
INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU 2020 

 

 

1. 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.  

2. Absolwent, który nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z jednego lub  

więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej lub nie przystąpił do części pisemnej  

egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego lub któremu  

a. unieważniono egzamin z danego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,  

lub 

b. unieważniono egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, przy czym był to 

jedyny egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, do którego przystąpił,  

lub 

c. unieważniono wszystkie egzaminy w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych, do 

których przystąpił nie zdał egzaminu maturalnego 

 

Przebieg egzaminu – informacje ogólne 

1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części pisemnej punktualnie, 

zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem 

stwierdzającym tożsamość z aktualnym zdjęciem. 

2.  Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych 

ani korzystać z nich w tej sali. 

3. Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego 

albo wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego 

lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez 

dyrektora CKE, albo zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu  części pisemnej 

egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym jest podstawą do 

unieważnienia egzaminu. 

4. Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów  

w części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych 

przedmiotów. 

 

Konieczne  jest  posiadanie  dowodu  osobistego, długopisu  lub  pióra  z  czarnym  tuszem  lub  

atramentem. 

Osoby, które z poważnych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogą przystąpić do egzaminu 

maturalnego z jednego lub kilku przedmiotów w wyznaczonym czerwcowym terminie mogą 

przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym  

Termin dodatkowy 

1.W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w 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 (w lipcu 2020 

r.).  

2. 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.  

3. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach od 8 do 14 

lipca 2020 r.  

 



INFORMOWANIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 

   Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego ustalone przez OKE są ostateczne.  

Wyniki ogłasza dyrektor szkoły po otrzymaniu ich z OKE – do 11.08.2020 

 

SPOSOBY WYRAŻANIA WYNIKÓW  

1. Wyniki egzaminu maturalnego są przedstawiane:  

a. w części pisemnej – w procentach i na skali centylowej   

 

TERMIN POPRAWKOWY  

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. 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.  

2. Absolwent, o którym mowa w pkt 1, w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników 

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

egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z 

danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną. 

 

3. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września 2020 r.  

godz. 1400 

Jeżeli absolwent nie zda egzaminu powinien pamiętać, że  termin złożenia deklaracji przystąpienia 

do egzaminu w maju 2021r. mija 7.02.2021r. 

Część pisemna egzaminu maturalnego 

1. Zdający część pisemną egzaminu maturalnego po wejściu do sali egzaminacyjnej 

i otrzymaniu arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma 

obowiązek zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza, sprawdzić, czy jest on 

kompletny, tzn. ma wszystkie strony, czy zawiera wszystkie zadania i czy są one wyraźnie 

wydrukowane oraz czy otrzymał zestaw tablic/wzorów (dotyczy egzaminu z matematyki, 

biologii, fizyki ).  

 

Unieważnienie egzaminu 

PRZYCZYNY UNIEWAŻNIENIA EGZAMINU MATURALNEGO Z DANEGO PRZEDMIOTU  

 

1. Unieważnienie następuje w przypadku:  

a. stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora 

niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez zdającego lub występowania w pracy 

egzaminacyjnej zdającego jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie 

rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego;  

b. zgłoszenia przez zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów 

dotyczących przeprowadzania części pisemnej egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie 

mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu. 

c. zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących 

przeprowadzania egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego 

egzaminu (unieważnienie następuje wówczas z urzędu);  

d. niemożności ustalenia wyników danego egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy 

egzaminacyjnej.  

 

UNIEWAŻNIENIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRZEZ EGZAMINATORA 

NIESAMODZIELNEGO ROZWIĄZANIA ZADANIA LUB ZADAŃ W CZĘŚCI PISEMNEJ 

EGZAMINU MATURALNEGO   

 

1. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora:  

a. niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez absolwenta  



     b. występowania w pracy egzaminacyjnej absolwenta jednakowych sformułowań wskazujących 

na udostępnienie rozwiązań innemu absolwentowi lub korzystanie z rozwiązań innego absolwenta  

– dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, 

absolwentowi pisemną informację o zamiarze unieważnienia mu egzaminu maturalnego z 

danego przedmiotu w części pisemnej (załącznik 21a). Dyrektor szkoły niezwłocznie 

przekazuje tę informację absolwentowi.  

 

2. Absolwent ma prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić egzamin maturalny z danego przedmiotu 

w części pisemnej (załącznik 21b). Wniosek składa się do dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji.  

 

 

 

 

 

 


