
ZDAJĄCY W TRAKCIE EGZAMINU MATURALNEGO  

1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie (co najmniej 30 min. przed jego 

rozpoczęciem), zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.  

Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem).  

2. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej – ani w części ustnej, ani w części pisemnej – 

żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.  

3. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów 

pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić 

do sali innych materiałów i przyborów.  

Podczas egzaminu zdający mogą korzystać wyłącznie z własnych przyborów. Nie wolno pożyczać 

przyborów od innych zdających.  

4. Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać 

materiałów egzaminacyjnych.  

5. Zdający ma obowiązek zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją przekazaną 

przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych 

oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej 

arkusza oraz sprawdzić kompletność arkusza.  

6. Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.  

7. Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych przez 

przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły lub o pozostanie w sali egzaminacyjnej 

podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu części pisemnej egzaminu.  

8. Egzamin zdającego z danego przedmiotu może zostać unieważniony, jeżeli zespół przedmiotowy lub 

zespół nadzorujący stwierdzi:  

a. niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego  

b. wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów 

i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez 

zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i 

przyborów  

c. zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu 

maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.  

9. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu z tego 

przedmiotu w danym roku.  

10. Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części 

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

przedmiotów.  

 

 

 

 



PO EGZAMINIE MATURALNYM   

1. Jeżeli egzaminator stwierdzi podczas sprawdzania pracy niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez 

absolwenta, otrzyma on od dyrektora OKE – za pośrednictwem dyrektora szkoły – informację o 

zamiarze unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu.  

2. Wyniki egzaminu maturalnego (indywidualne, krajowe oraz wg województw) z sesji czerwcowej 

(termin główny) i lipcowej (termin dodatkowy) zostaną ogłoszone 11 sierpnia 2020 r., a w przypadku 

egzaminu poprawkowego – 30 września 2020 r.  

3. Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub 

zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego – odbiera dokument w macierzystej szkole.  

4. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach egzaminu 

opracowaną przez OKE w macierzystej szkole.  

5. Zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz złożenia wniosku 

o weryfikację sumy przyznanych punktów. 


