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Procedury organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego 
 

1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz 
przedmiotów dodatkowych i w 2020 r. składa się wyłącznie z części pisemnej. 

2. W 2020 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości 
narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego 
może przystąpić absolwent, który: 
a. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić 
wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości 
narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub 
b. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka 
obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. 

3. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest 
przeprowadzany na poziomie podstawowym i obejmuje wymagania określone                            
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego. 

4. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2020 r., zdaje obowiązkowo: 
w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: 
a. język polski 
b. matematyka 
c. język obcy nowożytny (ten sam, który zadeklarował w części ustnej) 

5. w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym 
lub –w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo 
dwujęzycznym. 

6. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów: 
a. biologia 
b. chemia 
c. filozofia 
d. fizyka 
e. geografia 
f. historia 
g. historia muzyki 
h. historia sztuki 
i. informatyka 
j. język łaciński i kultura antyczna 
k. język mniejszości etnicznej (język łemkowski) 
l. język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, 
litewski, niemiecki, ukraiński) 
m. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, 
hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) 
n. język polski 
o. język regionalny (język kaszubski) 
p. matematyka 
q. wiedza o społeczeństwie 
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7. W czerwcu 2020 r. na stronie tytułowej arkuszy egzaminacyjnych wydrukowana będzie 
data przeprowadzania egzaminu, w jakiej egzamin maturalny z danego przedmiotu miał się 
planowo odbyć w maju 2020 r. 

8. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego musi zwracać szczególną uwagę na to, czy 
wydaje przewodniczącym zespołów nadzorujących właściwe arkusze (właściwy przedmiot 
i poziom).  

9. Ponieważ w  2020 r. wystąpiła konieczność zwiększenia liczby sal egzaminacyjnych, w 
których jest przeprowadzany egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, a liczba 
przesłanych do szkoły płyt, wliczając płyty rezerwowe, będzie niewystarczająca do 
zapewnienia płyty w każdej sali egzaminacyjnej, przewodniczący zespołu 
egzaminacyjnego może sporządzić kopię płyty – w dniu egzaminu, nie wcześniej niż 
godzinę przed rozpoczęciem egzaminu – albo pobrać plik .mp3 z nagraniem z serwisu 
OKE dla dyrektorów szkół. 

10. 8 czerwca br. wraz z przesyłką zawierającą materiały egzaminacyjne do części pisemnej 
egzaminu maturalnego z języka polskiego do każdej szkoły zostanie przesłana płyta CD 
(dwa egzemplarze do każdej szkoły) zawierająca zadania do części ustnej egzaminu 
maturalnego z języka polskiego. Obie płyty należy bez żadnego wyjątku zwrócić do 
okręgowej komisji egzaminacyjnej, w stanie nienaruszonym, wraz z materiałami po 
zakończeniu części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. 

11. Egzamin maturalny przeprowadza się w szkołach w warunkach lokalowych i technicznych, 
zapewniających prawidłowy przebieg egzaminu, które spełniają również wymagania 
określone w Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. 
egzaminów. 

12. Szkoła dysponuje: 
a. liczbą sal zapewniającą odpowiednie warunki dla wszystkich zdających, przygotowanych 
zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych 
b. osobną salą / osobnymi salami dla korzystających z pomocy nauczyciela 
wspomagającego lub korzystających z urządzeń, które mogą zakłócać pracę innych 
zdających, albo z przedłużenia czasu pracy z arkuszem egzaminacyjnym (w razie potrzeby), 
przygotowaną/przygotowanymi zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych 
c. zegarem oraz tablicą (planszą) do zapisania czasu faktycznego rozpoczęcia i zakończenia 
pracy z arkuszem egzaminacyjnym, widocznymi dla każdego zdającego (w każdej Sali 
egzaminacyjnej) 
d. sejfem (szafą metalową) do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed 
nieuprawnionym ujawnieniem lub specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniem 
– do dyspozycji przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 
e. sprzętem do odtwarzania płyt CD (jednym odtwarzaczem na każdą salę egzaminacyjną, 
odtwarzaczami zapasowymi na wypadek awarii oraz bateriami na wypadek przerwy w 
dopływie energii elektrycznej, przygotowanym zgodnie z zasadami określonymi w 
Wytycznych) i dobrym nagłośnieniem w salach, w których jest przeprowadzany egzamin 
maturalny z języka obcego nowożytnego w części pisemnej 
f. sprzętem do nagrywania przebiegu egzaminu maturalnego, w przypadku gdy zdający 
korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego go w czytaniu lub pisaniu 
g. łączem internetowym 
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h. przynajmniej jednym stale dostępnym połączeniem telefonicznym 
i. sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z informatyki – 
stanowiskami dla zdających, komputerem operacyjnym, komputerami zapasowymi, 
pendrive’ami i czystymi płytami CD-R 
j. płynami do dezynfekcji rąk przeznaczonymi dla zdających oraz innych osób biorących 
udział w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego 
k. innymi rozwiązaniami organizacyjnymi i technicznymi wskazanymi w Wytycznych, w 
tym w szczególności pomieszczeniem, wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej oraz 
płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia 
objawów chorobowych. 

13. Warunki w salach przeznaczonych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego są  zgodne 
z podstawowymi wymaganiami bhp oraz zasadami określonymi w Wytycznych. Zdającym 
należy ponadto zapewnić dostęp do toalety w warunkach uniemożliwiających kontakt z 
innymi osobami. 

14. Zdający powinni pracować w warunkach zapewniających samodzielność ich pracy. Jako 
minimum należy przyjąć konieczność przygotowania: 
a. stolika (ławki) dla każdego zdającego, z zastrzeżeniem że stoliki (ławki) są ustawione w 
jednym kierunku (nie dotyczy egzaminu z informatyki w części II), w odległości 
zapewniającej samodzielność pracy oraz bezpieczeństwo sanitarne, tj. zapewnienie 
pomiędzy zdającymi co najmniej 1,5-metrowego odstępu w każdym kierunku 
b. miejsc dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów, również zapewniających co 
najmniej 1,5-metrowy odstęp od zdających oraz innych członków zespołu nadzorującego. 

15. Absolwenci,  którzy muszą przedłożyć wyniki egzaminu ustnego na uczelnie zagraniczne 
oraz wywiązujący się z umów, mogą przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z 
języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka 
regionalnego lub języka obcego nowożytnego, pod warunkiem, że w terminie do 7 lutego 
2020 r. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 

16. Ci absolwenci,  w terminie do 25 maja 2020 r. ,przekazują informację potwierdzającą 
zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 
odpowiednio do dyrektora szkoły, którą ukończyli, albo dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej, do którego złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego 
(załącznik 28_1905). Informacja ta może zostać przekazana drogą elektroniczną (mailem) 
albo faksem. W informacji absolwent wypełnia również oświadczenie oraz dołącza 
dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu 
maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Dokumentem 
poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, 
skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający 
otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem 
uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej. 

17. Ze względu na zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych przeprowadzania 
egzaminu maturalnego (zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych) konieczne było 
zwiększenie liczby sal, w których jest przeprowadzany egzamin maturalny z danego 
przedmiotu lub przedmiotów, wprowadzono odpowiednie modyfikacje dotyczące sal 
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egzaminacyjnych, w których jest przeprowadzany egzamin w szkole w systemie 
informatycznym OKE Jaworzno. 

18. Absolwent, o którym nie zdał  egzaminu  z jednego przedmiotu ma, w terminie 3 dni 
roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 
sierpnia 2020 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne 
oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 
terminie poprawkowym (załącznik 7.), zgodnie z deklaracją ostateczną. 

19. Oświadczenie absolwenta o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego 
przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej w terminie poprawkowym przewodniczący 
zespołu egzaminacyjnego przesyła w postaci elektronicznej do dyrektora okręgowej 
komisji egzaminacyjnej, nie później niż do 18 sierpnia 2020 r. 

20. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu egzaminacyjnego 
do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkole w terminie poprawkowym. 

21. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września 
2020 r. 

22.  Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym nie jest przeprowadzana. 
23. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. 
24. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 4 marca 2020 r., powołuje 

członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego 
zespołu spośród członków zespołu (załączniki 8a i 8b). 

25. Wraz z powołaniem zespołu egzaminacyjnego przewodniczący tego zespołu może powołać 
jednocześnie zespoły przedmiotowe i zespoły nadzorujące. Nie później niż do 5 czerwca 
2020 r. PZE potwierdza powołanie członków i przewodniczących zespołów nadzorujących 
przebieg egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych (tzn. uzyskuje 
potwierdzenie gotowości do pracy od każdej osoby powołanej w skład zespołu 
nadzorującego). 

26. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca odbyli szkolenie w zakresie 
organizacji egzaminu maturalnego organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną 
w roku szkolnym 2019/2020 w terminach ustalonych i przekazanych do wiadomości przez 
OKE. 

27. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni – nie później niż w 
dniu danego egzaminu, przed rozpoczęciem tego egzaminu – przeprowadzić szkolenie w 
zakresie organizacji egzaminu maturalnego dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole 
wchodzących w skład zespołów nadzorujących i zespołów przedmiotowych.  

28. Jeżeli szkolenie jest przeprowadzane w dniach poprzedzających egzamin, może ono zostać 
przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

29.  Osoba powołana w skład zespołu jest zobowiązana złożyć podpis potwierdzający 
powołanie z chwilą powzięcia wiadomości o powołaniu, a podpis potwierdzający odbycie 
szkolenia w zakresie organizacji egzaminu maturalnego – po odbyciu szkolenia, jednak nie 
później niż w dniu danego egzaminu, przed rozpoczęciem tego egzaminu. 

30. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 6 kwietnia 2020 r., spośród 
członków zespołu egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg części 
pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza 
przewodniczących tych zespołów (załącznik 8a_1905).  
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31. Nie później niż do 5 czerwca 2020 r. PZE potwierdza powołanie członków                                      
i przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg egzaminu maturalnego                              
w poszczególnych salach egzaminacyjnych (tzn. uzyskuje potwierdzenie gotowości do 
pracy od każdej osoby powołanej w skład zespołu nadzorującego). 

32. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej 
jeden nauczyciel jest zatrudniony w: 
a. szkole, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny; nauczyciel ten pełni funkcję 
przewodniczącego zespołu 
b. innej szkole lub w placówce (ma innego pracodawcę). 

33. Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu 
nadzorującego zwiększa się o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 25 zdających. 

34. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu 
nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której jest 
zatrudniony. 
 

EGZAMIN PISEMNY 
1. Szkoła jest przygotowana do przeprowadzenia egzaminu maturalnego zgodnie z zasadami 

określonymi w Wytycznych.  
2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zleca przygotowanie sal egzaminacyjnych z 

uwzględnieniem zasad określonych w Wytycznych oraz następujących warunków: 
a. nie można przeprowadzać w jednej sali egzaminacyjnej egzaminu z języka obcego 
nowożytnego 
 na poziomie podstawowym w „starej” i „nowej” formule 
 na poziomie rozszerzonym w „starej” i „nowej” formule 
 na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym 
b. egzamin zdających, którzy uzyskali zgodę na dostosowanie warunków egzaminu 
polegające na przedłużonym czasie trwania egzaminu lub na wykorzystywaniu w czasie 
egzaminu urządzeń technicznych, lub na korzystaniu z pomocy nauczyciela 
wspomagającego, powinien być przeprowadzony w oddzielnym pomieszczeniu.  
W uzasadnionych przypadkach zdający korzystający z wydłużenia czasu lub urządzeń 
technicznych z powodu dysfunkcji mogą pisać egzamin we wspólnej sali z innymi 
zdającymi. 

3. W dniu poprzedzającym egzamin maturalny z danego przedmiotu przewodniczący zespołu 
egzaminacyjnego lub przewodniczący zespołów nadzorujących upewniają się, że zostały 
przygotowane kartki z numerami stolików (do oznaczenia stolików) oraz losy z numerami 
stolików (do wylosowania przez przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka 
zespołu nadzorującego w obecności zdającego) 

4. W dniu poprzedzającym egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego przewodniczący 
zespołu egzaminacyjnego wraz z przedstawicielami przewodniczących zespołów 
nadzorujących sprawdzają stan techniczny urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia 
egzaminu maturalnego z języka obcego w każdej sali (odtwarzaczy płyt CD, głośników) 
oraz ich rozmieszczenie, gwarantujące wysoką jakość dźwięku. Należy między innymi: 
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a. upewnić się, że odtwarzacze nie są skonfigurowane na odtwarzanie ścieżek nagrań w 
trybie losowym (random) lub na wielokrotne powtarzanie jednej ścieżki bądź sekwencji 
ścieżek 
b. przeprowadzić próbę odsłuchu przykładowego nagrania tekstu (wykorzystując do tego 
płyty z poprzednich sesji egzaminacyjnych) w każdej sali egzaminacyjnej, w której jest 

5. przeprowadzany egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego. Jeżeli to możliwe, w 
próbie powinno wziąć udział kilkoro pracowników szkoły. 

6. Przewodniczący zespołów nadzorujących przygotowują plany sal egzaminacyjnych, 
uwzględniające rozmieszczenie zdających, członków zespołu nadzorującego oraz 
obserwatorów w danej sali egzaminacyjnej oraz zasady określone w Wytycznych. Plan sali 
egzaminacyjnej powinien przedstawiać: 
a. ustawienie stolików w sali egzaminacyjnej (stoliki, przy których będą siedzieć zdający, 
są ponumerowane i ustawione w jednym kierunku), wraz z określeniem odstępów 
pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego 
b. rozmieszczenie członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów 
c. podział sali na sektory, tj. grupy zdających pod bezpośrednim nadzorem poszczególnych 
członków zespołu nadzorującego. 

7. Przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przewodniczący zespołu 
egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel sprawdza, czy zespoły 
nadzorujące są kompletne. W szczególnych przypadkach losowych wyznacza w 
zastępstwie innego nauczyciela  lub osobę i przeprowadza szkolenie. 

8. Przewodniczący zespołów nadzorujących sprawdzają przygotowanie sal, w tym w 
szczególności: 
a. usunięcie z sali egzaminacyjnej pomocy dydaktycznych z zakresu danego przedmiotu 
b. ustawienie ponumerowanych stolików w jednym kierunku, w sposób zapewniający 
samodzielną pracę zdających; z zastrzeżeniem że każdy zdający pracuje przy osobnym 
stoliku, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych 
c. przygotowanie losów z numerami stolików 
d. przygotowanie odpowiednich stanowisk dla zdających uprawnionych do dostosowania 
warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego 
e. przygotowanie miejsc dla członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów, zgodnie 
z planem sali egzaminacyjnej 
f. umieszczenie w widocznym miejscu sprawnego zegara oraz tablicy (planszy) do 
zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym 
g. umieszczenie na stolikach zdających lub w wydzielonym miejscu materiałów 
pomocniczych określonych w komunikacie dyrektora CKE, a w przypadku materiałów, z 
których korzysta wielu zdających, również płynu do dezynfekcji rąk obok tych materiałów 
h. umieszczenie przed wejściem do sali, w widocznym miejscu, listy zdających (imię i 
nazwisko)w danej sali 
i. przygotowanie sprzętu (np. odtwarzacza płyt CD, nagłośnienia, słuchawek, zapasowych 
baterii, komputerów, pendrive’ów) niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu 
odpowiednio z: języka obcego nowożytnego, historii muzyki, informatyki; niezbędne jest 
zdezynfekowanie sprzętu wykorzystywanego do przeprowadzenia egzaminów 
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j. przygotowanie kilku zestawów zapasowych przyborów do pisania (jeżeli szkoła 
zdecyduje o zapewnieniu takich zestawów i zapewni ich dezynfekcję) 
k. zapewnienie w każdej sali egzaminacyjnej wymaganych warunków sanitarnych 
określonych w Wytycznych. 

9. Każdy przewodniczący zespołu nadzorującego w porozumieniu z przewodniczącym 
zespołu egzaminacyjnego przypomina członkom zespołu procedurę przebiegu części 
pisemnej egzaminu. 

10. Informuje, który obszar sali egzaminacyjnej został każdemu z nich wyznaczony do 
nadzorowania, zwracając uwagę na odpowiedzialność za samodzielność pracy zdających, 
poprawność i kompletność zakodowania arkuszy przez zdających, przestrzeganie zasad 
określonych w Wytycznych. 

11. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego 
zespołu odbiera przesyłkę zawierającą materiały egzaminacyjne niezbędne do 
przeprowadzenia egzaminu maturalnego, przestrzegając zasad określonych w Wytycznych, 
i sprawdza, czy nie została ona naruszona, a następnie sprawdza, czy zawiera ona wszystkie 
materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu. 

12. Materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części ustnej egzaminu 
maturalnego zostaną w 2020 r. przesłane do szkół wyłącznie w postaci elektronicznej, za 
pośrednictwem serwisów OKE dla dyrektorów szkół. 

13. Czynności, o których mowa w pkt 11, mogą zostać wykonane w obecności innego członka 
zespołu egzaminacyjnego, przy zachowaniu koniecznych zasad bezpieczeństwa 
sanitarnego. 

14. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego 
zespołu przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do 
przeprowadzenia egzaminu maturalnego. 

15. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego 
zespołu w wyznaczonym przez siebie czasie i miejscu (około pół godziny przed 
rozpoczęciem egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie, zgodnie z 
komunikatem o harmonogramie) sprawdza, czy materiały egzaminacyjne niezbędne do 
przeprowadzenia egzaminu nie zostały naruszone. 

16. W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne, nie zostały naruszone, 
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego 
zespołu otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz 
przedstawiciela zdających (jednego z wszystkich sal egzaminacyjnych, w których w danym 
dniu jest przeprowadzany egzamin maturalny). 

17.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego 
zespołu przekazuje każdemu przewodniczącemu zespołu nadzorującego: 
a. arkusze egzaminacyjne w odpowiedniej formie i liczbie odpowiadającej liczbie 
zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych (należy zwrócić szczególną uwagę 
na przekazanie przewodniczącym zespołów nadzorujących właściwych arkuszy 
egzaminacyjnych [przedmiot, poziom] we właściwej liczbie, szczególnie w przypadku gdy 
– ze względu na zasady określone w Wytycznych – zwiększona została liczba sal, w których 
jest przeprowadzany egzamin). 
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18. Przewodniczący zespołu nadzorującego razem z przedstawicielem zdających – jeżeli uczeń 
z danej sali uczestniczył w odbiorze materiałów od przewodniczącego zespołu 
egzaminacyjnego – przenosi materiały egzaminacyjne do odpowiedniej sali 
egzaminacyjnej. 

19. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu oraz 
obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych 
bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali. 

20. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali egzaminacyjnej 
mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach. Przypomina 
również zdającym o zakazie pożyczania materiałów od innych zdających. 

21. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z 
arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby 
zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. 

22. Przed rozpoczęciem egzaminu należy przypomnieć zdającym kluczowe zasady związane z 
zapewnieniem bezpieczeństwa, wskazane w Wytycznych, tj. 
a) 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 
b) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi 
c) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie 
higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia) 
d) zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po 
egzaminie. 

23. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający 
wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem 
potwierdzającym tożsamość; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu 
nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować. 

24. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających oraz przyniesieniu do sali egzaminacyjnej 
materiałów egzaminacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich: 
a. o zasadach zachowania się podczas egzaminu maturalnego, w tym zasadach dotyczących 
zachowania bezpieczeństwa sanitarnego określonych w Wytycznych 
b. o zasadach oddawania prac egzaminacyjnych po zakończeniu pracy. 

25.  Następnie, nie wcześniej niż o godzinie podanej w komunikacie dyrektora CKE o 
harmonogramie, członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze 
egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również zostać 
przekazane zdającym przy losowaniu. 

26. Członkowie zespołu nadzorującego rozdający zdającym ww. materiały muszą mieć zakryte 
usta i nos oraz muszą mieć założone rękawiczki. 

27. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności 
zdających poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek, o których mowa w pkt 9.2.6., 
w arkuszu egzaminacyjnym. Sprawdzając poprawność danych, o których mowa powyżej, 
członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach mają rękawiczki. 



 

9 
 

28. W 2020 r. członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy powinni do niezbędnego 
minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej. Jednakże w celu 
monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego oraz 
obserwatorzy powinni regularnie obserwować zdających, stojąc. Obserwując przebieg 
egzaminu, przy zachowaniu niezbędnego odstępu, członkowie zespołu nadzorującego i 
obserwatorzy nie muszą zakrywać ust i nosa. 

29. 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. 

30. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali zdający wychodzi, nie zakłócając pracy 
pozostałym piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od 
zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, muszą być zorganizowane tak, by nie 
zakłócić pracy pozostałym zdającym. 

31. Po zakończeniu egzaminu i opuszczeniu sali przez zdających przewodniczący zespołu 
nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu w obecności pozostałych 
osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela zdających (przy 
zachowaniu zasad bezpieczeństwa): 
a. odnotowuje w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej oddanie arkuszy 
egzaminacyjnych przez zdających (np. znakiem +) 
b. w przypadku zdających, którym – zgodnie z komunikatem dyrektora CKE – przyznano 
prawo do dostosowania warunków egzaminu maturalnego polegające na zastosowaniu 
zasad oceniania rozwiązań zadań uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne zdającego i/lub prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę, zaznacza 
przyznane tym zdającym uprawnienia, zamalowując odpowiednie pole na zeszycie zadań 
c. przelicza, porządkuje, pakuje i opisuje materiały egzaminacyjne zgodnie z instrukcją 
właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej 
d. pakuje w sali egzaminacyjnej wypełnione arkusze egzaminacyjne (wraz z dołączonymi 
do nich kartami odpowiedzi) do zwrotnych kopert lub papierowych kopert opisanych tak 
samo jak koperty zwrotne i zakleja je. 

32. Przewodniczący zespołu nadzorującego uzupełnia wykaz zdających przystępujących do 
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali (załącznik 15.) oraz protokół 
przebiegu egzaminu maturalnego w danej sali (załącznik 16_1905). Protokół podpisują 
osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy. 

33. Przewodniczący zespołu nadzorującego przekazuje przewodniczącemu zespołu 
egzaminacyjnego: 
a. koperty zwrotne lub papierowe koperty opisane tak samo jak koperty zwrotne 
zawierające prace egzaminacyjne 
b. niewykorzystane i wadliwe arkusze egzaminacyjne oraz, w przypadku egzaminu 
maturalnego z języka obcego nowożytnego, również niewykorzystane i wadliwe płyty CD 
c. podpisany przez wszystkich członków zespołu nadzorującego i obserwatorów protokół 
przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali 
(załącznik 16_1905) 
d. uzupełniony wykaz zdających w danej sali egzaminacyjnej (załącznik 15.) 
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e. plan sali, o którym mowa w pkt 8.1.4. (załącznik 13_1905). 
34. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sprawdza kompletność materiałów z danej sali 

w obecności właściwego przewodniczącego zespołu nadzorującego. 
35.  Po zebraniu materiałów ze wszystkich sal egzaminacyjnych przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego zabezpiecza je zgodnie z instrukcją właściwej okręgowej komisji 
egzaminacyjnej. Następnie sporządza protokół zbiorczy przebiegu części pisemnej 
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (załącznik 17_1905), który podpisuje. 
Protokół należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

36. Jeden egzemplarz protokołu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego 
przesyła okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym i w sposób określony 
przez dyrektora tej komisji. Do protokołu zbiorczego dołącza się: 
a. koperty zwrotne lub papierowe koperty opisane tak samo jak koperty zwrotne 
zawierające prace egzaminacyjne z wszystkich sal egzaminacyjnych 
b. wadliwe arkusze egzaminacyjne, wadliwe płyty CD (w przypadku egzaminu 
maturalnego z języka obcego nowożytnego) oraz niewykorzystane arkusze egzaminacyjne 
c. uzupełnione wykazy zdających z każdej sali egzaminacyjnej (załącznik 15.) 
d. kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady 
przedmiotowej 
e. kopię wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej przez 
dystrybutora 
f. decyzje o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (o ile 
taka sytuacja zaistnieje) (załącznik 18.), wraz z arkuszami egzaminacyjnymi tych zdających 
g. plany sal (załącznik 13_1905). 
7. W szkolnej dokumentacji egzaminu maturalnego pozostają: 
a. protokoły przebiegu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu z poszczególnych sal 
(załącznik 16_1905) 
b. protokół zbiorczy przebiegu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części 
pisemnej (załącznik 17_1905.) 
c. oryginał wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej 
przez dystrybutora 
d. kopie wykazów zdających przystępujących do egzaminu maturalnego z danego 
przedmiotu w danej sali 
e. kopie decyzji o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 
(załącznik 18.) 
f. kopie planów sal (załącznik 13_1905). 

37. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.1.7., szkoła przechowuje do 11 lutego 2021 r., a w 
przypadku egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – do 30 marca 2021 r. 

 
 

 


