
Matura 2020
PROCEDURY W PLO nr I



TERMINARZ

Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku 
szkolnego – w okresie od maja 

do września – zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora 
CKE na stronie 

internetowej www.cke.edu.pl

Z POWODU PANDEMII TERMIN MATURY ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY –
DOKŁADNY HARMONOGRAM, ZGODNIE Z ZAPOWIEDZIĄ MEN, 

ZOSTANIE PODANY DO WIADOMOŚCI NA CO NAJMNIEJ 3 TYGODNIE 
PRZED ROZPOCZECIEM EGZAMINÓW

http://www.cke.edu.pl/


NIEOBECNOŚĆ NA EGZAMINIE Z PRZYCZYN ZDROWOTNYCH LUB LOSOWYCH

- Należy zgłosić taką nieobecność jak najszybciej: w szkole – 774742944, ewentualnie
wychowawcy, jeśli będzie kłopot z połączeniem się z sekretariatem;

- udokumentowany wniosek do dyrektora szkoły składa absolwent lub jego rodzice
najpóźniej w dniu egzaminu z danego przedmiotu – zwolnienie lekarskie z egzaminu
(nie z zajęć lekcyjnych), zaświadczenie o wypadku losowym (spóźnienie pociągu,
kolizja uniemożliwiająca dotarcie do szkoły itp.);

- Jeśli nie macie możliwości dostarczenia wniosku i zaświadczenia do szkoły – należy
skan (zdjęcie) przesłać na adres: sekretariat@lo1.opole.pl lub
wolyniec.dorota@lo1.opole.pl (ostatecznie można też zdjęcie zaświadczenia przesłać
wychowawcy na nr telefonu);

- Dyrektor szkoły wypełnia wniosek, który wraz z załączonymi do niego dokumentami
przesyła dyrektorowi OKE we Wrocławiu najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu
wniosku;

- Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni roboczych od daty jego otrzymania
. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne – jeśli jest zgoda, zdajecie egzamin w
terminie dodatkowym;

- Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu dyrektor OKE ogłasza na stronie
internetowej OKE.

mailto:sekretariat@lo1.opole.pl
mailto:wolyniec.dorota@lo1.opole.pl


Sesja poprawkowa

Absolwent, który nie zda wyłącznie jednego 
egzaminu obowiązkowego w części ustnej albo 

pisemnej, może przystąpić do niego ponownie w 
sesji poprawkowej (zazwyczaj w sierpniu – w tym 

roku zostanie to ogłoszone wraz z harmonogramem 
sesji głównej).

Prawo to nie dotyczy osób nieobecnych na 
egzaminie lub tych, którym unieważniono egzamin. 



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.



Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań

egzaminacyjnych przez zdającego albo wniesienie

przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia

telekomunikacyjnego lub materiałów pomocniczych

niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez

dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali

egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub

niedopuszczalnych do użytku materiałów i przyborów,

albo zakłócanie przez zdającego prawidłowego

przebiegu części ustnej lub pisemnej egzaminu

maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym

zdającym jest podstawą do unieważnienia egzaminu.

Egzamin można także unieważnić w przypadku

naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania

egzaminu, które mogło wpłynąć na wynik egzaminu.



KODY DO LOGOWANIA
Wraz z świadectwem ukończenia szkoły otrzymacie swoje kody 

do logowania się w serwisie OKE Wrocław – tam odczytacie 
swoje wyniki.



W skład zespołu nadzorującego egzamin

Z części pisemnej wchodzą przewodniczący
(odpowiedzialny za prawidłowy przebieg
egzaminu) oraz członkowie.

W skład zespołu nadzorującego nie
mogą wchodzić nauczyciele danego
przedmiotu i wychowawcy klas.



Egzamin rozpoczyna się punktualnie 

o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE

9:00 lub 14:00

Należy zgłosić się:

- 40 min. przed egzaminem w sali gimnastycznej

- 20 min. przed egzaminem w sali lekcyjnej

Po zakończeniu czynności organizacyjnych i otwarciu arkuszy 
komisja nie ma prawa wpuścić zdającego na egzamin!



Korzystajcie z materiałów opublikowanych na 
stronach OKE Wrocław i CKE – są tam 
zamieszczone informatory z zadaniami i 
wymaganiami egzaminacyjnymi, przykładowe 
arkusze, zbiory zadań – na matury ustne i 
pisemne i inne materiały.

Na stronie naszej szkoły: www.lo1.opole.pl w 
zakładce MATURA znajdziecie więcej szczegółów 
i powtórki z języka polskiego – zaglądajcie!

http://www.lo1.opole.pl/


PAMIĘTAJCIE – NIE MOŻNA WNOSIĆ  NA EGZAMIN 
ŻADNYCH URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH



Każdy zdający powinien mieć 
pióro/długopis z czarnym tuszem!

NIE UŻYWAMY OŁÓWKÓW!!!!!



Z ołówka nie można korzystać na żadnym 
egzaminie, nie powinno się go wnosić 

do sali egzaminacyjnej

Egzaminatorzy nie mają obowiązku 
sprawdzania rozwiązań zapisanych ołówkiem

Komisja ma obowiązek zabrać ołówki 
wniesione na egzamin!



CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM EGZAMINU:

• Komisja wyczytuje kolejnych zdających z listy (będą 
wcześniej wywieszone obok gabinetu 3 
i na drzwiach sal egzaminacyjnych);

• Należy okazać dokument tożsamości;

• Zadający losuje numer stolika i podaje go komisji;

• Zdający odbiera kody kreskowe (sprawdza, czy są 
jego), siada przy stoliku ze swoim numerem i czeka 

na rozpoczęcie egzaminu.



PRZYBORY, KTÓRE 
NALEŻY MIEĆ NA 

EGZAMINACH



MATEMATYKA

kalkulator prosty obowiązkowo zdający

linijka obowiązkowo zdający

cyrkiel obowiązkowo zdający

Wybrane wzory matematyczne obowiązkowo szkoła



JĘZYK POLSKI

słownik ortograficzny, słownik
poprawnej polszczyzny – nie 
mniej
niż 1 na 25 osób

obowiązkowo szkoła



BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA

kalkulator prosty obowiązkowo zdający

linijka fakultatywnie zdający

Karta wybranych wzorów i stałych
fizykochemicznych na egzamin
maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo szkoła

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko 
dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie 
procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 



GEOGRAFIA

kalkulator prosty obowiązkowo zdający

linijka obowiązkowo zdający

lupa fakultatywnie zdający



HISTORIA, HISTORIA SZTUKI

lupa fakultatywnie zdający



WOS

kalkulator prosty fakultatywnie zdający



WODA

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.



Osoby z chorobami przewlekłymi, 
chore lub niesprawne czasowo 

mogą korzystać z zaleconego przez 
lekarza sprzętu medycznego i 

leków koniecznych ze względu na 
chorobę.



Zdający część pisemną egzaminu maturalnego
po wejściu do sali egzaminacyjnej i otrzymaniu
arkusza ma obowiązek zapoznać się z informacją
na pierwszej stronie arkusza, sprawdzić, czy jest
on kompletny, tzn. ma wszystkie strony, czy
zawiera wszystkie zadania i czy są one wyraźnie
wydrukowane oraz czy otrzymał zestaw
tablic/wzorów (dotyczy egzaminu z matematyki,
biologii, chemii, fizyki i astronomii).



Kodowanie arkuszy egzaminacyjnych

UWAGA!

Każdy zdający sprawdza poprawność numeru PESEL 

W przypadku błędu w numerze PESEL zdający oddaje 
pasek kodowy i wpisuje odręcznie  nr PESEL. 

Komisja dopisuje kod szkoły.





Zaznacza i sprawdza ZN

ZN sprawdza poprawność 
kodowania!

4 3 1 1 1 1 11 1 1 1A 1 1
Uwaga na nalepkę 
z imieniem i nazwiskiem ucznia

Kodowanie pierwszej strony arkusza
przez zdających



Kodowanie karty odpowiedzi – 1. str.



Kodowanie karty odpowiedzi – 2. str.



Tak zaznaczamy błędną 
odpowiedź

Tak zaznaczamy 
właściwą odpowiedź

Zaznaczanie odpowiedzi w zadaniach zamkniętych

Pisze: To jest właściwa 
odpowiedź !



Zaznaczanie dysleksji na arkuszu zdającego

ZESPÓŁ NADZORUJĄCY zaznacza na arkuszu i karcie 

odpowiedzi zdającego, który ma specyficzne trudności w uczeniu się 

znak dysleksja/dyskalkulia – zaczernia kwadrat znajdujący się pod 

miejscem na naklejkę z kodem zdającego (informacja o tym znajduje 

się na listach).

Informacja o dysleksji zdających znajduje się na wszystkich listach, 

ale znak dysleksja zaznacza się tylko na arkuszach z języka 

polskiego, języków obcych 

na arkuszach z matematyki ZN zaznacza znak dyskalkulia.



Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, 
odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika, 

zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu 
zespołu nadzorującego przebieg egzaminu 

przez podniesienie ręki i za jego 
przyzwoleniem wychodzi z sali, nie zakłócając 

pracy pozostałym zdającym.



Po upływie czasu przeznaczonego na 
rozwiązanie zadań danej części egzaminu 

zdający pozostawia na stoliku swój 
zamknięty, poprawnie zakodowany arkusz 

egzaminacyjny, i oczekuje na zgodę na 
opuszczenie sali.



Wszystkie części egzaminu pisemnego 
oceniają egzaminatorzy Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej.



Absolwent, który z wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych 
uzyska co najmniej 30% pkt. 

i przystąpi do przynajmniej 
jednego przedmiotu 
dodatkowego, otrzyma 
świadectwo dojrzałości. 



Absolwent, który otrzyma świadectwo, może 

w kolejnych sesjach egzaminacyjnych 
zadeklarować podwyższanie wyników oraz 

nowe przedmioty dodatkowe zgodnie z 
przepisami obowiązującymi w roku, w którym 

ponownie przystępuje do egzaminu. 



Matura ustna

Harmonogram matur ustnych z oczywistych 
względów jest nieaktualny. 

Pozostaną podane wcześniej listy osób 
zdających, jednak terminy będą uzupełnione 

dopiero po opublikowaniu komunikatu

MEN i CKE 



Zapraszamy Was na zdalne zajęcia z 
przedmiotów maturalnych, ich harmonogram 
znajdziecie na stronie szkoły – w zakładce 
MATURA

W razie pytań – piszcie do wicedyrektorów: 
wolyniec.dorota@lo1.opole.pl

dedyk.piotr@lo1.opole.pl

mailto:wolyniec.dorota@lo1.opole.pl
mailto:dedyk.piotr@lo1.opole.pl



