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Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 7 września 19991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U. z
2020 r. poz.1327)
• Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016
roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r.,
poz.2223, ze zm.)
• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 512, z poźn. zm.)
• Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r.
egzaminów, dostępnymi na stronie internetowej CKE .

Harmonogram egzaminu maturalnego
• 4 maja godz.9.00 język polski poziom podstawowy,
• 5 maja godz. 9.00 matematyka poziom podstawowy,
• 6 maja godz. 9.00 język angielski poziom podstawowy,
• 7 maja godz. 9.00 język angielski poziom rozszerzony,
• 10 maja godz.9.00 język polski poziom rozszerzony,
• 11 maja godz. 9.00 matematyka poziom rozszerzony,

• 11 maja godz. 14.00 wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony,
• 12 maja godz. 9.00 biologia poziom rozszerzony,
• 13 maja godz. 9.00 geografia poziom rozszerzony,
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• 14 maja godz. 9.00 chemia poziom rozszerzony,
• 17 maja godz.9.00 historia poziom rozszerzony,
• 17 maja godz. 14.00 język rosyjski poziom rozszerzony,
• 18 maja godz. 9.00 fizyka poziom rozszerzony,
• 18 maja godz. 14.00 język hiszpański poziom rozszerzony,
• 19 maja godz. 9.00 informatyka poziom rozszerzony,

Czas trwania egzaminu
(arkusz standardowy)
• Poziom podstawowy:
• Język polski 170 min,
• matematyka 170 min,
• Język angielski 120 min,
• Poziom rozszerzony:
• Język polski 180 min,
• Język obcy 150 min,
• Matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia, fizyka, biologia chemia,
geografia 180 min.,
• Informatyka część I 60 min, część II 150 min.
Czas trwania egzaminu podany jest na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego.

Ważne informacje
• Na egzamin maturalny może przyjść wyłącznie zdrowy zdający, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
• Uczeń zdający egzamin maturalny nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w
domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest
objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
• Zdający egzamin maturalny mogą wejść na teren szkoły wyłącznie z zakrytymi
maseczką ustami i nosem.
• Po wejściu do budynku szkoły zdający egzamin udaje się do wyznaczonego miejsca
w celu pozostawienia odzieży wierzchniej oraz rzeczy prywatnych, których nie
może mieć na egzaminie. Nie wolno mu przebywać w wyznaczonym miejscu dłużej
niż wymagają tego wyżej wymienione czynności.

• Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie podpisując się na liście
zdających własnym długopisem.
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• Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnego długopisu bądź pióra z czarnym
tuszem, kalkulatora prostego, linijki czy lupy.
• Szkoła zapewnia wzory matematyczne, wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin
maturalnym z matematyki, biologii, chemii i fizyki, słownik ortograficzny, słownik
poprawnej polszczyzny.
• Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
• Przed skorzystaniem z zapewnionego przez szkołę słownika ortograficznego lub słownika
poprawnej polszczyzny, zdający zobowiązany jest każdorazowo zdezynfekować dłonie.
• Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą
niegazowaną o maksymalnej pojemności 0,5 litra. Podczas pracy z arkuszem
egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo
nie zalać materiałów egzaminacyjnych.
• Po zakończonym egzaminie zdający udaje się do miejsca pozostawienia swoich rzeczy
osobistych, by je odebrać, a następnie opuszcza budynek szkoły.
• Należy unikać zgromadzeń po wyjściu z budynku szkoły.

Obowiązki zdającego
• Zgłasza się do szkoły ok.30 minut przed godzina rozpoczęcia egzaminu z dokumentem tożsamości ze
zdjęciem.
• Sprawdza rodzaj arkusza i poziom egzaminu (na egzaminie z języka polskiego PP- czy otrzymał dwa
zeszyty zadań egzaminacyjnych, oznaczone 1 i 2, zawierające – odpowiednio – test oraz
wypracowanie).
• Zapoznaje się z informacją na pierwszej stronie arkusza oraz sposobem kodowania arkusza
egzaminacyjnego.
• Sprawdza czy arkusz jest kompletny (czy zawiera dołączona kartę odpowiedzi, wszystkie kolejno
ponumerowane strony i kolejne zadania).
• Sprawdza poprawność cyfrowego numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.
• W przypadku błędu na naklejce w numerze PESEL, zdający koryguje ten numer w wykazie
zdających i potwierdza korektę czytelnym podpisem. Poprawność wpisanego przez zdającego
numeru PESEL potwierdza PZN, podpisując się w wykazie zdających.

• Ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.

Przerwanie egzaminu z przyczyn losowych
lub zdrowotnych
Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego
upewnia się, czy wszyscy zdający dobrze się czują i czy mogą przystąpić
do danego egzaminu.
Przerwanie egzaminu z przyczyn zdrowotnych nie daje z automatu
prawa do egzaminu w terminie dodatkowym.
Dyrektor OKE decyduje czy zostanie uznany wynik uzyskany w czasie
trwania egzaminu, czy zostanie przyznany termin dodatkowy egzaminu
(po złożeniu stosownego udokumentowanego wniosku).

Unieważnienie egzaminu
W przypadku:
• stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych
przez zdającego,
• Wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z
urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów
pomocniczych niewymienionych w informacji dyrektora Komisji
Centralnej,
• Zakłócenia przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu
maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin u tego
zdającego i unieważnia jego egzamin maturalny z danego przedmiotu.
Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza
niezdanie egzaminu z tego przedmiotu w danym roku.

Pamiętajcie!

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę
z arkuszem przewodniczący informuje zdających o czasie
pozostałym do zakończenia pracy a w przypadku egzaminów z:
• matematyki poziom podstawowy,
• języków obcych (język angielski, język rosyjski, język
hiszpański)
dodatkowo przypomina o obowiązku przeniesienia odpowiedzi
na kartę odpowiedzi.

Po egzaminie
• Wyniki egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym (w maju i
czerwcu) zostaną ogłoszone 5 lipca 2021 r., a w przypadku egzaminu w terminie
poprawkowym (w sierpniu) – 10 września 2021 r.
• Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości
lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego – odbiera dokument w
macierzystej szkole.
• Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach
egzaminu opracowaną przez OKE w macierzystej szkole.
• Zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz
złożenia wniosku o weryfikację sumy przyznanych punktów.

Termin dodatkowy

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych,
uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z
danego przedmiotu w terminie głównym dyrektor OKE, na
udokumentowany wniosek zdającego lub jego rodziców
(najpóźniej w dniu egzaminu), może wyrazić zgodę na
przystąpienie zdającego do egzaminu maturalnego z tego
przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w czerwcu
2021 roku.

Termin poprawkowy

• Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent,
który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w
części pisemnej, pod warunkiem że przystąpił do wszystkich egzaminów z
przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie
został mu unieważniony.

• Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego
(nie później niż do 12 lipca 2021 r.) składa przewodniczącemu zespołu
egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją
ostateczną.

Dziękuję za
uwagę.

