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1. Dystrybucja materiałów egzaminacyjnych do szkół 
 

1.1. Przekazanie materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego  

w części pisemnej 

Materiały będą dostarczone przez dystrybutora bezpośrednio do każdej szkoły. Odbiera je 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (PZE) lub upoważniona przez niego osoba 

wchodząca w skład zespołu egzaminacyjnego. Każdorazowo należy sprawdzić, czy liczba  

i rodzaj dostarczonych arkuszy egzaminacyjnych oraz pozostałych materiałów jest zgodna  

z zapotrzebowaniem złożonym w OKE w Łomży. 

Uwaga! 

Na stronie tytułowej arkuszy egzaminacyjnych przeznaczonych na egzamin w czerwcu  

2020 r. wydrukowana będzie data przeprowadzania egzaminu, w jakiej egzamin maturalny  

z danego przedmiotu miał się planowo odbyć w maju 2020 r.  

W załączniku 30_1905 (w Instrukcji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu 

maturalnego obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020 – aktualizacja z 20 maja 2020 r.) 

zestawiono daty, w jakich egzamin maturalny z danego przedmiotu miał się odbyć w maju  

i czerwcu (w terminie głównym i dodatkowym), z datami, w jakich zostanie przeprowadzony 

w czerwcu i lipcu. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego musi zwracać szczególną 

uwagę na to, czy wydaje przewodniczącym zespołów nadzorujących właściwe arkusze 

(właściwy przedmiot i poziom). 

 
Harmonogram dostarczania materiałów egzaminacyjnych przez dystrybutora: 
 
Termin dostarczenia –  

w godzinach 
Nazwa przedmiotu 

8.06.2020 r. 

5:00-7:30 

język polski – pp i pr 
płyty CD z materiałami egzaminacyjnymi na egzamin ustny  
z języka polskiego* 

9.06.2020 r. 

5:00-7:30 

matematyka – pp 

język łaciński i kultura antyczna – pp i pr 

10.06.2020 r. 

5:00-7:30 

język angielski – pp i pr, dj. 

matematyka – pr 

biologia – pp i pr  

filozofia – pp i pr 

wiedza o społeczeństwie – pp i pr 

15.06. 2020 r. 

8:00-10:30 

chemia – pp i pr 

informatyka – pp i pr 

geografia – pp i pr 

historia sztuki – pp i pr 

fizyka – pr / fizyka i astronomia – pp i pr 

historia – pp i pr 

historia muzyki – pp i pr 

wiedza o tańcu – pp i pr 

język niemiecki – pp i pr, dj. 

język rosyjski – pp i pr, dj. 

język francuski – pp i pr, dj. 

język hiszpański – pp i pr, dj. 

język włoski – pp i pr, dj. 

języki mniejszości narodowych – pp i pr 

arkusze z przedmiotów zdawanych w języku obcym (matematyka, 
historia, geografia, biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia) 
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*8 czerwca br. wraz z przesyłką zawierającą materiały egzaminacyjne do części pisemnej 

egzaminu maturalnego z języka polskiego do każdej szkoły zostanie przesłana płyta CD (dwa 

egzemplarze do każdej szkoły) zawierająca zadania do części ustnej egzaminu maturalnego 

z języka polskiego. Obie płyty należy bez żadnego wyjątku zwrócić do punktu odbioru prac, 

w stanie nienaruszonym, wraz z materiałami po zakończeniu części pisemnej egzaminu 

maturalnego z języka polskiego (pp). 

 

1.2. Przekazanie zestawów zadań egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej 

egzaminu maturalnego 

W roku szkolnym 2019/2020 do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, 

języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego 

nowożytnego może przystąpić wyłącznie absolwent, który: 

 w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić 

wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości 

narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, 

lub 

 zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka 

obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. 

 

a) Zadania do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego 

będzie można je pobrać od 12 czerwca 2020 r. z serwisu ISA w postaci pliku *.zip.  

w liczbie co najmniej 15 zadań, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do 

tego egzaminu. W postaci odrębnych plików będą udostępnione zadania dostosowane do 

potrzeb zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dla osób słabowidzących, 

niesłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera w liczbie 5 dla każdej z ww. 

grup) posegregowanych w dwóch folderach (a) A2/A7_dla osób z autyzmem  

i niesłyszących; (b) A4_ dla osób słabowidzących.  

Zadania dla osób niewidomych zostaną przekazane po uprzednim zgłoszeniu dni,  

w których zostanie przeprowadzony egzamin, oraz liczby osób egzaminowanych danego 

dnia.  

Oprócz zadań zamieszczony będzie również plik z biletami z numerami zadań. 

b) zadania do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z języków 

mniejszości narodowej 

będzie można je pobrać od 12 czerwca 2020 r. z serwisu ISA w postaci pliku *.zip.  

w liczbie co najmniej 5 zadań, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego 

egzaminu. Oprócz zadań zamieszczony będzie również plik z biletami z numerami zadań. 

c) zadania do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z języków obcych 

nowożytnych 

będzie można je pobrać od 12 czerwca 2020 r. z serwisu ISA postaci pliku *.zip. w liczbie 

co najmniej 15 zadań, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego 

egzaminu. Zestawy zadań dostosowane do potrzeb zdających słabowidzących w liczbie 

5 będzie można pobrać w postaci odrębnych plików z folderu A4_dla osób 

słabowidzących. Zestawy zadań dla osób niewidomych zostaną przekazane po 

uprzednim zgłoszeniu dni, w których zostanie przeprowadzony egzamin, oraz liczby osób 

egzaminowanych danego dnia. Oprócz zadań zamieszczony będzie również plik  

z biletami z numerami zadań. 
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2. Przekazanie dokumentacji egzaminacyjnej po przeprowadzeniu części ustnej egzaminu 

maturalnego do OKE (w czerwcu i w lipcu) 

 

2.1. Po zakończeniu wszystkich egzaminów w części ustnej w szkole PZE niezwłocznie: 

a. sporządza protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego (druk protokołu –  

zał. 12a_1905 do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu 

maturalnego w „nowej formule” obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020);  

b. wykonuje kopie protokołów indywidualnych przebiegu części ustnej egzaminu 

maturalnego i potwierdza ich zgodność z oryginałem; 

c. przesyła pocztą do OKE w Łomży protokół zbiorczy wraz z załączonymi kopiami 

protokołów indywidualnych przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego.  

PZE szkoły, w której przeprowadzono część ustną egzaminu maturalnego dla skierowanego 

przez OKE absolwenta z innej szkoły, przekazuje potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

kopię protokołu indywidualnego części ustnej egzaminu maturalnego tego absolwenta 

dyrektorowi jego szkoły macierzystej (oryginał protokołu pozostaje w dokumentacji szkoły 

przeprowadzającej egzamin). Dalej postępuje jak wyżej. 

 

3. Przygotowanie materiałów egzaminacyjnych i dokumentacji po przeprowadzeniu 

egzaminu maturalnego w części pisemnej do przekazania OKE 

3.1. Postepowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu egzaminu W DANEJ SALI 

EGZAMINACYJNEJ 

1. Weryfikowanie wykazu zdających w danej sali egzaminacyjnej – członkowie zespołu 

nadzorującego: 

a. odnotowują w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej odbiór arkuszy od 

zdających poprzez postawienie znaku „√” przy nazwisku zdającego; sprawdzają 

poprawność danych – w przypadku zauważonego błędu, informują pisemnie OKE. 

b. wpisują informacje o laureatach i finalistach, wymianie arkusza, przerwaniu pracy  

z arkuszem, unieważnieniu pracy z arkuszem. 

2. Przygotowanie arkuszy egzaminacyjnych do przekazania do OKE – członkowie zespołu 

nadzorującego: 

a. zaznaczają na zeszycie zadań i karcie odpowiedzi przyznane zdającym uprawnienia do 

dostosowania warunków egzaminu maturalnego, zamalowując odpowiednie pole;  

b. porządkują i układają arkusze egzaminacyjne wg numerów stolików, przy których 

pracowali zdający (najniższy numer na górze) i pakują je do kopert, przestrzegając 

zasady, że do oddzielnych kopert należy zapakować: 

 arkusze zdających egzamin maturalny wg „nowej formuły” i wg „starej formuły”; 

 arkusze zdających, którzy w tej samej sali zdają egzamin z danego przedmiotu na 

poziomie podstawowym lub na poziomie rozszerzonym;  

 arkusze zdających ze szkół wchodzących w skład zespołu szkół, którzy piszą egzamin 

w tej samej sali; 

 arkusze zdających korzystających z arkuszy dostosowanych;  

 arkusze zdających korzystających z komputera (do koperty należy zapakować 

zakodowany arkusz zdającego, zakodowane i opisane wydruki z komputera); 

 arkusze zdających korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego  

w czytaniu i/lub pisaniu (do koperty zwrotnej należy zapakować zakodowany arkusz 

zdającego, zakodowany arkusz nauczyciela wspomagającego opisany: arkusz 

nauczyciela wspomagającego, nagranie przebiegu egzaminu na płycie CD lub DVD). 
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c. opisują kopertę zwrotną, wypełniając odpowiednie pola znajdujące się na kopercie (rys. 

1.) i zaklejają ją. 

 
Rys. 1. Opis koperty zwrotnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*W przypadku braku naklejki – kod szkoły należy wpisać odręcznie.  

PZN umieszcza dodatkowy opis na kopercie w przypadku, gdy:  

 zdający korzysta z komputera  – Praca pisana na komputerze; 

 zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego – Praca wykonana  
z nauczycielem wspomagającym oraz nagrania z podaniem liczby dołączonych 
nośników; 

 do koperty zapakowano pracę cudzoziemca – Praca cudzoziemca; 

 do koperty zapakowano prace zdającego ze zdiagnozowaną dyskalkulią – Dyskalkulia; 

 do koperty zapakowano prace zdającego z mózgowym porażeniem dziecięcym – MPQ 

 

UWAGA! 

W przypadku niewystarczającej liczby foliowych kopert zwrotnych (dostarczonych przez 

kuriera) w 2020 r. dopuszcza się zapakowanie arkuszy z dodatkowych sal do innych kopert 

(papierowych). Koperty te muszą być zaklejone (wskazane jest, aby miejsce sklejenia 

koperty dodatkowo wzmocnić, np. taśmą klejącą) oraz opisane w taki sam sposób, jak 

foliowe koperty zwrotne. Zaleca się, aby były one na czas transportu pakowane dodatkowo 

w foliowe worki lub owijane w folię w celu zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych 

przed ewentualnym zniszczeniem).  

Na kopertach (papierowych) z pracami zdających nie należy umieszczać pieczęci szkoły! 
  

Kolejny nr koperty 

oddzielnie ze względu na 
FORMUŁĘ  

poziom/część egzaminu. 
Nr nadaje PZE,  
po zebraniu arkuszy  
z wszystkich sal 

 

EM ……………. 2020 
Rok 

Nazwa przedmiotu 

Symbol arkusza Liczba 
arkuszy 

Miejsce na naklejkę  
z kodem szkoły  

Formuła do 2014 r.* („stara matura”)  

Formuła od 2015 r.* („nowa matura”)  
* właściwe zaznaczyć krzyżykiem 

Miejsce  
na naklejkę z kodem szkoły* 

Nazwa przedmiotu  

z podaniem poziomu  
i części egzaminu  
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3.2. Numerowanie kopert z pracami egzaminacyjnymi  

PZE, po zebraniu kopert z pracami egzaminacyjnymi zdających z danego przedmiotu  

z wszystkich sal, w których przeprowadzono egzamin w danym dniu, nadaje numery 

poszczególnym kopertom, wg poniższego przykładu. 

 

Rys. 2. Numerowanie kopert zwrotnych – np. egzamin z matematyki (pp) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   Koperty z arkuszami standardowymi – egzamin w „nowej formule” – oddzielna numeracja 
** Koperty z arkuszami standardowymi – egzamin w „starej formule” – oddzielna numeracja 

***Koperty z arkuszami dostosowanymi – oddzielna numeracja (każdy rodzaj  dostosowanego arkusza 

stanowi odrębną całość).  

3.3. Przygotowanie protokołu zbiorczego: 

a. PZE sporządza, w wersji elektronicznej, protokół zbiorczy części pisemnej egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu zamieszczony w serwisie ISA na podstawie protokołów 

z poszczególnych sal i przesyła go do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży 

bezpośrednio po przeprowadzonym egzaminie. 

b. PZE drukuje protokół zbiorczy (w dwóch egzemplarzach – jeden egzemplarz pozostaje  

w szkole) i podpisuje i przekazuje wraz z pozostałą dokumentacją do OKE. 

4. Wykaz materiałów egzaminacyjnych przekazywanych do OKE po egzaminie: 

a. zapakowane w koperty (zwrotne lub papierowe) prace egzaminacyjne; 

b. płyty CD przekazane przez kuriera na egzamin ustny z języka polskiego (należy je 

przekazać do punktu odbioru prac razem z materiałami egzaminacyjnymi po 

egzaminie pisemnym z języka polskiego (pp) – w dniu 8.06.2020 r.; 

c. niewykorzystane i wadliwe arkusze egzaminacyjne oraz wadliwe płyty CD; 

d. podpisany wydruk zbiorczego protokołu części pisemnej egzaminu maturalnego; 

e. uzupełnione i podpisane wykazy zdających egzamin z każdej sali; 

f. kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej;  

g. kopia wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej przez 

dystrybutora; 

h. decyzje o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wraz  

z arkuszami egzaminacyjnymi zdających, którym egzamin unieważniono; 

i. niewykorzystane foliowe koperty zwrotne; 

j. plany sal egzaminacyjnych. 

 

Dokumentację egzaminacyjną należy zapakować do koperty papierowej opisanej kodem 

szkoły, nazwą przedmiotu oraz informacją Dokumentacja egzaminacyjna (kopertę należy 

zakleić). 

Koperta* 

1 z 3 

Matematyka 
PP 

„nowa 
formuła” 

A-1 

Koperta* 

2 z 3 

Matematyka 
PP 

„nowa 
formuła” 

A-1 

Koperta* 

3 z 3 

Matematyka 
PP 

„nowa 
formuła” 

A-1 

Koperta** 

1 z 1 

Matematyka 
PP 

„stara 
formuła” 

A-1 

Koperta*** 
1 z 1 

Matematyka 
PP 

„nowa 
formuła” 

A 2 

Sala nr 1

 

Sala nr 2 Sala nr 3 
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5.Terminy przekazywania materiałów egzaminacyjnych do OKE w Łomży  

Przekazanie materiałów egzaminacyjnych, po egzaminie w terminie głównym, nastąpi w nw. 
terminach, w wyznaczonych punktach odbioru. PZE zabezpiecza i przechowuje w swojej szkole 
arkusze egzaminacyjne, które nie będą przekazywane do punktów odbioru w dniu 
przeprowadzania egzaminu, do ustalonego terminu ich przekazania. 

Termin egzaminu Przedmiot 
Termin przekazania materiałów 

do punktu odbioru 

Godziny odbioru 
materiałów 

przez kuriera 

8.06.2020 r. 
poniedziałek 

język polski – pp 
8.06.2020 r. (poniedziałek) 

do godz. 14.00 
14.00-16.00 

8.06.2020 r. 
poniedziałek 

język polski – pr 
9.06.2020 r. (wtorek) 

do godz. 14.00 
14.00 – 16.00 

9.06.2020 r. 
wtorek 

matematyka – pp 

9.06.2020 r. 
wtorek 

język łaciński i kultura antyczna 

15.06.2020 r. (poniedziałek) 

do godz. 14.00 
 

14.00 – 16.00 

10.06.2020 r. 
środa 

język angielski – pp 

10.06.2020 r. 
środa 

język angielski – pr + dj 

15.06.2020 r. 
poniedziałek 

matematyka – pr 

15.06.2020 r. 
poniedziałek 

filozofia 16.06.2020 r.(wtorek) POCZTEX* 

16.06.2020 r. 
wtorek 

biologia 

19.06.2020 r.  

(piątek) 
do godz. 14.00 

14.00 – 16.00 

16.06.2020 r. 
wtorek 

wiedza o społeczeństwie 

17.06.2020 r. 
środa 

chemia 

17.06.2020 r. 
środa 

informatyka 

18.06.2020 r. 
czwartek 

język niemiecki – pp 

18.06.2020 r. 
czwartek 

język niemiecki – pr + dj 

19.06.2020 r. 
piątek 

geografia  

19.06.2020 r. 
piątek 

historia sztuki – pp + pr 

26.06.2020 r. 

(piątek) 
do godz. 14.00 

14.00 – 16.00 

22.06.2020 r. 
poniedziałek 

język włoski – pp.+ p.r. + dj 

23.06.2020 r. 
wtorek 

język francuski – pp + pr + dj 

24.06.2020 r. 
środa 

fizyka i astronomia/Fizyka –  pr 

24.06.2020 r. 
środa 

historia 

25.06.2020 r. 
czwartek 

język hiszpański – pp + pr  

26.06.2020 r. 
piątek 

język rosyjski – pp  

26.06.2020 r. 
piątek 

język rosyjski – pr  

30.06.2020 r. 

(wtorek) 
do godz. 10.00 

10.00 – 12.00 

29.06.2020 r. 
poniedziałek 

język białoruski – p.p. + p.r. 

29.06.2020 r. 
poniedziałek 

język litewski – p.p.+ p.r. 

29.06.2020 r. 
poniedziałek 

język ukraiński – pp + pr 

29.06.2020 r. 
poniedziałek 

matematyka, geografia, historia –  
w języku obcym dla absolwentów 
oddziałów dwujęzycznych 

29.06.2020 r. 
poniedziałek 

historia muzyki 

* Prace zdających oraz dokumentację należy przesłać do OKE w Łomży POCZTEX-em (przesyłka standardowa).  
W adresie pomocniczym, w miejscu oznaczonym opisem „opłatę uiszcza” należy zakreślić „odbiorca”, a w miejscu 
oznaczonym „Umowa” – wpisać numer umowy: 4294351/B. 
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6. Wykaz punktów odbioru materiałów egzaminacyjnych po przeprowadzeniu części 
pisemnej egzaminu maturalnego  (terminy i godz. pkt 5) 

 

Miejscowość 
Punkt odbioru materiałów 

egzaminacyjnych 
Adres i telefon 

Materiały egzaminacyjne  

ze szkół 

Augustów 

II Liceum Ogólnokształcące 

im. Polonii i Polaków  

na Świecie w Augustowie  

Al. Kardynała 

Wyszyńskiego1 

tel. 87-643-2228 

wszystkie szkoły z powiatu 

augustowskiego  

Białystok 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Białymstoku  

ul. Ciepła 32 

tel. 85-651-5855 

Liceum Plastyczne  

im. Artura Grottgera w Supraślu 

wszystkie szkoły z terenu  

m. Białystok 

Michałowo Zespół Szkół w Michałowie 
ul. Sienkiewicza 5  

tel. 85-718-9037 
Zespół Szkół w Michałowie 

Łapy 
Zespół Szkół Mechanicznych  

im. S. Czarnieckiego w Łapach  

ul. Sikorskiego 68 

tel. 85-715-2821 

Zespół Szkół Mechanicznych  

im. Stefana Czarnieckiego  

w Łapach 

I Liceum Ogólnokształcące  

w Łapach 

Bielsk 

Podlaski 

II Liceum Ogólnokształcące  

z Białoruskim Językiem 

Nauczania im. Bronisława 

Taraszkiewicza w Bielsku 

Podlaskim  

ul. Kopernika 4 

tel. 85-833-2142 

wszystkie szkoły z powiatu 

bielskiego  

Grajewo Zespół Szkół nr 1 w Grajewie  
ul. Mickiewicza 3 

tel. 86-272-2096 

wszystkie szkoły z powiatu 

grajewskiego  

Hajnówka 

II Liceum Ogólnokształcące 

z Dodatkową Nauką Języka 

Białoruskiego w Hajnówce  

ul. Piłsudskiego 3 

tel. 85-682-2496 

wszystkie szkoły z powiatu 

hajnowskiego  

Kolno 
Zespół Szkół Technicznych  

w Kolnie  

ul. T. Kubraka 6  

tel. 86-278-2569 

wszystkie szkoły z powiatu 

kolneńskiego  

Łomża 
Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna w Łomży  

Al. Legionów 9 

tel.86-473-7120 

wszystkie szkoły z powiatu 

łomżyńskiego  

wszystkie szkoły z terenu  

m. Łomża 

Mońki 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Mońkach  

ul. Tysiąclecia 15 

tel. 85-716-2738 

wszystkie szkoły z powiatu 

monieckiego  

Puńsk 

Liceum Ogólnokształcące  

z Litewskim Językiem 

Nauczania im. 11 Marca  

w Puńsku  

ul. 11 Marca 16 A tel. 

87-565-5736 

Liceum Ogólnokształcące  

z Litewskim Językiem Nauczania 

im. 11 Marca w Puńsku 

Sejny 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących  

w Sejnach  

ul. Łąkowa 1 

tel. 87-516-21-67 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Sejnach 

Zespół Szkół CKR im. S. Staszica 

w Sejnach 

Siemiatycze Zespół Szkół w Siemiatyczach 
ul. Kościuszki 43   

tel. 85-655-2562 

wszystkie szkoły z powiatu 

siemiatyckiego  
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Sokółka 

Liceum Ogólnokształcące  

im. M. Kopernika w Zespole 

Szkół w Sokółce  

ul. Mickiewicza 11 

tel. 85-711-2574 

Zespół Szkół w Czarnej 

Białostockiej 

Liceum Ogólnokształcące  

im. M. Kopernika w Zespole Szkół 

w Sokółce 

Zespół Szkół Rolniczych  

im. mjra H. Dobrzańskiego -Hubala 

w Sokółce 

Zespół Szkół Zawodowych  

im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce 

Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Sokółce  

ZDZ w Białymstoku 

Dąbrowa 

Białostocka 

Zespół Szkół im. gen. N. Sulika 

w Dąbrowie Białostockiej  

ul. 1000-lecia 

Państwa Polskiego 24 

tel. 85-712-11-24 

Zespół Szkół im. gen. Nikodema 

Sulika w Dąbrowie Białostockiej 

Suchowola Zespół Szkół w Suchowoli  
ul. Augustowska 2  

tel. 85-712-4010 

Zespół Szkół w Suchowoli 

Zespół Szkół CKR w Janowie 

Suwałki 

Kuratorium Oświaty  

w Białymstoku  

Delegatura w Suwałkach 

ul. Pułaskiego 73 

tel. 87-563-5087 

Technikum w Zespole Szkół  

im. gen. Ludwika Michała Paca  

w Dowspudzie 

wszystkie szkoły z terenu 

m. Suwałki 

Wysokie 

Mazowieckie 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

i Policealnych  

w Wysokiem Mazowieckiem  

ul. 1000-lecia 15 

tel. 86-275-2235 

wszystkie szkoły z powiatu 

wysokomazowieckiego 

Zambrów 

I Liceum Ogólnokształcące  

im. S. Konarskiego w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących  

w Zambrowie  

ul. Konopnickiej 16 

tel. 86-271-2708 

wszystkie szkoły z powiatu 

zambrowskiego  

Bartoszyce 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1  

im. Kresowiaków 

w Bartoszycach  

ul. Limanowskiego 10 

tel. 53-332-79-10 

Liceum Ogólnokształcące  

im. Stefana Żeromskiego  

w Bartoszycach 

Zespół Szkół  

Ponadgimnazjalnych nr 1  

im. Kresowiaków w Bartoszycach 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 im. Elizy Orzeszkowej  

w Bartoszycach 

Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych nr 1 w Bartoszycach 

Niepubliczne Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych  

w Bartoszycach 

Górowo 

Iławeckie 

Liceum Ogólnokształcące  

w Zespole Szkół z Ukraińskim 

Językiem Nauczania  

w Górowie Iławeckim 

ul. Szkolna 6 

tel. 89-761-1243 

Liceum Ogólnokształcące  

w Zespole Szkół  

w Górowie Iławeckim 

Liceum Ogólnokształcące  

w Zespole Szkół z Ukraińskim 

Językiem Nauczania w Górowie 

Iławeckim 

Braniewo 
Zespół Szkół Budowlanych  

w Braniewie  

ul. Wiejska 2 

tel. 55-243-2350 

wszystkie szkoły z powiatu 

braniewskiego 
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Działdowo 
Zespół Szkół nr 1 

w Działdowie  

ul. Grunwaldzka 4 

tel. 23-697-2000 

wszystkie szkoły z powiatu 

działdowskiego  

Elbląg 

I Liceum Ogólnokształcące  

im. J. Słowackiego w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących 

w Elblągu  

ul. Pocztowa 2 

tel. 55-625-8910 

Liceum Plastyczne  

w Gronowie Górnym 

wszystkie szkoły z terenu  

m. Elbląg 

Pasłęk Zespół Szkół w Pasłęku  
ul. Zwycięstwa 28 

tel. 55-248-1061 

Zespół Szkół w Pasłęku 

Zespół Szkół Ekonomicznych  

i Technicznych im. Stanisława 

Mikołajczyka w Pasłęku 

Ełk 
Zespół Szkół nr 2  

im. K. K. Baczyńskiego w Ełku 

ul. Sikorskiego 7 

tel. 87- 610-4323 
wszystkie szkoły z powiatu ełckiego  

Giżycko 

I Liceum Ogólnokształcące  

im. W. Kętrzyńskiego  

w Giżycku  

ul. Traugutta 1 

tel. 87-428-2230 

wszystkie szkoły z powiatu 

giżyckiego  

Gołdap 
Liceum Ogólnokształcące  

im. Jana Pawła II w Gołdapi  

ul. ks. Popiełuszki 2   

tel. 87-615-0699 

wszystkie szkoły z powiatu 

gołdapskiego  

Iława 

Liceum Ogólnokształcące  

w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących  

im. S. Żeromskiego w Iławie  

ul. Sienkiewicza 1 

tel. 89-648-5696 

Liceum Ogólnokształcących  

w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących  

im. S. Żeromskiego w Iławie 

Zespół Szkół im. Bohaterów 

Września 1939 Roku w Iławie 

Zespół Szkół  

im. Konstytucji 3 Maja w Iławie 

Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w CKU nr 1 w Iławie 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące 

dla Dorosłych w Iławie 

Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Iławie 

Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych „Alfa” w Iławie 

Liceum Ogólnokształcące  

w Akademickim Zespole Placówek 

Oświatowych w Fijewie 

Zespół Szkół w Lubawie 

Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Lubawie 

Susz 

Zespół Szkół  

im. Ireny Kosmowskiej  

w Suszu  

ul. Wiejska 1 

tel. 55-278-6198 

Zespół Szkół im. Ireny 

Kosmowskiej w Suszu 

Zespół Szkół Rolniczych im. H. 

i S. Sierakowskich w Kisielicach 

Kętrzyn 
Zespół Szkół im. M. Curie-

Skłodowskiej w Kętrzynie  

ul. Wojska Polskiego 

12 

tel. 89-751-2983 

wszystkie szkoły z powiatu 

kętrzyńskiego  
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Lidzbark 

Warmiński 

Liceum Ogólnokształcące  

w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących  

im. K. Jagiellończyka 

w Lidzbarku Warmińskim  

ul. Krasickiego 4 

tel. 89-767-5141 

Liceum Ogólnokształcące  

w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących  

im. K. Jagiellończyka  

w Lidzbarku Warmińskim 

Zespole Szkół Zawodowych  

im. Stanisława Staszica  

w Lidzbarku Warmińskim 

Zespół Szkół i Placówek 

Oświatowych  

w Lidzbarku Warmińskim 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące 

dla Dorosłych  

w Lidzbarku Warmińskim 

Niepubliczne Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych 

Centrum Edukacji Zawodowej  

w Lidzbarku Warmińskim 

Orneta 

Liceum Ogólnokształcące  

im. Bojowników o Polskość 

Warmii w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Ornecie 

ul. 1 Maja 28 

tel. 55-242-1109 

Liceum Ogólnokształcące  

im. Bojowników o Polskość Warmii  

w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Ornecie 

Zespół Szkół Zawodowych 

Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. S. Staszica w Ornecie 

Mrągowo 

I Liceum Ogólnokształcące  

im. Obrońców Westerplatte  

w Mrągowie  

ul. Sobczyńskiego 1A   

tel. 89-741-2420 

wszystkie szkoły z powiatu 

mrągowskiego  

Morąg 
Zespół Szkół Licealnych  

w Morągu  

ul. 11 Listopada 7 

tel. 89-757-4012 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Dobrocinie 

Zespół Szkół Licealnych w Morągu 

Zespół Szkół Zawodowych  

i Ogólnokształcących im.  

9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii  

i Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Morągu 

Nidzica 

Liceum Ogólnokształcące  

im. S. Wyspiańskiego  

w Nidzicy  

ul. Jagiełły 1 

tel. 89-625-2171 

wszystkie szkoły z powiatu 

nidzickiego  

Nowe Miasto 

Lubawskie 

Zespół Szkół im. C. K. Norwida  

w Nowym Mieście Lubawskim  

ul. 3 Maja 24 

tel. 56-472-6020 

wszystkie szkoły z powiatu 

nowomiejskiego  

Olecko 
Zespół Szkół Licealnych 

i Zawodowych w Olecku  

ul. Gołdapska 29 

tel. 87-520-2251 

wszystkie szkoły z powiatu 

oleckiego  

Biskupiec Zespół Szkół w Biskupcu  
ul. Chrobrego 13 

tel. 89-715-2189 

Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące im. Jana Pawła II 

w Biskupcu 

Zespół Szkół w Biskupcu 

Liceum Ogólnokształcące 

w Barczewie 
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Dobre Miasto 
Zespół Szkół w Dobrym 

Mieście  

ul. Fabryczna 6 

tel. 89-616-1254 

Zespół Szkół w Dobrym Mieście 

Zespół Szkół Rolniczych  

im. biskupa Ignacego Błażeja 

Krasickiego w Smolajnach 

Olsztynek 
Zespół Szkół im. K. C. 

Mrongowiusza w Olsztynku  

ul. Zamkowa 6 

tel. 89-519-2627 

Zespół Szkół  

im. K. C. Mrongowiusza  

w Olsztynku 

Ostróda 

Liceum Ogólnokształcące nr 1 

im. Jana Bażyńskiego  

w Ostródzie  

ul. Drwęcka 2   

tel. 89-646-4151 

Liceum Ogólnokształcące nr 1  

im. J. Bażyńskiego w Ostródzie 

Zespół Szkół Zawodowych  

im. Sandora Petöfi w Ostródzie                                                       

Zespół Szkół Zawodowych  

im. S. Staszica i Centrum 

Kształcenia Ustawicznego  

w Ostródzie 

Zespół Szkół Rolniczych  

im. W. Witosa w Ostródzie 

Salezjańskie Liceum 

Ogólnokształcące im. św. Dominika 

Savio w Ostródzie 

Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych „Pascal” w Ostródzie 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego 

Liceum Ogólnokształcące  

w Ostródzie 

Orzysz 

Liceum Ogólnokształcące  

w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących  

w Orzyszu 

ul. Wojska Polskiego 

3 

tel. 87-423-7080 

Liceum Ogólnokształcące  

w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Orzyszu 

Ruciane-

Nida 

Zespół Szkół Leśnych  

im. Unii Europejskiej  

w Rucianem-Nidzie  

ul. Polna 2 

tel. 87-423-1128 

Zespół Szkół Leśnych im. Unii 

Europejskiej w Rucianem-Nidzie 

Liceum Ogólnokształcące  

w Zespole Szkół Samorządowych 

im. Agnieszki Osieckiej  

w Rucianem-Nidzie 

Pisz 
II Liceum Ogólnokształcące  

w Zespole Szkół nr 1 w Piszu 

ul. Młodzieżowa 26 

tel. 87-423-2143 

Technikum w Zespole Szkół  

nr 1 w Białej Piskiej 

I Liceum Ogólnokształcące  

im. Bojowników o Polskość Mazur 

w Piszu 

II Liceum Ogólnokształcące  

w Zespole Szkół nr 1 w Piszu 

Zespół Szkół Zawodowych  

z Biblioteką Pedagogiczną 

w Piszu 

Zespół Placówek Kształcenia 

Ustawicznego w Piszu 

Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące w Piszu 

Niepubliczne Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych  

w Piszu 

Liceum Ogólnokształcące w Piszu 

ZDZ w Białymstoku 
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Rozogi 
Liceum Ogólnokształcące  

w Zespole Szkół w Rozogach 

ul. Rynek 13 

tel. 89-722-6512 

Liceum Ogólnokształcące  

w Zespole Szkół w Rozogach 

Szczytno 

Liceum Ogólnokształcące  

w Zespole Szkół nr 3  

im. Jana III Sobieskiego  

w Szczytnie  

ul. Lanca 10  

tel. 89-624-2818 

Zespół Szkół nr 1  

im. S. Staszica w Szczytnie 

Zespół Szkół nr 2  

im. J. Śniadeckiego w Szczytnie 

Liceum Ogólnokształcące  

w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III 

Sobieskiego w Szczytnie 

Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Szczytnie 

Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Świętajnie 

Węgorzewo 

Liceum Ogólnokształcące  

im. gen. M. Zaruskiego  

w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących  

w Węgorzewie  

ul. B. Prusa 10 

tel. 87-427-2367 

wszystkie szkoły z powiatu 

węgorzewskiego  

Olsztyn 

Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna w Łomży  

Biuro w Olsztynie  

ul. Mariańska 3 

tel. 89-534-0227 

wszystkie szkoły z terenu  

m. Olsztyn  
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7. Wykaz punktów odbioru świadectw/aneksów 
(odbiór świadectw/aneksów w niżej wymienionych punktach w dniu 11 sierpnia 2020 r. w godz. 9.00 -
12.00) 

 

Miejscowość Punkt odbioru świadectw Adres i telefon 
Szkoły  

z powiatów 

Augustów 
II Liceum Ogólnokształcące  
im. Polonii i Polaków na Świecie w 
Augustowie 

Al. Kardynała 
Wyszyńskiego 1 
tel. 87-643-2228 

augustowskiego 

Bielsk 
Podlaski 

II Liceum Ogólnokształcące  
z Białoruskim Językiem Nauczania  
im. B. Taraszkiewicza  
w Bielsku Podlaskim 

ul. Kopernika 4  
tel. 85-833-2142 

bielskiego 

Grajewo Zespół Szkół nr 1 w Grajewie  
ul. Mickiewicza 3  
tel. 86-272-2096 

grajewskiego 

Hajnówka 
II Liceum Ogólnokształcące 
z Dodatkową Nauką Języka 
Białoruskiego w Hajnówce  

ul. Piłsudskiego 3  
tel. 85-682-2496 

hajnowskiego 

Kolno 
Zespół Szkół Technicznych  
w Kolnie  

ul. T. Kubraka 6    
tel. 86-278-2569 

kolneńskiego 

Mońki 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Mońkach  

ul. Tysiąclecia 15  
tel. 85-716-2738 

monieckiego 

Sejny 
Zespół Szkół Ogólnokształcących  
w Sejnach  

ul. Łąkowa 1  
tel. 87-516-21-67 

sejneńskiego 

Siemiatycze Zespół Szkół w Siemiatyczach  
ul. Kościuszki 43   
tel. 85-655-2562 

siemiatyckiego 

Sokółka 
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Zespół Szkół w Sokółce  

ul. Mickiewicza 11    
tel. 85-711-2529 

sokólskiego 

Wysokie 
Mazowieckie 

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
i Policealnych w Wysokiem 
Mazowieckiem   

ul. 1000-lecia 15  
tel. 86-275-2235 

wysokomazo-
wieckiego 

Zambrów 
I Liceum Ogólnokształcące  
im. S. Konarskiego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Zambrowie  

ul. Konopnickiej 16 
tel. 86-271-2708 

zambrowskiego 

Białystok 
Centrum Kształcenia Ustawicznego  
w Białymstoku  

ul. Ciepła 32 
tel. 85-651-5855 

białostockiego, 
m. Białystok 

Łomża 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  
w Łomży  

Al. Legionów 9  
tel.86-473-7120 

łomżyńskiego, 
m. Łomża 

Suwałki 
Kuratorium Oświaty w Białymstoku 
Delegatura w Suwałkach 

ul. Pułaskiego 73 
tel. 87-563-5087 

suwalskiego, 
m. Suwałki 

Bartoszyce 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach  

ul. Słowackiego 1 
tel. 89-762-2768 

bartoszyckiego 

Braniewo 
Zespół Szkół Budowlanych  
w Braniewie  

ul. Wiejska 2 
tel. 55-243-2350 

braniewskiego 

Działdowo 
Zespół Szkół nr 1  
w Działdowie  

ul. Grunwaldzka 4 
tel. 23-697-2000 

działdowskiego 

Ełk 
Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Ełku  

ul. Sikorskiego 7 
tel. 87- 610-4323 

ełckiego 

Giżycko 
I Liceum Ogólnokształcące  
im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku  

ul. Traugutta 1 
tel. 87-428-2230 

giżyckiego 

Gołdap 
Liceum Ogólnokształcące  
im. Jana Pawła II w Gołdapi  

ul. ks. Popiełuszki 2 
tel. 87-615-0699 

gołdapskiego 

Iława 
Liceum Ogólnokształcące w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących  
im. S. Żeromskiego w Iławie  

ul. Sienkiewicza 1 
tel. 89-648-5696 

iławskiego 

Kętrzyn 
Zespół Szkół  
im. M. Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie  

ul. Wojska  
Polskiego 12 
tel. 89-751-2983 

kętrzyńskiego 

Lidzbark 
Warmiński 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących  

ul. Krasickiego 4  
tel. 89-767-5141 

lidzbarskiego 
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im. Kazimierza Jagiellończyka  
w Lidzbarku Warmińskim  

Mrągowo 
I Liceum Ogólnokształcące im. 
Obrońców Westerplatte w Mrągowie  

ul. Sobczyńskiego1A  
tel. 89-741-2420 

mrągowskiego 

Nidzica 
Liceum Ogólnokształcące  
im. S. Wyspiańskiego w Nidzicy  

ul. Jagiełły 1 
tel. 89-625-2171 

nidzickiego 

Nowe Miasto 
Lubawskie 

Zespół Szkół im. C. K. Norwida  
w Nowym Mieście Lubawskim  

ul. 3 Maja 24   
tel. 56-472-6020 

nowomiejskiego 

Olecko 
Zespół Szkół Licealnych 
i Zawodowych w Olecku  

ul. Gołdapska 29 
tel. 87-520-2251 

oleckiego 

Ostróda 
Liceum Ogólnokształcące nr 1  
im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie 

ul. Drwęcka 2   
tel. 089-646-4151 

ostródzkiego 

Pisz 
II Liceum Ogólnokształcące w Zespole 
Szkół nr 1 w Piszu 

ul. Młodzieżowa 26 
tel. 87-423-2143 

piskiego 

Szczytno 
Liceum Ogólnokształcące w Zespole 
Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego  
w Szczytnie 

ul. Lanca 10 
tel. 89-624-2818 

szczycieńskiego 

Węgorzewo 

Liceum Ogólnokształcące  
im. gen. M. Zaruskiego w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących 
w Węgorzewie  

ul. B. Prusa 10  
tel. 87-427-2367 

węgorzewskiego 

Elbląg 
I Liceum Ogólnokształcące  
im. J. Słowackiego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Elblągu  

ul. Pocztowa 2 
tel. 55-625-8910 

elbląskiego, 
m. Elbląg 

Olsztyn 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  
w Łomży Biuro w Olsztynie 

ul. Mariańska 3   
tel. 89-534-0227 

olsztyńskiego, 
m. Olsztyn 

 
 


