Na egzamin należy przynieść

DOWÓD TOŻSAMOŚCI
Przed zakodowaniem należy dokładnie sprawdzić arkusz
Arkusz z naklejkami z kodami kreskowymi zdający otrzymuje
przy pierwszym egzaminie. Po egzaminie zabiera ze sobą
ten arkusz.
Przynosi arkusz z naklejkami z kodami kreskowymi na
każdy egzamin.
Po zakodowaniu arkusza nie można odstąpić od egzaminu

Zasady obowiązujące w naszej szkole podczas
egzaminu maturalnego
• Szczegółowe zasady sanitarne opisane są w
zaleceniach dla zdających (koniecznie należy
się z nimi zapoznać).
• Nie wolno przynosić do szkoły telefonów ani
innych urządzeń telekomunikacyjnych. Szkoła
nie zapewnia miejsca na przechowywanie tych
urządzeń.

• Egzaminy mogą rozpoczynać się o różnej porze (w niektórych
salach egzamin rozpocznie się 15 min później). Osoby które
piszą egzamin w takiej Sali powinny wejść do szkoły w takim
czasie, żeby uniknąć spotkania z osobami zdającymi w
salach, w których egzamin rozpoczyna się wcześniej.
• Salę egzaminacyjną można opuścić dopiero po 45 min. od
rozpoczęcia egzaminu (wyjątek to wyjście do toalety, zażycie
leków, udzielenie pomocy medycznej) i nie później niż 15 min.
przed końcem egzaminu.
• W czasie przerwy pomiędzy egzaminami trzeba opuścić
szkołę. Po egzaminie nie wolno gromadzić się w budynku
szkoły ani przed szkołą. Wrażeniami z egzaminów należy
dzielić się za pomocą środków komunikacji elektronicznej
(zostawionych w domu, bo nie wolno ich wnosić do szkoły).

• Egzaminy będą przeprowadzone w budynku głównym oraz w
Internacie (Jagiellońska 2). Wejście do budynku głównego od
strony ulicy oraz od strony boiska. Dla zdających egzamin w
salach gimnastycznych (33 i 68) wejście tylko od strony ulicy
Piłsudskiego.
• W OBIEG-u można sprawdzić sale, w której zdaje się
egzamin (zmiany związane ze zwiększeniem odstępu
pomiędzy zdającymi). Sale i godzina rozpoczęcia egzaminu
także na stronie internetowej naszej szkoły. Informacja wg
kodu zdającego.
• w tym roku trzeba przynieść własny kalkulator (prosty –
jedyne działania jaki mogą być w kalkulatorze to dodawanie,
odejmowanie, mnożenie, dzielenie i pierwiastek kwadratowy.)

Materiały i przybory, pomocniczych, z których mogą korzystać
zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych
przedmiotów w 2020 r.

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego

przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym

tuszem

(atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań
(odpowiedzi).

2. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:
Przybory i materiały pomocnicze

Przedmiot

biologia

chemia

fizyka

geografia

linijka
kalkulator prosty
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z
biologii, chemii i fizyki
linijka
kalkulator prosty
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z
biologii, chemii i fizyki
linijka
kalkulator prosty
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z
biologii, chemii i fizyki
linijka
kalkulator prosty
lupa

Obowiązkowo
fakultatywnie
fakultatywnie
obowiązkowo

/

Zapewnia*
zdający
zdający

obowiązkowo

szkoła

fakultatywnie
obowiązkowo

zdający
zdający

obowiązkowo

szkoła

fakultatywnie
obowiązkowo

zdający
zdający

obowiązkowo

szkoła

obowiązkowo
obowiązkowo
fakultatywnie

zdający
zdający
zdający

historia

lupa

fakultatywnie

zdający

historia sztuki

lupa

fakultatywnie

zdający

odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami

obowiązkowo

szkoła

lupa

fakultatywnie

zdający

historia muzyki
język polski

matematyka

wiedza o
społeczeństwie

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny - nie mniej niż 1
obowiązkowo
na 25 osób
obowiązkowo
linijka
obowiązkowo
obowiązkowo
cyrkiel
obowiązkowo
obowiązkowo
kalkulator prosty
obowiązkowo
obowiązkowo
Wybrane wzory matematyczne
obowiązkowo
kalkulator prosty

fakultatywnie

szkoła
zdający
zdający
zdający
szkoła
zdający

Terminy egzaminów maturalnych

egzaminy pisemne: 8 – 29 czerwca 2020
Termin dodatkowy:
8-14 lipca 2020 r.

P. Termin dodatkowy
1. Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych
lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z
harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z
danego przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin w
terminie dodatkowym (w lipcu 2020 r.)
2. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w
dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu,
składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany
wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie
dodatkowym.

• Zgłaszanie zastrzeżeń

1. Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego
zostały naruszone przepisy dotyczące jego
przeprowadzania, może, w terminie 2 dni roboczych od daty
egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z
danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenie do
dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis
zaistniałej sytuacji będącej naruszeniem przepisów.
2. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenie w terminie 5 dni
roboczych od daty jego otrzymania. W razie stwierdzenia
naruszenia przepisów, dyrektor komisji okręgowej, w
porozumieniu z może unieważnić dany egzamin w stosunku
do wszystkich zdających albo zdających w jednej sali, a
także w stosunku do poszczególnych zdających i zarządzić
jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie dyrektora
OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu pisemnego
ustala dyrektor CKE.

Unieważnienie egzaminu może nastąpić w
przypadku:
a) stwierdzenia, podczas trwania egzaminu, niesamodzielnego
rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego
b) wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia
telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów
niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE
albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z
urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do
użytku materiałów i przyborów
c) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części
ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób
utrudniający pracę pozostałym zdającym

d) stwierdzenia, podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej,
niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań
zawartych w arkuszu egzaminacyjnym z danego przedmiotu w
części pisemnej
e) stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej
zdającego występowania w jego pracy egzaminacyjnej
jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie
rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań
innego zdającego
f) zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart
odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części
pisemnej egzaminu
g) stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących
przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń
zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to
naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu.

Ogłoszenie wyników – do 11 sierpnia 2020 r.
OBIEG – wyniki za poszczególne zadania.
Wgląd do pracy – pisemny wniosek
do Dyrektora OKE w Krakowie

Egzamin poprawkowy
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić
absolwent, który:
• przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w
czerwcu/lipcu w części ustnej i w części pisemnej i żaden jego egzamin nie
został unieważniony
• przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na
poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu
unieważniony
• nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego
• w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 18
sierpnia 2020 r.) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o
ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu

Termin poprawkowy:
egz. pisemny-8 września 2020 r.
godz. 14:00
Wyniki do 30 września 2020

Kolejne sesje egzaminacyjne
•
•

•
•

Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego
Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z obowiązkowego
przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej, może
ponownie przystąpić do tego egzaminu lub egzaminów w kolejnych
latach – w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od
października 2014roku (rok, w którym absolwent przystąpił do
egzaminu po raz pierwszy).
1. Absolwent, który nie zdał egzaminu z języka obcego nowożytnego,
może wybrać inny język obcy, z wyjątkiem języka obcego nowożytnego,
który zdawał jako przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym.
2. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, nie przystąpił do
egzaminu maturalnego lub przerwał egzamin maturalny / któremu
unieważniono egzamin maturalny w części ustnej z języka polskiego,
języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka
regionalnego – języka kaszubskiego, przystępując ponownie do
egzaminu z tych języków, może wskazać w deklaracji poprzednio
wybrany temat lub wybrać inny temat z aktualnej listy tematów
przygotowanej w szkole.

•
•

•
•

•
•
•
•
•

• Absolwent, który zamierza podwyższyć wynik egzaminu maturalnego
lub przystąpić do egzaminów z przedmiotów dodatkowych
1. Prawo przystąpienia do egzaminu w celu podwyższenia wyniku
egzaminu w części pisemnej i części ustnej lub przystąpienia do egzaminów
z przedmiotów dodatkowych ma wyłącznie absolwent, który uzyskał
świadectwo dojrzałości.
2. Absolwent może przystąpić w danym roku do egzaminów z nie więcej niż
sześciu przedmiotów wybranych jako dodatkowe.
3. Absolwent, który chce podwyższyć wynik części ustnej egzaminu z
języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości
etnicznej lub języka regionalnego – języka kaszubskiego może wskazać w
deklaracji poprzednio wybrany temat lub wybrać inny temat z aktualnej
szkolnej listy tematów.
4. Absolwent może podwyższyć wyniki egzaminu obowiązkowego z języka
obcego nowożytnego w części ustnej i pisemnej na poprzednio zdawanym
poziomie – podstawowym albo dwujęzycznym.
5. Absolwent może podwyższyć wyniki części pisemnej egzaminów
obowiązkowych z języka polskiego i matematyki na poziomie
podstawowym.
6. Absolwent może podwyższyć wyniki egzaminów zdawanych jako
dodatkowe w części ustnej i/albo części pisemnej
− jeżeli zdawał na poziomie podstawowym – na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym
− jeżeli zdawał na poziomie rozszerzonym – wyłącznie na poziomie
rozszerzonym.

