
 

    Drodzy Absolwenci,  

na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, 

egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku, uprzejmie informuję, 

iż egzamin maturalny w Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży, odbędzie się  

we wskazanych w komunikacie terminach, t.j. : 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE 

GŁÓWNYM: 

Część pisemna egzaminu 
Data/dzień Godzina 9:00 Godzina 14:00 

8.06.2020 r. – poniedziałek język polski - pp język polski - pr 

9.06.2020 r. – wtorek matematyka - pp ----------------------------------- 

10.06.2020 r. - środa język angielski - pp język angielski - pr 

16.06.2020 r. – wtorek biologia - pr ----------------------------------- 

17.06.2020 r. – środa chemia - pr ----------------------------------- 

18.06.2020 r. – czwartek język niemiecki - pp ----------------------------------- 

19.06.2020 r. - piątek geografia - pr ----------------------------------- 

pp – poziom podstawowy   pr – poziom rozszerzony 

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana. 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE 

DODATKOWYM: 

Część pisemna egzaminu 
Data/dzień Godzina 9:00 Godzina 14:00 

8.07.2020 r. – środa biologia - pr geografia - pr 

9.07.2020 r. – czwartek język polski - pp matematyka - pp 

10.07.2020 r. - piątek język angielski – pp 

język niemiecki - pp 

język angielski - pr 

13.07.2020 r. – poniedziałek język polski - pr ----------------------------------- 

14.06.2020 r. – wtorek chemia - pr ----------------------------------- 

pp – poziom podstawowy   pr – poziom rozszerzony 

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana. 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu 

maturalnego 

do 11 sierpnia 2020 r.  

Termin przekazania szkołom świadectw, 

aneksów i informacji o wynikach  
do 11 sierpnia 2020 r.  

Termin wydania zdającym świadectw, 

aneksów i informacji o wynikach  

do 11 sierpnia 2020 r.  



HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM 

1. Część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek), godz. 14:00  

2. Część ustna – nie jest przeprowadzana.  
 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu 

maturalnego  

do 30 września 2020 r.  

Termin przekazania szkołom świadectw, 

aneksów i informacji o wynikach  
do 30 września 2020 r.  

Termin wydania zdającym świadectw, 

aneksów i informacji o wynikach  

do 30 września 2020 r.  

 

Przypominam, że na egzamin w danym dniu należy zgłosić się najpóźniej na 30 minut przed 

rozpoczęciem egzaminu. Proszę pamiętać o zabraniu dowodu tożsamości i przyborów 

określonych we wcześniejszym komunikacie dyrektora CKE. 

 

 

Łomża, dnia 27.04.2020 r.                                                                                       Iwona Puciłowska 

                                                                                                                                              Dyrektor 

 

 

 

 

 
  


