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INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW 



Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego  
w 2020 roku, zdaje obowiązkowo 

w części pisemnej  

 egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: język polski, 

matematyka, język obcy nowożytny (ten sam, który zadeklarował do części ustnej) 

oraz 

jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w 
przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo 
dwujęzycznym.  

Absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie 
więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych 



Egzamin maturalny w 2020 r. składa się wyłącznie z części pisemnej, z 
zastrzeżeniem osób, o których mowa poniżej:  

„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.”  

  

 



Absolwenci, o których mowa na poprzednim slajdzie, mogą przystąpić 
do części ustnej egzaminu maturalnego pod warunkiem że  

  

• w terminie do 7 lutego 2020 r. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu 
maturalnego z tego przedmiotu,  

oraz  

• przekażą do dnia 25 maja informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do 
części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu do dyrektora szkoły, 
którą ukończyli w postaci deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego 
(załącznik 28_1905). Informacja ta może zostać przekazana drogą elektroniczną 
(mailem) albo faksem. W informacji absolwent wypełnia również oświadczenie 
oraz dołącza dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z 
części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię 
zagraniczną. Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. 
wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej 
uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie 
gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku 
również z egzaminu w części ustnej.  

  

 



WARUNKI ZDANIA EGZAMINU 
 

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.  
 

  

 



WARUNKI ZDANIA EGZAMINU 
 

Absolwent, który nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do 
uzyskania z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych lub nie 
przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego 
przedmiotu dodatkowego lub któremu  

• unieważniono egzamin z danego przedmiotu obowiązkowego w części 
pisemnej, lub  

• unieważniono egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, przy 
czym był to jedyny egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, 
do którego przystąpił, lub  

• unieważniono wszystkie egzaminy w części pisemnej z przedmiotów 
dodatkowych, do których przystąpił  

nie zdał egzaminu maturalnego. 



WARUNKI ZDANIA EGZAMINU 
 

Absolwenci, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu 
maturalnego w latach 2015–2019 (absolwenci LO) lub w latach 2016–
2019 (absolwenci technikum), i nie zdali egzaminu maturalnego tylko z 
przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, a w 2020 
r. zadeklarowali ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego z 
tego przedmiotu lub tych przedmiotów w części ustnej, w 2020 r. 
otrzymają świadectwo dojrzałości bez konieczności przystępowania do 
egzaminów w części ustnej, jeżeli w latach ubiegłych zdali egzaminy 
obowiązkowe z wszystkich przedmiotów w części pisemnej oraz 
przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej 
jednego przedmiotu dodatkowego.  

 

 



EGZAMIN W TERMINIE POPRAWKOWYM 
 

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

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

 

Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego, absolwent w terminie 3 dni roboczych od dnia 
ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 sierpnia 2020 r.) składa 
przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia 
do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7.), 
zgodnie z deklaracją ostateczną.  
  

 

  

 



HARMONOGRAM EGZAMINÓW PISEMNYCH W V LO 
• 08 CZERWCA 2020 (PONIEDZIAŁEK) 

• GODZ. 9:00 – JĘZYK POLSKI, PP 

• GODZ. 14:00 – JĘZYK POLSKI, PR 

• 09 CZERWCA 2020 (WTOREK) 

• GODZ. 9:00 – MATEMATYKA, PP 

• 10 CZERWCA 2020 (ŚRODA) 

• GODZ. 9:00 – JĘZYK ANGIELSKI – PP 

• GODZ. 14:00 – JĘZYK ANGIELSKI – PR, DJ 

 



HARMONOGRAM EGZAMINÓW PISEMNYCH W V LO 
• 15 CZERWCA 2020 (PONIEDZIAŁEK) 

• GODZ. 9:00 – MATEMATYKA – PR 

• 16 CZERWCA 2020 (WTOREK) 

• GODZ. 9:00 – BIOLOGIA – PR 

• GODZ. 14:00 – WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – PR 

• 17 CZERWCA 2020 (ŚRODA) 

• GODZ. 9:00 – CHEMIA – PR 

• GODZ. 14:00 – INFORMATYKA –  PR 

• 18 CZERWCA 2020 (CZWARTEK) 

• GODZ. 9:00 – JĘZYK NIEMIECKI – PP 

• GODZ. 14:00 – JĘZYK NIEMIECKI – PR 

• 19 CZERWCA 2020 (PIĄTEK) 

• GODZ. 9:00 – GEOGRAFIA –  PR 

• GODZ. 14:00 – HISTORIA SZTUKI – PR 

 



HARMONOGRAM EGZAMINÓW PISEMNYCH W V LO 
• 24 CZERWCA 2020 (ŚRODA) 

• GODZ. 14:00 – HISTORIA – PR 

• 26 CZERWCA 2020 (PIĄTEK) 

• GODZ. 9:00 – JĘZYK ROSYJSKI – PP 

• GODZ. 14:00 – JĘZYK ROSYJSKI – PR,  

• 29 CZERWCA 2020 (PONIEDZIAŁEK) 

• GODZ. 14:00 – HISTORIA MUZYKI – PR 

 



WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2020 

• Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego, 
przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji 
o wynikach:  

11 sierpnia 2020 r. 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE 
• Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z 

ogłoszonym harmonogramem 
• Na 10 minut przed planowanym rozpoczęciem egzaminu wszyscy 
   zdający powinni zająć wylosowane miejsca tak aby przewodniczący ZN  
   mógł rozpocząć instruktaż 
• Po zakończeniu wszystkich czynności organizacyjnych przewodniczący ZN 

zapisuje czas rozpoczęcia egzaminu - osoby zgłaszające się na egzamin po 
tym czasie nie będą wpuszczone do sali egzaminacyjnej!  

•  Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość   
(z aktualnym zdjęciem), a w przypadku zdających skierowanych przez OKE 
do innej szkoły – również ze świadectwem ukończenia szkoły. 

• Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń 
telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali. 

• Zdający mogą wnieść do sali małą (0,5 l) butelkę wody mineralnej. Podczas 
pracy z arkuszem butelka powinna stać na podłodze.  
 



Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 06 sierpnia 2019 r. w 
sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający 
na egzaminie maturalnym w 2020 roku 

 

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego 
przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem 
(atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań 
(odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów 
zmazywalnych / ścieralnych. 

 Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują 
długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.  



Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 06 sierpnia 2019 r. w sprawie 
materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie 
maturalnym w 2020 roku 

 PRZEDMIOT  PRZYBORY I MATERIAŁY POMOCNICZE  OBOWIĄZKOWO / 

FAKULTATYWNIE 

ZAPEWNIA 

JĘZYK POLSKI SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY, SŁOWNIK POPRAWNEJ 

POLSZCZYZNY – NIE MNIEJ NIŻ 1 NA 25 OSÓB 

OBOWIĄZKOWO SZKOŁA 

MATEMATYKA - LINIJKA 

- CYRKIEL 

- KALKULATOR PROSTY 

- WYBRANE WZORY MATEMATYCZNE 

OBOWIĄZKOWO 

OBOWIĄZKOWO 

OBOWIĄZKOWO 

OBOWIĄZKOWO 

ZDAJĄCY 

ZDAJĄCY 

ZDAJĄCY 

SZKOŁA 

BIOLOGIA - LINIJKA  

- KALKULATOR PROSTY 

- WYBRANE WZORY I STAŁE FIZYKOCHEMICZNE NA 

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII, CHEMII I FIZYKI 

FAKULTATYWNIE 

OBOWIĄZKOWO 

OBOWIĄZKOWO 

ZDAJĄCY  

ZDAJĄCY 

SZKOŁA 

CHEMIA - LINIJKA  

- KALKULATOR PROSTY 

- WYBRANE WZORY I STAŁE FIZYKOCHEMICZNE NA 

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII, CHEMII I FIZYKI 

FAKULTATYWNIE 

OBOWIĄZKOWO 

OBOWIĄZKOWO 

ZDAJĄCY  

ZDAJĄCY 

SZKOŁA 

FIZYKA - LINIJKA  

- KALKULATOR PROSTY 

- WYBRANE WZORY I STAŁE FIZYKOCHEMICZNE NA 

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII, CHEMII I FIZYKI 

FAKULTATYWNIE 

OBOWIĄZKOWO 

OBOWIĄZKOWO 

ZDAJĄCY  

ZDAJĄCY 

SZKOŁA 

GEOGRAFIA - LINIJKA  

- KALKULATOR PROSTY 

- LUPA 

OBOWIĄZKOWO 

OBOWIĄZKOWO 

FAKULTATYWNIE 

ZDAJĄCY 

 ZDAJĄCY 

ZDAJĄCY 

HISTORIA - LUPA FAKULTATYWNIE ZDAJĄCY 

HISTORIA SZTUKI - LUPA FAKULTATYWNIE ZDAJĄCY 

WOS KALKULATOR PROSTY FAKULTATYWNIE ZDAJĄCY 



CZAS TRWANIA EGZAMINU PISEMNEGO 
• język polski - poziom podstawowy 170 min., poziom rozszerzony 180 min. 

• matematyka - poziom podstawowy 170 min., poziom rozszerzony 180 min. 
• języki obce nowożytne - poziom podst. 120 min., poziom rozszerzony 150 min.,  

• biologia - poziom rozszerzony 180 min. 

• chemia - poziom rozszerzony 180 min. 

• filozofia - poziom rozszerzony 180 min. 

• fizyka - poziom rozszerzony 180 min. 

• geografia - poziom rozszerzony 180 min. 
• historia - poziom rozszerzony 180 min. 

• historia muzyki - poziom rozszerzony 180 min. 

• historia sztuki - poziom rozszerzony 180 min. 
• wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony 180 min. 

 



TERMIN DODATKOWY 
• 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 
(załącznik 6.), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do 
egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 
dodatkowym  

• Wniosek, o którym mowa 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 szkoły 
przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi 
okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu 
wniosku.  
 

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

  

  

 

  

  

 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYTYCZNYMI 
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYMI 

 
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny 
pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  
2. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż: 
•  zdający,  
• osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu,  
• inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję, obsługę szatni itp.  
• uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości 

zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania 
egzaminu  

• pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka 
konieczność.  
 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYTYCZNYMI 
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYMI 

W pierwszych trzech dniach (08, 09, 10 czerwca) egzamin z 
przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym o 
godzinie 9.00 (język polski, matematyka, język angielski) będzie 
się odbywał w: 

•  auli (sala nr 1) – dla uczniów klas 3A, 3C i absolwentów z lat 
poprzednich 

• sali gimnastycznej (sala nr 504) – dla uczniów klas 3B i 3D 

• w budynku „300” (sale 332, 334,335) – dla uczniów, którzy 
korzystają z dostosowań form i warunków w postaci 
wydłużonego czasu i/lub arkusza niestandardowego 

 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYTYCZNYMI 
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYMI 

Zdający będą wpuszczani do szkoły odpowiednio: 

• zdający w auli – wejściem głównym, przy czym 

-uczniowie 3A w godzinach 8.10 – 8.25 

-uczniowie 3C w godzinach 8.25 – 8.40 

-absolwenci z lat poprzednich w godzinach– 8.40 – 8.50 

• zdający w sali gimnastycznej – wejściem od strony boiska: 

- uczniowie klasy 3B w godzinach 8.20 – 8.35 

- uczniowie klasy 3D w godzinach 8.35 – 8.50 

• zdający w budynku „300” (sale 332, 334,335) – wejściem od ulicy 
Orzepowickiej, w godzinach 8.20 – 8.50 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYTYCZNYMI 
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYMI 

Pozostałe egzaminy będą się odbywać w auli oraz 
salach 332, 334 i 335 zgodnie z harmonogramem 
dostępnym na stronie internetowej szkoły oraz w 

gablotce przy auli. 

 

Wstęp na teren szkoły będzie wtedy możliwy tylko 
wejściem głównym  



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYTYCZNYMI 
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYMI 

 

• Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.  

 

• Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem 
(maseczką jedno- lub wielorazową, 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 najmniej 1,5-metrowego odstępu).  

 

 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYTYCZNYMI 
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYMI 

 

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:  

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez 
niego pytanie  

2) wychodzi do toalety  

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 
egzaminacyjnej.  

 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYTYCZNYMI 
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYMI 

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa 
maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z 
przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.  

 

• Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może 
zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie 
później niż do 29 maja 2020 r.  

 

• Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności 
organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi 
okręgowej komisji egzaminacyjnej 

  

 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYTYCZNYMI 
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYMI 

 

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

 

• Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów 
piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.. Zdający nie mogą 
pożyczać przyborów od innych zdających.  

 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYTYCZNYMI 
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYMI 

Dla każdego zdającego szkoła zapewni miejsce, w którym będzie mógł 
zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.  

Pomieszczenia te, to odpowiednio: 

• Dla zdających w sali gimnastycznej – szatnie sportowe 

• Dla zdających w auli – sale 611 i 612  

• Dla zdających na „300” – szatnie za sklepikiem 

Przydział tych pomieszczeń obowiązuje w dniach 08-10.06. 

W kolejnych dniach egzaminu dostępne będą tylko szatnie za sklepikiem 

Każdy zdający będzie miał do dyspozycji przezroczysty worek, w którym 
powinien umieścić wszystkie przyniesione rzeczy 

 

 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYTYCZNYMI 
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYMI 

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

• Zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze 
zdjęciem potwierdzającym tożsamość; przewodniczący zespołu 
nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności 
numery stolików, przy których będą pracować.  
 

• 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.  

 
  

 
 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYTYCZNYMI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYMI 



Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy 
dyrekcja@zs3.rybnik.pl 

lub  

bezpośrednio do wicedyrektora  

Dariusza Widawskiego 

mailto:dyrekcja@zs3.rybnik.pl


MATURA 2020  

WSZELKIE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE 

EGZAMINU MATURALNEGO 2020 NA 

STRONIE OKE JAWORZNO: 

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

 

POWODZENIA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

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

