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OGÓLNIE o EGZAMINIE MATURALNYM

•  Egzamin maturalny jest przeprowadzany 
jeden raz w ciągu roku szkolnego  
– w okresie od maja do września.  

• Egzamin maturalny zdawany jest  
w macierzystej szkole zdającego.



Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, 
zdaje obowiązkowo:  

w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu,  
z następujących przedmiotów:  
język polski  
język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, 
hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego  
i włoskiego  

w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym  
z następujących przedmiotów:  
język polski  
matematyka  
język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)  
jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym  
lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym  



OGÓLNIE o EGZAMINIE PISEMNYM

• Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość zajmuje 
wylosowane miejsce w sali egzaminacyjnej.  

•  Zdający część pisemną egzaminu maturalnego po otrzymaniu arkusza  
na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek zapoznać 
się z informacją na pierwszej stronie arkusza, sprawdzić, czy arkusz jest 
kompletny, tzn. czy zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony  
i kolejne zadania i czy są one wyraźnie wydrukowane oraz czy otrzymał zestaw 
wybranych wzorów matematycznych wraz z uzupełnieniem (dotyczy egzaminu 
z matematyki) lub kartę wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych 
(dotyczy egzaminu z biologii, chemii i fizyki). Zauważone braki zgłasza 
przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, który wydaje kompletny 
arkusz z puli arkuszy rezerwowych (nie wykonuje się kserokopii arkuszy 
egzaminacyjnych) i/lub zestaw tablic/wzorów, opublikowany na stronie CKE.  

• Wymiana arkusza / zestawu tablic / wzorów jest odnotowywana w protokole 
przebiegu egzaminu w sali, zdający ma obowiązek potwierdzić ją swoim 
podpisem. 



Egzamin lub odpowiednia część egzaminu 
rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej 
przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy 
egzaminacyjnych.  
9.00 lub 14.00 – absolwent musi być  1 h przed 
egzaminem  
Po zakończeniu czynności związanych  
ze sprawdzeniem kompletności i kodowania arkuszy i 
kart odpowiedzi przewodniczący ZN zapisuje  
w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia  
i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.



Podczas egzaminu zdający pracuje  samodzielnie,  
nie opuszcza sali egzaminacyjnej.   W uzasadnionych 
przypadkach przewodniczący ZN może zezwolić zdającemu 
na opuszczenie sali egzaminacyjnej  
po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość 
kontaktowania się zdającego z innymi osobami,  
z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 
Zdający sygnalizuje potrzebę opuszczenia sali  
przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia 
przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście 
zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny  
na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest 
odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali 



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU

• W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego 
albo zakłócania przez niego przebiegu egzaminu z danego 
przedmiotu w sposób utrudniający pracę pozostałym 
zdającym, albo wniesienia przez zdającego do sali 
egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego  
lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie 
ogłoszonym przez dyrektora CKE, albo korzystania przez 
zdającego z urządzenia telekomunikacyjnego  
lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów 
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa  
i unieważnia egzamin tego zdającego. Fakt ten odnotowuje  
w protokole przebiegu egzaminu.  



• Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, 
odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika, zgłasza 
ukończenie pracy, przez podniesienie ręki,  
przewodniczącemu ZN przebieg egzaminu  
i za jego przyzwoleniem (po sprawdzeniu przez 
członka zespołu nadzorującego poprawności 
zakodowania arkusza i karty odpowiedzi) 
pozostawia arkusz na stoliku i wychodzi  
z sali, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym. 



CZĘŚĆ USTNA  
EGZAMINU MATURALNEGO

• Część ustna egzaminu z języka polskiego:  
• Zdający zapoznaje się z treścią wylosowanego zadania zawierającego tekst 

kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o 
języku) i odnoszącego się do niego polecenia i w czasie nie dłuższym niż 
15 minut przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi.  

• Przez ok. 10 minut zdający wygłasza wypowiedź 
monologową na wskazany w poleceniu temat. Członkowie 
przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi 
zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu.  

• Po zakończeniu wypowiedzi monologowej zdający przez około 5 minut 
rozmawia z zespołem egzaminacyjnym na jej temat.  

 



• Część ustna egzaminu z języka obcego: 
 

Egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej  
i trzech zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony  
w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań.  

• Egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której 
egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem  
i zainteresowaniami; po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje 
wylosowany wcześniej zestaw zdającemu.  

• Po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do 
3.: zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający 
i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role; w zadaniu drugim 
zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz 
odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego;  
w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału 
stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez 
egzaminującego. 



CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU 
MATURALNEGO

• Język polski: podczas egzaminu zdający otrzymuje 
jeden arkusz egzaminacyjny, który składa się z dwóch 
części:  
testu sprawdzającego umiejętność wykonywania  
na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego 
rozumienia na różnych poziomach,  
części sprawdzającej umiejętność tworzenia 
wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowania).  
Na rozwiązanie zadań z arkusza zdający ma 170 minut.  



Matematyka jako przedmiot obowiązkowy , jest 
zdawany na poziomie podstawowym. Jeśli matematyka 
została wybrana  jako przedmiot  dodatkowy, egzamin 
jest zdawany również na poziomie rozszerzonym. 
Zadania egzaminacyjne z matematyki mogą  
na obu poziomach mieć formę zamkniętą  
lub otwartą. 
Na rozwiązanie zadań z arkusza zdający  
ma 170 minut. 



Język obcy: Podczas egzaminu z języka obcego na 
poziomie podstawowym zdający wykonuje następujące 
części arkusza: rozumienie ze słuchu, rozumienie 
tekstów pisanych, znajomość środków językowych, 
wypowiedź pisemna.  
Na rozwiązanie zadań z arkusza zdający ma 120 minut. 



INFORMOWANIE o WYNIKACH

• Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez 
przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego 
w dniu egzaminu w miejscu i w czasie ustalonym przez 
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.  

• Wyniki części pisemnej egzaminu OKE przekazuje 
przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w terminie 
ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej                   

•    3   LIPCA 2020 r. 



TERMIN DODATKOWY 
• Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub 

zdrowotnych uniemożliwiających mu przystąpienie w maju – zgodnie  
z harmonogramem – do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego 
przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin w terminie dodatkowym   
01 – 06.06.2020 r. 

• Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu,  
w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora 
macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie 
przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym.   

• Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od daty jego otrzymania 
i może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w 
terminie dodatkowym. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest 
ostateczne. 



EGZAMIN POPRAWKOWY

• Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić 
absolwent, który:  

• przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (język 
polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz – w przypadku absolwentów 
oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej – język mniejszości 
narodowej) w maju/czerwcu w części ustnej i w części pisemnej i żaden jego egzamin nie 
został unieważniony  

• przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie 
rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony  

• nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego ALBO w części ustnej 
bez określania poziomu (z języka polskiego albo z języka obcego nowożytnego, albo – w 
przypadku absolwentów oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej – z 
języka mniejszości narodowej), ALBO w części pisemnej na poziomie podstawowym (z 
języka polskiego albo z matematyki, albo z języka obcego nowożytnego, albo –  
w przypadku absolwentów oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej –  
z języka mniejszości narodowej) 



WAŻNE TERMINY  
w przypadku poprawki  

• W terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu  
złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie  
o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu 
zgodnie z deklaracją ostateczną.  

• Dyrektor szkoły w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników 
egzaminu przesyła do dyrektora OKE w formie elektronicznej 
określonej przez OKE informacje o osobach, które złożyły 
oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu w terminie 
poprawkowym. 



WAŻNE TERMINY 

• Egzamin w terminie poprawkowym w części ustnej 
jest przeprowadzany w macierzystej szkole zdającego 
(24 sierpnia 2020 r.), a w części pisemnej  
(25 sierpnia 2020 r.) – w miejscach wskazanych 
przez dyrektora OKE. Informacje o miejscach 
przeprowadzenia egzaminu pisemnego ogłasza 
dyrektor OKE na stronie internetowej danej OKE  
w terminie do 14 sierpnia 2019 r. Informacje  
o harmonogramie egzaminów ustnych zdający 
uzyskuje w szkole, w której przystąpił do egzaminu. 


