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EGZAMIN MATURALNY 
 

TERMINY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU W 2020 R. 

SESJA GŁÓWNA  

Część ustna 15-29.06.2020 r. dla zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1 

„rozporządzenia 1905”1 

Część pisemna 8-29.06.2020 r. 

SESJA DODATKOWA 

Część ustna 8-14.07.2020 r. dla zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1 

„rozporządzenia 1905”1 

Część ustna i pisemna 8-14.07.2020 r. 

SESJA POPRAWKOWA 

Część pisemna 8.09.2020 r. 

 

Szczegółowy harmonogram egzaminów: Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 

2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz 

egzaminu maturalnego w 2020 roku 

 

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU W SESJACH DODATKOWEJ I POPRAWKOWEJ 

Sesja dodatkowa dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu 

maturalnego w terminie dodatkowym. 

Sesja poprawkowa 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.   

 

 

DWIE FORMUŁY  EGZAMINU 

A. PODSTAWA PROGRAMOWA (NOWA FORMUŁA)  

Egzamin  dla: 

 

1. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończyli 

szkołę w roku szkolnym 2019/2020 

2. dla wszystkich absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli 

szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie 

3. absolwentów techników i szkół artystycznych, którzy ukończyli szkołę w 

latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019 

4. dla absolwentów liceów profilowanych oraz techników uzupełniających 

dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 

włącznie 

5. absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli 

szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie 

6. absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich 

                                                                 
1 § 11kb. 1. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka 
regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który: 1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany 
przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka 
regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub 2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego 
nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.  
Zob. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 
493, z późn. zm.), w tym w szczególności rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające ww. rozporządzenie 
(Dz.U. poz. 891), zwane „rozporządzeniem 1905”. 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200520%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram%20AKTUALIZACJA.pdf
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200520%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram%20AKTUALIZACJA.pdf
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200520%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram%20AKTUALIZACJA.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/891
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7. osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający 

wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do 

podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej 

8. osób, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na 

podstawie egzaminów eksternistycznych. 

Absolwent obowiązkowo 

przystępuje do: 
1. czterech egzaminów w części pisemnej 

 

CZĘŚĆ USTNA  - dla zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1 „rozporządzenia 1905” 

Egzaminy bez określania poziomu z: 

 języka polskiego, 

 języka obcego nowożytnego. 

Język polski 1. Część ustna egzaminu sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na 

określony temat, inspirowanej tekstem kultury.  

2. Maturzysta losuje zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury oraz 

odnoszące się do niego polecenie.  

3. Zadaniem zdającego jest – po 15 -minutowym przygotowaniu – 

wygłoszenie wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut), a następnie 

uczestniczenie w związanej z tą wypowiedzią rozmowie z zespołem 

przedmiotowym (ok. 5 minut). 

Języki obce nowożytne 1. Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego trwa 

około 15 minut. 

2. Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, 

w obecności drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału 

w rozmowie.  

3. Rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, po której następuje wykonanie 

trzech zadań: zadanie 1. - rozmowa z odgrywaniem roli, zadanie 2. - opis 

ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania i zadanie 3. - wypowiedź na 

podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania. 

CZĘŚĆ PISEMNA  

Przedmioty obowiązkowe 1. zdawane na poziomie podstawowym z:   

 języka polskiego,  

 matematyki,  

 języka obcego nowożytnego. 
2. zdawane na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu 

dodatkowego. 

Przedmioty dodatkowe  - 

nie więcej niż 5 
1. zdawane na poziomie rozszerzonym:  

 język polski,  

 wiedza o społeczeństwie, 

 matematyka,  

 biologia,   

 chemia,  

 filozofia,  

 fizyka,  

 geografia, 

 historia,  

 historia  

 muzyki,  

 historia sztuki,  

 informatyka, 

 język łaciński i kultura antyczna,  

 język białoruski jako język mniejszości narodowej,   

 język litewski jako język mniejszości narodowej,  

 język niemiecki jako język mniejszości narodowej,  

 język ukraiński jako język mniejszości narodowej,  

 język łemkowski jako język mniejszości etnicznej,  
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 język kaszubski jako język regionalny 

2. zdawane na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym:  

 język angielski,  

 język francuski, 

 język hiszpański,  

 język niemiecki,  

 język rosyjski,  

 język włoski. 

Aby otrzymać 

świadectwo, należy: 

 

1. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu 

obowiązkowego w części ustnej. 

2. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu 

obowiązkowego w części pisemnej. 

3. Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na 

poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest 

określony próg zaliczenia). 

 

B. STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH (STARA FORMUŁA)  

Egzamin dla: absolwentów techników oraz techników uzupełniających dla dorosłych z 

lat 2005/2006 - 2014/2015. 

Absolwent obowiązkowo 

przystępuje do: 
1. trzech egzaminów w części pisemnej 

CZĘŚĆ USTNA - dla zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1 „rozporządzenia 1905” 

Egzaminy bez określania poziomu z: 

 języka polskiego, 

 języka obcego nowożytnego. 

Język polski Egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części: 

1. W części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje 

przygotowany temat. Podczas prezentacji może wykorzystać materiały 

pomocnicze. Projekcja filmu lub odtworzenie nagranej wypowiedzi lub 

muzyki może trwać do 5 minut z czasu przeznaczonego na prezentację 

tematu.  

2. Część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego 

z zespołem przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć 

jedynie prezentowanego tematu i przedłożonej wcześniej bibliografii. 

Języki obce nowożytne 1. Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego trwa 

około 15 minut. 

2. Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, 

w obecności drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału 

w rozmowie.  

3. Rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, po której następuje wykonanie 

trzech zadań: zadanie 1. - rozmowa z odgrywaniem roli, zadanie 2. - opis 

ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania i zadanie 3. - wypowiedź na 

podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania. 

CZĘŚĆ PISEMNA  

Przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym z: 

 języka polskiego, 

 matematyki, 

 języka obcego nowożytnego. 

Przedmioty dodatkowe  - 

nie więcej niż 6 
2. zdawane na poziomie podstawowym ALBO rozszerzonym: 

 biologia, 

 chemia, 

 filozofia,  

 fizyka i astronomia,  

 geografia, 

 historia, 

 historia muzyki, 
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 historia sztuki, 

 informatyka, 

 język angielski, 

 język francuski, 

 język hiszpański, 

 język niemiecki, 

 język rosyjski, 

 język włoski, 

 język łaciński i kultura antyczna, 

 język białoruski jako język mniejszości narodowej, 

 język litewski jako język mniejszości narodowej, 

 język niemiecki jako język mniejszości narodowej, 

 język ukraiński jako język mniejszości narodowej, 

 język łemkowski jako język mniejszości etnicznej, 

 język kaszubski jako język regionalny2, 

 wiedza o społeczeństwie, 

 wiedza o tańcu,. 
3. zdawane na poziomie rozszerzonym:  

 język polski, 

 matematyka. 

Aby otrzymać 

świadectwo, należy: 

 

1. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu 

obowiązkowego w części ustnej, 

2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu 

obowiązkowego w części pisemnej. 

 

ZDAJĄCY OTRZYMUJE Z OKE 

Jeśli nie zdał egzaminu Wynik egzaminu 

Jeśli zdał egzamin w 

starej formule 
 Zdający otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis. 

 Wyniki są podawane jako procent uzyskanych punktów. 

Jeśli zdał egzamin w 

nowej formule 
 Zdający otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis 

 Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki 

z egzaminów z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej są 

przedstawiane jako procent uzyskanych punktów oraz jako pozycja na skali 

centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy 

wynik od posiadacza świadectwa. 

Termin otrzymania 

świadectwa 
Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w sesji głównej/dodatkowej i zdadzą 

egzamin, otrzymają świadectwo 11 sierpnia 2020 r. Osoby, które zdadzą egzamin 

w sesji poprawkowej, otrzymają świadectwo 30 września 2020 r. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

Podstawy prawne https://oke.jaworzno.pl/www3/akty-prawne/ 

Informatory dla zdających https://oke.jaworzno.pl/www3/category/egzaminy/em/informatory_em/ 

Informacje na stronach 

www 
https://oke.jaworzno.pl/www3/em/ 
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/ 

 

 

 

 

                                                                 
2 Języki obce nowożytne wybrane jako przedmiot dodatkowy mogą być zdawane także w części ustnej. 

https://oke.jaworzno.pl/www3/akty-prawne/
https://oke.jaworzno.pl/www3/category/egzaminy/em/informatory_em/
https://oke.jaworzno.pl/www3/em/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/
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ZESTAWIENIA LICZBOWE 

 

LICZBA OSÓB DEKLARUJĄCYCH PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM3 

Liczba szkół 557 

Liczba zdających 36923, w tym: 

 nowa formuła stara formuła 

 36582 99,08% 341 0,92% 
     

 nowa formuła stara formuła   

Przystępujący po raz pierwszy 30223 69   

Absolwenci z lat ubiegłych 6359 272   

 

 

NOWA FORMUŁA -  PODSTAWA PROGRAMOWA (PRZYSTĘPUJĄCY PO RAZ  PIERWSZY) 

 

 

 

PRZEDMIOT LICZBA 

PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY W CZĘŚCI PISEMNEJ - POZIOM PODSTAWOWY 

Język polski 30164 

Język niemiecki 882 

Język angielski 29022 

Język francuski 68 

Język rosyjski 86 

Język włoski 52 

Język hiszpański 52 

Matematyka 30158 

PRZEDMIOT DODATKOWY W CZĘŚCI PISEMNEJ - POZIOM ROZSZERZONY 

Język polski 6222 

Fizyka 1851 

Język niemiecki 665 

Język ukraiński 1 

Język angielski 18810 

Język francuski 103 

Język rosyjski 91 

Język włoski 86 

Język hiszpański 110 

Historia 2171 

Wiedza o społeczeństwie 1861 

Biologia 5038 

Chemia 2696 

Matematyka 7997 

Geografia 6794 

Historia muzyki 100 

Historia sztuki 433 

Informatyka 971 

Język łaciński 20 

Filozofia 156 
 

 

                                                                 
3 Dane wygenerowane dn. 29.04.2020 r. 



RPL/ M_2006_informacja_media.docx Strona 6 /8  

NOWA FORMUŁA -  PODSTAWA PROGRAMOWA (ABSOLWENCI Z LAT UB IEGŁYCH UBIEGAJĄCY 

SIĘ O ŚWIADECTWO LUB  ANEKS) 

 

NOWA FORMUŁA - PODSTAWA PROGRAMOWA (ABSOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH UBIEGAJĄCY SIĘ 

O ŚWIADECTWO) 

PRZEDMIOT LICZBA 

PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY W CZĘŚCI PISEMNEJ - POZIOM PODSTAWOWY 

Język polski 592 

Język niemiecki 32 

Język angielski 840 

Język francuski 1 

Język rosyjski 4 

Język włoski 1 

Język hiszpański 3 

Matematyka 3129 

PRZEDMIOT DODATKOWY W CZĘŚCI PISEMNEJ - POZIOM ROZSZERZONY 

Język polski 62 

Fizyka 8 

Język niemiecki 6 

Język angielski 108 

Język rosyjski 1 

Historia 17 

Wiedza o społeczeństwie 43 

Biologia 95 

Chemia 36 

Matematyka 37 

Geografia 60 

Historia sztuki 6 

Filozofia 2 

 

NOWA FORMUŁA - PODSTAWA PROGRAMOWA (ABSOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH UBIEGAJĄCY SIĘ O ANEKS) 

PRZEDMIOT LICZBA 

PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY W CZĘŚCI PISEMNEJ - POZIOM PODSTAWOWY 

Język polski 165 

Język niemiecki 8 

Język angielski 165 

Język hiszpański 2 

Język francuski 1 

Matematyka 401 

PRZEDMIOT DODATKOWY W CZĘŚCI PISEMNEJ - POZIOM ROZSZERZONY 

Język polski 331 

Fizyka 121 

Język niemiecki 36 

Język angielski 573 

Język francuski 9 

Język rosyjski 2 

Język włoski 3 

Język hiszpański 16 

Historia 123 

Wiedza o społeczeństwie 129 

Biologia 1143 

Chemia 1041 

Matematyka 473 

Geografia 109 

Historia muzyki 3 

Historia sztuki 16 

Informatyka 48 

Język łaciński 5 

Filozofia 24 



RPL/ M_2006_informacja_media.docx Strona 7 /8  

 

STARA FORMUŁA -  STANDARDY WYMAGAŃ (PRZYSTĘPUJĄCY PO RAZ  PIERWSZY) 

 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ POZIOM LICZBA 

PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY 

Język polski pisemny podstawowy 67 

Język niemiecki pisemny podstawowy 1 

Język angielski pisemny podstawowy 64 

Matematyka pisemny podstawowy 62 

PRZEDMIOT DODATKOWY 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ POZIOM LICZBA 

Język polski pisemny rozszerzony 3 

Język angielski pisemny rozszerzony 2 

Historia pisemny rozszerzony 1 

Wiedza o społeczeństwie pisemny rozszerzony 4 

Biologia pisemny rozszerzony 1 

Fizyka i astronomia pisemny rozszerzony 1 

Matematyka pisemny rozszerzony 1 

Geografia pisemny podstawowy 1 

Geografia pisemny rozszerzony 1 

 

STARA FORMUŁA -  STANDARDY WYMAGAŃ (ABSOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH UBIEGAJĄCY SIĘ  

O ŚWIADECTWO LUB ANEKS) 

 

 

STARA FORMUŁA - STANDARDY WYMAGAŃ (ABSOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH UBIEGAJĄCY SIĘ 

O ŚWIADECTWO) 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ POZIOM LICZBA 

PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY 

Język polski pisemny podstawowy 9 

Język niemiecki pisemny podstawowy 4 

Język angielski pisemny podstawowy 22 

Matematyka pisemny podstawowy 217 

PRZEDMIOT DODATKOWY 

Język angielski pisemny rozszerzony 2 

Historia pisemny podstawowy 1 

Biologia pisemny podstawowy 1 

Matematyka pisemny rozszerzony 1 

Geografia pisemny podstawowy 1 

Geografia pisemny rozszerzony 1 

STARA FORMUŁA - STANDARDY WYMAGAŃ (ABSOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH UBIEGAJĄCY SIĘ O ANEKS) 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ POZIOM LICZBA 

PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY 

Język polski pisemny podstawowy 1 

Język angielski pisemny podstawowy 2 

Matematyka pisemny podstawowy 7 

PRZEDMIOT DODATKOWY 

Język niemiecki pisemny podstawowy 1 

Język niemiecki pisemny rozszerzony 1 

Język angielski pisemny rozszerzony 1 

Wiedza o społeczeństwie pisemny rozszerzony 2 

Biologia pisemny podstawowy 4 

Biologia pisemny rozszerzony 6 

Chemia pisemny podstawowy 1 

Chemia pisemny rozszerzony 6 

Fizyka i astronomia pisemny podstawowy 2 
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Fizyka i astronomia pisemny rozszerzony 2 

Matematyka pisemny rozszerzony 4 

Geografia pisemny rozszerzony 1 

Informatyka pisemny rozszerzony 1 

Filozofia pisemny rozszerzony 1 

 

 


