
Obowiązki i prawa zdającego, który przystępuje do egzaminu maturalnego 2019/2020 
-Zdający zgłasza się z dokumentem tożsamości godzinę przed egzaminem wg podanych informacji  

- Na egzamin nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w sali, jedzenia, 

torebek, plecaków itp. Proszę ograniczyć również  liczbę przedmiotów wnoszonych do szkoły. 

- Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody niegazowanej . Podczas pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów 

egzaminacyjnych. 

- Zdający w trakcie egzaminu może korzystać tylko z materiałów i przyborów pomocniczych wskazanych przez 

CKE - część z nich zapewnia szkoła, a część uczeń przynosi własne Uwaga: przybór linijka oznacza, że nie 

może to być ani ekierka, ani kątomierz. 

- Arkusze wypełniamy czarnym długopisem. Nie wolno używać korektorów, zmazywaczy, kolorowych 

długopisów, ołówków (wyjątek przy rysowaniu cyrklem).  

- Zdający zapoznaje się z informacją na pierwszej stronie arkusza i upewnia się czy otrzymał właściwy arkusz, 

a następnie sprawdza, czy arkusz jest kompletny. 

- Sprawdza poprawność cyfrowego numeru PESEL na naklejce. 

- Podpis zdającego na liście obecności jest równoznaczny ze stwierdzeniem poprawności numeru PESEL na 

naklejce. 

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

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

- Przykleja naklejki z numerem PESEL na stronie tytułowej i na karcie odpowiedzi arkusza (naklejka bez 

nazwiska!). 

- Nie wolno komunikować się z innymi zdającymi, ani zakłócać przebiegu egzaminu.  

-Postępujemy wg dodatkowych wytycznych sanitarnych 

- 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 takim przypadku 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  

- Ponowny egzamin maturalny (poprawkowy) jest przeprowadzany we wrześniu 2020 r, w terminie ustalonym 

przez dyrektora CKE. 

- Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który: 

Przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych czerwcu w części pisemnej i 

żaden jego egzamin nie został unieważniony i przystąpił do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. 

Nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej. Złoży do dyrektora pisemne 

oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu (poprawkowego) z danego przedmiotu nie później niż w 

terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu. 

Pełen opis przebiegu egzaminów oraz procedur przebiegu, odwołań, wglądów do prac oraz 

obowiązków i praw dotyczących uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego znajduje się na 

stronie www.oke.gda.pl  w zakładce egzaminy – egzamin maturalny - procedury, 

-w zakładce egzaminy – egzamin maturalny - komunikaty znajduje się: Komunikat dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający 

w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2020 r. – informacja o przyborach 

i materiałach, które zapewnia szkoła znajduje się na stronie WWW. Szkoła zapewnia tablice 

matematyczne, biologiczno-fizyczne i chemiczne oraz słowniki i lupy.  

 

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INFORMACJAMI NA  STRONIE 

WWW SZKOŁY DOTYCZĄCYMI MATUR. 
 

Życzymy Wam drodzy Absolwenci samych sukcesów!!!! 

http://www.oke.gda.pl/

