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Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r.  
 
Proszę zapoznać się z Wytycznymi  GIS do przeprowadzenie 
egzaminów: 
 
 

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

pracownik szkoły1), 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. 

 

 Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

1) zdający 

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów 

nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, 

którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania 

egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania  

i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu 

(np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni 

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu  

w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp. 

                                            
1 Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o „szkole”, należy pod tym pojęciem rozumieć również 
ośrodek egzaminacyjny oraz miejsce przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego, za wyjątkiem tych sytuacji, w których egzamin jest 
przeprowadzany na świeżym powietrzu, np. na poligonie, na polu, w lesie, i wprowadzenie danego 
zabezpieczenia lub danej rekomendacji byłoby niemożliwe lub niezasadne (np. wietrzenie sali, gdy część 
praktyczna egzaminu jest przeprowadzana w lesie). 
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4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka 

konieczność. 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, 

w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na 

taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor 

OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli 

mediów. 

 

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

komórkowych, maskotek. 

 

 Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, 

cyrkla, kalkulatora itd. Szkoła zapewnia tablice oraz słowniki. Zdający nie mogą 

pożyczać przyborów od innych zdających. 

 

 

  Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 

 

 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.  

 

 Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 

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

 

  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 

jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą) 

 Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do 
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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). 

 

 Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający 

ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

2) wychodzi do toalety 

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

 

 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, 

obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu,  

np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas 

poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić 

twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu 

niezbędnego odstępu. 

 Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za 

właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet  

po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym  

(w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc 

(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w 

przeprowadzanie egzaminu w danej sali). 

 W trakcie  egzaminu zdający powinien pamiętać o  obowiązujących zasadach 

bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi 

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego 

z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po 

zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym 
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3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 

przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć 

usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką 

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  po 

zakończonym egzaminie. 

 

 Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

 W trakcie egzaminu będą funkcjonowały 3 wejścia do szkoły.  

Otrzymacie informacje w librusie o wyznaczonym wejściu dla każdego i numerze sali 

w której będziecie pisali egzamin oraz godzinie wejścia do szkoły. Absolwenci 

odbiorą taką informację w dniu egzaminu przed szkołą, od pracownika, który będzie 

na Was czekał przed budynkiem szkoły. 

  pamiętajcie, aby wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem 

mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, i unikajcie spotkań 

w grupie, np. przy wejściu do 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. 

 

 W przypadku EM z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający sprawdza, w ciągu 

jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, 

i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności 

administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie 

wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora 

szkoły). Czas wykonania tej czynności należy wyznaczyć dla każdego zdającego, tak 

aby zminimalizować możliwość kontaktu pomiędzy zdającymi. 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. Sprzęt należy zdezynfekować po sprawdzeniu 
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sprzętu przez każdego zdającego, jeżeli sprawdzenie nie odbywało się w 

rękawiczkach. Otrzymacie informację w librusie  

o wyznaczonej godzinie na sprawdzenie komputera. 

 

Materiały GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/ 

 

 
 
Egzamin maturalny pisemny 
 
W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów 
dodatkowych będzie tylko w formie pisemnej.  
 
 
Wynik egzaminu maturalnego 
 
Absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu 
obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do 
uzyskania oraz przystąpi do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego 
przedmiotu dodatkowego.  
 
Egzamin ustny dla absolwentów z poprzednich lat 
 
Absolwenci, którzy w 2020 r. deklarowali ponowne przystąpienie do ustnego egzaminu 
maturalnego, aby ten egzamin zdać, nie będą do niego przystępowali. Otrzymają oni 
świadectwo dojrzałości, jeżeli we wcześniejszych latach z każdego przedmiotu 
obowiązkowego w części pisemnej mieli co najmniej 30 proc. punktów możliwych do 
uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego 
przedmiotu dodatkowego.  
 
Absolwenci, którzy w 2020 r. nie uzyskają wymaganych 30 proc. punktów, w kolejnych 
latach, jeśli będą chcieli przystąpić do egzaminu, będą musieli zdawać egzamin ustny 
z przedmiotów obowiązkowych.  
 
Zespół nadzorujący egzamin 
 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, spośród członków, powoła zespoły nadzorujące 
przebieg egzaminu ósmoklasisty i części pisemnej egzaminu maturalnego. 
 
W 2020 r. w skład zespołu nadzorującego w danej sali egzaminacyjnej wchodzi co najmniej 
2 nauczycieli. Jeden nauczyciel zatrudniony w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin 
(pełni on funkcję przewodniczącego zespołu), drugi zatrudniony w innej szkole lub 
placówce.  
 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/
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W 2020 r., jeżeli w sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty 
lub egzamin gimnazjalny, jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego 
zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 uczniów. 
 

Harmonogram egzaminów 

 
Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów 
wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 
29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych. 
 
Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. 
Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin 
poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września. 
 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) 
potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) 
zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia. 
 
Terminy odebrania świadectw i zaświadczeń 
 

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

 

 31 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki z egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie. Szkołom przekazane zostaną również świadectwa i 
dyplomy potwierdzające kwalifikacyjne zawodowe. 

 

 12 października 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu zawodowego i 
przekazane certyfikaty oraz dyplomy zawodowe. 
 

UWAGA! Informacja o przyborach: 
Każdy zdający musi mieć  na każdym  egzaminie z każdego przedmiotu długopis  
(lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań 
(odpowiedzi). 
Pamiętajcie! Przygotujcie! 
Matematyka każdy zdający przynosi własną linijkę, cyrkiel i  kalkulator prosty. 
Szkoła zapewni Wybrane wzory matematyczne. 
Język polski słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny zapewni szkoła. 
Wos każdy przynosi własny  kalkulator prosty. 
Historia każdy przynosi własną lupę.    
Informatyka każdy przynosi  własny kalkulator prosty. 
Geografia każdy przynosi własny  kalkulator prosty, linijkę  oraz lupę.  
Biologia  i chemia każdy zdający przynosi własną linijkę,  kalkulator prosty  ,   
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne zapewni szkoła  
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Dodatkowe informacje: 
 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20EM%20Komunikat%20
o%20dostosowaniach.pdf 
 
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200520%20E8%20EG%20EM%20
Harmonogram%20AKTUALIZACJA.pdf 
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