


STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO OD 
2016 ROKU 
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Język polski 
Język obcy nowożytny-  

angielski, francuski, hiszpański, 
niemiecki, rosyjski, włoski  

 

Język polski matematyka Język obcy nowożytny- 

taki sam jak w cz. ustnej  

Przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie rozszerzonym  

Wybrany  
przedmiot  

Wybrany przedmiot- nie więcej niż pięć- 
biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia,  

historia, historia muzyki, historia sztuki, 
informatyki, język obcy nowożytny, języka 

polskiego,  matematyki, wiedzy o 
społeczeństwie. 



TERMINY  

• wrzesięń 2019.- dyrektor CKE podał na stronie internetowej 
informację o sposobie dostosowania warunków 
przeprowadzania egzaminu dla absolwentów z zaburzeniami 

 

• czerwiec 2019r.- dyr. CKE określił, jakie środowisko 
komputerowe i programy mogą być wybierane przy 
egzaminie 
 

• 30 września 2019r.- upływa termin składania przez uczniów do 
dyrektora szkoły wstępnej pisemnej deklaracji: 

 jakie przedmioty będzie zdawać na egzaminie  

środowiska komputerowego przez zdającego informatykę 
wniosek o dostosowania warunków przeprowadzenia 

egzaminu 
 

• 7 luty 2020r.- upływa termin składania ostatecznej deklaracji  

 



HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA EGZAMINU 
MATURALNEGO 

Część pisemna egzaminu maturalnego 

Maj 2019 Godzina 9:00 Godzina 14:00 

4 poniedziałek Język polski ( pp) Język polski ( pr) 

5 wtorek matematyka(pp)  J. łaciński i kultura antyczna ( pr) 

6 środa język angielski (pp)  język angielski (pr) 

7 czwartek matematyka (pr)  Filozofia (pr, pp) 

8 piątek Biologia (pr)  Wiedza o społeczeństwie (pp, pr) 

sobota, niedziela 

11 poniedziałek chemia (pr)  informatyka (pr)  

12 wtorek język niemiecki (pp)  język niemiecki (pr) 

13 środa geografia (pr) Historia sztuki (pr) 

14 czwartek Język rosyjski (pp) Język rosyjski (pr) 

15 piątek Język francuski (pp) Język francuski (pr) 

sobota, niedziela 

18 fizyka Fizyka (pr) historia (pr)  



TERMINY EGZAMINÓW USTNYCH 

 Od 4- 22 maja - języki obce nowożytne 

 

 

 Od 7 do 22 maja – język polski 



TERMIN DODATKOWY 

 Dla chorych i w przypadkach losowych za zgodą 
dyrektora OKE (dotyczy egzaminów ustnych i pisemnych) 
 

 Ważne: terminowe składanie zwolnień i zaświadczeń  
przez zdających i przesyłanie wniosku i dokumentacji do 
OKE przez dyrektora szkoły. 
 

 Zwolnienie spełniające wymogi  formalne. 
 

 Egzaminy pisemne w centrum egzaminacyjnym 
Wrocławiu, w wyjątkowych przypadkach  
na wniosek dyrektora w szkole macierzystej. 
 

 Egzaminy ustne w szkole macierzystej.  
 

 



 

ZWOLNIENIE LEKARSKIE – WYMOGI 
(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 

21 GRUDNIA 2006 - DZ. U. NR 247, POZ. 1819) 
 

wypełnione czytelnie 

zawiera dane identyfikujące zakład medyczny 

zawiera dane identyfikujące pacjenta  

    m.in. PESEL  lub seria i nr dokumentu potwierdzającego 

   tożsamość 

zawiera dane identyfikujące lekarza 

zawiera istotne informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta     
   (np. rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu,  

   opis udzielonej pomocy) 

 



EGZAMIN W TERMINIE 
DODATKOWYM 

Część pisemna egzaminu maturalnego 

czerwiec 2019 Godzina 9:00 Godzina 14:00 

1 poniedziałek język polski (pp) język polski (pr) 

2 wtorek  matematyka (pp) matematyka (pr) 

3 środa język angielski (pp) język angielski (pr)  

4 czwartek Wiedza o społeczeństwie(pr) filozofia(pr), historia sztuki (pr) 

5 piątek biologia (pr) informatyka(pr),  

-sobota, niedziela 

8 poniedziałek chemia (pp i pr)  geografia (pr)  

9 wtorek Język niemiecki (pp)  Język niemiecki (pr) 

10 środa Język francuski (pp) Język francuski (pr) 

11 czwartek Boże Ciało 

12 piątek Dzień bez egzaminów 

sobota, niedziela 

15 poniedziałek Język rosyjski (pp) Język rosyjski (pr) 

16 wtorek fizyka(pr) historia (pr) 



EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE 
POPRAWKOWYM-SIERPIEŃ 2019 

• dla zdających egzamin maturalny, którzy nie zdali 
egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej 
albo w części pisemnej, a przystąpili do egzaminu ze 
wszystkich przedmiotów obowiązkowych.( nie dot. 
przedmiotu dodatkowego) 

 

• W terminie do 10 lipca uczeń składa przewodniczącemu 
zespołu egzaminacyjnego ( dyrektorowi) pisemną 
informację zawierającą oświadczenie o ponownym 
przystąpieniu do egzaminu  z danego przedmiotu 

 

• Informację o miejscu przeprowadzenia ponownego 
egzaminu z danego przedmiotu podaje dyrektor OKE na 
stronie www.oke.wroc.pl do 14 sierpnia danego roku. 

 

http://www.oke.wroc.pl/
http://www.oke.wroc.pl/
http://www.oke.wroc.pl/
http://www.oke.wroc.pl/
http://www.oke.wroc.pl/
http://www.oke.wroc.pl/
http://www.oke.wroc.pl/


TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 

• Egzamin pisemny - 25 sierpnia 2020 r. 

(wtorek), godz. 9.00 

 

 

• Egzamin ustny-od 24 - 25 sierpnia 2020 r. 

 



Przedmioty Arkusze Czas trwania (min)* 

Język polski ,matematyka,  poziom podstawowy 170 

 

poziom rozszerzony 180 

języki obce nowożytne poziom podstawowy 120 

poziom rozszerzony 

 

150 

informatyka poziom 

rozszerzony 

Cz I 60 

Cz II 150 

Biologia, chemia, fizyka i astronomia, 

geografia, Filozofia, historia, historia 

muzyki, historia sztuki, język łaciński i 

kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie,  

 

poziom rozszerzony 180 

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 
EGZAMINU MATURALNEGO Z RÓŻNYCH 

PRZEDMIOTÓW 



CZY MOŻNA PONOWNIE PRZYSTĄPIĆ DO 
EGZAMINU MATURALNEGO? 

• Zdający ma prawo, ponownie przystąpić do egzaminu (z jednego 
lub kilku przedmiotów) w kolejnych sesjach jego przeprowadzania: 
 

 zechce podwyższyć wynik egzaminu z jednego lub kilku 
przedmiotów zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, 

 

 zechce zdać egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, 

 

 nie zdał  egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów w 
części ustnej lub pisemnej albo przerwał egzamin, ale po upływie 
5 lat od daty pierwszego podejścia do egzaminu zdaje go            
w pełnym zakresie. 

 
 



TERMINY PRZEKAZANIA ŚWIADECTW 
MATURALNYCH 

• 3 lipca 2019r. 

 

Po sesji poprawkowej 

 

• 11 września 2020r. 

 


