
Warunki przebiegu egzaminu maturalnego  

oraz  szczególne rozwiązania związane z organizowaniem  

i przeprowadzaniem egzaminu maturalnego w 2020 r. 

 

1. Informacje ogólne 

1.1.Listy zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych zostaną udostępnione na 

stronie internetowej szkoły w dniu 5 czerwca 2020 r. Należy sprawdzić miejsce 

egzaminu przed przybyciem do szkoły, aby ograniczyć przemieszczanie się na terenie 

szkoły do niezbędnego minimum.  

1.2.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

1.3.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. 

1.4.Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

a. zdający 

b. osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu 

c. niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej 

wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów. 

1.5.Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek. 

1.6.Na egzamin obowiązkowo przynosi własne przybory zgodnie z Komunikatem w 

sprawie materiałów i przyborów pomocniczych. Podczas egzaminu każdy zdający 

korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający 

nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

1.7.Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 

1.8.Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. 

1.9.Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia powinni w czasie przerwy 

opuścić budynek szkoły. 

2. Środki bezpieczeństwa osobistego w dniu egzaminu 

2.1.Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Zdający unikają 

bezpośredniego kontaktu.  

2.2.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. 



2.3.Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce. 

2.4.Ze względu na dużą liczbę zdających w dniach 8, 9, 10 czerwca, wprowadza się 

harmonogram wejść na teren szkoły. Po wejściu do szkoły, jeśli to konieczne, istnieje 

możliwość skorzystania z szatni – prosimy nie przynosić rzeczy wartościowych, 

ponieważ szatnie nie będą obsługiwane (dozorowane) przez pracowników szkoły.  

 

KLASA GODZINA WEJŚCIA DO SZKOŁY wejście szatnia 

(sala) 

egzamin na 9:00 egzamin na 14:00 

A 7:45  13:00 wejście główne od ul. Rybnickiej 0.05 

B 7:45  13:00 wejście od parkingu 0.09 

C 8:00 13:15 wejście główne od ul. Rybnickiej 0.06 

D 8:00  13:15 wejście od parkingu 0.07 

LP 8:15  13:15 wejście od parkingu 0.08 

absolwenci 8:15 13:15 wejście od parkingu 0.07 

 

2.5.Po wejściu do szkoły, oraz ewentualnym skorzystaniu z szatni, zdający niezwłocznie 

udają się do sali egzaminacyjnej, gdzie należy oczekiwać przy swoim miejscu na 

rozpoczęcie egzaminu.  

2.6.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. 

2.7.Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za 

właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy 

stoliku. 

2.8.Podczas egzaminu z języka polskiego należy zdezynfekować ręce przed oraz po 

każdym skorzystaniu z ogólnodostępnego słownika ortograficznego lub poprawnej 

polszczyzny. Środek do dezynfekcji będzie dostępny w sali egzaminacyjnej. 

2.9.Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

2.10. 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. Po zakończeniu egzaminu w sali egzaminacyjnej, należy salę 

opuszczać w kolejności wskazanej przez przewodniczącego zespołu nadzorującego. 

Zdający opuszczają szkołę wyjściem znajdującym się najbliżej sali egzaminacyjnej, 

lub, jeśli korzystają z szatni, najbliżej szatni. 

 



3. Termin dodatkowy 

3.1.W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w 

części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców, może 

wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego 

przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w lipcu 2020 r.) 

3.2.Wniosek ten absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której 

absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym 

odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor OKE rozpatruje 

wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. 

3.3.Termin dodatkowy odbędzie się w dniach od 8 do 14 lipca 2020 r. 

 

4. Termin poprawkowy 

4.1.Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który 

nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, 

pod warunkiem że: 

a. a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych I żaden 

z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ 

b. b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na 

poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu 

unieważniony. 

4.2.Absolwent, o którym mowa wyżej., w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia 

wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 sierpnia 2020 r.) składa 

przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) pisemne 

oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

w terminie poprawkowym zgodnie z deklaracją ostateczną. 

4.3.Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września 2020 r. 

 

5. Egzamin maturalny w części ustnej 

5.1.W roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadza się egzaminu maturalnego w części 

ustnej. 

5.2.Absolwenci z roku 2020, 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. 

5.3.Absolwenci z roku 2020, 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. 

 


