
Informacje dotyczące przygotowania

i organizacji 

egzaminu maturalnego

2020 r.



Deklaracje 1 (wstępna)

Zdający składa przewodniczącemu SZE,

w terminie do 30 września 2019 r.,

wstępną pisemną deklarację. 



Deklaracje 2

Termin złożenia deklaracji ostatecznej

mija 7 lutego 2020 r.

Po tym terminie nie ma możliwości 
dokonywania zmian w deklaracji.



Dostosowania

W uzasadnionych przypadkach wraz                    
z deklaracją zdający składa udokumentowany 

wniosek o dostosowaniu warunków i form 
egzaminu:

- opinia poradni psychologiczno-pegagogicznej

- orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

- zaświadczenie lekarskie.



MATURA 2020

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

- część pisemna

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 

- część ustna

 język polski (PP) min 30%

 język obcy (PP) min 30%

 matematyka ( PP) min 30%

 1 przedmiot dodatkowy na 

poziomie rozszerzonym                   

(bez progu zaliczenia) 

• język polski                                       

(bez określania poziomu)                      

min 30%

• język obcy                                         

(bez określania poziomu)                     

min 30%

PRZEDMIOTY DODATKOWE
od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym  –
bez progu zaliczenia



Język obcy nowożytny

• j.angielski

• j.niemiecki

• j.francuski

• j.rosyjski

• j.hiszpański

• j.włoski



PRZEDMIOTY DODATKOWE
• Biologia

• Chemia

• Filozofia

• Fizyka

• Geografia

• Historia

• Historia muzyki

• Historia sztuki

• Matematyka

• Język łaciński i kultura 

antyczna

• Język obcy nowożytny 

(angielski, hiszpański, 

francuski, niemiecki, 

rosyjski, włoski)

• Język polski

• Informatyka

• Wiedza o 

społeczeństwie



Harmonogram egzaminu maturalnego 

2020

Część ustna egzaminu maturalnego odbędzie się w terminie:

Od 7 do 22 maja – język polski 

Od 4 do 22 maja  – język obcy

(oprócz 10.05 i 17.05)

według harmonogramu ustalonego przez przewodniczącego 
Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego (do 4 marca 2020 r.)



Harmonogram egzaminu maturalnego 

2020  

Część pisemna  egzaminu maturalnego odbędzie się w 

terminie:

Od 4 do 21 maja 2020r.

Wydanie świadectw dojrzałości 

Po sesji majowej 3 lipca 2020r.



Harmonogram egzaminu maturalnego 

2020 

Część pisemna egzaminu maturalnego 
Data Dzień Przedmiot Godzina

4 maja poniedziałek Język polski  PP

Język polski  PR

9.00

14.00

5maja wtorek Matematyka   PP

Język łaciński

9.00

14.00

6 maja środa Język angielski  PP

Język angielski  PR/DJ

9.00

14.00

7 maja czwartek Matematyka  PR

Filozofia

9.00

14.00



Harmonogram egzaminu maturalnego 

2020  

Część pisemna egzaminu maturalnego 

Data Dzień Przedmiot Godzina

8 maja piątek

biologia  PR

Wiedza o społeczeństwie 

PR 

9.00 

14.00 

11 maja poniedziałek Chemia PR

Informatyka PR

9.00

14.00

12 maja wtorek Język niemiecki PP

Język niemiecki PR/DJ

9.00

14.00



Harmonogram egzaminu maturalnego 

2020

Część pisemna egzaminu maturalnego 

Data Dzień Przedmiot Godzina

14 maja czwartek Język rosyjski PP

Język rosyjski PR

9.00 

14.00

15 maja piątek Chemia  PP, PR 9.00

18 maja poniedziałek Język francuski PP 

Język francuski PR

9.00

14.00

19 maja wtorek Informatyka PP, PR

Historia PP, PR

9.00

14.00

Dzień Przedmiot Godzina

13 maja środa Geografia PR

Historia sztuki PR

9.00 

14.00

14 maja czwartek Język rosyjski   PP

Język rosyjski   PR

9.00

14.00

15 maja piątek Język francuski PP

Język francuski PR

9.00

14.00

18 maja poniedziałek Fizyka   PR

Historia  PR

9.00

14.00

19 maja wtorek Język hiszpański PP

Język hiszpański PR

9.00

14.00



Harmonogram egzaminu maturalnego 

2020 

Część pisemna egzaminu maturalnego 

Data Dzień Przedmiot Godzina

14 maja czwartek Język rosyjski PP

Język rosyjski PR

9.00 

14.00

15 maja piątek Chemia  PP, PR 9.00

18 maja poniedziałek Język francuski PP 

Język francuski PR

9.00

14.00

19 maja wtorek Informatyka PP, PR

Historia PP, PR

9.00

14.00

Dzień Przedmiot Godzina

20 maja środa Język włoski PP

Język włoski PR

9.00 

14.00

23 maja czwartek Języki mniejszości 

narodowych 

Język kaszubski 

9.00

Wiedza o tańcu

Historia muzyki

14.00



Warunki zdania egzaminu

1. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu     

obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał    

co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz 

przystąpił do egzaminu pisemnego z przynajmniej jednego 

przedmiotu dodatkowego.

2.   Zdający, który przystąpił do egzaminu tylko z jednego    

przedmiotu dodatkowego i któremu ten egzamin unieważniono,    

nie zdał egzaminu maturalnego.

3. Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki 

egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe. 

Dla tych egzaminów  nie ma ustalonego progu zaliczenia 

egzaminu. 



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU







Egzamin w terminie dodatkowym

• Zdający ma prawo, w szczególnych

przypadkach losowych lub zdrowotnych

uniemożliwiających przystąpienie zgodnie

do części ustnej lub pisemnej egzaminu

z danego przedmiotu lub przedmiotów,

zdawać egzamin w terminie dodatkowym:

• część ustna j.polski, j.obcy 1-6 06. 2020

• część pisemna 1 – 19 czerwca 2020

• Udokumentowany wniosek nie później niż w dniu

egzaminu



Egzamin poprawkowy

• Jeśli nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu 
obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej 

pod warunkiem, że:

• przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych i 
żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

• WYDANIE ŚWIADECTW 11 WRZEŚNIA 2020



Egzamin poprawkowy – terminy

• Do 14 lipca 2020r. złożenie przez absolwenta oświadczenia o zamiarze 
przystąpienia do egzaminu

• Termin egzaminu poprawkowego (część pisemna): 

25 sierpnia 2020r. (wtorek), godz. 9:00

• Termin egzaminu poprawkowego (część ustna):

24 – 25 sierpnia 2020 r. (poniedziałek,wtorek)

• Ogłoszenie wyników: 11 września 2020 r.



• Egzamin ustny z języka polskiego będzie przeprowadzany 

z wykorzystaniem zadań w formie wydruków. 

• Zdający losuje zadanie egzaminacyjne. Zadanie składa się 

z polecenia i tekstu (w zadaniach stosowane są trzy typy 

tekstów: teksty o języku,  teksty literackie, teksty ikoniczne). 

• Zdający przygotowuje się do wygłoszenia wypowiedzi na 

wylosowany temat (około 15 minut).

• Zdający wygłasza  wypowiedź monologową (około 

10minut).

• Zdający uczestniczy w rozmowie (z zespołem 

przedmiotowym) dotyczącej wygłoszonej wypowiedzi 

monologowej (około 5 minut).

JĘZYK POLSKI – przebieg egzaminu



Egzaminy pisemne - przebieg

• Zdający przychodzą do szkoły przynajmniej 30 minut 
przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

• Przed wejściem do sali zdający okazuje dowód 
tożsamości.

• W czasie egzaminu na stolikach mogą znajdować się 
tylko arkusze egzaminacyjne, karty odpowiedzi i 
przybory do pisania, przybory  pomocnicze, mała 
butelka wody (zgodne z wykazem dyrektora CKE). 

• Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia urządzeń 
telekomunikacyjnych.         



Świadectwa dojrzałości

1. Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo 
dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE.

2. Świadectwa  i odpisy są przekazywane absolwentom, za 
potwierdzeniem odbioru, w macierzystej szkole zdającego -
3.07.2020 r.



Świadectwa dojrzałości cd.

3.   W przypadku gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego      
egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego,                      
na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym                   
na wpisanie wyniku odpowiednio egzaminu maturalnego                
z przedmiotu dodatkowego wpisuje się „0%”.

4.   W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego
z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości, w miejscu 
przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z tego 
przedmiotu  wpisuje się „0%”.




