
ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO 2020 - terminy i ważne informacje dla zdających: 

• Podstawy prawne: 

- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (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.) oraz 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 626) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 891), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 1905” 

- Informacja o sposobie organizacji  i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” 

formule obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 

- Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 egzaminów […] 

-  komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie 

harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz 

egzaminu maturalnego w 2020 roku 

• 11.08.2020 – ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, wydanie zdającym świadectw, 

aneksów i informacji o wynikach po godz. 13:30 

• 30.09.2020 – ogłoszenie wyników egzaminu w sesji poprawkowej – wydanie zdającym 

świadectw po godz. 13:30 

• Nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych 

• Dozwolone wyposażenie zdającego podczas egzaminu: 

długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, 

butelka z wodą, 

przybory określone w komunikacie dyrektora CKE dla poszczególnych egzaminów z dnia 6 

sierpnia 2019 r. z uwzględnieniem Wytycznych dotyczących organizowania i 

przeprowadzania w 2020 r. egzaminów […] 

• Termin dodatkowy: 8-14 lipca 2020 

Tylko w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych.  

Zdający jest zobowiązany złożyć do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w 

dniu egzaminu (zał. 6).  

Miejsce zdawania egzaminu wskazane przez OKE w Jaworznie 

• Termin poprawkowy: 8 września 2020 r. 



Warunek: absolwent przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i 

jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym („nowa” matura) i żaden 

egzamin nie został unieważniony. 

Nie zdał jednego przedmiotu obowiązkowego. 

Złożył wniosek o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego do 3 dni od daty ogłoszenia 

wyników (14 sierpnia 2020 r.). 

Miejsce przeprowadzenia egzaminów pisemnych: szkoła, w której absolwent przystępował 

do egzaminów 

• Wglądy do prac egzaminacyjnych: Termin - do 6 miesięcy od daty wydania 

wyników/świadectw. Obowiązująca procedura: 

- Złożenie do dyrektora OKE wniosku o wgląd do pracy lub prac egzaminacyjnych  

- Pracownik OKE drogą elektroniczną lub telefoniczną za pośrednictwem SMS proponuje 

termin wglądu 

- Przeprowadzenie wglądu przez absolwenta 

- Ewentualne złożenie wniosku o weryfikację sumy punktów za wskazane zadania wraz z 

uzasadnieniem 

- Odpowiedź dyrektora OKE 

- Możliwe złożenie uzasadnionego wniosku abiturienta o arbitraż za pośrednictwem 

dyrektora OKE 

•  

 

 

 

 

 


