
Klasa, w której 
jest przyszły 
maturzysta 

Termin Wydarzenie 

Druga klasa 
liceum  
LUB trzecia 
klasa technikum 

maj 

Minister Edukacji i Nauki ogłasza w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej MEiN komunikat  
w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych 
uprawniających laureatów i finalistów tych olimpiad  
do zwolnienia z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

Początek 
trzeciej klasy 
liceum  
LUB początek 
czwartej klasy 
technikum 

do 1 września 

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza  
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 
CKE komunikat w sprawie listy jawnych zadań 
egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego  
z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka 
mniejszości etnicznej i języka regionalnego. 

Pomiędzy 
trzecią i czwartą 
klasą liceum 
LUB pomiędzy 
czwartą i piątą 
klasą technikum 

do 20 sierpnia 

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza  
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 
CKE komunikaty w sprawie: 

1. harmonogramu przeprowadzania egzaminu 
maturalnego (części pisemnej i ustnej) 

2. materiałów i przyborów pomocniczych, z których 
można korzystać na egzaminie maturalnym 

3. listy systemów operacyjnych, programów 
użytkowych oraz języków programowania (egzamin 
maturalny z informatyki) 

4. szczegółowych sposobów dostosowania warunków  
i form przeprowadzania egzaminu maturalnego  
w najbliższym roku szkolnym (tj. roku, w którym 
uczeń klasy IV liceum oraz klasy V technikum będzie 
przystępował do egzaminu maturalnego).  

 
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza  
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 
CKE informację o sposobie organizacji i przeprowadzania 
egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym, zawierającą 
m.in. formularze deklaracji oraz wniosków niezbędnych 
maturzyście. 

Czwarta klasa 
liceum  
LUB piąta klasa 
technikum 

do 30 września 

Uczeń składa wstępną deklarację dotyczącą przedmiotów 
zdawanych na egzaminie maturalnym. Deklarację tę uczeń 
składa dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza (szczegółowe 
regulacje dotyczące deklaracji maturalnej opisano w pkt G). 

do 7 lutego 

Uczeń składa ostateczną deklarację dotyczącą przedmiotów 
zdawanych na egzaminie maturalnym. Niezłożenie 
ostatecznej deklaracji jest jednoznaczne z tym, że wstępna 
deklaracja staje się ostateczną. 

marzec  
(2 miesiące 

przed terminem 
rozpoczęcia 

części pisemnej) 

Dyrektor szkoły ogłasza szkolny harmonogram 
przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego 



Klasa, w której 
jest przyszły 
maturzysta 

Termin Wydarzenie 

Po ukończeniu 
szkoły 

maj Termin główny egzaminu maturalnego. 

czerwiec 

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego.  
 
Dla absolwentów, którzy nie mogli przystąpić do części ustnej lub części 
pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów  
w terminie głównym ze względu na przypadek losowy lub zdrowotny. 
Udokumentowany wniosek o możliwość przystąpienia do egzaminu  
z danego przedmiotu lub przedmiotów w czerwcu należy złożyć do 
dyrektora szkoły najpóźniej w dniu, w którym egzamin z tego przedmiotu 
odbywa się w maju. 

koniec czerwca/ 
początek lipca 

Przekazanie dyrektorom szkół przez komisje okręgowe 
świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, 
informacji oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu 
maturalnego. 

10 dni od daty 
ogłoszenia 
wyników 
egzaminu 

maturalnego 

Uprawniony absolwent składa dyrektorowi szkoły 
oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu 
maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego  
w terminie poprawkowym.  
 
Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić wyłącznie 
absolwent, który przystąpił do egzaminu z wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych i co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego  
na poziomie rozszerzonym (z zastrzeżeniem pkt D3) oraz: 

1. nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu 
obowiązkowego w części pisemnej albo części ustnej ALBO 

2. nie otrzymał z żadnego z przedmiotów dodatkowych co najmniej 
30% punktów możliwych do uzyskania,  

oraz żaden z powyższych egzaminów nie został mu unieważniony 

sierpień Termin poprawkowy egzaminu maturalnego. 

wrzesień 
Przekazanie dyrektorom szkół przez komisje okręgowe 
świadectw dojrzałości oraz informacji o wynikach egzaminu 
maturalnego po sesji poprawkowej egzaminu maturalnego. 

 

 


