
 

Zespół Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego 

 

Szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 

19 (materiał opracowany w oparciu o zaktualizowaną w dniu 20 maja 2020 r. 

„Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 

„nowej” formule obowiązującą w roku szkolnym 2019/2020”, źródło: 

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/577/informacja_egzamin_maturalny_2020_aktualizacja.

pdf) 

 

 

* Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, 

języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego w 2020 

roku może  przystąpić (wyłącznie) absolwent, który: w toku rekrutacji na uczelnię 

zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego 

z wymienionych przedmiotów, lub jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu 

maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy 

międzynarodowej 

 

Informacje, jakie będą zamieszczone na świadectwie dojrzałości w związku z rezygnacją 

z przeprowadzania w 2020 r. części ustnej egzaminu maturalnego 

 

Wyniki egzaminu maturalnego są przedstawiane: 

a. w części ustnej – w procentach, jeżeli w roku szkolnym 2019/2020: 

 zdający  przystąpił  do części  ustnej egzaminu  maturalnego  z przedmiotu  

obowiązkowego z przyczyn określonych powyżej
*
 i otrzymał co  najmniej  30% 

punktów możliwych do uzyskania 

 zdający  przystąpił  do części  ustnej egzaminu   maturalnego   z przedmiotu 

dodatkowego z przyczyn określonych powyżej* – niezależnie od uzyskanego wyniku. 

b. w części ustnej – są zastępowane adnotacją „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.”, 

jeżeli w roku szkolnym 2019/2020: 

 zdający zadeklarował przystąpienie do części ustnej egzaminu  maturalnego 

z przedmiotu obowiązkowego, następnie  przekazał  informację  o  woli  przystąpienia 

do tego  egzaminu z przyczyn określonych powyżej* i otrzymał z tego egzaminu mniej 

niż 30% punktów możliwych do uzyskania lub jego egzamin został unieważniony  

 zdający zadeklarował przystąpienie do części ustnej egzaminu  maturalnego 

z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego i nie przystąpił do tego  egzaminu, 

ponieważ nie spełniał warunków, o których mowa powyżej*.        

                                                            

Zasady przystępowania do egzaminu maturalnego w latach kolejnych przez osoby, 

które w 2020 r. nie uzyskają świadectwa dojrzałości 

1. Absolwenci  z  roku  2020,  którzy  w  roku  szkolnym 2019/2020  nie  zdali  egzaminu  

maturalnego, w kolejnych  latach  przystępowania  do  egzaminu  są  zobowiązani  

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/577/informacja_egzamin_maturalny_2020_aktualizacja.pdf
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/577/informacja_egzamin_maturalny_2020_aktualizacja.pdf


 

przystąpić  do  egzaminu  lub egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, 

aby otrzymać świadectwo dojrzałości.  

Absolwent, który w 2020 r. nie zdał egzaminu maturalnego, jeżeli w latach szkolnych 

następujących po  roku  szkolnym  2019/2020  przystępuje ponownie do  części  pisemnej  

egzaminu  maturalnego w zakresie przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów 

obowiązkowych, z których nie otrzymał co najmniej  30%  punktów  możliwych  

do uzyskania, przystępuje  także  do  egzaminu  maturalnego z przedmiotu 

obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, jeżeli: 

a. nie przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

obowiązkowego zgodnie z powodami wymienionymi powyżej* lub  

b. przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

obowiązkowego, ale otrzymał wynik niższy niż 30% punktów możliwych 

do uzyskania, lub 

c. egzamin   maturalny   z   danego  przedmiotu  obowiązkowego  w  części  ustnej  

został  mu unieważniony. 

2. Absolwenci z roku 2020, którzy zdali egzamin maturalny, ale egzaminu lub egzaminów 

w części ustnej dla  nich  nie  przeprowadzano, jeżeli przystąpią do części ustnej egzaminu 

w kolejnych latach  i  nie otrzymają co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, 

zachowają świadectwo. 

 

Absolwenci, którzy w 2020 r. otrzymali świadectwo dojrzałości, ale: 

a. nie  przystąpili  do  części  ustnej  egzaminu  maturalnego  z  przedmiotu  

lub przedmiotów obowiązkowych, ponieważ nie spełnili warunków, o których mowa 

powyżej* 

b. przystąpili  do  części  ustnej  egzaminu  maturalnego  z  przedmiotu  lub 

 przedmiotów obowiązkowych, ponieważ spełnili warunki, o których mowa powyżej*, 

ale otrzymali z tego przedmiotu lub tych przedmiotów wynik niższy niż 30% punktów 

możliwych do uzyskania (i na świadectwie dojrzałości posiadają zamiast wyniku tego 

egzaminu lub tych egzaminów adnotację „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.”) 

c. przystąpili  do  części  ustnej  egzaminu  maturalnego  z  przedmiotu  lub przedmiotów 

obowiązkowych, ponieważ spełnili warunki, o których mowa powyżej*, ale  ich  

egzamin  z  tego  przedmiotu  lub  tych  przedmiotów  został unieważniony  

(i na świadectwie dojrzałości posiadają zamiast wyniku tego egzaminu lub tych 

egzaminów adnotację „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.”), 

którzy w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020 przystąpią 

ponownie do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub 

przedmiotów obowiązkowych, aby podwyższyć wynik z tego przedmiotu lub tych 

przedmiotów, ale nie otrzymają z tego przedmiotu lub tych  przedmiotów  co  najmniej  

30%  punktów  możliwych  do  uzyskania,  zachowują  świadectwo dojrzałości. 

3. Niezależnie od tego, czy dany absolwent z roku 2020 przystąpił do części ustnej egzaminu 

maturalnego, czy nie przystąpił, pięcioletni okres przystępowania do części ustnej 

egzaminu w zakresie przedmiotów obowiązkowych na warunkach obowiązujących w roku, 

w którym ten absolwent przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, liczy się 

od października 2020 r. 



 

W przypadku absolwentów, którzy w 2020 r. przystąpili do egzaminu maturalnego po raz 

pierwszy, ale  nie  zdali  tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu  lub  danych  przedmiotów  zgodnie  z  przepisami  

obowiązującymi  w  roku,  w  którym przystępowali  do  egzaminu  maturalnego  po  raz  

pierwszy,  w  zakresie  egzaminu  maturalnego przeprowadzanego w części ustnej, liczy się 

od października 2020 r. 

4. Rok 2020 liczy się jako kolejny rok w pięcioletnim okresie, w którym absolwenci z lat 

ubiegłych, którzy nie zdali egzaminu maturalnego, mogą przystąpić do egzaminu 

z przedmiotów obowiązkowych na takich warunkach, na jakich przystępowali 

do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. 

 

W przypadku absolwentów, którzy w 2020 r. przystąpili ponownie do egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu  lub  przedmiotów,  ale  nie  zdali  tego  egzaminu,  

pięcioletni  okres  przystępowania  do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub 

przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali 

do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w zakresie egzaminu maturalnego 

przeprowadzanego w części ustnej, liczy się od października roku, w którym dany 

absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. 

 

5. Absolwenci, którzy w 2020 r. zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego 

z danego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego w części ustnej bez 

określania poziomu, ale nie przystąpili do tego egzaminu zgodnie z warunkami 

określonymi powyżej*, oraz nie zdali egzaminu maturalnego z języka obcego 

nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej i nie otrzymali  

świadectwa  dojrzałości,  mogą – przystępując  ponownie  do  egzaminu  maturalnego 

w kolejnych  latach  szkolnych   – wybrać jako przedmiot obowiązkowy ten język obcy 

nowożytny, który w 2020 r. zadeklarowali jako przedmiot dodatkowy w części ustnej bez 

określania poziomu. 

Zasady dotyczące opłat za egzamin maturalny wnoszonych w latach następnych 

1. W 2020 r. absolwentom, którzy wnieśli opłatę za egzamin maturalny z danego przedmiotu 

lub danych przedmiotów w części ustnej, którzy nie przystąpili do egzaminu maturalnego, 

ponieważ nie spełnili warunku, o którym mowa powyżej*, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej zwraca tę opłatę 

a. na imienny rachunek bankowy, z którego opłata została wniesiona, albo 

b. na imienny rachunek bankowy wskazany we wniosku złożonym do dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 30 września 2020 r. (załącznik 

31_1905) – w  przypadku  gdy opłata została wniesiona w inny sposób niż 

za pośrednictwem imiennego rachunku bankowego. 

2. W  przypadku  absolwentów,  którzy  w  roku  2020  złożyli  informację  potwierdzającą  

zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego, o której mowa powyżej* 

(str. 24, pkt 3.5a w materiale źródłowym) – niezależnie od tego, czy do tego egzaminu 

istotnie przystąpili, czy też nie – w kolejnych latach szkolnych nie wlicza się tego 



 

przystąpienia lub złożenia informacji do ustalenia obowiązku wniesienia opłaty 

za egzamin maturalny z danego przedmiotu w części ustnej. 

Inne wybrane  regulacje 

1. Absolwenci,  którzy  po  raz  pierwszy  przystąpili  do  egzaminu  maturalnego  w  latach  

2015–2019 (absolwenci LO) i nie zdali egzaminu maturalnego tylko z przedmiotu lub 

przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, a w 2020 r. zadeklarowali ponowne 

przystąpienie do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów w części 

ustnej, w 2020 r. otrzymają świadectwo dojrzałości bez konieczności przystępowania 

do egzaminów w części ustnej, jeżeli w latach ubiegłych zdali egzaminy obowiązkowe 

z wszystkich przedmiotów w części pisemnej oraz przystąpili do części pisemnej 

egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. 

2. Absolwentom, w przypadku których część ustna egzaminu maturalnego nie była 

przeprowadzona, a w 2020 r. zadeklarowali przystąpienie wyłącznie do części ustnej 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, aby podwyższyć wynik 

tego egzaminu lub tych egzaminów lub aby zdać egzamin z kolejnego przedmiotu, nie 

wydaje się żadnych dokumentów. 

3. Wyniki egzaminu maturalnego z  sesji czerwcowej (termin  główny) i lipcowej   (termin   

dodatkowy) zostaną  ogłoszone 11 sierpnia 2020 r., a w przypadku egzaminu 

poprawkowego – 30 września 2020 r. 

4. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który 

nie zdał egzaminu  wyłącznie  z  jednego  przedmiotu  obowiązkowego  w części 

pisemnej, pod warunkiem że:  

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części 

pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ  

b. przystąpił  do  egzaminu  z  co  najmniej  jednego  przedmiotu  dodatkowego  

na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został 

mu unieważniony. 

4. Absolwent, o którym mowa w pkt 4, w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia 

wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 sierpnia 2020 r.) składa 

przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne  oświadczenie  o zamiarze 

przystąpienia do   egzaminu maturalnego zdanego przedmiotu w terminie poprawkowym 

(załącznik 7 do instrukcji), zgodnie z deklaracją ostateczną. 

 


