
Szanowni Absolwenci  

W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych  będzie tylko w formie pisemnej.  

Do części ustnej mogą przystąpić  absolwenci, którzy ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na 

uczelnię zagraniczną- do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja poinformują o tym fakcie dyrektora szkoły (telefonicznie lub 

mailowo).  

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma 
obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 
2) wychodzi do toalety 
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

Jeżeli zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, zobowiązany jest  zgłosić ten fakt  dyrektorowi szkoły nie później  
niż do 29 maja 2020 r. (telefonicznie lub mailowo).  W takim przypadku egzamin organizuje się w osobnej sali w porozumieniu z dyrektorem okręgowej komisji 
egzaminacyjnej. 

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym 

Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00 

8 j. polski-pp j. polski-pr 

9 matematyka-pp j.łaciński i kultura antyczna-pr 

10 j. angielski-pp j. angielski-pr 

   

15 matematyka – pr filozofia-pr 

16 biologia – pr wos-pr 

17 chemia-pr Informatyka-pr 

18 j. niemiecki- pp j. niemiecki- pr 
19 geografia-pr historia sztuki-pr 

   

22 j.włoski-pp j.włoski-pr 

23 j. francuski-pp j. francuski-pr 

24 fizyka-pr historia-pr 

25 j. hiszpański-pp j. hiszpański-pr 

26 j. rosyjski-pp j.rosyjski-pr 

8-14 lipiec 2020 roku -egzamin maturalny terminie dodatkowym  

do 11 sierpnia 2020 roku- termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego/ wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 

8 września 2020 roku - sesja poprawkowa egzaminu maturalnego 

do 30 września 2020 roku- termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego/ wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 
 

 Szczegółowe procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego zostaną przesłane poprzez dziennik elektroniczny i Chmurę(Office 365)  

do 1 czerwca 2020 roku 


