
 Drodzy Uczniowie i Drodzy Rodzice,  

  wielkimi krokami zbliża się termin egzaminów maturalnych, dlatego 

przesyłamy Państwu wszystkie informacje na ten temat. W tym roku egzaminy 

maturalne ostatecznie  odbywać się będą w dniach 8- 25 czerwca. Egzaminy 

rozpoczynają  się o godzinie 9.00 lub 14.00, ale spotykamy się już o 8.30 lub 

13.30. Każdy uczeń musi posiadać legitymację szkolną lub inny dokument 

potwierdzający jego tożsamość. 

 Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny 

pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

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. 

 Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

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

telefonów komórkowych, maskotek. 

Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.  

Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły 

zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami. 

 Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie 

przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły  

na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia. 

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

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

lub przyłbicą). 

 

  Egzamin maturalny jest przeprowadzany w formie pisemnej. Obejmuje 

następujące przedmioty:  język polski, matematykę, język obcy nowożytny i 

wybrane przez uczniów przedmioty dodatkowe.  

Egzamin z każdego przedmiotu jest przeprowadzany w innym terminie.  



 od godziny 9.00    od godziny 14.00 

8 czerwca    

 poniedziałek 

język polski PP 

170 min 

język polski PR 

180 min 

9 czerwca 

wtorek 

matematyka PP 

170 

 

10 czerwca 

środa 

język  angielski PP 

120 

język  angielski PR 

150  

15 czerwca 

poniedziałek 

matematyka PR 

180 

 

16 czerwca 

wtorek 

biologia 

180 

WOS 

180 

17 czerwca 

środa 

chemia 

180 

 

18 czerwca 

czwartek 

j. niemiecki PP 

120 

 

19 czerwca 

piątek 

geografia 

180 

 

24 czerwca 

środa 

Fizyka PR 

180 

historia PR 

180 

25 czerwca 

czwartek 

 j. hiszpański PR 

150 

 

     Na egzaminie z każdego przedmiotu uczeń otrzymuje arkusz egzaminacyjny z 

danego przedmiotu, czyli  materiał przekazywany zdającemu podczas egzaminu 

maturalnego  w formie zeszytu. W czerwcu 2020 r. na stronie tytułowej arkuszy 

egzaminacyjnych wydrukowana będzie data przeprowadzania egzaminu, w 

jakiej egzamin maturalny z danego przedmiotu miał się planowo odbyć w maju 

2020 r.  Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z języka obcego 

nowożytnego wykorzystuje się również płytę CD do sprawdzenia umiejętności 

rozumienia ze słuchu. Na każdą salę egzaminacyjną przewidziana jest jedna 

płyta. Każda szkoła otrzymuje również płytę/płyty rezerwowe.  Więcej 

informacji o egzaminie maturalnym, w tym przykładowe zadania wraz z 

rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie ósmoklasisty, 

opublikowanych na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: 

http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=8 

http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=8


Na tej samej stronie dostępne są również przykładowe arkusze egzaminacyjne 

wraz z rozwiązaniami, arkusze egzaminu próbnego wraz z rozwiązaniami oraz 

arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 

2019 r. 

Przed rozpoczęciem egzaminu zdający mają obowiązek zakrywania ust i nosa 

do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w 

sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, 

aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza 

salę egzaminacyjną, lub podchodzi do stanowiska, na którym znajdują się np. 

słowniki. Przed skorzystaniem ze słownika zdający ma obowiązek 

zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym. 

Zdających obowiązuje zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi  

oraz  niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 

przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem 

łokcia). Po egzaminie obowiązuje zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby 

podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie.  

 

W czasie egzaminu obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej 

urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali. Do 

sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie małą butelkę wody oraz 

przybory do pisania – długopis z czarnym wkładem. Podczas pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby 

uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. Dodatkowo w 

przypadku egzaminu z matematyki uczeń może wnieść na salę  - linijkę, cyrkiel i 

kalkulator. Zdających obowiązuje zakaz pożyczania przyborów od innych 

zdających. Zapasowe przybory piśmiennicze – zdezynfekowane długopisy z 

czarnym wkładem – zapewnia szkoła. O godzinie wyznaczonej przez 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 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. 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). 



W czasie trwania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu uczniowie nie 

powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach 

przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie 

sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość 

kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających 

pomocy medycznej.  W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający 

sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia 

przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia 

zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest 

odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.  

Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający 

zakrywa usta i nos.  

 

   Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania 

zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla 

zdającego. W czasie trwania egzaminu maturalnego uczniom nie udziela się 

żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.   

  Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu 

maturalnego z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków 

koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność 

została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed 

rozpoczęciem egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. 

  W czasie trwania egzaminu uczniowie mają obowiązek wykonywania zadań 

samodzielnie. 

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.  

Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między 

poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na 

konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne 

– znajdujących się w nich sprzętów. 

   

  Tego dnia abiturienci przychodzą do szkoły w strojach galowych. 



Wyniki egzaminu maturalnego (indywidualne, krajowe oraz wg województw) z 

sesji czerwcowej (termin główny) i lipcowej (termin dodatkowy 8-14 lipca) 

zostaną ogłoszone 11 sierpnia 2020 r., a w przypadku egzaminu poprawkowego 

– 30 września 2020 r.  

 

Zadeklarowanie egzaminu i niestawienie się na nim wiąże się z koniecznością 

wniesienia opłaty za egzamin w przypadku chęci przystąpienia do egzaminu z 

tego samego przedmiotu na tym samym poziomie w roku kolejnym  

 

Egzamin maturalny z danego przedmiotu może zostać danemu zdającemu 

unieważniony 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 ustnej lub 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, w tym w sytuacjach określonych,  

d. niemożności ustalenia wyników danego egzaminu z powodu zaginięcia lub 

zniszczenia pracy egzaminacyjnej 

 Więcej szczegółów o przebiegu egzaminu znajdą Państwo na stronie: 

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja_2020/20200520_EM_Informacja_AKTU

ALIZACJA.pdf 

 

 

                                                                                  Z poważaniem 

                                                                                   wicedyrektor szkoły 

                                                                                   Monika Brzezińska 

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja_2020/20200520_EM_Informacja_AKTUALIZACJA.pdf
http://www.komisja.pl/pobierz/sesja_2020/20200520_EM_Informacja_AKTUALIZACJA.pdf

