
WAŻNE DATY 

23-27 września 2019 

 

Spotkanie uczniów klas trzecich z wicedyrektorem szkoły w celu 

omówienia harmonogramu, regulaminu i procedur egzaminu 

maturalnego, rozdanie deklaracji maturalnych. 

Zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami 

warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego nie 

później niż do 30 września 2019. 

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja2019/20190806/20190806_E

M_Komunikat_o_dostosowaniach.pdf 

 wrzesień 2019 Opublikowanie na stronie internetowej CKE „Komunikatu o 

przyborach" dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w 

sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą 

korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie 

maturalnym w 2018 roku: 

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja2019/20190806/20190806_E8

_EG_EM_Komunikat_o_przyborach.pdf 

do 30 wrzesnia 2019 

do godz. 14:00 

Złożenie wicedyrektorowi szkoły wstępnej deklaracji wyboru 

przedmiotów na pisemną i ustną część egzaminu maturalnego 

(załącznik 1a). 

Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje 

potwierdzenie jej przyjęcia . 

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form 

egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z 

deklaracją do 30 września 2019r. Dokumentacja może być 

uzupełniona do 7 lutego 2020r. 

do 7 lutego 2020  Wprowadzenie ewentualnych zmian do deklaracji wstępnych . 

Złożenie ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu 

maturalnego. 

Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności danych z  

deklaracji. Przekazanie zweryfikowanych potwierdzeń  

do szkoły.  

Ostateczny termin złożenia dokumentów uprawniających do 

dostosowania warunków i form egzaminu. 

do 7 marca 2020 Ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzenia części 

ustnej egzaminu maturalnego. 

do 20 kwietnia 2019 Dostarczenie zaświadczeń przez laureatów i finalistów olimpiad 

przedmiotowych. 

W przypadku gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty z 

innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji może dokonać 

zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego, 



lub zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego. 

Wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian składa do dyrektora 

szkoły (załącznik 5). 

do 24 kwietnia 2020 Przekazanie zdającym informacji o terminie ogłoszenia wyników i 

odbioru świadectw. 

do 24 kwietnia 2020 

  

Zapoznanie się z treścią „Komunikatu o przyborach" Dyrektora 

CKE dotyczącego materiałów i przyborów pomocniczych, z 

jakich zdający mogą korzystać w czasie egzaminu maturalnego w 

2020 roku. 

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja2019/20190806/20190806_E8

_EG_EM_Komunikat_o_przyborach.pdf 

II semestr 

(do 24 kwietnia 2020) 
Przekazanie zdającym instrukcji dotyczącej przebiegu egzaminu 

ustnego i pisemnego. Przeszkolenie ich z zasad kodowania 

arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. 

24 kwietnia 2020 Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych 

8 maja 2020 
 

Sprawdzenie przez zdających poprawności działania komputera,  

z którego korzystać będą podczas egzaminu z informatyki i 

wybranego przez siebie oprogramowania. 

4-22 maja 2020 

w tym: 

4-21 maja 2020 

4-22 maja 2020 

7-22 maja 2020 

Zgłaszanie się abiturientów na egzaminy ustne i pisemne wg 

podanych wcześniej harmonogramów. 

Egzaminy pisemne. 

Egzaminy ustne z języków obcych. 

Egzaminy ustne z języka polskiego. (formuła od 2015) 

 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych 

uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w części pisemnej 

lub ustnej zgodnie z harmonogramem – zdający lub jego rodzice 

składają do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek 

(załącznik 6) o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w 

terminie dodatkowym – najpóźniej w dniu, w którym odbywa się 

egzamin. 

  

 

1-19 czerwca 2020 

  

  

Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów 

maturalnych. 

Dodatkowy termin zdawania pisemnego egzaminu maturalnego 

przysługuje zdającemu, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na 

przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie. 

Zdający przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub 

przedmiotów zgodnie z harmonogramem opublikowanym na 



  

  

1-6 czerwca 2020 

  

   
 

stronie CKEi ogłoszonym na stronie internetowej CKE. 

Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu dyrektor 

właściwej OKE ogłasza na stronie OKE w ostatnim tygodniu maja 

2020r. 

Dodatkowy termin zdawania ustnego egzaminu maturalnego: 

Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do 

egzaminu ustnego w terminie dodatkowym, przystępuje do 

egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w swojej szkole 

w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. 

 

3 lipca 2020 Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne do szkoły 

świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z 

egzaminów w maju i czerwcu. 

w terminie 7 dni od 

dnia ogłoszenia 

wyników egzaminu 

maturalnego (nie 

później niż do 

10 lipca 2020) 

Składanie do dyrektora szkoły oświadczeń o ponownym 

przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 

terminie poprawkowym (załącznik 7a). 

do 10 sierpnia 2020 

  

część ustna: 

24-25 sierpnia 2020 

część pisemna: 

25 sierpnia 2020 

godz.9.00  

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach 

egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej 

właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

Ponowny egzamin (egzamin w terminie poprawkowym) w części 

ustnej jest przeprowadzany między w macierzystej szkole, a w 

części pisemnej w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE. 

  Centralna Komisja Egzaminacyjna  www.cke.edu.pl 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi  www.oke.lodz.pl 

 

 


