
 
 

Ważne terminy dla absolwentów z lat ubiegłych, którzy chcą  
w roku szkolnym 2020/2021 przystąpić do matury  

po raz pierwszy lub po raz kolejny 
 
 
 

od 1 września  
do 7 lutego 

składanie do dyrektora szkoły deklaracji maturalnej (zał. 1a)  
oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form 
egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi1 przez absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych 

do 31 grudnia 

składanie do dyrektora OKE deklaracji maturalnej (zał. 1b) przez 
absolwentów szkół zlikwidowanych/przekształconych  
składanie do dyrektora OKE deklaracji maturalnych (zał. 1c) przez 
absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy mają świadectwo 
dojrzałości i chcą przystąpić do egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów  
składanie do dyrektora OKE deklaracji maturalnej przez osoby, które mają 
lub uzyskają świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego  
na podstawie egzaminów eksternistycznych (zał. 1b) 
składanie deklaracji maturalnej do dyrektora OKE przez osoby, które mają 
świadectwo/dokument potwierdzający wykształcenie średnie uzyskane  
za granicą ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Polsce (zał. 1b) 
składanie do dyrektora macierzystej szkoły wniosku o możliwość zdawania 
matury w innej szkole (Zał. 2) – dotyczy absolwentów, którzy składają 
deklarację maturalną do dyrektora macierzystej szkoły 
Składanie do dyrektora OKE wniosku o zwolnienie z opłaty  
za egzamin maturalny (zał. 26) 

od 1 stycznia  
do 7 marca 

wniesienie opłaty za egzamin maturalny, złożenie kopii dowodu wpłaty  
do szkoły a oryginału do OKE – dotyczy osób, które przystąpią do matury 
z danego przedmiotu obowiązkowego (nie licząc terminu poprawkowego 
lub dodatkowego) po raz trzeci lub kolejny i osób, które przystąpią  
do matury z przedmiotu dodatkowego, który deklarowały w poprzednich 
latach, ale nie zgłosiły się na egzamin 

do 7 lutego 

termin nanoszenia zmian w deklaracjach – (deklaracja ostateczna). 
Sprawdzenie konieczności wniesienia opłaty za egzamin maturalny  
w przypadku wprowadzania zmian 
możliwość uzupełnienia dokumentacji uprawniającej do dostosowania 
warunków egzaminu  

17 - 22 lutego 
sprawdzenie w szkole poprawności danych z deklaracji przesłanych  
do OKE, podpisanie list do weryfikacji 

4 marca ogłoszenie szkolnego harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego 

                                    
1 Szczegółowe informacje w Komunikacie dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 w sprawie sposobów dostosowania warunków  
i form przeprowadzania w roku szkolnym 2020/2021 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi (...) 
2 Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 w sprawie terminów (…) egzaminu maturalnego … 



4 – 20 maja 
część pisemna egzaminu maturalnego wg harmonogramu ustalonego 
przez dyrektora CKE2.. 4 maja - egzamin pisemny z języka polskiego  

7 – 20 maja  
(bez niedziel) 

część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków 
mniejszości narodowej, języka łemkowskiego, języka kaszubskiego, 
języków obcych nowożytnych  

1 – 16 czerwca 
pisemne egzaminy maturalny w terminie dodatkowym dla osób, które 
uzyskały zgodę dyrektora OKE 

7 – 12 czerwca 
ustne egzaminy maturalne w terminie dodatkowym dla osób, które 
uzyskały zgodę dyrektora OKE 

5 lipca 
przekazanie świadectw dojrzałości, możliwość sprawdzenia wyników  
w serwisie maturzysty 

do 12 lipca 
złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu  
do egzaminu poprawkowego 

do 10 sierpnia 
informacja na stronie internetowej OKE o miejscu przeprowadzenia 
egzaminów poprawkowych 

24 sierpnia pisemny egzamin poprawkowy 

23 – 24 sierpnia ustny egzamin poprawkowy 

10 września rozdanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej 
 
 
Uwaga: Wszyscy absolwenci, niezależnie od roku, w którym ukończyli szkołę oraz typu szkoły, 
przystępują do egzaminu maturalnego w nowej formule (Formuła 2015).  
Szczegółowe informacje na temat zasad zdawania absolwentów z lat ubiegłych znajdują się 
w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 
 


