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3.9. DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO DO 

POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH 
  

 1. Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego 
do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających są wymienione 
w komunikacie o dostosowaniach (pkt 1.1.5.). 

 2. Dostosowanie formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu 
odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności 
absolwenta, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawność. Nie przygotowuje się odrębnych arkuszy 
egzaminacyjnych dla absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.  

 3. Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla zdających: 
a. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  
b. słabosłyszących  
c. niesłyszących  
d. słabowidzących  
e. niewidomych  
f. z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym  
g. z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

 
 
 

                                                           
5 Obowiązek ten nie dotyczy osób, o których mowa w pkt 2.6. 

Symbol arkusza* 
Arkusz egzaminacyjny 

Odbiorca 
czcionka treść 

E…-100-… Arial 11 pkt standardowa 
zdający bez dysfunkcji 

zdający z dysleksją rozwojową 

E…-200-… Arial 11 pkt dostosowana 
zdający z autyzmem, w tym 

z zespołem Aspergera 

E…-300-… Arial 11 pkt dostosowana zdający słabosłyszący 

E…-400-… Arial 16 pkt dostosowana zdający słabowidzący 

E…-600-… 
druk w piśmie 
Braille’a wraz 

z czarnodrukiem** 
dostosowana zdający niewidomy 

E…-660-… 

czarnodruk, Arial 11 
(dla zdającego, 
który nie czyta 

w piśmie Braille’a) 

dostosowana zdający niewidomy 

E…-700-… Arial 11 pkt dostosowana zdający niesłyszący 

E…-Q00-… Arial 14 pkt dostosowana 

zdający z niepełnosprawnością 
ruchową spowodowaną 
mózgowym porażeniem 

dziecięcym 
Przykład symbolu 

arkusza dla zdającego 
z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi: 

E…-240-… 
E…-724-… 

Arial 14 pkt albo 
Arial 16 pkt 

(w zależności od 
dostosowania) 

dostosowana 

zdający z zespołem Aspergera 
i słabowidzący (240) 

 
zdający niesłyszący, z zespołem 
Aspergera, słabowidzący (724) 

  

Wyjaśnienie oznaczeń: 
* Symbol arkusza: kropki są zastępowane odpowiednimi oznaczeniami, zależnymi m.in. od przedmiotu, 
poziomu egzaminu, liczby arkuszy. 
** Dla nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu i/lub pisaniu. 
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 4. Arkusze wymienione w pkt 3.9.3g są zamawiane w uzgodnieniu pomiędzy dyrektorem 
szkoły a dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej. Uzgodnienia dotyczące
dokładnego zakresu tych dostosowań odbywają się za pośrednictwem             ,
w terminach określonych w pkt 3.6.2. i 3.6.3.

 5. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między innymi
na:
a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym zdającego
b. zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych

oraz możliwości psychofizycznych
c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu 

maturalnego
e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania 

egzaminu maturalnego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, 
uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego

f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela 
wspomagającego zdającego w czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio
z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub 
zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania 
właściwego kontaktu ze zdającym i/lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego 
i środków dydaktycznych.

 6. Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków 
przeprowadzania egzaminu maturalnego, to:
a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na

niepełnosprawność

b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

c. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
d. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
e. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

o specyficznych trudnościach w uczeniu się
f. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku:

 uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na 
trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, 
zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną

 cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia 
zrozumienie czytanego tekstu.

    7. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.9.6a, 3.9.6b oraz 3.9.6c, są przechowywane 
w szkole.

 8. Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w pkt 3.9.6d, przedkłada się wraz 
z deklaracją (por. pkt 3.3.3.) – odpowiednio – dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi 
okręgowej komisji egzaminacyjnej. 37 ust. 1,2]

 9. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w pkt 3.9.6e, przedkłada się
wraz z deklaracją (por. pkt 3.3.3.) – odpowiednio – dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi 
okręgowej komisji egzaminacyjnej.
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 10. Opinia, o której mowa w pkt 3.9.9., może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po 
ukończeniu klasy III szkoły podstawowej (§ 4 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt
1.1.10.).

 11. W przypadku absolwenta szkoły w zakładzie karnym lub areszcie śledczym opinię
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może wydać psycholog zatrudniony 
odpowiednio w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.

 12. W przypadkach losowych dokumenty, o których mowa w pkt 3.9.7., 3.9.8. oraz 3.9.9., 
mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

 13. Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w pkt 3.9.6f, jest wydawana na wniosek: 
a. nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy

psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po 
uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia, lub

b. rodziców albo pełnoletniego ucznia.

 14. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania
uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania 
egzaminu maturalnego nie później niż do 28 września 2021 r.

 15. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form 
przeprowadzania egzaminu maturalnego, wymienionych w komunikacie
o dostosowaniach, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy 
przeprowadzania egzaminu maturalnego dla ucznia lub absolwenta, z wyjątkiem 
zdającego, o którym mowa w pkt 3.9.17.

 16. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady 
pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia lub absolwenta do egzaminu 
maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych, nieujętych w komunikacie o dostosowaniach (załącznik 4a). Stosowne 
uzgodnienia muszą nastąpić nie później niż do 10 lutego 2022 r.

 17. W przypadku absolwenta chorego, niesprawnego czasowo lub posiadającego opinię 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych
trudnościach w uczeniu się, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, sposób lub 
sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb
i możliwości absolwenta, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków

przeprowadzania egzaminu maturalnego, wymienionych w komunikacie
o dostosowaniach, wskazuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

 18. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie ucznia lub 
absolwenta o wskazanym odpowiednio przez radę pedagogiczną lub przewodniczącego
zespołu egzaminacyjnego sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy 
przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości 
psychofizycznych, nie później niż do 10 lutego 2022 r. (por. również pkt 3.6.3.)
(załącznik 4b), a w przypadku absolwenta z innej szkoły, skierowanego na egzamin przez 
dyrektora OKE – nie później niż do 10 marca 2022 r.

 19. Uczeń/absolwent składa oświadczenie (również w załączniku 4b) o korzystaniu albo 
niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od
dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 3.9.18., tj. nie później niż – odpowiednio – 
do 15 lutego 2022 r. albo do 15 marca 2022 r. (por. również pkt 3.6.3.).
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 20. Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby nie później niż do 15 lutego 2022 r. do okręgowej
komisji egzaminacyjnej przekazane zostały informacje o wszystkich rodzajach
dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego (za pośrednictwem
.           ), w tym w szczególności:
a. o konieczności przygotowania arkuszy wymienionych w pkt 3.9.3g – dane te powinny

być przekazane do 10 lutego 2022 r. (jedynie w wyjątkowych sytuacjach w terminie 
późniejszym)

b. o liczbie oraz rodzaju arkuszy przeznaczonych dla nauczycieli wspomagających
(z wyjątkiem arkuszy dla absolwentów niewidomych, ponieważ w ich przypadku dla
każdego zdającego wysyłany jest do szkoły pakiet zawierający – oprócz arkusza 
w piśmie Braille’a – również czarnodruk dla nauczyciela wspomagającego).

 21. W przypadku absolwenta posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
z uwagi na niepełnosprawności sprzężone istnieje możliwość skorzystania z dostosowań 
przewidzianych dla poszczególnych niepełnosprawności. Dostosowanie takie wymaga
pisemnego porozumienia dyrektora szkoły z dyrektorem właściwej okręgowej komisji 
egzaminacyjnej do 10 lutego 2022 r.

 22. Absolwent, który ze względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia trwale nie posługuje 
się mową, jest zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego.

 23. Absolwent niesłyszący jest zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego z języka 
obcego nowożytnego.

 24. Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu 
maturalnego wystąpiła po przekazaniu wykazu, o którym mowa w pkt 3.6.1., dyrektor
szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie ucznia 
albo absolwenta o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków
lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego. Dyrektor szkoły informuje 
niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o konieczności dostosowania 
formy przeprowadzania egzaminu maturalnego dla danego ucznia lub absolwenta
i przekazuje jego dane osobowe, o których mowa w pkt 3.6.1.

 25. Przystąpienie do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb 
i możliwości absolwenta zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

 
 


