
 
 
 
 
 
 

TERMINY DLA MATURZYSTÓW – EGZAMIN MATURALNY MATURA 2020 - CZERWIEC 
 

TERMIN ZADANIE / DZIAŁANIE 
 

8 czerwca 
 

przekazanie loginów i haseł absolwentom ,które umożliwią wgląd do wyników  

w serwisie uczniów i absolwentów 

 
 
 
 
 
 
 

8–29 czerwca 2020 r. 

 

przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie głównym 
 

obiór od dystrybutora materiałów do przeprowadzenia egzaminu:  
a. od 5.30 do 7.00 
-  8 czerwca – j. polski (poziom podstawowy i rozszerzony),  
-  9 czerwca – matematyka (poziom podstawowy) oraz j. łaciński i kultura antyczna 
- 10  czerwca  –  j.  angielski  (poziom  podstawowy,  rozszerzony  i  dwujęzyczny), 

matematyka (poziom rozszerzony), biologia, WOS, filozofia (poziom podstawowy i 

rozszerzony 
 

b. od 8.00 do10.30 
- 15 czerwca – pozostałe przedmioty 

8–29 czerwca 2020 r. 

(najpóźniej w dniu 

egzaminu) 

Termin dodatkowy 

przyjęcie  od  absolwenta  udokumentowanego  wniosku  o  zgodę  na  przystąpienie 

do egzaminu w terminie dodatkowym  oraz przesłanie go, najpóźniej dnia następnego, 

do OKE w Poznaniu 

8–14 lipca 2020 r. 

Termin dodatkowy 
przeprowadzenie egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym w części pisemnej 

 
11 sierpnia 2020 r. 

ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego; odbiór świadectw dojrzałości, aneksów  

i zaświadczeń oraz przekazanie ich absolwentom 
 

do 14 sierpnia 2020 r. 

Termin poprawkowy 

zebranie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu 

w terminie poprawkowym (pkt 3.8.2.) 

 
do 18 sierpnia 2020 r. 

Termin poprawkowy 

przekazanie do OKE w formie elektronicznej oświadczeń absolwentów o zamiarze 

przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (pkt 3.8.3.) 

 
do 28 sierpnia 2020 r. 

Termin poprawkowy 

ogłoszenie   na   stronie   OKE   informacji   o   miejscu   przeprowadzania   egzaminu 

maturalnego w terminie poprawkowym (pkt 3.8.4.) 

8 września 2020 r. 

godz: 14:00 

Termin poprawkowy 

przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym 



 
 
 
 
 
 
 

 
30 września 2020 r. przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości i informacji o wynikach egzaminu 

maturalnego po sesji poprawkowej 
do 11 lutego 2021 r. / 

do 30 marca 2021 r. 
przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu maturalnego 

(pkt 3.10.10., 3.11.10., 3.12.10., 10.1.8., 14.1.1. i 14.2.1.) 
 


