
EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W TRAKCIE EGZAMINU (ISTOTNE FRAGMENTY PROCEDURY) 

   W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać 

wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu 

przedmiotowego i obserwatorzy.   

 W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sali egzaminacyjnej może 

przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu.  

Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego ze 

sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.   

Egzamin przeprowadzany z wykorzystaniem zadań w formie wydruków przebiega w następujący 

sposób:   

Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, wchodzi do sali egzaminacyjnej w 

ustalonej kolejności.  

Zdający losuje jedno zadanie spośród zadań wyłożonych na stole. Informację o numerze 

wylosowanego zadania przekazuje członkom zespołu przedmiotowego.   

 Po zakończeniu przygotowania pierwszy zdający przechodzi do stolika, przy którym odbywa się 

egzamin. Do sali wchodzi drugi zdający, losuje jedno z trzech zadań wyłożonych na stole i przechodzi 

do stolika, przy którym będzie przygotowywał się do egzaminu.  

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.   

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 … nie może być 

przerywana przez zespół przedmiotowy (z wyjątkiem sytuacji, kiedy upłynął czas na nią 

przeznaczony). 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 ...  

W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.  

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.  

W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień 

dotyczących zadań egzaminacyjnych. 


