
Wytyczne dotyczące przebiegu egzaminu maturalnego 
 

• Na egzamin maturalny należy przyjść przynamniej 30 minut przed rozpoczęciem. 
• Istnieje konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów 

piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.  
• Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 
• Istnieje zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi. 
• Uczniowie wchodzą do szkoły w dniu matury wg harmonogramu wywieszonego przed szkołą. 
• Istnieje 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. 

• Nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać 
higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia). 

• Po egzaminie należy bezzwłocznie opuścić teren szkoły. 
• 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. 

• Losowanie miejsc stolików należy do przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka 
zespołu nadzorującego w obecności zdającego. 

• Świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie o uzyskanych wynikach zdający otrzymają 11 
sierpnia 2020 roku w szkole. 

• Odbiór świadectw dojrzałości odbędzie się 10 sierpnia w godz. 10.00-14.00. 
• Egzamin w terminie poprawkowym: zdający, który przystąpił do wszystkich pisemnych 

egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (w przypadku nowej formuły - również przystąpił 
do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym) i jednego z nich nie zdał, może złożyć w 
terminie do 3 dni po ogłoszeniu wyników wniosek o przystąpienie do sesji poprawkowej w 
2020 roku, czyli do 14 sierpnia 2020 roku. 

• Termin egzaminu poprawkowego: 8 września 2020 r. godz. 14:00. 
• Termin wydawania świadectw dojrzałości: 30 września 2020 r.  

 


