
Załącznik 9g Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej / mniejszości etnicznej / 
mniejszości regionalnej zdawanego jako przedmiot obowiązkowy albo dodatkowy 

 

………..…………………….. 
       – 

      
……………………………… …………… 2020 r. 

pieczęć szkoły  identyfikator szkoły  miejscowość data 
 

 

PROTOKÓŁ INDYWIDUALNY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA …………………...………1 

ZDAWANEGO JAKO PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY / DODATKOWY2 
 

 

               

imię i nazwisko zdającego  PESEL zdającego 
 wpisać: zgłosił(a) się / nie zgłosił(a) 

się na egzamin 
 

Temat prezentacji: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Godzina rozpoczęcia 

egzaminu 

Godzina zakończenia 

egzaminu 

 Zdający korzystał z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu. 
    

  Tak. Wskazać jakie, jeżeli „Tak”:  

     ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Przyznane punkty cząstkowe należy wpisać do tabeli: 

Prezentacja tematu  
Rozmowa Język 

Sposób realizacji tematu Kompozycja wypowiedzi 

0     1    2    3 0    1    2 0    2    4    6 0    4    6    9 

 

…………… pkt / 20 pkt 

Ogółem 

 

Pytania 

zadane 

w trakcie 

rozmowy 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Uwagi 

o przebiegu 

egzaminu 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Informacja  

o unieważnieniu 

wraz  

z przyczyną 3 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zespół 

przedmiotowy 

Przewodniczący Członek 

…………………………………… ………………………… …………………………………… ………………………… 
imię i nazwisko podpis imię i nazwisko podpis 

 

Osoby 

obecne 

podczas 

egzaminu 

Obserwator Nauczyciel-specjalista 

Instytucja delegująca / upoważniająca: ……………………………... Uprawnienia: ……………………...…………………… 4 

………………………………………...… ………………………… …………………………………… ………………………… 
imię i nazwisko podpis imię i nazwisko podpis 

 
1.  Wpisać nazwę języka: białoruskiego, litewskiego, niemieckiego, ukraińskiego, kaszubskiego, łemkowskiego. 

2. Niepotrzebne skreślić. 

3. Wpisać odpowiednio: art. 44zzv pkt 1 – w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego; art. 44zzv pkt 2 – w przypadku 

wniesienia lub korzystania przez zdającego z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedozwolonych przyborów pomocniczych; art. 44zzv pkt 3 – w przypadku 

zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu. 

4. Wpisać odpowiednio: surdopedagoga / tyflopedagoga / tłumacza języka migowego lub określić inne uprawnienia. 

 

 

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. 

 

 


