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Wytyczne z zasad przeprowadzania egzaminów w 2020 r.  
– regulacje prawne MATURA 2020 

 
Egzamin maturalny pisemny 
 
W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów 
dodatkowych będzie tylko w formie pisemnej.  
 
W tym roku bez matury ustnej, poza wyjątkami 
Część ustna egzaminu maturalnego będzie przeprowadzana tylko dla absolwentów, 
którzy: 

a) aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani 
przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka 
mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka 
obcego nowożytnego, albo  

b) są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka 
obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.  

 
Warunkiem przystąpienia do części ustnej jest, złożenie przez absolwenta, do 7 lutego br. 
deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekazanie do 
dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od 
tego, do kogo składali deklarację) informacji o chęci przystąpienia do części ustnej 
egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania 
wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na 
uczelnię zagraniczną.  
 
Wynik egzaminu maturalnego 
 
Absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu 
obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do 
uzyskania oraz przystąpi do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego 
przedmiotu dodatkowego.  
 
Egzamin ustny dla absolwentów z poprzednich lat 
 
Absolwenci, którzy w 2020 r. deklarowali ponowne przystąpienie do ustnego egzaminu 
maturalnego, aby ten egzamin zdać, nie będą do niego przystępowali. Otrzymają oni 
świadectwo dojrzałości, jeżeli we wcześniejszych latach z każdego przedmiotu 
obowiązkowego w części pisemnej mieli co najmniej 30 proc. punktów możliwych do 
uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego 
przedmiotu dodatkowego.  
 
Absolwenci, którzy w 2020 r. nie uzyskają wymaganych 30 proc. punktów, w kolejnych 
latach, jeśli będą chcieli przystąpić do egzaminu, będą musieli zdawać egzamin ustny 
z przedmiotów obowiązkowych.  
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Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. 
Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. 
Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września. 
 
Terminy odebrania świadectw 
Do 11 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu maturalnego. Do tego 
samego dnia, 11 sierpnia absolwenci odbiorą świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.  
 


