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Matura 2020

W tym roku szkolnym matura z przedmiotów obowiązkowych 
i przedmiotów dodatkowych będzie tylko w formie pisemnej. 

Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem najwyższych środków 
ostrożności, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej 

oraz Głównego Inspektora Sanitarnego,
które mają zapewnić zdającym i nauczycielom bezpieczne warunki.



Harmonogram



Harmonogram



Harmonogram



Harmonogram



Szczegółowe informacje na stronie cke.gov.pl
Harmonogram:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200520%20E8%20EG%20EM%20
Harmonogram%20AKTUALIZACJA.pdf

Procedury:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200520%20EM%20Informacja%20 AKTUALIZACJA.pdf

Materiały i przybory:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20
Komunikat%20o%20przyborach.pdf



W dniu  egzaminu:

1. Wychodząc z domu, pamiętaj o zabraniu:
a) dokumentu ze zdjęciem, który potwierdzi twoją tożsamość;
b) naklejek z indywidualnym kodem, otrzymanych w pierwszym dniu egzaminu;
c) przyborów do pisania długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem (najlepiej 2 szt.);
d) przyborów wymienionych w komunikacie o przyborach:

• Matematyka – linijka, cyrkiel, kalkulator prosty
• Biologia – linijka, kalkulator prosty
• Geografia – linijka, kalkulator prosty, lupa
• Historia – lupa
• WOS – kalkulator prosty



Podczas egzaminu możesz korzystać 
wyłącznie z własnych przyborów. 

Nie wolno pożyczać przyborów 
od innych zdających.



Sytuacje szczególne

Zdający, który jest chory, 
może korzystać w czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego 

ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, 
pod warunkiem że taką konieczność zgłosił

przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego 
przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu.



Przed egzaminem

• Zdający przychodzą na egzamin o godzinie wskazanej na liście zdających 
przydzielonych do poszczególnych sal. Listy zostaną opublikowane na 
stronie internetowej szkoły.

• Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem 
(maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą).
Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, 
z wyjątkiem sal egzaminacyjnych podczas trwania egzaminu. 



Przed egzaminem

• Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, 
pamiętaj o zachowaniu odpowiedniego odstępu (co najmniej 1,5 m) 
oraz miej zakryte usta i nos.

• Nie podawaj ręki na powitanie, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 
Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania 
czy kasłania. 



Przed egzaminem
• Bezpośrednio po wejściu do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, 

a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków 
do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

• Okrycie wierzchnie i wszelkie zbędne na egzaminie rzeczy pozostaw 
w swojej szafce szkolnej. Zdający z lat ubiegłych mogą w sali 02 pozostawić 
włożone do przezroczystego worka wszelkie zbędne rzeczy. W worku należy 
umieścić kartką z imieniem i nazwiskiem zdającego.



Przed egzaminem

• Możliwie najkrótszą drogą przejdź pod salę egzaminacyjną. 

• Oczekując na wpuszczenie do sali pamiętaj o zachowaniu odpowiedniego 
odstępu (co najmniej 1,5 m). 

• Na terenie szkoły i wokół niej unikaj skupisk osób, zachowuj dystans 
przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych.



Przed egzaminem

Pamiętaj o zakazie wnoszenia 
urządzeń telekomunikacyjnych 

bądź korzystania z takich urządzeń 
w sali egzaminacyjnej.



Przed egzaminem

Możesz wnieść do sali egzaminacyjnej 
małą butelkę wody.

Butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika,
abyś przypadkowo nie zalał 

materiałów egzaminacyjnych.



Wejście do sali egzaminacyjnej
Zdający będą wpuszczani do sali egzaminacyjnej pojedynczo.

Stolik nr 1 – zdający okazuje przewodniczącemu lub członkowi zespołu 
nadzorującego dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. 
Przewodniczący lub 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 we wskazanym miejscu składa podpis na wykazie zdających 
własnym długopisem. Zdający przechodzi do stolika nr 2.



Wejście do sali egzaminacyjnej

Stolik nr 2 - przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego 
losuje w obecności zdającego numer stolika, przy którym będzie pracować 
podczas egzaminu. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego 
odnotowuje wylosowany numer stolika na liście zdających i przekazuje 
zdającemu. 
W przypadku egzaminów, podczas których wolno korzystać z kalkulatora, 
przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy przyniesiony 
przez zdającego kalkulator jest kalkulatorem prostym. 
Zdający przechodzi do stolika nr 3.



Wejście do sali egzaminacyjnej

Stolik nr 3 - przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego 
przekazuje zdającemu indywidualny identyfikator i w pierwszym dniu 
egzaminu naklejki przygotowane przez OKE do przyklejenia we 
wskazanych miejscach arkusza egzaminacyjnego w pierwszym. 

UWAGA! 
Jedna z naklejek oznaczona jest imieniem i nazwiskiem zdającego.
Tej naklejki nie należy umieszczać na arkuszu egzaminacyjnym.



Czynności organizacyjne w sali egzaminacyjnej

Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających oraz przyniesieniu do sali 
egzaminacyjnej materiałów egzaminacyjnych przewodniczący zespołu 
nadzorującego informuje ich o zasadach: 
• zachowania się podczas egzaminu maturalnego, przypomina 

o samodzielności pracy i zakazie kontaktu z innymi zdającymi, 
w także o zasadach dotyczących zachowania bezpieczeństwa sanitarnego,

• oddawania prac egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.



Czynności organizacyjne w sali egzaminacyjnej

Następnie, nie wcześniej niż o godzinie podanej w komunikacie dyrektora CKE 
o harmonogramie, członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym 
arkusze egzaminacyjne.



Czynności organizacyjne w sali egzaminacyjnej

Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających o:

• obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań 
z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego,

• konieczności sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego, 
tj. czy zawiera dołączoną kartę odpowiedzi, wszystkie kolejno ponumerowane strony 
i kolejne zadania,



Czynności organizacyjne w sali egzaminacyjnej

Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających o:

• konieczności sprawdzenia, czy otrzymali Wybrane wzory matematyczne (dotyczy 
egzaminu z matematyki) lub Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin 
maturalny z biologii, chemii i fizyki (dotyczy egzaminu z biologii, chemii i fizyki),

• konieczności sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych 
przez OKE oraz o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego.



Czynności organizacyjne w sali egzaminacyjnej

Ewentualne braki w arkuszu egzaminacyjnym, otrzymanych wzorach 

zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego.



Czynności organizacyjne w sali egzaminacyjnej

Przed rozpoczęciem egzaminu, w wyznaczonych miejscach arkusza 

egzaminacyjnego (w tym na karcie odpowiedzi), zdający wpisuje swój kod, 

numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu 

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz umieszcza 

otrzymane od członków zespołu nadzorującego naklejki. 

Zdający sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejce.



Czynności organizacyjne w sali egzaminacyjnej

Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie zespołu nadzorującego 

sprawdzają w obecności zdających poprawność zamieszczenia danych 

oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi.



Rozpoczęcie egzaminu

Po czynnościach organizacyjnych, 

w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, 

przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), 

w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy 

z danym arkuszem egzaminacyjnym. 

Od tego momentu zdający mogą zdjąć maseczki.



Sytuacje szczególne
Unieważnienie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przez 
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego może nastąpić w przypadku: 

• stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego,
• wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z 

urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów 
pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach,

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



Zakończenie egzaminu
Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem 
przewodniczący zespołu nadzorującego poinformuje zdających
o czasie pozostałym do zakończenia pracy, a w przypadku:

• egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym 
• egzaminu z języków obcych nowożytnych na wszystkich poziomach 

dodatkowo przypomni zdającym o obowiązku przeniesienia odpowiedzi na kartę 
odpowiedzi. 

Odpowiedź zaznaczona przez zdającego na karcie odpowiedzi jest ostateczna, 
niezależnie od odpowiedzi zaznaczonej w arkuszu.



Zakończenie egzaminu

Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań 
przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego 

przy stoliku zdającego, w jego obecności, sprawdza kompletność materiałów 
egzaminacyjnych, a następnie zezwala zdającemu na opuszczenie sali.

Następnie przewodniczący zespołu nadzorującego, w obecności członków 
zespołu nadzorującego oraz jednego zdającego, 

pakuje materiały egzaminacyjne do bezpiecznej koperty.



Czas trwania egzaminu maturalnego



Po egzaminie
Po egzaminie należy możliwie najkrótszą drogą opuścić szkołę 

i pamiętać o unikaniu tworzenia się grup zdających w szkole i przed szkołą.

Dla zdających dwa egzaminy jednego dnia dostępne będą sale lekcyjne, 
w których także obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m

oraz zakrywanie twarzy i nosa.

Wrażeniami po egzaminie możecie podzielić się między sobą 
poprzez  media społecznościowe, komunikatory, telefonicznie itp. 



Egzamin w terminie dodatkowym



Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

11 sierpnia 2020 roku



Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
Do egzaminu poprawkowego może przystąpić zdający, 

który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych i nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej.

Termin egzaminu
8 września 2020 r. (wtorek), godz. 14:00

Termin składanie deklaracji na egzamin maturalny w terminie poprawkowym
11 – 14 sierpnia 2020



Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego
zdawanego w terminie poprawkowym

30 września 2020 roku



Powodzenia na maturze!


