EGZAMIN MATURALNY 2020
INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO
24 kwietnia 2020 r. dyrektor CKE w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania
ogłosił harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2020 r.
Na podstawie tego dokumentu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego opracował harmonogram
egzaminów maturalnych w ZSZiO w Kamiennej Górze
HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM
dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część ustna egzaminu maturalnego
Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana.
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Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego
Termin przekazania szkołom świadectw i informacji o wynikach

do 11 sierpnia 2020 r.
do 11 sierpnia 2020 r.
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WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ZSZiO W KAMIENNEJ GÓRZE
PRZED EGZAMINEM
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły).
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. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający
wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin najpóźniej na 45 minut przed godziną jego
rozpoczęcia w przypadku egzaminów z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym i
najpóźniej 30 minut przed godziną jego rozpoczęcia w przypadku pozostałych egzaminów.
5. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości zaopatrzonym w aktualne zdjęcie zdającego.
6. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych,
maskotek, itp.

7. Zdający w trakcie egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których
wykaz ogłasza dyrektor CKE.
8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych (przyniesionych ze sobą) przyborów piśmienniczych,
linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
9. Zdających obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej jakichkolwiek urządzeń
telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi
podstawę do unieważnienia egzaminu.
10. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
11. Do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) służy długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem.
Ołówków wolno używać wyłącznie do wykonywania rysunków.
12. Naruszenie przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego, które mogło wpłynąć na
wynik egzaminu, może stanowić podstawę do unieważnienia egzaminu.
13. Na 45 minut przed rozpoczęciem egzaminu zdający wchodzą do sali według kolejności na liście.
1) Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym przeprowadzony zostanie w hali sportowej.
Zdający będą wchodzić na salę egzaminacyjną dwoma wejściami.
a. zdający, których nazwiaka zaczynają się na literę „A” do tych, których nazwiska zaczynają się na
literę „M” włącznie, wchodzą na salę egzaminacyjną wejściem nr 1 – od strony ulicy Traugutta.
b. zdający, których nazwiska zaczynają się na literę „O” do zdających, których nazwiska zaczynają
się na literę „Ż” włącznie oraz zdająca egzamin w starej formule wchodzą na salę egzaminacyjną
wejściem nr 2 – od strony wewnętrznego dziedzińca przez łącznik między budynkami „A” i „B”.
2) Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym przeprowadzony zostanie w hali sportowej.
Zdający będą wchodzić na salę egzaminacyjną dwoma wejściami.
a. zdający, których nazwiaka zaczynają się na literę „A” do tych, których nazwiska zaczynają się na
literę „N” włącznie, wchodzą na salę egzaminacyjną wejściem nr 1 – od strony ulicy Traugutta.
b. zdający, których nazwiska zaczynają się na literę „O” do tych, których nazwiska zaczynają się na
literę „Ż” włącznie oraz zdający egzamin w starej formule wchodzą na salę egzaminacyjną
wejściem nr 2 – od strony wewnętrznego dziedzińca przez łącznik między budynkami „A” i „B”.
14. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co
najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
15. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub
wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności, jedynie 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.
16. Przy wejściu do sali egzaminacyjnej zdający:
 okazują dokument stwierdzający tożsamość (z aktualnym zdjęciem);
 losują numer miejsca;
 odbierają od członka ZN kartki ze swoimi danymi niezbędnymi do zakodowania arkusza
egzaminacyjnego i karty odpowiedzi
 odbierają naklejki z nadanym przez OKE kodem, zawierające m.in. numer PESEL zdającego zapisany
za pomocą pasków.
16. 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).
PRZEBIEG EGZAMINU
17. 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.
18. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
po zajęciu miejsca przy stoliku.

19. Zdający część pisemną egzaminu maturalnego po wejściu do sali egzaminacyjnej i otrzymaniu arkusza
na polecenie przewodniczącego ZN ma obowiązek:
 zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza;
 sprawdzić, czy arkusz jest kompletny, tzn. ma wszystkie strony, czy zawiera wszystkie zadania i czy
są one wyraźnie wydrukowane;
 sprawdzić, czy otrzymał zestaw tablic/wzorów (dotyczy egzaminu z matematyki, biologii, chemii
oraz fizyki);
 zgłosić braki przewodniczącemu ZN;
 potwierdzić podpisem w protokole przebiegu egzaminu wymianę arkusza/zestawu tablic/wzorów;
 zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi.
20. Kodowanie polega na:
 umieszczeniu w odpowiednich miejscach na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi
otrzymanych od członków ZN naklejek z nadanym przez OKE kodem,
 odręcznym wpisaniu przez zdającego w wyznaczonych miejscach na arkuszu egzaminacyjnym i
karcie odpowiedzi numeru PESEL zdającego i trzyznakowego kodu.
21. Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego ZN godziny
rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.
22. Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej.
Podczas egzaminu zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej. Jedynie w szczególnie uzasadnionych
przypadkach przewodniczący ZN może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej, po
zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z
wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
23. Konieczność wyjścia z sali zdający sygnalizuje przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia
pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku, zakrywa usta i nos maseczką i wychodzi z sali
egzaminacyjnej. Czas nieobecności zdającego odnotowywany jest w protokole przebiegu egzaminu w
sali.
24. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, w tym stwierdzenia
niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu
w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący ZE (dyrektor szkoły) przerywa
egzamin tego zdającego, unieważnia jego egzamin i nakazuje opuszczenie sali gzaminacyjnej. Fakt ten
odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu. Zdający ma prawo przystąpić do egzaminu z tego
przedmiotu w kolejnym roku.

25.

26.
27.
28.
29.
30.

PO EGZAMINIE
Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części części pisemnej
otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpil przynajmniej do jednego
egzaminu z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym i egzmin ten nie został mu
przerwany, ani unieważniony.
Wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe nie maja wpływu na zdanie egzaminu
maturalnego. Dla tych egzaminów nie ma ustalonego progu zaliczenia egzaminu.
Wyniki części pisemnej egzaminu ustalone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną są ostateczne.
Wyniki ogłasza dyrektor szkoły po otrzymaniu ich z OKE.
Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez
OKE. Świadectwa są wydawane za potwierdzeniem odbioru w macierzystej szkole zdającego.
Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu
zdawanego przez zdającego.
W przypadku gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego egzaminu z przedmiotu dodatkowego lub
egzamin ten został unieważniony z winy zdającego na świadectwie dojrzałości wpisuje się „0%”.

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym
31. 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 terminie dodatkowym (w lipcucu 2020 r.).

32. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z
danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o
umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym (druk dostępny w Informacji o
egzaminie maturalnym).
33. Wnioski składane bezpośrednio do dyrektora OKE nie będą rozpatrywane.
34. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej
następnego dnia po otrzymaniu wniosku.
35. Wymogi dotyczące zaświadczenia lekarskiego stanowiącego usprawiedliwienie nieobecności na
egzaminie (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 21 grudnia 2006 r.- Dz. U. nr 247,poz. 1819):
 wypełnione czytelnie,
 zawiera dane identyfikujące zakład medyczny,
 zawiera dane identyfikujące pacjenta (m.in. PESEL lub seria i numer dokumentu tożsamości),
 zawiera dane identyfikujące lekarza,
 zawiera istotne informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta (np. rozpoznanie choroby,
problemu zdrowotnego lub urazu, opis udzielonej pomocy).
36. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni roboczych od daty jego otrzymania i może wyrazić
zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym. Rozstrzygnięcie
dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.
37. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu pisemnego w terminie
dodatkowym, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z
harmonogramem ustalonym przez dyrektora CKE i ogłoszonym na stronie internetowej CKE.
38. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu dyrektor właściwej OKE ogłasza na stronie OKE w
ostatnim tygodniu czerwca 2020 r.
HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM
dla zdających (absolwentów) wszystkich typów szkół, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

Część ustna egzaminu maturalnego
Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym nie jest
przeprowadzana.
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Egzamin poprawkowy
39. Egzamin poprawkowy przysługuje zdającym po raz pierwszy, którzy przystąpili do wszystkich
egzaminów obowiązkowych i przynajmniej jednego egzaminu z przedmiotów dodatkowych w czerwcu
2020 r. oraz zdającym z lat ubiegłych, którzy nie mają świadectwa dojrzałości i którzy przystąpili w
czerwcu 2020 r. do egzaminu /egzaminów z niezdanych przedmiotów obowiązkowych.
40. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który nie zdał wyłącznie jednego egzaminu w
części pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM
dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich
przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej

Część ustna – nie jest przeprowadzana.
Część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek), godz. 14.00
Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej
komisji egzaminacyjnej w terminie do 31 sierpnia 2020 r.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego
Termin przekazania szkołom świadectw i informacji o wynikach

do 30 września 2020 r.
do 30 września 2020 r.

41. Zdający, któremu przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego składa PZE pisemna informację
zawierającą oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu.
42. W sesji poprawkowej absolwent nie może:
 podwyższać wyniku egzaminu dodatkowego,
 zmienić przedmiotu ani poziomu egzaminu (nie dokonuje zmian w deklaracji ostatecznej).
Wyniki egzaminu maturalnego
43. Absolwent, który w 2020 r. przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, zdał egzamin
maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30%
punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co
najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
44. Aneks otrzyma zdający, który ponownie przystąpił do egzaminu maturalnego i podwyższył wynik
egzaminu lub przystąpił do egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych.
45. Wydruk z informacją o wynikach otrzymuje absolwent, który:
 nie zdał egzaminu materialnego i nie otrzymał świadectwa dojrzałości
 nie podwyższył wyniku i nie otrzymał aneksu do świadectwa maturalnego,
 otrzymał aneks, ale nie podwyższył wszystkich wyników.
Zastrzeżenia i odwołania od egzaminu
46. Zdający może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora OKE, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego
zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.
47. Zastrzeżenia można składać najpóźniej w terminie 2 dni od daty egzaminu, bezpośrednio do OKE.
48. Zastrzeżenia rozpatruje dyrektor OKE. Rozstrzygniecie dyrektora OKE jest ostateczne.
Informacja dla osób, które zadeklarowały zdawanie ustnych egzaminów maturalnych w 2020 r.
1. Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do
egzaminu maturalnego, a do 25 maja przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia do
części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania
wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną
(zał. 28). Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również
przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.
2. Absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w
części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpi do części
pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
3. Absolwenci, którzy w 2020 r. deklarowali ponowne przystąpienie do ustnego egzaminu maturalnego,
aby ten egzamin zdać, nie będą do niego przystępowali. Otrzymają oni świadectwo dojrzałości, jeżeli we
wcześniejszych latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej mieli co najmniej 30
proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co
najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

4. Absolwenci, którzy w 2020 r. nie uzyskają wymaganych 30 proc. punktów z egzaminów pisemnych, w
kolejnych latach, jeśli będą chcieli przystąpić do egzaminu, będą musieli zdawać egzamin ustny z
przedmiotów obowiązkowych.
5. Absolwentom, którzy byli zobowiązani do opłacenia ustnych egzaminów maturalnych, pieniądze
zostaną zwrócone na konto, z którego zostały wpłacone.

