
TERMINY, GODZINY I MIEJSCA WEJŚCIA NA SALE EGZAMINACYJNE
ZOSTANĄ PODANE PRZEZ WYCHOWAWCÓW!!!

ZOBOWIĄZUJE SIĘ WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH DO ZAPOZNANIA SIĘ 
Z MATERIAŁAMI ZAMIESZCZONYMI NA STRONIE SZKOŁY - WYTYCZNE

DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA W 2020 R.
EGZAMINÓW:

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający,  nauczyciel,  inny pracownik
szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie
może przyjść na egzamin, jeżeli  przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji
w warunkach  domowych  albo  sama  jest  objęta  kwarantanną  lub  izolacją  w  warunkach
domowych.

3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy,  w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek.

4. Zdający musi mieć dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla,
kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę
zdających  z  np.  jednego  słownika,  obok  niego  należy  ustawić  dozownik  z  płynem
dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności  korzystania  z  niego przed
skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego (słownika)

7. Szkoła zapewnia Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii,
chemii, Wybrane wzory z matematyki. 

8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej
niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty
w przerwie między egzaminami. 

10. Osoby,  które  przystępują  do  dwóch  egzaminów  jednego  dnia,  mogą  w  czasie  przerwy
opuścić  budynek  szkoły  albo  oczekiwać  na  terenie  szkoły  na  rozpoczęcie  kolejnego
egzaminu danego dnia.

11. Dla każdego zdającego będzie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy
osobiste zapakowane do przezroczystych foliowych worków 

12. Czekając  na wejście  do szkoły albo  sali  egzaminacyjnej,  zdający zachowują odpowiedni
odstęp  (co  najmniej1,5m)  oraz  mają  zakryte  usta  i  nos.  Na  teren  szkoły  mogą  wejść
wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem,
przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą
zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z



wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. 
13. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może

poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości
(konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).

14. Numer  stolika  losuje  przewodniczący  lub  członek  zespołu  nadzorującego  w  obecności
zdającego.

15. Zdający  są  zobowiązani  zakrywać  usta  i  nos  do  momentu  zajęcia  miejsca  w  sali
egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma
obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
2) wychodzi do toalety,
3) korzysta ze słownika (język polski),
4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

16. Zarówno  zdający,  jak  i  członkowie  zespołu  nadzorującego  mogą  –  jeżeli  uznają  to  za
właściwe – mieć  zakryte  usta  i  nos  w trakcie  egzaminu,  nawet  po zajęciu  miejsca  przy
stoliku.

17. Nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. Należy przestrzegać
higieny kaszlu i oddychania:  podczas kaszlu i  kichania należy zakryć usta i nos zgiętym
łokciem lub chusteczką.

18. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną
przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po egzaminie należy
dzielić  się  między  sobą  z  wykorzystaniem  mediów  społecznościowych,  komunikatorów,
telefonicznie. 

19. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając
z własnego długopisu. 

20. Zdający  może  opuścić  na  stałe  salę  egzaminacyjną  (jeżeli  zakończył  pracę  z  arkuszem)
najpóźniej  na  15  minut  przed  czasem  wyznaczonym  jako  czas  zakończenia  pracy
z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający
skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

21. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby,
przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego,  który zapewnia  odizolowanie  zdającego lub
innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym
miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób 

22. W  przypadku  wystąpienia  konieczności  odizolowania  zdającego,  członka  zespołu
nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej
objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu  lub wyznaczonym miejscu,  przewodniczący
zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla
wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego
oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne

23. W przypadku egzaminów, do którego przystępują niepełnoletni zdający, PZE niezwłocznie
powiadamia  rodziców/prawnych  opiekunów ucznia  o  zaistniałej  sytuacji  w  celu  pilnego
odebrania  go  ze  szkoły  oraz  informuje  właściwą  powiatową  stację  sanitarno-
epidemiologiczną,  a  w razie  pogarszania  się  stanu zdrowia zdającego – także pogotowie
ratunkowe. W przypadku zdających pełnoletnich przystępujących do EM, EPKwZ oraz EZ –
PZE  informuje  właściwą  powiatową  stację  sanitarno-epidemiologiczną,  a  w  razie
pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy



stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien
udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady
medycznej. 

PRZYBORY

Każdy  zdający  powinien  mieć  na  egzaminie  z  każdego  przedmiotu  długopis  (lub  pióro)
z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki
–  jeżeli  trzeba  je  wykonać  –zdający  wykonują  długopisem.  Nie  wykonuje  się  rysunków
ołówkiem.

Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

PRZEDMIOT PRZYBORY ZDAJĄCY SZKOŁA
BIOLOGIA KALKULATOR 

PROSTY 
LINIJKA 

Wybrane wzory i 
stałe 
fizykochemiczne na 
egzamin maturalny z
biologii, chemii i 
fizyki

X

X

X

CHEMIA KALKULATOR 
PROSTY 
LINIJKA 

Wybrane wzory i 
stałe 
fizykochemiczne na 
egzamin maturalny z
biologii, chemii i 
fizyki

X

X

X

MATEMATYKA KALKULATOR 
PROSTY 
LINIJKA 
CYRKIEL

Wybrane wzory 
matematyczne

X

X
X

X

HISTORIA LUPA X

JĘZYK POLSKI SŁOWINIK X
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SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA ZWIĄZANE Z UPRAWNIENIAMI ABSOLWENTÓW
ROKU 2020 W KOLEJNYCH LATACH PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

MATURALNEGO

1. Absolwenci z roku 2020, którzy w roku szkolnym 2019/2020 nie zdali egzaminu maturalnego,
w kolejnych latach przystępowania do egzaminu są zobowiązani przystąpić do egzaminu lub
egzaminów  z  przedmiotów  obowiązkowych  w  części  ustnej,  aby  otrzymać  świadectwo
dojrzałości. 

Absolwent,  który  w  2020  r.  nie  zdał  egzaminu  maturalnego,  jeżeli  w  latach  szkolnych
następujących po roku szkolnym 2019/2020 przystępuje ponownie do części pisemnej egzaminu
maturalnego  w  zakresie  przedmiotu  obowiązkowego  lub  przedmiotów  obowiązkowych,  z
których nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, przystępuje także do
egzaminu  maturalnego  z  przedmiotu  obowiązkowego  lub  przedmiotów  obowiązkowych  w
części ustnej, jeżeli: 
a. nie przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego
zgodnie z pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8. lub 
b. przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego, ale
otrzymał wynik niższy niż 30% punktów możliwych do uzyskania, lub 
c.  egzamin  maturalny  z  danego  przedmiotu  obowiązkowego  w  części  ustnej  został  mu
unieważniony. 



2.  Absolwenci z roku 2020, którzy zdali egzamin maturalny, ale egzaminu lub egzaminów w
części  ustnej  dla  nich  nie  przeprowadzano,  jeżeli  przystąpią  do  części  ustnej  egzaminu  w
kolejnych latach i nie otrzymają co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, zachowają
świadectwo. 

Absolwenci, którzy w 2020 r. otrzymali świadectwo dojrzałości, ale: 
a.  nie  przystąpili  do  części  ustnej  egzaminu  maturalnego  z  przedmiotu  lub  przedmiotów
obowiązkowych, ponieważ nie spełnili warunków, o których mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7.
albo 2.4.8. 
b.  przystąpili  do  części  ustnej  egzaminu  maturalnego  z  przedmiotu  lub  przedmiotów
obowiązkowych, ponieważ spełnili warunki, o których mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo
2.4.8., ale otrzymali z tego przedmiotu lub tych przedmiotów wynik niższy niż 30% punktów
możliwych do uzyskania (i na świadectwie dojrzałości posiadają zamiast wyniku tego egzaminu
lub tych egzaminów adnotację „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.”) 
c.  przystąpili  do  części  ustnej  egzaminu  maturalnego  z  przedmiotu  lub  przedmiotów
obowiązkowych, ponieważ spełnili warunki, o których mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo
2.4.8.,  ale  ich  egzamin  z  tego przedmiotu  lub  tych  przedmiotów został  unieważniony (i  na
świadectwie dojrzałości posiadają zamiast wyniku tego egzaminu lub tych egzaminów adnotację
„W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.”), którzy w latach szkolnych następujących po roku
szkolnym 2019/2020 przystąpią ponownie do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu
obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych, aby podwyższyć wynik z tego przedmiotu
lub tych przedmiotów, ale nie otrzymają z tego przedmiotu lub tych przedmiotów co najmniej
30% punktów możliwych do uzyskania, zachowują świadectwo dojrzałości. 

3.  Niezależnie od tego, czy dany absolwent z roku 2020 przystąpił do części ustnej egzaminu
maturalnego,  czy nie  przystąpił,  pięcioletni  okres  przystępowania do części  ustnej  egzaminu
w zakresie przedmiotów obowiązkowych na warunkach obowiązujących w roku, w którym ten
absolwent przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, liczy się od października
2020 r. 

W  przypadku  absolwentów,  którzy  w  2020  r.  przystąpili  do  egzaminu  maturalnego  po  raz
pierwszy,  ale  nie  zdali  tego  egzaminu,  pięcioletni  okres  przystępowania  do  egzaminu
maturalnego  z  danego  przedmiotu  lub  danych  przedmiotów  zgodnie  z  przepisami
obowiązującymi w roku, w którym przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w
zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w części ustnej, liczy się od października
2020 r. 

4.  Rok  2020  liczy  się  jako  kolejny  rok  w  pięcioletnim  okresie,  w  którym  absolwenci  z  lat
ubiegłych, którzy nie zdali egzaminu maturalnego, mogą przystąpić do egzaminu z przedmiotów
obowiązkowych na takich warunkach, na jakich przystępowali do egzaminu maturalnego po raz
pierwszy. 

W przypadku absolwentów, którzy w 2020 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego



z  danego  przedmiotu  lub  przedmiotów,  ale  nie  zdali  tego  egzaminu,  pięcioletni  okres
przystępowania  do  egzaminu  maturalnego  z  danego  przedmiotu  lub  przedmiotów  zgodnie
z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali do egzaminu maturalnego po raz
pierwszy,  w zakresie  egzaminu maturalnego przeprowadzanego w części ustnej, liczy się od
października  roku,  w  którym  dany  absolwent  przystąpił  do  egzaminu  maturalnego  po  raz
pierwszy. 

5.  Absolwenci,  którzy  w  2020  r.  zadeklarowali  przystąpienie  do  egzaminu  maturalnego
z  danego  języka  obcego  nowożytnego  jako  przedmiotu  dodatkowego  w  części  ustnej  bez
określania poziomu, ale nie przystąpili do tego egzaminu zgodnie z pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7.
albo 2.4.8., oraz nie zdali egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu
obowiązkowego w części pisemnej i nie otrzymali świadectwa dojrzałości, mogą – przystępując
ponownie  do egzaminu  maturalnego  w kolejnych latach  szkolnych  – wybrać  jako przedmiot
obowiązkowy  ten  język  obcy  nowożytny,  który  w  2020  r.  zadeklarowali  jako  przedmiot
dodatkowy w części ustnej bez określania poziomu 

SPOSOBY WYRAŻANIA WYNIKÓW 

1. Wyniki egzaminu maturalnego są przedstawiane: 
a. w części ustnej – w procentach, jeżeli w roku szkolnym 2019/2020: 
 zdający przystąpił  do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego

z przyczyn określonych w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. lub 2.4.8. i otrzymał co najmniej 30%
punktów możliwych do uzyskania 

 zdający  przystąpił  do  części  ustnej  egzaminu  maturalnego  z  przedmiotu  dodatkowego
z przyczyn określonych w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. oraz 2.4.8.a – niezależnie od uzyskanego
wyniku 
b. w części ustnej – są zastępowane adnotacją „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.”,
jeżeli w roku szkolnym 2019/2020: 
 zdający zadeklarował przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu

obowiązkowego,  następnie  przekazał  informację  o  woli  przystąpienia  do  tego  egzaminu
z przyczyn określonych w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. lub 2.4.8 i otrzymał z tego egzaminu
mniej niż 30% punktów możliwych do uzyskania lub jego egzamin został unieważniony 
 zdający zadeklarował przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu

obowiązkowego lub dodatkowego i nie przystąpił do tego egzaminu, ponieważ nie spełniał
warunków, o których mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. oraz 2.4.8. 
c. w części pisemnej – w procentach i na skali centylowej, z wyjątkiem pisemnego egzaminu
z dodatkowych zadań z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i historii nauczanych
w języku  obcym będącym drugim językiem nauczania,  przygotowanych  dla  absolwentów
szkół  lub  oddziałów  dwujęzycznych,  których  wyniki  przedstawiane  są  wyłącznie  w
procentach. 

2.  Wyniki  egzaminu  maturalnego  w  procentach  ustala  dyrektor  okręgowej  komisji
egzaminacyjnej na podstawie: 
a.  liczby  punktów  przyznanych  przez  zespół  przedmiotowy  –  w  części  ustnej  egzaminu
maturalnego 
b. liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne
oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania do sprawdzania
prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych – w części pisemnej egzaminu maturalnego. 



3. Wyniki  części  pisemnej  egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na skali
centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych
przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych. 

W TRAKCIE EGZAMINU
MATURALNEGO 

1.  Zdający  ma  obowiązek  zgłosić  się  na  każdy  egzamin  w  części  ustnej  (jeżeli  złożył
informację,  o  której  mowa  w  pkt  3.5a.2)  i  pisemnej  punktualnie,  zgodnie  z  ogłoszonym
harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość (z
aktualnym zdjęciem). 

2. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej – ani w części ustnej, ani w części pisemnej
– żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali. 

3.  Zdający  w  trakcie  części  pisemnej  egzaminu  może  korzystać  wyłącznie  z  materiałów
i  przyborów  pomocniczych,  wymienionych  w  komunikacie  dyrektora  CKE  o  przyborach.
Zdający  nie  może  wnosić  do  sali  innych  materiałów  i  przyborów.  Należy  przypomnieć
zdającym, że podczas egzaminu mogą korzystać wyłącznie z własnych przyborów. Nie wolno
im pożyczać przyborów od innych zdających. 

4. Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem
egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie
zalać materiałów egzaminacyjnych. 

5.  Zdający  ma  obowiązek  zakodować  swój  arkusz  egzaminacyjny  zgodnie  z  informacją
przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych
przez  siebie  danych  oraz  danych  na  naklejkach  przygotowanych  przez  OKE,  zapoznać  się
z instrukcją na stronie tytułowej arkusza oraz sprawdzić kompletność arkusza. 

6. Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym. 

7.  Zdający  może  zostać  poproszony  o  obecność  podczas  odbierania  materiałów
egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły lub o
pozostanie  w  sali  egzaminacyjnej  podczas  pakowania  materiałów  egzaminacyjnych  po
zakończeniu części pisemnej egzaminu. 

8. Egzamin zdającego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej może zostać
unieważniony, jeżeli zespół przedmiotowy lub zespół nadzorujący stwierdzi: 
a. niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego 
b.  wniesienie  przez  zdającego  do  sali  egzaminacyjnej  urządzenia  telekomunikacyjnego  lub
materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub
korzystanie  przez  zdającego  w sali  egzaminacyjnej  z  urządzenia  telekomunikacyjnego,  lub
niedozwolonych materiałów i przyborów 
c.  zakłócanie  przez  zdającego  prawidłowego  przebiegu  części  ustnej  lub  części  pisemnej
egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym. 

9. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu



z tego przedmiotu w danym roku. 

10. Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów
w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego
z pozostałych przedmiotów. 

 PO EGZAMINIE MATURALNYM 

1.  Zdający  ma  prawo zgłosić  uzasadnione  zastrzeżenia  związane  z  naruszeniem przepisów
dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego. Procedura jest opisana w sekcji 15.3. 

2.  Jeżeli  egzaminator  stwierdzi  podczas  sprawdzania  pracy  niesamodzielne  rozwiązywanie
zadań przez absolwenta, otrzyma on od dyrektora OKE – za pośrednictwem dyrektora szkoły –
informację    o zamiarze unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu. Procedura jest opisana
w sekcji 15.2. 

3. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przyczyn określonych w pkt 15.1.3.,
szkoła  jest  zobowiązana  udzielić  zdającemu  pełnego  wsparcia  na  kolejnych  etapach
przeprowadzanej procedury. 

4.  Wyniki  egzaminu  maturalnego  (indywidualne,  krajowe  oraz  wg  województw)  z  sesji
czerwcowej  (termin  główny)  i  lipcowej  (termin  dodatkowy)  zostaną  ogłoszone  11 sierpnia
2020 r., a w przypadku egzaminu poprawkowego – 30 września 2020 r. 

5.  Absolwent,  który  uzyskał  świadectwo  dojrzałości,  aneks  do  świadectwa  dojrzałości  lub
zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego – odbiera dokument w macierzystej szkole. 

6.  Absolwent,  który  nie  zdał  egzaminu  maturalnego,  otrzymuje  informację  o  wynikach
egzaminu opracowaną przez OKE w macierzystej szkole. 

7. Zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz złożenia
wniosku o weryfikację sumy przyznanych punktów. Procedura jest opisana w sekcji 15.5 

 


