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Objaśnienia: 

1. Należy wpisać nazwę języka, tj. odpowiednio: polskiego, białoruskiego, litewskiego, niemieckiego, ukraińskiego, łemkowskiego, kaszubskiego. 
2. Należy wpisać w odpowiedniej kolumnie: „T” – jeżeli przystąpił, „N” – jeżeli nie przystąpił, w zależności od tego, czy zdający przystępował do egzaminu w macierzystej szkole (kolumna 5a), czy był skierowany 

na egzamin w danej szkole przez OKE (kolumna 5b). 

3. Należy wpisać „X” w odpowiedniej kolumnie (6a albo 6b). 
4. Komórkę należy wypełnić wyłącznie w przypadku unieważnienia egzaminu. Należy określić przyczynę unieważnienia poprzez wpisanie w komórkę odpowiednio: „1” – unieważnienie w przypadku stwierdzenia 

niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego (art. 44zzv ust. 1); „2” – unieważnienie z powodu wniesienia lub korzystania przez zdającego z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedozwolonych 

przyborów pomocniczych (art. 44zzv ust. 2); „3” – unieważnienie z powodu zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu (art. 44zzv ust. 3). 
 

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty 

oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie 

internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

 

 


