
*MATURA

czerwiec 2020
25 maja godz.10:00



• świadectwo ukończenia szkoły

• dyplom technika

• rozliczenie biblioteka

• kluczyk od szafki

Zaległe sprawy – odkładamy na później



• prześlemy przez wychowawców

• data / godzina / sala

Indywidualny harmonogram



• Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

• Zdający 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. 

• Rodzic nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, 

kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 



• Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, 

w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. 

• Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów 

piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą 

pożyczać przyborów od innych zdających. 



• Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść 

własną butelkę z wodą. 

• 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. 

• 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, jeżeli 

zapewniona jest odpowiednia przestrzeń. 



• Czekając na wejście do szkoły albo sali 

egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp 

(co najmniej 1,5 m) 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 lub po podejściu zdających do 

stanowiska egzaminacyjnego.

• 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 najmniej 

1,5-metrowego odstępu). 



• 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) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 

egzaminacyjnej. 



• Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa 

maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z 

przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej 

sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi 

zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. 

• zgłoszenie do 29 maja 





• Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny 

być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w 

przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek 

stanowią: 

1) egzamin z języków w trakcie gdy odtwarzane jest nagranie z 

płyty CD, 

2) sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby 

nie tworzyć przeciągów. 

• Sale egzaminacyjne należy wietrzyć mniej więcej co godzinę w 

trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz 

budynku nie panuje zbyt duży hałas). 



miejsce, w którym zdający będzie mógł 

zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, 

telefon itp. 

= 

szafka

Przynosimy KLUCZYK!!!
Dla osób, które już je oddały, kluczyki będą czekać przy wejściu do szkoły.



Wejście do szkoły

Szatnia

Sala egzaminacyjna



• minimalizujemy poruszanie się 

po szkole



• Należy unikać tworzenia się grup zdających 

przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną 

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego 

zakończeniu. 



• miejsce, wyposażone w płyn dezynfekujący, w 

którym osoby przystępujące do dwóch egzaminów 

jednego dnia będą mogły, przy zachowaniu 

odpowiednich odstępów, zjeść przyniesione przez 

siebie produkty w przerwie między egzaminami, albo 

poczekać do rozpoczęcia popołudniowej sesji 

egzaminacyjnej 

• info na stronie przed egzaminami



• Egzaminy pisemne rozpoczynają 

się o godzinie 

9:00 lub 14:00

• Na egzaminy zgłaszamy się o

8:00 lub 13:00



Część pisemna egzaminu maturalnego 

Czerwiec
godz. 9.00 godz. 14.00 

8
poniedziałek j. polski - podstawowy j. polski - rozszerzony

9
wtorek matematyka – podstawowy 

10
środa

j. angielski podstawowy j. angielski – rozsz / dwuj

11
czwartek - -

12
piątek - -

sobota, niedziela



Część pisemna egzaminu maturalnego 

Czerwiec
godz. 9.00 godz. 14.00 

15 poniedziałek
matematyka - rozszerzony filozofia

16 wtorek
biologia wiedza o społeczeństwie

17 środa
chemia informatyka

18 czwartek
język niemiecki – pp język niemiecki - pr

19 piątek
geografia historia sztuki

sobota, niedziela



Część pisemna egzaminu maturalnego 

Czerwiec
godz. 9.00 godz. 14.00 

22 poniedziałek

23 wtorek
język francuski pr / dj

24 środa
fizyka historia

25 czwartek

26 piątek
język rosyjski pp język rosyjski pr / dj

sobota, niedziela



Spóźnienia

* po godzinie 9:00 / 14:00 nikt 

nie może zostać wpuszczony 

do sali



*Na egzaminy zgłaszamy się z 

dokumentem stwierdzającym 

tożsamość z aktualnym zdjęciem



Do sali egzaminacyjnej wchodzimy 

tylko z

*dokumentem tożsamości 

*przyborami do pisania

*oraz dozwolonymi pomocami



* Zdający może wnieść do sali małą butelkę 

wody.

* Podczas pracy z arkuszem butelka stoi na 

podłodze przy nodze stolika.



*Telefony komórkowe

*do sali egzaminacyjnej 

nie wolno wnosić telefonów komórkowych ani 

innych urządzeń telekomunikacyjnych

*Przewodniczący ZN ma obowiązek unieważnić 

egzamin w przypadku złamania tego zapisu.



*Wejście do sali

*Losowanie stolika

*Koperta z naklejkami

*Podpis na liście



*losowanie numerów stolików przeprowadza 
przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego w 
obecności zdającego

*zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, 
podpisując się w wykazie, korzystając z własnego 
długopisu 



Naklejki – sprawdzamy PESEL !



*Kodowanie pracy

*Strona tytułowa + karta odpowiedzi

*Naklejamy 2 naklejki 

*Wpisujemy PESEL ręcznie

*Wpisujemy datę urodzenia (???)

*Komisja koduje dysleksję



*Uwaga!

*W czerwcu na stronie tytułowej 

arkuszy egzaminacyjnych wydrukowana 

będzie data przeprowadzania 

egzaminu, w jakiej egzamin maturalny 

z danego przedmiotu miał się planowo 

odbyć w maju 2020 r. 









*Przenoszenie odpowiedzi na kartę

Język obcy! 

Matematyka!

Fizyka!

Informatyka!



*Materiały pomocnicze i 

przybory

*TYLKO CZARNY kolor 
*Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / 

ścieralnych. 

*Szkoła zapewnia tablice i słowniki 

*Uczeń przynosi pozostałe dozwolone pomoce 

(linijka, lupa, itd.) oraz kalkulator prosty



*Materiały pomocnicze i 

przybory

*Język polski – słownik ortograficzny, słownik poprawnej 

polszczyzny

*Biologia – wybrane wzory, linijka, kalkulator

*Chemia – wybrane wzory, linijka, kalkulator

*Fizyka – wybrane wzory, linijka, kalkulator

*Geografia - linijka, lupa, kalkulator

*Historia / historia sztuki – lupa

*Matematyka – wybrane wzory, cyrkiel, linijka, kalkulator

*Informatyka / wiedza o społeczeństwie – kalkulator

• dezynfekcja rąk!



*KALKULATOR PROSTY

Nie może 

wydawać 

dźwięków!



*zakaz pożyczania materiałów 

od innych zdających



* Zasady zachowania w trakcie 

części pisemnej:

*Z zespołem komunikujemy się zawsze poprzez 
podniesienie ręki.

*Czekamy na podejście kogoś z komisji

*Nie wolno zakłócać pracy innym zdającym.



*Informatyka

*sprawdzenie komputera dzień przed 

egzaminem - 16 czerwca (wtorek) 

*harmonogram będzie na stronie – tu 

również obowiązują ograniczenia



* Egzaminy dwuczęściowe 

(informatyka):

*60 minut + 30 minut przerwa + 150 minut

*14:00 – 15:00  i 15:30 – 18:00

*Na część II również wchodzimy wcześniej

*II część musi się rozpocząć o ściśle określonej godzinie

*Koperta zawiera 4 naklejki (na oba arkusze)



*Wspólne egzaminy w jednej sali

*Różne czasy trwania

*Podział na sektory

*Zdający kończący pracę wcześniej nie mogą zakłócać pracy innym

*Po zakończeniu pracy zdający zgłasza to przez podniesienie ręki i 

czeka na podejście członka komisji 

*Absolwenci

*Dostosowania



a) obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej 

oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek 

zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy 

zdający opuszcza salę egzaminacyjną, lub podchodzi do stanowiska, na którym znajdują 

się np. słowniki 

b) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi 

c) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie 

higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia) 

d) zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po 

egzaminie

kluczowe zasady związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa 



kluczowe zasady związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć 

decyzję o zmianie porządku wpuszczania zdających do sal

egzaminacyjnych w celu uniknięcia tworzenia się grup 

zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed 

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu 



kluczowe zasady związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa 

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. 



kluczowe zasady związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa 

Jeden zdający powinien pozostać w sali do momentu 

zakończenia pakowania materiałów egzaminacyjnych 

(obserwuje proces pakowania materiałów w bezpiecznej 

odległości). 



*Informacje o wynikach

*termin wydania świadectw dojrzałości  do 11 sierpnia

*absolwenci zwykle mogli poznać wyniki w systemie (loginy)

*oryginał oraz odpis

*dane przekazywane uczelniom przez OKE



* § 11kb. 1. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, 

języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka 

regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, 

który: 

* 1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik 

części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości 

narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego 

nowożytnego, lub 

* 2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka 

obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy 

międzynarodowej. 

•Info do dnia 25 maja 2020 



* Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane w 

części pisemnej (z każdego przedmiotu oraz za każdy poziom 

egzaminu oddzielnie)

* zamiast wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów 

obowiązkowych wpisuje się adnotację: 

„W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.” 



* Na świadectwie dojrzałości wpisuje się „0%” 

w przypadku, gdy zdający nie przystąpił 

do zadeklarowanego egzaminu maturalnego z 

przedmiotu dodatkowego



* WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

*30% z każdego z 3 obowiązkowych pisemnych 

egzaminów

*zdający przystąpił do przynajmniej jednego

przedmiotu rozszerzonego a egzamin nie został 

unieważniony



* Zgłaszanie zastrzeżeń

2 dni 

robocze



* Unieważnienie egzaminu przez 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

Przewodniczący unieważnia egzamin w części ustnej lub 

pisemnej w sytuacji:

➢stwierdzenia niesamodzielności rozwiązywania zadań;

➢wniesienia i/lub korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych albo 

materiałów  lub pomocy nie wymienionych w komunikacie 

dyrektora CKE;

➢zakłócenia przez absolwenta przebiegu egzaminu.



*Unieważnienie egzaminu w przypadku:

*stwierdzenia, podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej, 

niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań zawartych 

w arkuszu egzaminacyjnym z danego przedmiotu w części pisemnej 

*stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej zdającego 

występowania w jego pracy egzaminacyjnej jednakowych 

sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu 

zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego 



*Unieważnienie w przypadku niesamodzielnej 

pracy



*Unieważnienie w przypadku niesamodzielnej 

pracy



*Wgląd do prac

*wniosek składamy do 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Plac Europejski 3   

(dawniej ul. Grzybowska 77) 

Warszawa



*Odwołania



*Odwołania



*Odwołania



*Termin dodatkowy

*Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub 
zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z 
harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego 
przedmiotu lub przedmiotów zdawać egzamin w dodatkowym 
terminie.

*Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają 
do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany 
wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin
z danego przedmiotu.

*Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od 
daty jego otrzymania. 



*Terminy dodatkowe

8 – 14 lipca



*Egzamin poprawkowy

*Absolwent przystąpił do wszystkich egzaminów 

obowiązkowych

*Przystąpił do co najmniej jednego przedmiotu 

dodatkowego na poziomie rozszerzonym

*Nie zdał jednego egzaminu obowiązkowego

*Żaden egzamin nie został unieważniony



*Egzamin poprawkowy

*W terminie 3 dni od ogłoszenia wyników pisemne 

oświadczenie o ponownym przystąpieniu do 

egzaminu (do 14 sierpnia)

*Terminy:   

pisemny 8 września (wtorek) godz. 14:00



*Egzamin poprawkowy

*Termin wydania świadectw 

do 30 września 2020 r.



*Kolejne sesje egzaminacyjne

*Wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu 

absolwent składa do dyrektora macierzystej szkoły w 

terminie do 30 września roku szkolnego, w którym 

zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

*Ostateczna – do 7 lutego



*Kolejne sesje egzaminacyjne

*Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z 

określonego przedmiotu, może ponownie przystąpić do 

tego egzaminu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych 

przez okres 5 lat od daty pierwszego egzaminu 

maturalnego. (potem trzeba zdawać całość od nowa)



* Podwyższanie wyniku egzaminu 

maturalnego lub zdawanie 

przedmiotów dodatkowych

*Zdający ma prawo przystąpić w kolejnych sesjach 

egzaminacyjnych ponownie do egzaminu maturalnego z 

jednego lub więcej przedmiotów w celu podwyższenia 

wyniku tego egzaminu w części pisemnej i części ustnej, 

a także może przystąpić do egzaminów z przedmiotów 

wybranych jako dodatkowe. 



*Poprawki egzaminu maturalnego

* Koszt egzaminu 50 zł  

* Opłata dotyczy absolwentów:

- którzy nie zgłosili się na egzamin

- którym unieważniono egzamin

- którzy przystępują po raz 3 i kolejny



*Egzamin zawodowy –

sesja czerwiec

*E.14 i E.19 – 25 czerwca

*Wyniki – 30 sierpnia



*Poprawki egzaminu z kwalifikacji

*Po upływie 5 lat zdaje się egzamin w pełnym zakresie

*Deklarację składa się 4 miesiące przed każdą sesją

*2 sesje w roku: styczeń / czerwiec

*Koszt egzaminu część pisemna i praktyczna - 182,44 zł

*część pisemna - 60,81 zł (1/3 opłaty)

*część praktyczna - 121,63 zł (2/3 opłaty)

* opłata dotyczy absolwentów:

- którzy nie zgłosili się na egzamin

- którym unieważniono egzamin

- którzy przystępują po raz 3 i kolejny



*Ze względu na możliwe zmiany na stronie 

szkoły będą przed egzaminem zamieszczone 

jeszcze aktualne komunikaty, np. co do sposobu 

wchodzenia do szkoły.



*W dniu egzaminu musisz mieć:

*Dokument tożsamości

*Zapas czarnych długopisów

*Właściwe pomoce (linijka, kalkulator, itp.)

*Maseczka

*Kluczyk do szafki

*Butelka wody

Wszystkie rzeczy, których nie można wnieść do 

sali egzaminacyjnej muszą pozostać w szafce!




