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Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019.r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać
zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn. Dz.lJ. z2018 r. poz. 1457, zę zm.), zwanej dalej ,,ustawą"o ogłaszam wkaz materiałów
i przyborów pomocniczrych, zktórychmogą korzystać ńający na egzaminie ósmoklasiĘ i egzaminie
maturalnym w ża20 r.

EczavrN osvortłstsryl

Każdy zdający , , ". : mieć na egzaminię ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub
pióro) z czxrnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania razwtązah (odpowiedzi).2

Dodatkowo na egzaminię z mŃęmaĘki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki - jeżeli
trzeba je wykonać -zdający wykonują dfugopisern, Nie w_vkonuje się rysunków ołówkiem.

Z dodatkowych materiałów araz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym
dostosowano warunki przeprowadzanua ęgzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu,
którego utywają w procesie dydaktycznym,

* Przewodniczący zespofu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały
pomocnicze zapewnia szkoła. czy kńdy zdający przyrrosi właslre-

Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego
przezlekarza sprzęfu medycznego i leków koniecmych ze względu na chorobę.

] Na egzaminie gimnazjalnym rv styczniu i kwietniu 2020 r. zdający mogą kouystać z materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzysta ć zd,ający na egzaminie ósrnoklasisty.
2 Niędoz,lł,olone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.
3 Tekst.iecln. Dz.L]. z2019 r. poz. l148.

Uprawnieni do
dostosowania

Przybory i materiaĘ pomocnicze Obowiązkowo
/ fakultatywnie

Zapewnia

osoby
niewidorne
i słabowidzące

sprzęt i oprogramowanie specj alistyczne
(odpowiednie do ustalolrego dla danego
zdającego dostosowania warunków
przeprowadzania egzaminu)

obowiązkowo szkoła

osoby
słabowidzace

przybory optycme, z których zdający
korzysta na co dzień

fakultatywnie zdający

uczniowie,
o których mowa
w art. 165 ust. 1

ustawy z dnia
l4 grudnia
żal6 r. Prawo
oświatowe3
(cudzoziemcy)

słou,nik dwuj ęąvcmy (pol sko -

obcoj ęzyczny i obcoj ęzyczno-po lski)
w wersji papierowej lub elektronicznej
(doĘczy egzaminu z języka polskiego
i egzanrinu z matematyki)

fakultatywnie
zdający lub
szkoła+

wSzyscy
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komputer lub kolnputer ze
specj alistycznym oproglamowaniem, jeżeli
takie dostosowanię zostało przyznanę

obowiązkowo szkoła


