
Informacje dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w 2020 r. 
 

PODSTAWOWE WYTYCZNE 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny 
pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

 
2. 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.  

3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:  
1)   zdający  
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów 

nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, 
którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania 
egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt 
i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt 
medyczny), asystenci techniczni  

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 
dezynfekcję, obsługę szatni itp.  

4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność 
5)  rodzice ucznia, który  wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

 
4. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, 

w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki 
sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub 
jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.  

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO 

A/ Odstępy 
1. Należy zachować odpowiedni odstęp między osobami (co najmniej 1,5 m). 

 
B/ Zakrywanie ust i nosa 

2. Na terenie całej szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa (maseczką jedno- lub 
wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów 
zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). 

3. Nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 
przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta 
i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. 

4. 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).  

5. Zdający mogą odsłonić usta i nos po zajęciu miejsc. 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.  

6. Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu podczas poruszania się po sali 
egzaminacyjnej powinny mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy 



obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego 
odstępu.  

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 lub 
kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc. 
 
C/ Rękawiczki jednorazowe – nie obowiązują zdających 

8. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od 
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, rozdają je zdającym, a po egzaminie 
zbierają arkusze, pakują i przekazują przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. 
 
D/ Płyn do dezynfekcji rąk 

9. W każdej sali znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. Należy z niego korzystać zgodnie  
z umieszczoną w pobliżu instrukcją. 

10. Z płynu do dezynfekcji należy korzystać każdorazowo przy wejściu do sali, również  
w przypadku wyjścia do toalety. 

11. Płynu do dezynfekcji należy używać również przed skorzystaniem ze słownika podczas 
egzaminu z języka polskiego. 

CO ZABRAĆ NA EGZAMIN? 

1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.  
2. Maseczkę ochronną lub przyłbicę. 
3. Czarne długopisy i inne niezbędne przybory (zgodnie z komunikatem dyrektora CKE). 

Wszyscy korzystają z własnych przyborów do pisania i się nimi nie wymieniają! 
4. Butelkę wody. 

Szkoła nie zapewnia wody pitnej.  
Podczas egzaminu butelkę należy odstawić na podłogę, obok stolika. 

5. Ewentualnie chusteczki higieniczne. 
6. Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, maskotek  

i  żadnych urządzeń telekomunikacyjnych  
7. Dla zdających będzie wyznaczone miejsce, w którym w razie konieczności będzie 

można zostawić rzeczy osobiste ( plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.) zapakowane  
w worki foliowe. 

JAK SIĘ ZACHOWYWAĆ PRZED EGZAMINEM? 

1. Należy przyjść na egzamin o godzinie wyznaczonej w wewnątrzszkolnym 
HARMONOGRAMIE WEJŚĆ NA EGZAMIN i udać się do wejścia wyznaczonego w tym 
harmonogramie. 

2. Nie wolno wnosić na salę egzaminacyjną urządzeń telekomunikacyjnych. 
3. Należy stosować się do instrukcji nauczycieli nadzorujących egzamin. 
4. Do sali należy wchodzić w kolejności alfabetycznej – zgodnie z listą wywieszoną przed 

wejściem. Należy pamiętać o zachowaniu właściwych odległości między osobami  
(co najmniej 1,5 m) oraz o zakrywaniu ust i nosa. 

5. Wchodząc do sali, należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający 
tożsamość i odebrać naklejki z kodem szkoły oraz numerem PESEL i podpisać się 
(własnym długopisem) na wykazie zdających. 

6. Należy zająć wylosowane miejsce przy stoliku. Miejsce losuje członek zespołu 
nadzorującego w obecności zdającego. 

 



JAK SIĘ ZACHOWYWAĆ PODCZAS EGZAMINU? 

1. Po zajęciu miejsca można odsłonić usta i nos pamiętając o ich ponownym zasłonięciu 
w sytuacji, kiedy: 

 podchodzi nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego zdającego 
pytanie  

 zdający wychodzi do toalety  

 zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 
egzaminacyjnej. 

2. Należy stosować się do instrukcji  przewodniczącego zespołu nadzorującego, który 
poinformuje m. in. o: 

 zasadach bezpieczeństwa; 

 zasadach kontaktowania się z zespołem nadzorującym; 

 zasadach wychodzenia do toalety; 

 czasie trwania egzaminu; 

 sposobie kodowania arkuszy i kart odpowiedzi; 

 zasadach pracy z arkuszem; 

 zasadach zakończenia pracy z arkuszem. 
3. Podczas egzaminu z języka polskiego zdający, którzy korzystają ze słownika, przed i po  

muszą zdezynfekować ręce. 
4. 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. 

5. Należy opuszczać salę zgodnie z instrukcjami zespołu nadzorującego. 
6. Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania od dyrektora szkoły 

materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego lub  
o pozostanie w sali egzaminacyjnej podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych 
po zakończeniu części pisemnej egzaminu. 

JAK SIĘ ZACHOWAĆ PO EGZAMINIE? 

1. Nie należy się gromadzić w grupie. 
2. Należy zachować odstęp co najmniej 1,5 m pomiędzy osobami. 
3. Należy zasłaniać usta i nos. 
4. Należy opuścić teren szkoły. 
5. Należy stawić się na następną część egzaminu o wyznaczonej godzinie i przy 

wyznaczonym wejściu. 

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 

1. W przeddzień egzaminu, tj. 16 czerwca 2020 r. o godz. 14.00  zdający sprawdzą, w ciągu 
jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będą zdawali egzamin  
i wybrane przez siebie oprogramowanie. Sprawdzanie to odbywa się w obecności 
administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego. Fakt 
sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na 
stosownym oświadczeniu. 

2. Wykonując powyższe czynności, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, tj. 
zakrywać usta i nosa (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą), zachowywać 
dystans społeczny, dezynfekować ręce, przynieść własne przybory do pisania. 



EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE DODATKOWYM 

1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 
przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów 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.). 

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. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. 

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 

1. Wyniki egzaminu maturalnego z sesji czerwcowej (termin główny) i lipcowej (termin 
dodatkowy) zostaną ogłoszone 11 sierpnia 2020 r., a w przypadku egzaminu 
poprawkowego – 30 września. 

2. Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub 
zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego – odbiera dokument w macierzystej 
szkole. 

3.  Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach 
egzaminu opracowaną przez OKE w macierzystej szkole.  

4. Zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz 
złożenia wniosku o weryfikację sumy przyznanych punktów. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu maturalnego znajdują się na stronie 
internetowej www.oke.waw.pl w zakładce Procedury egzaminów:  
 INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO 
W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020. 

http://www.oke.waw.pl/

