
Drodzy Maturzyści, 

przekazuję Wam najistotniejsze informacje dotyczące przebiegu i organizacji egzaminu 
maturalnego, które zostały opracowane w oparciu odokument zamieszczony na stronie CKE 
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów.  

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa. 
2. Nie przychodź na egzamin, jeśli przebywasz w domu z osobą na kwarantannie  

lub izolacji w warunkach domowych albo sam jesteś objęty kwarantanną lub izolacją 
w warunkach domowych. 

3. Na egzamin przychodzisz sam, bez osób towarzyszących. Niedozwolone jest 
przebywanie na terenie szkoły osób postronnych. 

4. Nie wnosisz na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 
komórkowych, maskotek. Kurtki i inne rzeczy osobiste zostawiasz w szatni. 

5. Na egzaminie korzystasz z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, 
kalkulatora itd. 

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą 
(małą). 

7. 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. 

8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy 
opuścić teren szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły. W tym celu osoby, które 
zdecydują się oczekiwać na następny egzamin w budynku szkoły będą mogły 
przebywać w wyznaczonych salach: 

17 – klasa IV TBC 
19 - klasa IV TI 
22 – klasa IV TOE 
25 – klasa IV TMM 

Podczas oczekiwania na egzamin należy pamiętać o przestrzeganiu wszelkich zasad 
bezpieczeństwa (dezynfekcja dłoni, zachowanie bezpiecznej odległości). 

9. Pamiętajcie, że ani przed egzaminem, ani po egzaminie nie tworzycie „grup 
dyskusyjnych”, przez cały czas zachowujecie dystans, minimum 1,5 metra odstępu. 
Wrażeniami dzielicie w domu telefonicznie lub za pośrednictwem komunikatorów. 

PRZED EGZAMINEM 

1. Egzamin będzie odbywał się na dużej sali gimnastycznej oraz małej sali gimnastycznej.  
2. Na egzamin przychodzicie punktualnie, zgodnie z harmonogramem, który zostanie 

Wam przesłany w następnym e-mailu (uruchomimy trzy wejścia na salę 
egzaminacyjną, każdy z Was zostanie przypisany do konkretnego wejścia) 

3. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, należy zachować odpowiedni 
odstęp (co najmniej 1,5 m). 

4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 
jedno- lub wielorazową, materiałem, 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 i rozpoczęciu pracy z arkuszem egzaminacyjnym. 



5. Zasłanianie ust i nosa obowiązuje, kiedy podchodzi do Was nauczyciel, kiedy 
wychodzicie do toalety, kiedy kończycie pracę z arkuszem egzaminacyjnym  
i wychodzicie z sali egzaminacyjnej. 

6. W przypadku, jeżeli ze względów zdrowotnych, nie możecie korzystać z maseczki 
ochronnej lub przyłbicy, problem zgłaszacie dyrektorowi szkoły nie później niż  
do 29 maja 2020 r. , w formie pisemnej. 

7. Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować dłonie (płyn zostanie 
umieszczony w widocznym miejscu obok wejścia do budynku szkoły). 

8. Płyn do dezynfekcji rąk zostanie umieszczony również na stolikach obok słowników. 
Przed każdym korzystaniem ze słownika należy zdezynfekować dłonie. 

9. Pamiętajcie, podpisy na wykazie zdających (potwierdzenie obecności) składacie, 
korzystając z własnego długopisu. 

10. 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. 

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB KTÓRE ZADEKLAROWAŁY UDZIAŁ W EGZAMINIE  
Z INFORMATYKI NA POZIOMIE ROZSZERZONYM 

Przychodzicie do szkoły 16 czerwca o wyznaczonej godzinie (zgodnie  
z harmonogramem, który zostanie przekazany w następnym e-mailu) w celu sprawdzenia 
poprawności działania komputera, na którym będziecie zdawać egzamin, i wybranego przez 
siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności opiekuna pracowni oraz 
członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Czas 
wykonania tej czynności zostanie wyznaczony dla każdego zdającego, tak aby 
zminimalizować możliwość kontaktu. Jeżeli podczas sprawdzania poprawności działania 
sprzętu konieczna będzie komunikacja zdającego z administratorem pracowni albo  
z członkiem zespołu nadzorującego, wszystkie osoby powinny mieć zakryte usta i nos. 
Podczas sprawdzania zdający maja na dłoniach rękawiczki jednorazowe. 

 

Przekazuję  Wam również harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym. 

 

 

 

 

 

  



HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM 
Część ustna egzaminu maturalnego 

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana. 

 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego 

Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00 

8 poniedziałek język polski - pp* język polski - pr * 

9 wtorek matematyka - pp 
język łaciński i kultura antyczna - pp język 

łaciński i kultura antyczna - pr 

10 środa język angielski - pp język angielski - pr język angielski - dj* 

11 czwartek Boże Ciało 

12 piątek Dzień bez egzaminów. 

13, 14 - sobota, niedziela 

15 poniedziałek matematyka - pr filozofia - pp filozofia - pr 

16 wtorek biologia - pp biologia - pr 
wiedza o społeczeństwie - pp wiedza o 

społeczeństwie - pr 

17 środa chemia - pp chemia - pr informatyka - pp informatyka - pr 

18 czwartek język niemiecki - pp język niemiecki - pr język niemiecki - dj 

19 piątek geografia - pp geografia - pr historia sztuki - pp historia sztuki - pr 

20, 21 - sobota, niedziela 

22 poniedziałek 
język włoski - pp język łemkowski - 

pp język łemkowski - pr 
język włoski - pr język włoski - dj 

23 wtorek język francuski - pp język francuski - pr język francuski - dj 

24 środa 
fizyka i astronomia - pp fizyka i 

astronomia / fizyka - pr 
historia - pp historia - pr 

25 czwartek język hiszpański - pp język hiszpański - pr język hiszpański - dj 

26 piątek język rosyjski - pp język rosyjski - pr język rosyjski - dj 

27, 28 - sobota, niedziela 

29 poniedziałek 

języki mniejszości narodowych - pp 
język kaszubski - pp język kaszubski - pr 

języki mniejszości narodowych - pr historia muzyki - 
pp historia muzyki - pr 

godz. 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)** 

godz. 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)** 

godz. 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)** 

godz. 13:45 - biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)** 

godz. 15:20 - chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)** 

godz. 16:55 - fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów 
dwujęzycznych (pr)** 

 
 *  pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny 
 
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki 
     mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym. 
 
 



 
Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. 

Do 11 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu maturalnego. Do tego samego dnia,  
11 sierpnia absolwenci odbiorą świadectwa, aneksy i informacje o wynikach. 

Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września 

 

Do egzaminu zostało Wam jeszcze 19 dni. Dobrze wykorzystajcie ten czas. Kolejne informacje 
dotyczące przebiegu i organizacji egzaminu maturalnego przekażę Wam na tydzień przed terminem 
egzaminu maturalnego. Życzę owocnej nauki. 

 

 

                                                                                                                       Dyrektor  

                                                                                                                     Adam Krause 

 

 

 

 

 

 

 

 


