
EGZAMIN MATURALNY 

czerwiec 2020 r. 

 

INFORMACJE DLA ABSOLWENTA ZSE  
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 



PRZED EGZAMINEM 
• Nie przynoś na egzamin zbędnych rzeczy, przedmiotów 

(torebkę, plecak, kurtkę, telefon itp. zostaw w samochodzie 
jeśli przyjedziesz nim na egzamin). Jeśli nie możesz pozostawić 
ich poza szkołą możesz je pozostawić w wyznaczonej sali wg 
przydziału (zdający w salach – sala na depozyt): 
 29 i 31 – w sali 30 

 33 i 35 – w sali 34 

 16 i 18 -  w sali 17 

 25 – w sali 24 

 68 i 75 – w szatni w-f 

 

• KONIECZNIE zapoznaj się z informacjami dotyczącymi 
zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego 

https://drive.google.com/file/d/1il7-
9bJvMHqZ3ZpsAWFRAR8jTKkhdVZG/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1il7-9bJvMHqZ3ZpsAWFRAR8jTKkhdVZG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1il7-9bJvMHqZ3ZpsAWFRAR8jTKkhdVZG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1il7-9bJvMHqZ3ZpsAWFRAR8jTKkhdVZG/view?usp=sharing


W celu uniknięcia tłoczenia się i tworzenia się grup przed szkołą  
i salą egzaminacyjną w dniach 8 -  10 czerwca zdający będą 
wchodzili do szkoły na egzaminy trzema różnymi wejściami  
w zależności od tego, w której sali piszą egzamin. 

- wejście nr 1 prowadzi do sal: 18, 25, 33, 35 

- wejście nr 2 prowadzi do sal: 29, 31, 16 

- wejście nr 3 prowadzi do sal: 68, 75 
 

 

Listy zdających na dany egzamin maturalny  
umieszczone będą na stronie internetowej 
szkoły w zakładce uczeń – egzaminy -  
– egzamin maturalny. 

 

 

SALA GIMNASTYCZNA 
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WEJŚCIE ZDAJACYCH DO SZKOŁY 
I SAL EGZAMINACYJNYCH 



Egzamin maturalny jest przeprowadzany:  

na podstawie wymagań określonych  
w podstawie programowej kształcenia ogólnego 
oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent 
spełnia te wymagania; 

w roku 2020, w okresie od czerwca do września  

w terminie :  

 głównym: 8 – 29 czerwca2020r.,  

 dodatkowym: 8 – 14 lipca2020 r., 

 poprawkowym: 8 września 2020r. 

 

 



ABSOLWENCIE   PAMIETAJ: 

 o obowiązku punktualnego zgłoszenia się na każdy 
egzamin, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na 
egzamin należy zgłosić się z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość (dokument z aktualnym 
zdjęciem).  

Wejście zdających do szkoły rozpoczyna się o godz. 
8.15 /13.15 – sprawdź, którym wejściem wchodzisz. 

Po wejściu do szkoły kieruj się do właściwej sali 
egzaminacyjnej.  

 o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń 
telekomunikacyjnych oraz korzystania z nich w tej sali.  



ABSOLWENCIE   PAMIETAJ: 

 o korzystaniu tylko z materiałów i przyborów 
pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora 
CKE o przyborach.  

https://drive.google.com/file/d/1CrpM8O4yLZRG9k4-
xWk6MkjlwkLPLZKT/view?usp=sharing 

 
Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów  
i przyborów. Podczas egzaminu zdający korzysta wyłącznie  
z własnych przyborów. Nie wolno pożyczać przyborów od 
innych zdających. 

 
 możesz 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. 

https://drive.google.com/file/d/1CrpM8O4yLZRG9k4-xWk6MkjlwkLPLZKT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CrpM8O4yLZRG9k4-xWk6MkjlwkLPLZKT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CrpM8O4yLZRG9k4-xWk6MkjlwkLPLZKT/view?usp=sharing


ABSOLWENCIE PAMIETAJ: 

 zakoduj swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją 
przekazaną przez przewodniczącego zespołu 
nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez 
siebie danych oraz danych na naklejkach 
przygotowanych przez OKE, zapoznaj się z instrukcją na 
stronie tytułowej arkusza oraz sprawdź kompletność 
arkusza.  

 

 o obowiązku samodzielnej pracy oraz niezakłócaniu 
pracy innym zdającym.  

 

 

 



ABSOLWENCIE PAMIETAJ: 

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

 nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z danego 
przedmiotu lub przedmiotów nie stanowi przeszkody 
w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych 
przedmiotów.  

 



Egzamin maturalny w 2020 r. składa się wyłącznie z części 
pisemnej, z zastrzeżeniem:  
 
W 2020 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka 
polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, 
języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może 
przystąpić absolwent, który:  
a) w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną 

zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu 
maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości 
narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub 
języka obcego nowożytnego, lub  

b) zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu 
maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu 
zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.  



W 2020 r. przystępujący do egzaminu 
zdaje obowiązkowo: 

w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym  
z następujących przedmiotów: 

język polski, 

matematyka,  

język obcy nowożytny 

oraz jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na 

poziomie rozszerzonym.  

W 2020 r. nie przeprowadza się części ustnej egzaminu  



HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 

8 czerwca 2020r.  
900 - język polski – pp; (170 min.)                      
1400 - język polski – pr; (180 min.) 

9 czerwca 2020r.  
900 - matematyka – pp; (170 min.)   

10 czerwca 2020r.  
900 - język angielski – pp; (120 min.)                       
1400 - język angielski – pr; (150 min.) 

 

Komunikat dyrektora CKE z 24 kwietnia2020r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego  
w 2020 roku (aktualizacja z 20 maja 2020 r.) 
https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-Content/uploads/eo/2020/20200520_E8_EG_EM_Harmonogram_AKTUALIZACJA.pdf 

 

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-Content/uploads/eo/2020/20200520_E8_EG_EM_Harmonogram_AKTUALIZACJA.pdf
https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-Content/uploads/eo/2020/20200520_E8_EG_EM_Harmonogram_AKTUALIZACJA.pdf
https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-Content/uploads/eo/2020/20200520_E8_EG_EM_Harmonogram_AKTUALIZACJA.pdf


TERMIN DODATKOWY EGZAMINU 

W szczególnych przypadkach losowych lub 
zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie 
do egzaminu w terminie głównym, dyrektor OKE 
może wyrazić zgodę na przystąpienie do 
egzaminu w terminie dodatkowym.  

 

Wniosek z załączonymi do niego dokumentami, 
absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora 
szkoły, nie później niż w dniu, w którym odbywa 
się egzamin z danego przedmiotu. 

 



Dyrektor szkoły przekazuje wniosek 
dyrektorowi OKE nie później niż następnego 
dnia po otrzymaniu wniosku.  

Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie  
2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie 
dyrektora OKE jest ostateczne. 

 

Terminy egzaminu: 

część pisemna: 8 - 14 lipca 2020 r.  

część ustna: w 2020 r. nie przeprowadza się 
egzaminu ustnego. 

 



TERMIN POPRAWKOWY 

 Do egzaminu w terminie poprawkowym może 
przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu 
z jednego przedmiotu obowiązkowego  
w części pisemnej, pod warunkiem że:  

 przystąpił do wszystkich egzaminów  
z przedmiotów obowiązkowych w części 
pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu 
unieważniony,  

 przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego 
przedmiotu dodatkowego na poziomie 
rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie 
został mu unieważniony.  

 



Absolwent ma obowiązek złożyć pisemne 
oświadczenie o zamiarze przystąpienia do 
egzaminu w terminie poprawkowym do  
14 sierpnia 2020 r. 

Terminy egzaminu: 

część pisemna egzaminu maturalnego 
odbędzie się 8 września 2020 r.  

część ustna w 2020 r. nie przeprowadza się 
egzaminu ustnego. 

 



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU 

Dyrektor szkoły przerywa i unieważnia uczniowi egzamin  
w przypadku:  

 stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań;  

 zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu 
egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym 
zdającym; 

wniesienia lub korzystania przez absolwenta  
w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego 
albo materiałów lub przyborów pomocniczych 
niewymienionych w komunikacie o przyborach. 

 



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU  
przez dyrektora OKE / CKE 

Ma miejsce w przypadku: 

stwierdzenia podczas sprawdzania pracy 
egzaminacyjnej przez egzaminatora 
niesamodzielnego rozwiązania zadań przez 
zdającego lub występowania w pracy zdającego 
jednakowych sformułowań wskazujących na 
udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub 
korzystanie z rozwiązań innego zdającego; 



Absolwent, któremu został unieważniony egzamin  
z powodu stwierdzenia niesamodzielnej pracy ma 
prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na 
podstawie której dyrektor OKE zamierza unieważnić 
egzamin maturalny.  

 

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu 
obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu z tego 
przedmiotu w danym roku.  

 

  

 



Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej  
i ocenionej pracy egzaminacyjnej w ciągu  
6 miesięcy od dnia wydania przez OKE świadectw 
dojrzałości.  

Absolwent może zwrócić się z wnioskiem  
o weryfikację sumy punktów.  

Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku 
weryfikacji sumy punktów do Kolegium Arbitrażu, 
dyrektor OKE może w wyniku wniesionego odwołania 
dokonać ponownej weryfikacji sumy punktów.  

Wszelkie wnioski składa się do dyrektora OKE  
w Jaworznie.  

  
  



WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 

Wyniki wyrażane są: 

• w części pisemnej – w procentach i na skali 
centylowej, 

• w części ustnej – są zastępowane adnotacją 
„W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.” 

 

Wyniki egzaminu maturalnego w procentach ustala 
dyrektor OKE. Wyniki części pisemnej egzaminu 
maturalnego z poszczególnych przedmiotów na skali 
centylowej opracowuje CKE na podstawie wyników 
ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji 
egzaminacyjnych. 



 
WARUNKI ZDANIA EGZAMINU 

MATURALNEGO  

 
Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego  
z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej 
otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do 
uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej 
egzaminu maturalnego z co najmniej jednego 
przedmiotu dodatkowego i żaden z egzaminów nie 
został mu unieważniony.  

 



OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

Dla przystępujących do egzaminu w terminie 
głównym i dodatkowym: 11 sierpnia 2020 r. 

 

Dla przystępujących do egzaminu w terminie 
poprawkowym: 30 września 2020 r. 

 



SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA ZWIĄZANE Z UPRAWNIENIAMI 
ABSOLWENTÓW Z ROKU 2020 W KOLEJNYCH LATACH 

PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO  

1. Absolwenci, 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. 

  

2. Absolwenci, 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. 

 



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.  

 

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.  



OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY 
Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego  
i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części 
ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:  
a) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do 

egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu 
obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,   

b) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego 
samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub  
w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do 
egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
 

 
 

„Kolejny raz” oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / 
dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do 
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.  
Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu 
dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 
50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.  
W razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu opłata 
nie podlega zwrotowi .  



W 2020 r. absolwentom, którzy wnieśli opłatę za egzamin 
maturalny z danego przedmiotu lub danych przedmiotów  
w części ustnej, którzy nie przystąpili do egzaminu maturalnego, 
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwraca tę opłatę:  

a) na imienny rachunek bankowy, z którego opłata została 
wniesiona, albo  

b) na imienny rachunek bankowy wskazany we wniosku 
złożonym do dyrektora OKE w terminie do 30 września 2020 
r. (załącznik 31_1905) – w przypadku gdy opłata została 
wniesiona w inny sposób niż za pośrednictwem imiennego 
rachunku bankowego.   

 

W przypadku absolwentów, którzy w roku 2020 złożyli informację potwierdzającą 
zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego, o której mowa  
w pkt 3.5a.2. Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu 
maturalnego w r.szk. 2019/2020 – niezależnie od tego, czy do tego egzaminu istotnie 
przystąpili, czy też nie – w kolejnych latach szkolnych nie wlicza się tego przystąpienia 
lub złożenia informacji do ustalenia obowiązku wniesienia opłaty za egzamin 
maturalny z danego przedmiotu w części ustnej. 



Szczegółowe informacje dotyczące sposobu 

organizacji i przeprowadzania egzaminu 

maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 

znajdują się na stronie internetowej  

www.oke.jaworzno.pl 

 

http://www.oke.jaworzno.pl/

