
Informacja dla absolwentów na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania 

 i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r.  

1. Absolwent, który w 2020 r. przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, zdał egzamin 

maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej (język polski, 

matematyka, język obcy nowożytny) otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do 

uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego 

przedmiotu dodatkowego. 

W tym przypadku absolwentowi na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na 

wpisanie:  

1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej zamiast wyniku części ustnej 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów 

obowiązkowych wpisuje się adnotację: „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.”  

2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej zamiast wyniku w części ustnej 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego wpisuje się adnotację: 

„W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.”  

2. Absolwent, który w 2020 r. przystąpił ponownie do egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu lub danych przedmiotów, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu 

obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania 

oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu 

dodatkowego.  

W tym przypadku absolwentowi na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na 

wpisanie:  

1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:  

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych – w przypadku 

zdających, którzy w latach poprzednich otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych 

do uzyskania w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych 

przedmiotów, 

b) zamiast wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych wpisuje się adnotację: 

„W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.”  

2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:  

a)  wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych – w przypadku 

zdających, którzy w latach poprzednich przystąpili do tej części egzaminu,  

b) zamiast wyniku uzyskanego w części ustnej egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych wpisuje się 

adnotację „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.”  

3. Absolwent, który w 2020 r. zadeklarował, ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego 

z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych tylko w części 

ustnej, ale egzaminu z tego przedmiotu lub tych przedmiotów nie przeprowadzono, zdał 

egzamin maturalny, jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego 



w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, oraz przystąpił 

do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.  

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

w kolejnych latach przystępowania do egzaminu są zobowiązani przystąpić do egzaminu lub 

egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, aby otrzymać świadectwo 

dojrzałości. 

5. 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, zachowują 

świadectwo. 

6. 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.  

7. 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. 

8. 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, 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. 

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

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

gdyż „egzaminu nie przeprowadzano”, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwraca tę 

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

 

 


