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Harmonogram egzaminu maturalnego w 2019 roku 

Komunikat dyrektora 
CKE z 20 sierpnia 

2018 r.
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Czas Czas trwania egzaminu trwania egzaminu na poziomie  na poziomie  
rozszerzonym (rozszerzonym (arkusz standardowy)arkusz standardowy)

przedmiot stara formuła nowa formuła

biologia 150’ 180’
chemia 150’ 180’
fizyka i astronomia/fizyka 150’ 180’
geografia 150’ 180’

informatyka
część I - 90’ część I – 60’

część II - 150’ część II – 150’
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Przybory pomocnicze… Przybory pomocnicze… 

Komunikat                     
dyrektora CKE                           

z 20 sierpnia 2018 r.                      
w sprawie materiałów         

i przyborów pomocniczych
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Obowiązki zdającego Obowiązki zdającego 

 Zgłasza się z dokumentem tożsamości.

 Sprawdza rodzaj arkusza i poziom egzaminu.

 Zapoznaje się z informacją na pierwszej stronie arkusza.

 Sprawdza, czy arkusz jest kompletny.

 Sprawdza poprawność cyfrowego numeru PESEL 

na naklejce.

Podpis zdającego na liście obecności jest równoznaczny ze 
stwierdzeniem poprawności numeru PESEL 

na naklejce.
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Strona tytułowaStrona tytułowa

naklejka z kodem 
kreskowym zdającego

dostosowane kryteria 
sprawdzania

PESEL zdającego

trzycyfrowy kod
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Niesamodzielność rozwiązań Niesamodzielność rozwiązań 
arkuszy egzaminacyjnych arkuszy egzaminacyjnych 

W przypadku: 
stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 

egzaminacyjnych przez zdającego,
wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej 

z urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów 
pomocniczych niewymienionych w informacji dyrektora Komisji 
Centralnej,
zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej 

lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający 
pracę pozostałym zdającym.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin 
tego zdającego i unieważnia jego egzamin maturalny z danego 
przedmiotu odpowiednio w części ustnej lub części pisemnej. 
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Karta odpowiedziKarta odpowiedzi

naklejka z kodem 
kreskowym zdającego

PESEL zdającego

trzycyfrowy kod 
na odwrocie karty 

Zdający przenosi odpowiedzi 
do zadań zamkniętych na 

kartę odpowiedzi.
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Odbiór świadectw dojrzałości Odbiór świadectw dojrzałości 

 Dyrektorzy szkół z Trójmiasta i powiatu 
gdańskiego w siedzibie OKE 

3 lipca w godz. 9.00w godz. 9.00--13.0013.00

 Dyrektorzy pozostałych szkół w swoich siedzibach
3 lipca w godz. 10.00-14.00

Przesyłka ze świadectwami maturalnymi Przesyłka ze świadectwami maturalnymi 
wymienionymi z powodu danych błędnie wymienionymi z powodu danych błędnie 

wprowadzonych przez  szkołę będzie odsyłana na wprowadzonych przez  szkołę będzie odsyłana na 
koszt szkoły.koszt szkoły.
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ŚwiadectwaŚwiadectwa

Świadectwo 
dojrzałości 

lub zaświadczenie 
o uzyskanych 

wynikach 
zdający otrzymają 
4 lipca 2018 roku                    

w macierzystej szkole.

Zdający otrzymuje wraz   
ze świadectwem jego 

odpis.


