
MATURA 2020 
 

Matura informacje ogólne: 

- na maturę przychodzimy 30 min. przed planowaną godziną rozpoczęcia, 

- zabieramy ze sobą: dowód osobisty, czarny długopis oraz inne wskazane poniżej 

przybory (rysunki – jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem. Nie 

wykonuje się rysunków ołówkiem). 

- wyłączony telefon komórkowy oraz inne przyrządy telekomunikacyjne oddajemy 

komisji egzaminacyjnej  (odbieramy po zakończonym egzaminie), 

- możemy mieć ze sobą małą butelkę wody mineralnej (ze względów bezpieczeństwa 

stawiamy ją na podłodze). 

  

  

Co dalej po egzaminach maturalnych? 

1. Wyniki egzaminów maturalnych będą przekazane do dnia 11 sierpnia 2020r. 

O szczegółowym terminie odbioru wyników poinformujemy w osobnym komunikacie 

w sierpniu niezwłocznie po ich otrzymaniu od OKE. 

Ze względu na RODO wyniki odbieramy osobiście w Sekretariacie Szkoły ŻAK. 

2. W przypadku niezaliczenia jednego przedmiotu możemy złożyć deklarację na 

maturę poprawkową, która odbędzie się: 

-część pisemna- 08 września 2020r. (wtorek) godz. 14:00 

Wyniki egzaminów poprawkowych będą znane do 30 września 2020r. 

  

Ważne! Deklarację na maturę poprawkową składamy w ciągu 3 dni od daty 

ogłoszenia wyników w sekretariacie Szkoły ŻAK. 

Ostateczny termin na złożenie deklaracji- 14 sierpień 2020r. 

  

  

  

MATURA USTNA 

  

Część ustna egzaminu maturalnego- w 2020 roku odwołana ze względu na 

pandemię. 

 

 

 

 



  

Materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych: 

 

Przedmiot 
Przybory pomocnicze 

 (przynosi zdający) 

Przybory pomocnicze  

(zapewnia szkoła) 

Matematyka 

 Linijka 
 Cyrkiel 
 Kalkulator prosty* 

 Wybrane wzory matematyczne 

WOS  Kalkulator prosty*   

Historia  Lupa   

Historia sztuki  Lupa  

Geografia 

 Linijka 
 Kalkulator prosty* 
 Lupa 

  

Fizyka 
 Linijka 
 Kalkulator prosty* 

 Wybrane wzory i stałe 
fizykochemiczne na egzamin 
maturalny z biologii, chemii i fizyki 

Chemia 
 Linijka 
 Kalkulator prosty* 

 Wybrane wzory i stałe 
fizykochemiczne na egzamin 
maturalny z biologii, chemii i fizyki 

Biologia 
 Linijka 
 Kalkulator prosty* 

 Wybrane wzory i stałe 
fizykochemiczne na egzamin 
maturalny z biologii, chemii i fizyki 

 

 

*kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, 

odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków 

kwadratowych z liczb. 

 
 


