
 

 

 

Egzamin maturalny 2020 
 

– obowiązujące terminy i procedury 
 
 



 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1481), 

 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.           
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, ze zm.),
  

 wykaz olimpiad, o których mowa w komunikacie MEN, dostępny pod 
adresem: 

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-1.pdf 

      

 

+ informatory i komunikaty dyrektora CKE  
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www.cke.gov.pl 



 

Komunikat o harmonogramie egzaminów: 

 
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKT_20190819.pdf 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806 E8 EG EM Komunikat o harmonogramie AKT_20190819.pdf


Komunikat o materiałach i przyborach 
pomocniczych: 

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

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


Komunikat o dostosowaniach warunków i form 
przeprowadzania egzaminu: 

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

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806 EM Komunikat o dostosowaniach.pdf


 w części pisemnej: 

- język polski na poziomie podstawowym 

- matematykę na poziomie podstawowym 

- język obcy nowożytny na poziomie 
podstawowym (angielski, francuski, 
hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) 

- jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na 
poziomie rozszerzonym (lub dwujęzycznym 
w przypadku języka obcego) 



 w części ustnej: 

- język polski 

- język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje 
w części pisemnej) 

 

Dla części ustnej nie określa się poziomu, na 
którym zdawany jest egzamin. 



Absolwent może dodatkowo przystąpić 

w danym roku do egzaminu maturalnego 

z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów 

dodatkowych na poziomie rozszerzonym (lub 

dwujęzycznym w przypadku języka obcego). 



Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu 

maturalnego bezpośrednio po ukończeniu 

szkoły w 2020 r. składa pisemną deklarację 

przystąpienia do tego egzaminu dyrektorowi 

szkoły macierzystej do: 

- 30 września 2019 r. (deklaracja wstępna) 

- 7 lutego 2020 r. (deklaracja ostateczna) 

na załączniku 1a. 



Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych 
wymienionych w wykazie olimpiad, są zwolnieni 
z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 
na podstawie zaświadczenia uzyskania przez 
ucznia tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. 

 

Złożenie zaświadczenia musi nastąpić nie 
później niż do 20 kwietnia 2020 r. 



W szczególnych przypadkach losowych lub 

zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie 

do egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu, dyrektor OKE może wyrazić zgodę 

na przystąpienie przez absolwenta do 

egzaminu maturalnego z tego przedmiotu 

w terminie dodatkowym(czerwiec 2020 r.). 



Absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie 

z jednego przedmiotu obowiązkowego 

w części pisemnej ALBO w części ustnej 

może przystąpić do egzaminu maturalnego 

z danego przedmiotu w terminie 

poprawkowym(sierpień 2020 r.). 



 następuje na podstawie informacji zawartych 
w komunikacie o dostosowaniach 

 ustalenie sposobów dostosowania warunków 
i form egzaminu dla osób uprawnionych do 
dostosowań oraz powiadomienie ich o nich na 
piśmie musi nastąpić do 10 lutego 2020 r. 

 przyjęcie oświadczeń absolwentów 
o korzystaniu lub niekorzystaniu z przyznanych 
dostosowań musi nastąpić do 13 lutego 2020 r. 



Każdy arkusz pisemnego egzaminu 
maturalnego składa się z: 

- zeszytu zadań egzaminacyjnych 

- karty odpowiedzi. 

 

 

 

 

 

 

Do egzaminu maturalnego dołącza się 
materiały dodatkowe wymienione 

w komunikacie o przyborach. 



Harmonogram przeprowadzania części ustnej 

egzaminu maturalnego z języka polskiego 

i języka obcego nowożytnego ogłoszony 

zostanie nie później niż do 4 marca 2020 r. 



Rozpoczęcie egzaminu 
 

 uczniowie powinni być obecni w szkole o 8:15 

 sprawdzenie tożsamości,  

 wylosowanie miejsca, podpisanie się na liście 
zdających, 

 przekazanie 2 naklejek z kodem szkoły i PESELEM 
(jedną na stronę tytułową arkusza, drugą na kartę 
odpowiedzi).  

 



Przewodniczący informuje zdających o: 
 zapisaniu numeru PESEL na stronie tytułowej arkusza i karcie odpowiedzi oraz 

sprawdzeniu jego zgodności z numerem na naklejce; 

 czasie rozpoczynania i trwania egzaminu; 

 zasadach zachowania się podczas egzaminu i sposobie korzystania z pomocy, 
przyborów i wody; 

 zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z nich; 

 zasadach kontaktowania się z zespołem nadzorującym; 

 sposobie kodowania arkuszy i kart odpowiedzi (zespół nadzorujący sprawdza 
poprawność zakodowania arkusza); zespół nadzorujący powinien zaznaczyć 
dysleksję / dyskalkulię na stronie tytułowej arkusza; 

 konieczności zapoznania się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza; 

 sprawdzeniu kompletności arkusza;  

 udzielaniu odpowiedzi czarnym długopisem lub piórem z czarnym atramentem; 

 konieczności zaznaczenia odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi 
w arkuszach z języków obcych nowożytnych, matematyki, fizyki i astronomii ….; 

 sposobie zachowania się po zakończeniu egzaminu; 

 godzinie przybycia na następną część egzaminu. 



 Rozdanie arkuszy egzaminacyjnych o godzinie wskazanej  
w harmonogramie jako czas rozpoczęcia egzaminu (9:00 lub 14:00).  

 Informowanie zdających o konieczności sprawdzenia kompletności 
arkuszy i zakodowania arkusza; sprawdzenie poprawności 
kodowania arkuszy. 

 Zapisanie (na tablicy) czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu. 

 Nadzorowanie przebiegu egzaminu, a w szczególności 
samodzielności pracy zdających (członkowie ZN powinny zająć 
miejsca przewidziane w planie sali egzaminacyjnej i odpowiadać za 
określona grupę absolwentów). 

 Dopilnowanie, aby zdający skończyli egzamin (wychodzili z sali 
egzaminacyjnej) zgodnie z czasem określonym dla danego 
egzaminu. 

 

UCZNIOWIE SPÓŹNIENI NIE MOGĄ WEJŚĆ DO SALI EGZAMINACYJNEJ!!! 



Pakowanie materiałów egzaminacyjnych 
 
Przy pakowaniu arkuszy do bezpiecznych kopert musi być 
obecny przedstawiciel zdających (podpis na protokole). 

 



 

3 lipca 2020 r. 



- w ciągu 6 miesięcy od wydania świadectwa 
dojrzałości, 

- wniosek o wgląd – załącznik 25a, 

- wnioski są rozpatrywane zgodnie 
z kolejnością wpływu, 

- w ciągu 5 dni roboczych dyrektor OKE wyznacza 
termin i godzinę wglądu, 

- czas wglądu nie może być krótszy niż 30 minut, 

- można robić notatki i zdjęcia. 

 

 



- 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku 
weryfikacji sumy punktów, 

- załącznik 25c, 

- w odwołaniu należy wskazać kolejne zadania, 
co do których absolwent nie zgadza się 
z przyznaną liczbą punktów wraz 
z uzasadnieniem, w którym wykazuje, że jego 
rozwiązanie jest merytorycznie poprawne 
oraz spełnia warunki określone w poleceniu 
do danego zadania egzaminacyjnego. 

 






