I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
w Elblągu

MATURA 2020
PROCEDURY

OPRACOWAŁA : DOROTA PAWŁOWSKA

PODSTAWA PRAWNA EGZAMINU MATURALNEGO:

•
•

•

•

•

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016
r. poz. 1943, ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w
sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w
sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z2015 r., poz.
843)
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019,
opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
inne (patrz Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu
maturalnego w roku szkolnym 2019/2020)
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CEL EGZAMINU MATURALNEGO
Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:
1. Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych

w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów.
2. Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego

prawem poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie danego
przedmiotu
3. Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują

wyniki egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów –
przede wszystkim na poziomie rozszerzonym – jako kryteria w procesie
rekrutacji.
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STRUKTURA EGAZMINU MATURALNEGO
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

Część ustna
Bez określenia poziomu:

1.Język polski (7.05 - 22.05.2020)
2.Język obcy nowożytny : angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski,
włoski. (4.05 – 22.05.2020)

Harmonogram matur ustnych ogłasza dyrektor szkoły
nie później niż do 10 marca 2020 r.
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STRUKTURA EGAZMINU MATURALNEGO
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
Część pisemna
Poziom podstawowy:
1. Język polski (4.05.2020)
2. Matematyka (5.05.2020)
3. Język obcy nowożytny (język angielski - 6.05.2020)

Poziom rozszerzony jeden z przedmiotów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia

7. historia muzyki
8. informatyka
9. język angielski
10. język francuski
11. język hiszpański
12. język niemiecki

13. język rosyjski
14. język włoski
15. język łaciński i kultura antyczna
16. język polski
17. matematyka
18. wiedza o społeczeństwie.
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ABY OTRZYMAĆ ŚWIADECTWO MATURALNE NALEŻY:

•

uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu
obowiązkowego w części ustnej

•

uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu
obowiązkowego w części pisemnej

•

przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie
rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg
zaliczenia).
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STRUKTURA EGAZMINU MATURALNEGO
PRZEDMIOTY DODATKOWE
Uczeń/absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu
maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych
wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych wymienionych
poniżej na poziomie rozszerzonym.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia

7. historia muzyki
8. informatyka
9. język angielski
10. język francuski
11. język hiszpański
12. język niemiecki

13. język rosyjski
14. język włoski
15. język łaciński i kultura antyczna
16. język polski
17. matematyka
18. wiedza o społeczeństwie.

W przypadku gdy uczeń/absolwent wybrał na egzaminie maturalnym jako
przedmiot dodatkowy język polski, zdaje ten przedmiot tylko w części pisemnej
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STRUKTURA EGAZMINU MATURALNEGO
PRZEDMIOTY DODATKOWE – JĘZYKI OBCE
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STRUKTURA EGAZMINU MATURALNEGO
PRZEDMIOTY DODATKOWE

•

Wybór przedmiotu nie zależy od tego, czy zdający uczył się go w szkole.

•

Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego
przedmiotu (za wyjątkiem przedmiotów zdawanych obowiązkowo).
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PRZEBIEG USTNEGO EGAZMINU MATURALNEGO
JĘZYK POLSKI
1. W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego w sali egzaminacyjnej mogą
przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby
wchodzące w skład zespołu przedmiotowego i obserwatorzy.
2. W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sali
egzaminacyjnej może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do

egzaminu.
3. W sali egzaminacyjnej mogą przebywać także nauczyciele wspomagający oraz
specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania
społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym. Osoby te nie mogą
być jednocześnie członkami zespołu przedmiotowego.
4. Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części ustnej egzaminu
maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
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PRZEBIEG USTNEGO EGAZMINU MATURALNEGO
JĘZYK POLSKI
Egzamin trwa ok. 30 minut (15 minut przygotowanie oraz 15 minut odpowiedź) i składa się z wypowiedzi
monologowej oraz rozmowy z zespołem przedmiotowym. Egzamin sprawdza umiejętność tworzenia
wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.
Wypowiedź monologowa zdającego:
• trwa ok. 10 minut (zdający może wygłosić swoją wypowiedź w czasie krótszym niż 10 minut; czas
wypowiedzi zdającego nie może być jedynym i wiążącym kryterium negatywnej oceny)
• nie może być przerywana przez zespół przedmiotowy (z wyjątkiem sytuacji, kiedy upłynął czas na nią
przeznaczony).
Rozmowa z zespołem przedmiotowym:
trwa ok. 5 minut
• może dotyczyć zagadnienia określonego w poleceniu, tekstu kultury dołączonego do polecenia oraz
treści i tekstów kultury przywołanych przez zdającego w wypowiedzi
• rozmowa nie może polegać na odpytaniu zdającego (za pomocą kilku–kilkunastu pytań); pytania nie
mogą także dotyczyć faktograficznych detali dotyczących lektury / omówionych tekstów kultury,
niepowiązanych z problemem określonym w temacie
• rozmowa nie może być przedłużana z powodu krótszej wypowiedzi monologowej zdającego.
W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Elblągu

PRZEBIEG USTNEGO EGAZMINU MATURALNEGO
JĘZYK OBCY
1. W czasie trwania egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający,
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu
przedmiotowego i obserwatorzy.
2.

W sali egzaminacyjnej mogą przebywać także nauczyciele wspomagający oraz
specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym. Osoby te nie mogą być
jednocześnie członkami zespołu przedmiotowego.
3. Przewodniczący decyduje o tym, czy sam egzaminuje zdającego, czy egzamin
przeprowadza członek zespołu, oraz dba o to, aby nauczyciel przeprowadzał egzamin,
korzystając z zegara z sekundnikiem/stopera. Nie dopuszcza się możliwości
odmierzania czasu za pomocą aplikacji stanowiących element oprogramowania
telefonu komórkowego.
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PRZEBIEG USTNEGO EGAZMINU MATURALNEGO
JĘZYK OBCY
Przeprowadzając egzamin, egzaminujący postępuje zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w zestawie dla
egzaminującego.
Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy
wstępnej i trzech zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na
wykonanie poszczególnych zadań.
Zdający losuje zestaw trzech zadań:
• zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają
wskazane w poleceniu role;
• w zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na
trzy pytania postawione przez egzaminującego;
• w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa
pytania postawione przez egzaminującego.
W rozmowie wstępnej oraz zadaniach egzaminujący zadaje wyłącznie pytania zamieszczone w zestawie dla
egzaminującego.
Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym; nie
ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone.

W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.
W czasie trwania egzaminu zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.
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PRZEBIEG PISEMNEGO EGAZMINU MATURALNEGO
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DEKLARACJE WYBORU PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH

Uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego
bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2020 r. są zobowiązani złożyć do
dyrektora macierzystej szkoły wstępną deklarację wstępną do egzaminu
maturalnego do 30 września 2019 r.

Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2019/2020 plany
egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie – można je zgłosić do 7 lutego
2020r. w ostatecznej deklaracji.
Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora
szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia
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TERMINY EGZAMINU MATURALNEGO
Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od maja do września.
Przeprowadza się trzy sesje egzaminu: główną (w maju), dodatkową (w czerwcu) oraz poprawkową (w
sierpniu).
Sesja główna – od 4 do 22 maja 2020 r.
• część ustna z języka polskiego od 7 do 22 maja
• część ustna z języków obcych nowożytnych – od 4 do 25 maja
• część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 21 maja
Sesja dodatkowa – od 4 do 20 czerwca 2020 r.
Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych
lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do
egzaminu w czerwcu.
Sesja poprawkowa – od 22 do 25 sierpnia 2020 r.
• część ustna (wszystkie przedmioty) – od 21 do 22 sierpnia
• część pisemna (wszystkie przedmioty) – 21 sierpnia
Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy przystąpili do wszystkich
przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części
pisemnej albo w części ustnej oraz przystąpili do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego.
Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.
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HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO
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HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO
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PRZED EGZAMINEM
Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z Harmonogramem
ogłoszonym przez dyrektora szkoły.

Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem.

Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
i elektronicznych nośników informacji, ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady
stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu.

Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów
pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE. www.cke.edu.pl.
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UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU

Egzamin maturalny z danego przedmiotu może zostać danemu zdającemu unieważniony:
• przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego
• przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej.

Unieważnienie, przez przewodniczącego ZE, następuje w przypadkach :

•

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez absolwenta

•

wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego
albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach

•

zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym

zdającym
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UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU

Unieważnienie, przez dyrektora OKE, następuje w przypadku:
•

stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego
rozwiązania zadania lub zadań przez zdającego lub występowania w pracy egzaminacyjnej zdającego
jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie
z rozwiązań innego zdającego

•

zgłoszenia przez zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących
przeprowadzania części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło
wpłynąć na wynik tego egzaminu

•

zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu

maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu
•

niemożności ustalenia wyników danego egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy
egzaminacyjnej
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ZWOLNIENIE ZE ZDAWANIA EGZAMINU MATURALNEGO

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych,
którzy wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu najwyższy wynik.
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DOSTOSOWANIE WARUNKÓW ZDAWANIA EGZAMINU
MATURALNEGO
Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie odpowiednich
dokumentów – przysługuje osobom:
• niesłyszącym
• słabosłyszącym
• niewidomym
• słabowidzącym
• z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk
• z afazją
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
• z chorobami przewlekłymi
• chorym lub niesprawnym czasowo
• ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
• z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym
• które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
• które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
• z zaburzeniami komunikacji językowej.
Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.
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DOSTOSOWANIE WARUNKÓW ZDAWANIA EGZAMINU
MATURALNEGO
Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków i form przeprowadzania
egzaminu do potrzeb i możliwości absolwentów na podstawie:
•

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

•

orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,

•

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,

•

zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza,

•

wniosku nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

•

wniosku rodziców lub pełnoletniego ucznia, który był objęty w szkole pomocą

psychologiczno-pedagogiczną
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DOSTOSOWANIE WARUNKÓW ZDAWANIA EGZAMINU
MATURALNEGO
1.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada

dyrektorowi szkoły razem z 10 lutego 2020 roku.
2.

Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 10 lutego 2020 r. Wyjątek stanowią
uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą
złożyć w terminie późniejszym.

3.

Dyrektor szkoły, po wskazaniu przez radę pedagogiczną sposobów dostosowania
warunków i form przeprowadzania egzaminu oraz po uzgodnieniu z dyrektorem OKE
informuje zdających na piśmie o przyznanych dostosowaniach.

4.

Zdający składa oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań.

5.

Dopuszczalne sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
maturalnego znajdują się w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
wydanym w dniu 9 września 2016 r.
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ŚWIADECTWO MATURALNE

1.

Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis.

2.

Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów z

poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch formach: jako
procent uzyskanych punktów oraz jako pozycja na skali centylowej, wskazująca, jaki odsetek
zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w
części ustnej będą przedstawiane tylko jako procent uzyskanych punktów.
3.

Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje
dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na świadectwie
dojrzałości.

4.

Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w maju/czerwcu 2020r. i zdadzą egzamin, otrzymają
świadectwo 3 lipca 2020 r . Osoby, które zdadzą egzamin w sesji poprawkowej (w sierpniu),
otrzymają świadectwo 11 września 2018 r.
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UWAGI KOŃCOWE

Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych,
wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:
• informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów ;
• przykładowych zestawach zadań;
• arkuszach tzw. Matury próbnej;
• arkuszach z lat ubiegłych

Ważne strony internetowe:
• www.cke.edu.pl
• www.oke.lomza.pl
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