
EGZAMIN MATURALNY W „STAREJ” 
FORMULE
W roku szkolnym 2019/2020 egzamin maturalny
w „starej” formule dla absolwentów technikum oraz
technikum uzupełniającego dla dorosłych zostanie
przeprowadzony po raz ostatni.

Absolwenci ww. typów szkół, którzy w 2020 roku
nie zdadzą egzaminu maturalnego w „starej”
formule, będą zobowiązani w 2021 roku przystąpić
do egzaminu maturalnego w „nowej” formule
w pełnym zakresie.
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UWAGA!



Terminy egzaminów 2020 r.

Termin         

główny

Część ustna
- język polski 

7–22 maja
(oprócz 10 i 17 maja)

- języki obce

4–22 maja
(oprócz 10 i 17 maja)

Część pisemna

4–21 maja

Termin 

dodatkowy

Część ustna

1–6 czerwca

Część pisemna

1–19 czerwca

Termin 

poprawkowy

Część ustna

24–25 sierpnia

Część pisemna

25 sierpnia

Do 10 lipca absolwent składa PZE pisemne oświadczenie  
o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego 39



Terminy dokonywania opłat za 
egzamin maturalny w 2020 r.

Termin wniesienia opłaty na konto OKE: 

od 1 stycznia 2020 r.

do 7 marca 2020 r.

Opłaty wniesione przed tym terminem 
lub po jego upływie podlegają zwrotowi
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UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU

• Unieważnienie egzaminu w szkole

• Unieważnienie egzaminu przez dyrektora OKE
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Kto i kiedy może unieważnić egzamin?
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KTO I KIEDY MOŻE UNIEWAŻNIĆ 
EGZAMIN?

DYREKTOR SZKOŁY

W TRAKCIE EGZAMINU

przerywa egzamin 

zdającemu 

poleca zdającemu opuścić 

salę 

DYREKTOR OKE

PO EGZAMINIE

informuje zdającego o 

zamiarze unieważnienia

przeprowadza procedurę 

unieważnienia



PODSTAWY DO UNIEWAŻNIENIA EGZAMINU 
PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY

.

stwierdzenie wniesienia lub korzystania z urządzenia 
telekomunikacyjnego…

…lub materiałów i przyborów pomocniczych 
niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE 

zakłócanie przez zdającego przebiegu egzaminu
w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym

niesamodzielna praca zdającego
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PODSTAWY DO UNIEWAŻNIENIA EGZAMINU        

PRZEZ DYREKTORA OKE
.

stwierdzenie przez egzaminatora podczas sprawdzania prac 
egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań 
przez zdającego

stwierdzenie naruszenia przepisów dotyczących przebiegu 
egzaminu na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego 
lub z urzędu

zaginięcie lub zniszczenie prac egzaminacyjnych lub kart 
odpowiedzi i brak możliwości ustalenia wyniku części pisemnej 
egzaminu.
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OBOWIĄZEK SAMODZIELNEJ 
PRACY

Uczeń, słuchacz albo absolwent samodzielnie
rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu 

egzaminacyjnym, w szczególności tworzy własny
tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie 

trwania (…) egzaminu maturalnego. 

[Ustawa o systemie oświaty: Art. 44 zzt. 3.]
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NAJCZĘSTSZE 
PRZYCZYNY 
UNIEWAŻNIENIA 
EGZAMINU

Wniesienie telefonu 
komórkowego na salę 

Niesamodzielność pracy

Zdający nie tworzy własnego 
tekstu 

Rozwiazywanie zadań w innym 
arkuszu niż powinien zdający 

pisać
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Dyrektor OKE nie odnosi się do punktacji ustalonej podczas egzaminów ustnych

Dzień przed egzaminem z informatyki, należy sprawdzić komputer – jego oprogramowanie…. .



KONSEKWENCJE 
UNIEWAŻNIENIA EGZAMINU

Zdający, któremu unieważniono egzamin 

w szkole lub z powodu niesamodzielnego 
rozwiązywania zadań,  

ma prawo przystąpić do egzaminu 

z tego przedmiotu dopiero w kolejnym roku, 

czyli najwcześniej w maju 2021 roku.
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Dane kontaktowe 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie 

STRONA WWW oke.jaworzno.pl

STRONA BIP bip.oke.jaworzno.pl

TELEFONY
Dostępne na stronie BIP w zakładce: 
Informacje podstawowe

E-MAIL oke@oke.jaworzno.pl

ADRES 
ul. Adama Mickiewicza 4
43-600 Jaworzno
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