
Załącznik 9a_N Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego / języka mniejszości narodowej / 
języka mniejszości etnicznej / języka regionalnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy 

 

………..…………………….. 
       – 

      
……………………………… …………… 2016 r. 

pieczęć szkoły  identyfikator szkoły  miejscowość data 
 
 

PROTOKÓŁ INDYWIDUALNY CZ ĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z J ĘZYKA  …………………...………1 
ZDAWANEGO JAKO PRZEDMIOT OBOWI ĄZKOWY / DODATKOWY 2 

 
 

               

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

się na egzamin 
 

Egzamin przeprowadzono z wykorzystaniem: Zdający korzystał z dostosowania warunków lub formy egzaminu. 
       

 zadań w wersji papierowej  Tak Wskazać jakie, jeŜeli „Tak”:  
    ……………………………………………………………………………………… 
 komputera.   …………………………………………………………………………….. 

 
Numer zadania Godzina rozpoczęcia egzaminu Godzina zakończenia egzaminu 

 
 

  

 
Przyznane punkty cząstkowe naleŜy wpisać do tabeli: 
 

Meritum wypowiedzi 
monologowej 

Organizacja wypowiedzi 
monologowej 

Meritum wypowiedzi 
dialogowej 

Styl i język wypowiedzi monologowej  
i dialogowej 

…………………………..... …………………………..... …………………………..... …………………………..... 
Wpisać liczbę punktów (od 0 do 16) Wpisać liczbę punktów (0–2–4–6–8) Wpisać liczbę punktów (od 0 do 8) Wpisać liczbę punktów (od 0 do 8) 
 

…………… pkt / 40 pkt 
Ogółem 

 

Uwagi 
o przebiegu 
egzaminu 

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

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

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

 

Problem 
omawiany 
w trakcie 
rozmowy3 

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

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

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

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

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

 

Informacja  
o uniewaŜnieniu 

wraz  
z przyczyną 4 

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

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

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

 

Zespół 
przedmiotowy 

Przewodniczący Członek 

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

 

Osoby 
obecne 
podczas 

egzaminu 

Obserwator Nauczyciel-specjalista 

Instytucja delegująca / upowaŜniająca: ……………………………... Uprawnienia: ……………………...…………………… 5 

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

 
1. Wpisać nazwę języka: polskiego, białoruskiego, litewskiego, niemieckiego, ukraińskiego, kaszubskiego, łemkowskiego. 
2. Niepotrzebne skreślić. 
3. Proszę nie wpisywać tematu zadania egzaminacyjnego. 
4. 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. 

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


