Wyciąg z Komunikatu dyrektora CKE z dnia 08.08.2019 r.

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego
w 2020 roku
HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM
Część ustna egzaminu maturalnego
od 7 do 22 maja

język polski

(oprócz 10 i 17 maja)

od 4 do 22 maja

języki obce nowożytne

wg harmonogramu ustalonego
przez Przewodniczącego
Zespołu Egzaminacyjnego

(oprócz 10 i 17 maja)

Część pisemna egzaminu maturalnego
maj 2020
godzina 900
godzina 1400
04.05.2020 r. (poniedziałek) język polski
PP język polski
05.05.2020 r. (wtorek)
matematyka
PP
06.05.2020 r. (środa)
język angielski
PP język angielski
07.05.2020 r. (czwartek)
matematyka
PR filozofia
08.05.2020 r. (piątek)
biologia
PP, PR wiedza o społeczeństwie
11.05.2020 r. (poniedziałek) chemia
PP, PR informatyka
12.05.2020 r. (wtorek)
język niemiecki
PP język niemiecki
13.05.2020 r. (środa)
geografia
PP, PR historia sztuki
14.05.2020 r. (czwartek)
język rosyjski
PP język rosyjski
15.05.2020 r. (piątek)
język francuski
PP język francuski
18.05.2020 r. (poniedziałek) fizyka i astronomia/fizyka PP, PR historia
PP – poziom podstawowy; PR – poziom rozszerzony

PR
PR
PP, PR
PP, PR
PP, PR
PR
PP, PR
PR
PR
PP, PR

Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego
Przedmioty
język polski
matematyka
języki obce nowożytne

Arkusze
poziom podstawowy

Czas trwania
w minutach
(formuła od 2015)
170

Czas trwania
w minutach
(formuła do 2014)
170

poziom rozszerzony

180

180

120
150
60
150

120
120
70
75
120
90
150

poziom podstawowy
poziom rozszerzony *
poziom podstawowy *

informatyka
poziom rozszerzony *

część I
część II
część I
część II
część I
część II

PP
biologia
chemia
filozofia
fizyka i astronomia/fizyka
geografia
historia
historia sztuki
wiedza o społeczeństwie

poziom podstawowy PP
poziom rozszerzony

120

poziom rozszerzony PR
180

* przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu trwają 30 minut.
Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

PR
150
150
180
150
150
180
180
180

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*
Część ustna egzaminu maturalnego
od 1 do 6 czerwca

język polski
języki obce nowożytne

wg harmonogramu ustalonego
przez Przewodniczącego
Zespołu Egzaminacyjnego

Część pisemna egzaminu maturalnego
godzina 900

czerwiec 2020
01.06.2020 r. (poniedziałek)
02.06.2020 r. (wtorek)
03.06.2020 r. (środa)
04.06.2020 r. (czwartek)

język polski
matematyka
język angielski
wiedza o społeczeństwie

PP
PP
PP
PP, PR

05.06.2020 r. (piątek)
08.06.2020 r. (poniedziałek)
09.06.2020 r. (wtorek)
10.06.2020 r. (środa)
15.06.2020 r. (poniedziałek)
16.06.2020 r. (wtorek)

biologia
chemia
język niemiecki
język francuski
język rosyjski
fizyka i astronomia/fizyka

PP, PR
PP, PR
PP
PP
PP
PP, PR

godzina 1400
język polski
matematyka
język angielski
filozofia
historia sztuki
informatyka
geografia
język niemiecki
język francuski
język rosyjski
historia

* dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu maturalnego
w dodatkowym terminie;

Termin ogłoszenia wyników i przekazanie świadectw, aneksów i informacji o wynikach
– 03 lipca 2020 roku

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*
1. Część pisemna
2. Część ustna

25 sierpnia 2020 r. (wtorek)
24 – 25 sierpnia 2020 r.

godz. 900

* dotyczy zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych
i nie zdali jednego z przedmiotów w części ustnej albo w części pisemnej;

Termin ogłoszenia wyników i przekazanie świadectw, aneksów i informacji o wynikach
– 11 września 2020 roku

mgr inż. Wojciech Banasiak
Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego

Kutno, 27 sierpnia 2019 roku

PR
PR
PR
PP, PR
PP, PR
PP, PR
PP, PR
PR
PR
PR
PP, PR

