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INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW - MATURA 2020 r.   
 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 
 
WYCIĄG Z ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
 
§ 11kb. 1. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka 
mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, 
który: 
1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu 
maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka 
regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub 
2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu 
zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. 
2. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka 
polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka 
obcego nowożytnego, pod warunkiem, że w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. złożył deklarację 
przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
3. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 25 maja 2020 r., przekazuje informację 
potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 
odpowiednio do dyrektora szkoły, którą ukończył, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do 
którego złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Absolwent, o którym mowa w ust. 1 
pkt 1, do informacji dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu 
maturalnego z przedmiotu, o którym mowa w ust. 1, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną. 
 

EGZAMIN DLA OSÓB, KTÓRE NIE MOGĄ ZAKRYWAĆ UST I NOSA. 
 
Podczas egzaminu maturalnego zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki jednorazowej, 
wielorazowej lub przyłbicy obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych 
po zajęciu miejsc przez zdających.  Podczas pisania egzaminu usta i nos nie muszą być 
zasłonięte.  
 
Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych w ogóle nie może zakrywać ust i nosa, 
powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.  
Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje taką informację dyrektorowi Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Jaworznie i ustala odrębne warunki zdawania egzaminu. 
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