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Matura 2020

• Termin dodatkowy w szczególnych wypadkach losowych (np. 
choroba): osoba, która nie zgłosi się na egzamin zobowiązana jest 
najpóźniej w dniu egzaminu do złożenia  udokumentowanego wniosku 
o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym 

          TERMIN DODATKOWY: 8-14 LIPCA 2020

*harmonogram dostępny na stronie CKE 

GDAŃSK

Nie ma terminu dodatkowego z matury „LIPCOWEJ”



MATURA 2020

Punktualność – proszę o przybycie o 
godz. 8.10 

 (aby sprawnie wejść do sal) osoby, które się 
spóźnią niestety nie są wpuszczane na egzamin
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•Dowód tożsamości – obowiązkowy przy wejściu 
na salę
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1. Zdający sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejce.

2. Wpisuje numer PESEL na stronie tytułowej i na karcie odpowiedzi arkusza.

3. Wpisuje trzycyfrowy kod z listy obecności na stronie tytułowej i na karcie 
odpowiedzi arkusza.

4. Przykleja naklejki z numer PESEL na stronie tytułowej i na karcie 
odpowiedzi arkusza.

5. Zapoznaje się z informacją na pierwszej stronie arkusza.

6 .Sprawdza, czy arkusz jest kompletny.
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-na każdy egzamin jednoarkuszowy : 2 (dwa) kody (otrzymacie je przed 
egzaminami) 



UWAGA: Dysleksję na Arkuszu zaznacza komisja, a nie zdający!!!
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• Pesel
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Egzamin
• Całkowity zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych w tym 

telefonów komórkowych nawet wyłączonych oraz smartwatch’ów. 
Ujawnienie posiadania urządzenia skutkuje przerwaniem egzaminu 
dla danego ucznia.  
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• Podczas egzaminu zdający nie opuszcza sali

   (w wyjątkowych przypadkach - podnosi rękę)
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• Ukończenie pracy przed czasem – podnosimy rękę.
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• Możliwe jest posiadanie małej butelki wody. Nie na stole.
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Przybory: 
• wszystkie przedmioty: długopis (lub pióro) z czarnym tuszem 

(atramentem)   
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•Matematyka:  obowiązkowo

obowiązkowo

obowiązkowo

  + wybrane wzory matematyczne (dostarcza szkoła) 
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•Biologia: obowiązkowo

             fakultatywnie :

• + wzory i stałe (dostarcza szkoła) 



Matura 2020

•Chemia: obowiązkowo

             fakultatywnie :

• + wzory i stałe

(dostarcza szkoła)
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•Fizyka: obowiązkowo

             fakultatywnie :

• + wzory i stałe

(dostarcza szkoła)
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•Geografa: obowiązkowo

             obowiązkowo 

fakultatywnie 
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•Historia:

                  fakultatywnie 
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•Historia sztuki:

                  fakultatywnie 
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•Informatyka:

                  obowiązkowo   
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•WOS:

                  fakultatywnie   
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    kalkulator prosty  tzn. :  dodawanie, odejmowanie, mnożenie, 
dzielenie, ew. obliczanie procentów i pierwiastków kwadratowych 
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Wszystkie przybory przynosicie sami na egzamin (jeśli np. kalkulator 
nie będzie

odpowiadał przepisom, nie będzie go można użyć) 

Tablice matematyczne, tablice na biologie i chemię, słowniki – 
zabezpiecza szkoła
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 Zgłaszanie zastrzeżeń

Absolwent może w terminie 2 dni od daty egzaminu

maturalnego w części ustnej lub w pisemnej z danego

przedmiotu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji

okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały

naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia.

Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zastrzeżenia

w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
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• Wydawanie świadectw dojrzałości rozpocznie się do dnia 11.08.2020 
(wtorek)  godz. 9:00* (*może ulec zmianie)



Matura 2020

 
•   Uczeń   przystąpił   do egzaminu i nie zdał jednego przedmiotu    

8 września 2020, 
wtorek godz. 14:00
-poprawka (Gdańsk)



Sprawy Różne 

• Proszę sprawdzić poprawności danych w serwisie OKE dla 
maturzystów (wykorzystując kod logowania podany przez 
wychowawcę)
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