
HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM 

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana. 

Wyniki matur będą ogłoszone 11 sierpnia 2020r. 

Proszę się logować na otrzymane loginy. 

Wydrukowane świadectwa o wynikach egzaminu maturalnego do odbioru w szkole w terminie 
ogłoszenia wyników przez CKE. 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii egzaminy będą przeprowadzane według procedur 
bezpieczeństwa. 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego 
Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00 

8 poniedziałek Język polski - pp Język polski - pr 
9 wtorek Matematyka - pp Język angielski i kultura antyczna – pp 

Język angielski i kultura antyczna – pr 
10 środa Język angielski - pp Język angielski - pr 
11 czwartek BOŻE CIAŁO 
12 piątek Dzień bez egzaminów 
13-14 – sobota, niedziela 
15 poniedziałek Matematyka - pr Filozofia – pp 

Filozofia – pr 
16 wtorek Biologia – pp 

Biologia – pr 
Wiedza o społeczeństwie – pp 
Wiedza o społeczeństwie – pr 

17 środa Chemia – pp 
Chemia – pr 

Informatyka – pp 
Informatyka – pr 

18 czwartek Język niemiecki – pp 
 

Język niemiecki – pr 

19 piątek Geografia – pp 
Geografia - pr 

Historia sztuki – pp 
Historia sztuki – pr 

20-21 – sobota, niedziela 
22 Poniedziałek Język rosyjski - pp Język rosyjski - pr 
23 Wtorek Język francuski - pp Język francuski - pr 
24 Środa Fizyka i astronomia - pp Historia – pp 

Historia - pr 
25 Czwartek Język hiszpański - pp Język hiszpański - pr 
26 Piątek Język włoski - pp Język włoski - pr 

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM 

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze 
wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części 
pisemnej 

1. Część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek), godz. 14:00 



 

Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej 
komisji egzaminacyjnej 

w terminie do 31 sierpnia 2020 r. 

Termin ogłaszania wyników 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego do 30 września 2020 r. 

 Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 30 września 2020 r.  

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 30 września 2020 r. 

 


