
MATURA 2020
Prawa i obowiązki maturzystów 



Egzamin maturalny w 2020 roku z powodu pandemii koronawirusa
musi odbywać się w specjalnych warunkach higienicznych.
Oprócz procedur dotyczących przeprowadzania egzaminów należy
stosować się do wytycznych opracowanych przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Centralną Komisję Egzaminacyjną
i Główny Inspektorat Sanitarny.

www.oke.wroc.pl



PROCEDURY bezpieczeństwa egzaminu maturalnego 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. AK w Miliczu.



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

• 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.

• Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły, z
wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

• Zdający chorujący na alergię lub inne schorzenie, którego objawami mogą
być kaszel, katar, łzawienie, mają obowiązek poinformować o tym PZE
najpóźniej do 8.06.2020r.



Sposób postępowania z przyborami i materiałami pomocniczymi:
Przybory i materiały, które zapewnia szkoła, są dezynfekowane 

przedmiot przybory i materiały zapewnia

biologia, 

chemia, fizyka, 

linijka zdający

kalkulator prosty szkoła

Wzory

geografia linijka zdający

lupa

kalkulator prosty szkoła

historia, 

historia sztuki

lupa zdający

j. polski Słownik – ortograficzny, poprawnej 

polszczyzny

szkoła

matematyka Linijka zdający

Cyrkiel 

kalkulator prosty szkoła

Wzory 

WOS kalkulator prosty szkoła



• Zdający na egzaminie z języka polskiego korzysta ze słownika w
następujący sposób: zakłada maseczkę, podchodzi do miejsca, w
którym znajduje się słownik, przed skorzystaniem ze słownika
dezynfekuje ręce, czynność powtarza po skończeniu pracy ze
słownikiem

• Materiały, które zapewnia szkoła, oraz długopisy z czarnym wkładem
są dezynfekowane przed każdym egzaminem zgodnie z zaleceniami
producenta; bezpośrednio po zdezynfekowaniu układane są na
stolikach zdających.

• Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

• Kody kreskowe zdających są przechowywane w szkole –
przewodniczący je rozdaje w dniu egzaminu zdającym – kładąc na
stoliku.



• 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, przestrzegając
obowiązujących zasad.



• Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający 
zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte 
usta i nos.

• Wchodzenie do budynku szkoły odbywa się w następujący sposób:

➢wejście możliwe tylko od ul. 11 Listopada: wejście A1 oraz B

➢zdający wchodzą do szkoły w opisany poniżej sposób:  

data godzina wejście A1 wejście B

8 – 10.06. 7:30/ 13:00 III a III b

8:00/ 12:30 III c III d 

Pozostałe dni – godzinę wcześniej bez zmian



przy każdym wejściu: 

• zdający składa pisemną deklarację dotyczącą swojego zdrowia

(podpis – przy kodzie)

• zdający zostają poinstruowani na temat konieczności noszenia masek 
do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz 
przestrzegania odstępów



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

• Po wejściu do budynku szkoły zdający udają się do wyznaczonych
gabinetów, w których zostawiają swoje rzeczy (w tym telefony
komórkowe) a następnie kierują się do sal egzaminacyjnych;
pozostawione w gabinetach rzeczy znajdują się pod zamknięciem.

klas III a klas III b klas III c klas III d

N1 WOK N2 A1



• Przemieszczanie się zdających po szkole monitorują wyznaczeni 
członkowie ZN, którzy pełnią funkcję opiekunów przypisanych sobie 
grup uczniów. 

• Zdający oczekują na wejście do sal, zachowując stosowne odstępy 
(oznaczone).

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

• Zajmują miejsce wylosowane przez członka ZN, który informuje o 
numerze stolika zdającego a wylosowaną kartkę z numerem odkłada.



Opuszczenie sal po egzaminie z języka angielskiego odbywa się w 
następujący sposób:

• po upływie przeznaczonego czasu przewodniczący ZN wypuszczają 
zdających z sal po uzyskaniu zgody od przewodniczącego ZE wg 
kolejności zgodnej z numeracją sal.

• 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.

• Zdający opuszczają budynek szkoły wyjściem A1 i B w opisany w 
punkcie 2. sposób.



• 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 

• 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).



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:

• podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego 
pytanie

• wychodzi do toalety

• kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą –jeżeli uznają 
to za właściwe –mieć zakryte usta i nos przez cały czas trwania egzaminu.

Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między 
poszczególnymi częściami egzaminu. 



Komunikat Dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, 
z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego 
z poszczególnych przedmiotów w 2020 r.  

• Każdy zdający powinien mieć pióro/długopis z czarnym tuszem....

tablice matematyczne i przyrodnicze (biologia, fizyka, chemia) –
nowa formuła

Nowa formuła

Sprawdź, czy otrzymałeś właściwe wzory na egzaminie z matematyki, biologii, fizyki i 

chemii



Komunikat o  materiałach i przyborach pomocniczych

„do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) służy długopis 
lub pióro z czarnym tuszem”

NIE UŻYWAMY OŁÓWKÓW!!!!!

Wyjątek może stanowić wyłącznie cyrkiel 
zaopatrzony w rysik (egzamin z matematyki).



Nie wnoś do sali egzaminacyjnej telefonów komórkowych  
i innych urządzeń telekomunikacyjnych !

Pracuj samodzielnie!

Wniesienie do sali egzaminacyjnej telefonu lub innego urządzenia 
tel. powoduje unieważnienie egzaminu  



Czynności wstępne 
przed rozpoczęciem egzaminu 

Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej można zdjąć 
maseczkę. Należy ją ponownie założyć, jeśli podchodzi 
do Ciebie nauczyciel lub kończysz pracę 
z arkuszem i zamierzasz wyjść.

Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych każdy zdający ma 

obowiązek zapoznać się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza 
oraz sprawdzić: 

➢ numer PESEL na pasku kodowym,
➢ kompletność arkusza, 
➢ czy otrzymał właściwe wzory
➢ czy otrzymał właściwy arkusz

W przypadku braku paska kodowego należy wpisać
pesel odręcznie



Kodowanie arkusza egzaminacyjnego 

Nie przyklejamy paska z imieniem i nazwiskiem!



A 1 1 1111111119 6

Zaznacza nauczyciel!

Miejsce na przyklejenie kodu 
zdającego

Kodowanie pierwszej strony arkusza



Kodowanie karty odpowiedzi

1. str.



Kodowanie karty odpowiedzi – 2. str.



Tak zaznaczamy błędną 
odpowiedź

Tak zaznaczamy 
właściwą odpowiedź

Zaznaczanie odpowiedzi 
w zadaniach zamkniętych i poprawianie błędów

To jest właściwa odpowiedź !

Jeśli zmienisz zdanie i chcesz ponownie zaznaczyć

pierwszą odpowiedź, zapisz:

Osoby niedowidzące nie przenoszą odpowiedzi na kartę. Robi to za nich egzaminator sprawdzający pracę.



Rozpoczęcie egzaminu

Egzamin rozpoczyna się po zakończeniu 
czynności wstępnych

Godzinę rozpoczęcia i zakończenia zespół 
nadzorujący egzamin zapisze na tablicy



Rozpoczęcie egzaminu

Osoby, które spóźniły się, mogą wejść do sali 

egzaminacyjnej po uzyskaniu zgody 

przewodniczącego zespołu nadzorującego

tylko do momentu zakończenia czynności 

wstępnych. 

Jeśli większe spóźnienie zdającego wyniknęło z uzasadnionych powodów, które można udokumentować, 
zdający może starać się o możliwość przystąpienia do matury w terminie dodatkowym



Czas egzaminów

przedmiot poziom podstawa programowa

Język polski podstawowy

rozszerzony

170

180

Matematyka podstawowy

rozszerzony

170

180

Języki obce podstawowy 

rozszerzony

dwujęzyczny

120

150

180

Biologia, Chemia, 

Fizyka, Geografia rozszerzony

-

180

Informatyka

rozszerzony

-

60+150

POZOSTAŁE 

PRZEDMIOTY rozszerzony

-

180

W przypadku egzaminów dla osób korzystających z dostosowań czas egzaminu 
może zostać wydłużony



Przerwanie i unieważnienie egzaminu w sali
Ustawa o systemie oświaty – art. zzv oraz Informacja …

Powody:

1. Wniesienie do sali egzaminacyjnej niedozwolonych pomocy 
i urządzeń telekomunikacyjnych.

2. Niesamodzielna praca.

3. Zakłócenie przebiegu egzaminu, w tym niestosowanie się 
do zasad bezpieczeństwa.

Unieważnienie egzaminu może nastąpić również poza salą 
egzaminacyjną na wniosek egzaminatora, który odkryje, że 
zdający pracowali niesamodzielnie.



Przerwanie i unieważnienie egzaminu

Zdający, którym unieważniono pracę, mogą przystąpić do 

matury z tego przedmiotu dopiero w maju następnego roku.



Podczas trwania egzaminu zdający nie opuszczają sali.

Jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba, zdający może opuścić 
salę egzaminacyjną tyko za zgodą przewodniczącego 
zespołu nadzorującego. 

Jeśli zajdzie taka konieczność, nie wolno kontaktować się 
z innymi osobami, z wyjątkiem np. osób udzielających 
pomocy medycznej.

Zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. 

Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu 
nadzorującego na wyjście z sali, zdający pozostawia 
zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku.

Czas egzaminu nie ulega przedłużeniu.



Zakończenie egzaminu maturalnego

1. 10 minut przed zakończeniem egzaminu przewodniczący 
zespołu nadzorującego (ZN) informuje zdających 
o czasie pozostałym do zakończenia pracy, 
a w przypadku egzaminu z matematyki na poziomie 
podstawowym i na egzaminach z języków obcych 
na wszystkich poziomach przypomina o konieczności 
przeniesienia odpowiedzi na kartę.

2. Przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu.

2. Zdający zamykają arkusze i odkładają je na brzeg stolika.

3. Członkowie ZN odbierają arkusze i sprawdzają poprawność 
kodowania, jeśli nie zrobili tego przed rozpoczęciem 
egzaminu.



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 do tego celu 
przestrzeń.

W holu na II piętrze oraz na dziedzińcu na Skwerze Absolwenta 

znajduje się miejsce wyposażone w płyn dezynfekujący, w 

którym zdający będą mogli przy zachowaniu odpowiednich 

odstępów poczekać na kolejny egzamin.



Przerwanie egzaminu z przyczyn losowych

Jeżeli egzamin został przerwany z przyczyn losowych, 

zdający może ubiegać się o przyznanie prawa 

do przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym, po 

przedstawieniu przez zdającego lub jego rodziców 

udokumentowanego wniosku 

w tej sprawie. 



Termin dodatkowy

Zdający, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych 
nie mógł zgłosić się na egzamin w wyznaczonym terminie, może 
ubiegać się o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym 
w lipcu. 

W takim przypadku należy:

➢ złożyć wniosek do dyrektora szkoły, w której absolwent 
przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż 
w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny 
z danego przedmiotu. 

➢ wniosek powinien być uzasadniony i udokumentowany.
➢ do OKE wniosek przesyła dyrektor szkoły.
➢ dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni 

od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora 
OKE jest ostateczne.

➢ wnioski przesłane przez zdających bezpośrednio do OKE nie są 
rozpatrywane.



Warunki uzyskania świadectwa

Warunkiem otrzymania świadectwa jest:

1. uzyskanie co najmniej 30% punktów z wszystkich przedmiotów 
w części obowiązkowej (w bieżącej sesji tylko część pisemna) oraz 

2. przystąpienie do przynajmniej 1 egzaminu dodatkowego na 
poziomie rozszerzonym.

Żaden z tych egzaminów nie może być unieważniony



Wgląd do pracy

• Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej 
pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez 
dyrektora OKE, wciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez OKE 
świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach 
egzaminu maturalnego.

• Absolwent może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy 
punktów. 

• Dyrektor OKE informuje pisemnie absolwenta o wyniku weryfikacji 
sumy punktów.

• Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy 
punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium 
Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora OKE, 
w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku 
weryfikacji sumy punktów.

• Rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest 
ostateczne.



Termin poprawkowy

Do sesji poprawkowej we wrześniu może przystąpić zdający, który
był obecny na wszystkich wymaganych egzaminach obowiązkowych i 
przynajmniej 1 dodatkowym oraz z jednego egzaminu 
obowiązkowego nie osiągnął progu 30%.

Egzamin poprawkowy dotyczy tylko przedmiotów obowiązkowych.

W sesji poprawkowej nie można podwyższać wyników egzaminów 
dodatkowych.

Zdającemu, który nie był obecny na przynajmniej 1 egzaminie 
dodatkowym, nie przysługuje sesja poprawkowa (nie dotyczy 
egzaminu w starej formule).

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do sesji poprawkowej należy 
złożyć do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od daty ogłoszenia 
wyników. W sytuacjach szczególnych - nie później niż do 18 sierpnia.



Kolejne sesje

Zdający, który nie uzyskał świadectwa maturalnego, może 
przystąpić do niezdanych egzaminów przez 5 kolejnych lat licząc 
od października roku, w którym przystąpił po raz pierwszy. Zasady 
przystępowania do egzaminu w kolejnych latach reguluje ustawa o 
systemie oświaty i rozporządzenie MEN. 
W kolejnych sesjach dodatkowo trzeba będzie przystąpić również 
do egzaminów ustnych.

Każdy zdający może podwyższać wyniki uzyskane 
w poprzednich sesjach i deklarować egzaminy z nowych 
przedmiotów.

W jednej sesji można zadeklarować max. 6 przedmiotów 
dodatkowych.

Absolwenci, którzy uzyskali świadectwo, mogą bezterminowo 
podwyższać wyniki i deklarować nowe przedmioty.



Uwagi

1. Zdający ma prawo zgłosić zastrzeżenia dotyczące 

procedury przeprowadzania egzaminu w ciągu 2 dni 

od daty tego egzaminu.

2. Zastrzeżenia składa się na piśmie do Dyrektora OKE.

3. Od rozstrzygnięcia Dyrektora OKE przysługuje 

odwołanie do Dyrektora CKE, składane za 

pośrednictwem OKE, w terminie 2 dni od dnia 

otrzymania informacji o wyniku rozstrzygnięcia.

4. Rozstrzygnięcie Dyrektora CKE jest ostateczne.



W przypadku stwierdzenia przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania 
zadań przez absolwenta, udostępnienie rozwiązań innemu absolwentowi lub 
korzystanie z rozwiązań innego absolwenta – dyrektor OKE przekazuje 
absolwentowi, za pośrednictwem dyrektora szkoły, pisemną informację o 
zamiarze unieważnienia mu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

Absolwent ma prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, 
na podstawie której dyrektor OKE zamierza unieważnić egzamin. 

Wniosek składa się do dyrektora OKE w terminie 2 dni roboczych 
od dnia otrzymania informacji. 

Dyrektor OKE rozstrzyga o unieważnieniu egzaminu maturalnego 
z danego przedmiotu. 

Absolwent w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o 
unieważnieniu, może wnieść do dyrektora CKE, za pośrednictwem dyrektora 
OKE, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE.

Rozstrzygnięcie Dyrektora CKE jest ostateczne.



Każdy maturzysta otrzyma w szkole hasło 
do serwisu wyników egzaminów na stronie 
www.oke.wroc.pl



Planowany harmonogram odbioru świadectw, aneksów, 
informacji o wynikach

11 sierpnia 2020 

do 30 września – po sesji poprawkowej

godzinę i sposób odbioru dokumentów ustalane 
są przez szkoły.


