
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 
sierpnia 2011 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe w 2012 roku 

 

Na podstawie § 33 ust. 1 i 2, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 
ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 
w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając 

przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego (DzU nr 46, poz. 432, z późn. zm.), ustalam: 

• harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym 

 



 

Czas trwania poszczególnych części pisemnego egzaminu maturalnego* 

 



 

Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki oraz z języków obcych 
nowożytnych zdawanych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.  
Przerwy między poszczególnymi egzaminami z przedmiotów zdawanych w języku obcym (25 maja 
2012 roku) trwają 15 minut. 

• harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym*  
dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu 
maturalnego w dodatkowym terminie 

 



 

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 29 czerwca 2012 r. 

• harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym* 
dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej 
 
1. Część pisemna – 21 sierpnia 2012 r. (wtorek), godz. 9.00  
 
2. Część ustna – 20–24 sierpnia 2012 r.  
 
* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na 
stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 10 sierpnia 2012 r.  
Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 13 września 2012 r. 


