Komunikaty dyrektora CKE
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Terminy dla uczniów.pdf
Terminy dla uczniów.pdf




Aktualizacja danych o szkole







Dziękujemy za uwagę

Piotr Ludwikowski
kierownik Pracowni Matur

Lech Gawryłow
dyrektor OKE w Krakowie


