
 

INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 

  

  

1. przedmioty, które są zdawane jako obowiązkowe i dodatkowe – patrz: 

sekcja 2.1. dokumentu:  

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA  EGZAMINU MATURALNEGO 

W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i artystycznych,  którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2019/2020  

oraz  dla wszystkich absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku 

szkolnego 2018/2019 włącznie dla absolwentów techników i szkół artystycznych, którzy 

ukończyli szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019 dla absolwentów liceów 

profilowanych oraz techników uzupełniających dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku 

szkolnego 2013/2014 włącznie dla absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, 

którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie dla absolwentów 

ponadpodstawowych szkół średnich dla osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument 

– potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia 

studiów w Rzeczypospolitej Polskiej dla osób, które uzyskały lub uzyskają świadectwo 

ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych Warszawa 2019 (dostępny  

na stronie OKE w Łodzi oraz CKE 

2. harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego - patrz: Komunikat 

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie 

harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego 

oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku (dostępny na stronie OKE w Łodzi oraz CKE) 

      3. warunki przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym 

patrz: (sekcja 3.7.) lub poprawkowym (sekcja 3.8.) dokumentu: INFORMACJA O SPOSOBIE 

ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA  EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE 

obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

i artystycznych,  którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2019/2020   

      4. rodzaje dokumentów, miejsce i terminy składania tych dokumentów,  

przede wszystkim deklaracji i dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form 

egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających 

patrz: (sekcje 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.9.) dokumentu: INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI  

I PRZEPROWADZANIA  EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca  

w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych,  którzy 

ukończą szkołę w roku szkolnym 2019/2020   

      5. opłata za egzamin maturalny patrz: (sekcja 20.) dokumentu: INFORMACJA  

O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA  EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” 



FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

i artystycznych,  którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2019/2020    

     6.  przyczyny unieważniania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części 

ustnej lub pisemnej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego patrz:  (pkt 12.4.1.) 

oraz przez dyrektora OKE lub dyrektora CKE (pkt 15.1.3.) dokumentu: INFORMACJA  

O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA  EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” 

FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020  dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i artystycznych,  którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2019/2020   

     7. możliwość wglądu do pracy egzaminacyjnej patrz: (pkt 15.5.1.) dokumentu: 

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA  EGZAMINU MATURALNEGO 

W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i artystycznych,  którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2019/2020   

    8. dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego 

– patrz: Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r.  

w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania 

egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 

     

Stosowne formularze i wszelkie informacje o egzaminie maturalnym 

dostępne są na stronie internetowej CKE i OKE oraz na stronie 

internetowej szkoły   

  

  

 

 


