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 Uprawnieni  
do dostosowania 

Zdający, którzy mają trudności adaptacyjne związane 
z wcześniejszym kształceniem za granicą 

Podstawa  
uprawnienia 

Pozytywna opinia rady pedagogicznej 

Oznaczenie arkusza E*-100 

Możliwe sposoby dostosowania: Część ustna 

(dyrektor szkoły zaznacza w                sposoby dostosowania wskazane przez radę pedagogiczną 
oraz zaakceptowane przez pełnoletniego zdającego ALBO rodziców [prawnych opiekunów] 
niepełnoletniego zdającego) 

1. A. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego, języka 
mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego nie 
więcej niż o 15 minut i przeznaczenie go na przygotowanie do wypowiedzi i/lub 
egzamin (wypowiedź monologową oraz rozmowę z zespołem przedmiotowym). 

 

B. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka obcego nowożytnego – nie 
więcej niż o 15 minut. 

2. Zastosowanie przekazanych przez OKE szczegółowych zasad oceniania wypowiedzi 
z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub 
języka regionalnego, jeżeli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, w porozumieniu 
z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

Możliwe sposoby dostosowania: Część pisemna 

(dyrektor szkoły zaznacza w                sposoby dostosowania wskazane przez radę pedagogiczną 
oraz zaakceptowane przez pełnoletniego zdającego ALBO rodziców [prawnych opiekunów] 
niepełnoletniego zdającego) 

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu w przypadku każdego arkusza 
egzaminacyjnego nie więcej niż o 30 minut; dodatkowy czas może być przeznaczony 
na wykonanie zadań lub przerwy, w zależności od potrzeb. 

2. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka 
polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka 
regionalnego, jak dla zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, jeżeli 
zachodzi taka uzasadniona potrzeba, w porozumieniu z dyrektorem właściwej 
okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

3. Możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego w wersji papierowej lub 
elektronicznej (język polski – język rodzimy zdającego i język rodzimy zdającego – 
język polski, z zastrzeżeniem że w przypadku egzaminu z języka obcego 
nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka 
regionalnego nie może być to słownik języka, z którego maturzysta zdaje egzamin). 
Słownik zapewnia szkoła lub zdający. 
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