
DLA  MATURZYSTÓW 



 

HARMONOGRAM   EGZAMINU  MATURALNEGO 

Termin główny – od 4 do 20 maja 2021 r.  

 Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 20 maja. 

 

 

Termin poprawkowy – 24 sierpnia 2021 r.  

 Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 24 sierpnia . 







INFORMACJE  W  SYSTEMIE  OBIEG 

 30 kwietnia maturzyści odbierając świadectwo ukończenia 

szkoły i dokumentację szkolną otrzymają wydrukowane             

kody dostępu do  nowego systemu ZIU 

 Za pomocą tych kodów uczniowie mogą   w domu sprawdzić: 

 dane osobowe 

 zadeklarowane przedmioty na egzamin 

 wyniki z egzaminu maturalnego w dniu 5 lipca 



SPRAWDZANIE   SAL,  W  KTÓRYCH 

ODBYWA SIĘ  EGAZMIN 

W obecnym roku szkolnym MEiN podjęło decyzję                        

o przebudowie systemu SIOEO i stopniowym  

przeniesieniu poszczególnych aplikacji dla egzaminu 

maturalnego z systemu CKE .  

 

W dalszym ciągu nie zostało jasno określone w jaki sposób 

będzie można sprawdzić od strony zdającego                             

sale egzaminacyjne w nowym systemie ZIU.  

 



SPRAWDZANIE   SAL,  W  KTÓRYCH 

ODBYWA SIĘ  EGAZMIN 

W dniu 30 kwietnia podczas wizyty w szkole                             

będzie można dokładnie sprawdzić,                                 

w których salach będziecie pisać                              

poszczególne egzaminy. 

Wydrukowane wykazy zostaną zawieszone                                                            

na tablicy ogłoszeń pod zegarem.  
 

Bezwzględnie  proszę sprawdzić na wykazach 
salę oraz zrobić zdjęcia sal,                                                        

w których  piszecie  w poszczególne dni.  

 



ZWOLNIENIE Z MATURY 

 

Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą 

być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad 

przedmiotowych na podstawie zaświadczenia                     

o uzyskanym tytule 

 

Także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem 

nauczania w danej szkole. 

 



ZWOLNIENIE Z MATURY                   

LISTA OLIMPIAD 
 

 

 Komunikat  Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie wykazu 

olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych  z przedmiotu 

lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub 

egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz 

uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów               

tych olimpiad  w pierwszej kolejności do szkół wymienionych 

w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe 

 Dostępny na: https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-

ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-

przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-

objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-

szkolnym-20.html 

  

https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html


ZWOLNIENIE Z MATURY 

 
Laureaci i finaliści:  

o przed rozpoczęciem egzaminów przedstawiają dyrektorowi 

szkoły zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty 

o gdy tytuł L lub F uzyskali z innego przedmiotu niż wskazany                 

w deklaracji –można dokonać zmiany wyboru przedmiotu lub 

poziomu nie później niż do 20 kwietnia 2021 r. (załącznik 5) 

 



WARUNKI ZDANIA MATURY 

 
 Aby zdać egzamin, absolwent ma obowiązek przystąpić do 

części pisemnej egzaminu na poziomie podstawowym                     

z następujących przedmiotów: 

a. język polski 

b. matematyka 

c.  wybranego języka obcego nowożytnego 

 i z każdego z nich otrzymać co najmniej 30% punktów. 



WARUNKI ZDANIA MATURY 

 
Egzamin uważa się za niezdany, jeżeli absolwent 

a. nie otrzymał co najmniej 30% punktów  w części 

pisemnej egzaminu, oraz/lub 

b. egzamin z któregokolwiek przedmiotu 

obowiązkowego został unieważniony albo                               

w trakcie samego egzaminu, albo w wyniku 

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 

podczas sprawdzania prac. 



WARUNKI ZDANIA MATURY 

 

 Wyniki z egzaminów maturalnych                              

w części ustnej oraz z przedmiotów dodatkowych             

w części pisemnej,                                                                  

o ile absolwent do takich egzaminów przystąpi,                                                             

nie mają wpływu na zdanie egzaminu.                                                                

Odnotowuje się je jednak na świadectwie 

dojrzałości. 



PISZ  EGZAMIN 

SAMODZIELNIE !!! 



 

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU PRZEZ 

DYREKTORA SZKOŁY 
 

Zdającemu można przerwać egzamin                                                          

i unieważnić jego pracę w przypadku : 

o stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań                   

przez zdającego, 

o wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej 

urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez 

zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego 



 

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU PRZEZ 

DYREKTORA SZKOŁY 
 

 
o wniesienie lub korzystanie z materiałów                                                

i przyborów pomocniczych nie wymienionych                                          

w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE 

o zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części 

ustnej lub części pisemnej egzaminu w sposób utrudniający 

pracę pozostałym zdającym 

o wystąpienie szczególnych sytuacji losowych lub                 

zdrowotnych, np. zasłabnięcie zdającego 



 

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU PRZEZ 

DYREKTORA OKE 

 
o stwierdzenie podczas sprawdzania prac 

egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania 

zadań przez zdających skutkuje unieważnieniem 

egzaminu tych zdających 

o decyzję podejmuje dyrektor OKE w porozumieniu                       

z dyrektorem CKE 



KTO MOŻE BYĆ OBSERWATOREM 

(BĘDZIE OBECNY NA SALI 

EGZAMINACYJNEJ) 

o delegowani pracownicy Ministerstwa obsługującego 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

o przedstawiciele CKE i OKE 

a z upoważnienia dyrektora OKE mogą być przedstawiciele : 

o organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

o organu prowadzącego szkołę 

o szkół wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli 

 



PRZYBORY NA EGZAMIN 

o Każdy zdający powinien mieć na egzaminie  

z każdego przedmiotu długopis (lub pióro)  

z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do 

zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). 
 

o Linijka (nie ekierka, ani kątomierz) matematyka, biologia, 

chemia, fizyka, geografia 

 



PRZYBORY NA EGZAMIN 

o Lupa- geografia, historia, historia sztuki 

o Cyrkiel na długopis - matematyka 

o Kalkulator prosty, słowniki – przygotuje szkoła 

o Wybrane wzory – przygotuje CKE 
 

 

 Szczegółowe informacje na stronie CKE – 

 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej                             

z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,                   

z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty                            

i egzaminie maturalnym w 2021 roku 

 



WODA  NA  EGZAMINIE 

Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę 

wody. Każdy zdający zaopatruje się                                             

we własnym zakresie w wodę.                                                                                        

Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka 

powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający 

przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.  



W DNIU EGZAMINU 

o Uczeń ma być pod salą w której pisze egzamin zgodnie                               

z  harmonogramem wpuszczania – szczegóły zostaną podane                    

w  kolejnym szkoleniu – Wewnątrzszkolne wytyczne do      

egzaminu 2021 ,  dostosowane do stanu epidemii w powiecie. 

Uwzględnić korki wynikające z remontów dróg !                   

(w szczególności ulica Kopernika wraz rondem) 

o Ma ze sobą dowód tożsamości i wymienione w komunikacie 

przybory  na dany przedmiot + wodę 

o W sali otrzyma przybory przygotowane przez CKE i szkołę 

zgodnie z wytycznymi. 



ARKUSZ  

EGZAMINACYJNY 



NOWOŚĆ OD TEGO ROKU! 
 JĘZYK POLSKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIOWIE                                        

BĘDĄ ZDAWAĆ NA DWÓCH ODRĘBNYCH  ARKUSZACH. 

Każdy z ww. arkuszy będzie 

miał odrębną kartę odpowiedzi, 

którą zdający będzie 

zobowiązany zakodować.  

Na rozwiązanie zadań                  

w obu arkuszach zdający                       

ma 170 minut (podobnie jak                

w latach ubiegłych). 



ARKUSZ EGZAMINACYJNY 

Podczas egzaminu należy : 
 

o przeliczyć strony arkusza czy są zgodne co do  

ilości  z informacją na pierwszej stronie arkusza 

o piszemy tylko czarnym długopisem lub piórem 

 ( należy  wziąć  kilka sztuk nie wolno 

pożyczać od innych !) 

 



ARKUSZ EGZAMINACYJNY 
 

 pisać czytelnie !!! 

 w żadnym razie nie używać  korektora  !!!!!!!! 

 zakodować arkusz egzaminacyjny ! 



KODOWANIE ARKUSZA 

Arkusze z kodami kreskowymi,                         

(opisane są w lewym górnym rogu 

imieniem  i nazwiskiem zdającego                     

-  1 naklejka ( nie wolno nigdzie jej 

nakleić!!!!)  oraz 

19 naklejek ( bez nazwiska) do 

wykorzystania przez zdającego               

w czasie egzaminu (tylko te 

naklejki umieszczamy                              

w wyznaczonych miejscach). 

  



Każda naklejka posiada                    

dwa kody kreskowe: pierwszy 

identyfikujący zdającego –                      

zawierający jego 

nr PESEL i trzyznakowy kod 

(oznaczenie oddziału                                        

i numer  w dzienniku                        

– np. G07),                                                                                 

drugi zawiera  kod szkoły. 

KODOWANIE ARKUSZA 



 Przy wejściu do sali 

egzaminacyjnej zdający                

otrzymują kody 

Zdający sprawdza poprawność 

numeru PESEL na naklejce,                                         

a podpis na liście obecności                                        

jest  równoznaczny                                         

ze stwierdzeniem                        

przez zdającego tej poprawności. 



 W przypadku wystąpienia błędu   w numerze PESEL 

zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki, 

koryguje ten numer na liście zdających, umieszcza na liście 

obecności adnotację  o stwierdzeniu błędu i podpisuje listę.                                                         

Naklejek z błędnym numerem PESEL nie nakleja się                   

na arkuszu egzaminacyjnym  i karcie odpowiedzi. 

  



  

 Zdający koduje wówczas pracę wyłącznie odręcznie.                      

W miejsca przeznaczone na naklejkę z kodem                                      

członek zespołu nadzorującego wpisuje identyfikator szkoły                    

i poprawny numer PESEL zdającego. 

Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych, sprawdzeniu ich 

kompletności, zdający kodują arkusz egzaminacyjny i kartę 

odpowiedzi wykorzystując  naklejki z kodami. 

 

 



ARKUSZ EGZAMINACYJNY  

– KODOWANIE ARKUSZA 



 Kodowanie polega na: 

a) umieszczeniu w odpowiednich miejscach na arkuszu 

egzaminacyjnym  i karcie odpowiedzi naklejek                        

z nadanym przez OKE kodem,  zawierającym m.in. numer 

PESEL 

b)  odręcznym wpisaniu przez zdającego w wyznaczonych                               

miejscach na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi 

numeru PESEL zdającego,  a także trzyznakowego kodu. 

 



NA  EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE 

PODSTAWOWYM NALEŻY PRZYKLEIĆ NAKLEJKI                     

NA DWA ARKUSZE I DWIE KARTY ODPOWIEDZI.  



TEGOROCZNE  NAKLEJKI 
  

 Przed umieszczeniem naklejki zdający sprawdza                      

na niej poprawność numeru PESEL oraz zgodność 

wskazanego typu arkusza z typem na tytułowej 

stronie arkusza.  

 



SPRAWDZENIE  TYPU  ARKUSZA                              

Z NAKLEJKĄ 

W przypadku niezgodności typu arkusza na naklejce i na 
stronie tytułowej arkusza, przewodniczący zespołu 
nadzorującego sprawdza, czy danemu zdającemu został 
wydany odpowiedni typ arkusza.  

Jeżeli zdający otrzymał właściwy arkusz (np. E***-200),                    
a błąd występuje na naklejce (np. wydrukowany jest na 
niej typ E***-400) –naklejkę należy nakleić, przekreślić 
na niej błędny typ arkusza i wpisać właściwy, a zaistniałą 
nieprawidłowość odnotować w protokole zbiorczym.  

Jeżeli zdający otrzymał niewłaściwy arkusz –należy wydać 
mu właściwy arkusz.  

W naszej szkole większość uczniów ma                         
arkusz  E*-100. 



 

W przypadku popełnienia błędu należy cały zapis 

przekreślić i wpisać nad wyznaczonym                        

miejscem poprawne dane. 

W przypadku braku kodów zdający wpisują                        

kody odręcznie. 

Jeżeli naklejka wydrukowana z błędami zostanie 

jednak naklejona, członek zespołu nadzorującego 

  ręcznie zapisuje prawidłowe dane nad kodem  

kreskowym. 

 



ZNACZENIE DOSTOSOWAŃ 

WARUNKÓW I FORM  EGZAMINU 

Może je oznaczyć na arkuszu 

egzaminacyjnym tyko i wyłącznie 

nauczyciel po zakończeniu egzaminu!!! 

 

Jeśli taką informację system umieścił               

w wykazie zdających. 



 Czynności związane z kodowaniem 

powtarzane są na każdym egzaminie pisemnym                                                          

i w każdej  jego części. 

  



KARTA 

 ODPOWIEDZI 



KARTA ODPOWIEDZI 

 

o poprawnie zamalowywać pola na karcie odpowiedzi 

o  nie zapomnieć przenieść odpowiedzi zamkniętych                

na kartę odpowiedzi  (również dyslektycy) 

 



Karta 

odpowiedzi 



Przedstawiciele  z poszczególnych klas                         

są obecni przy otwieraniu materiałów                         

przed egzaminem   

oraz przy pakowaniu prac do bezpiecznych kopert                                         

( na sali pozostaje przynajmniej jeden zdający                      

i w jego obecności są pakowane arkusze) 



Egzamin  lub odpowiednia część egzaminu  

rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej  

przez dyrektora CKE od rozdania  arkuszy egzaminacyjnych. 

 

 Osoby zgłaszające się na egzamin  po tym czasie  

zgodnie z procedurami                

   nie zostaną 
wpuszczone do sali egzaminacyjnej. 

(aby nie zakłócać przebiegu egzaminu – piszemy przy 

otwartych drzwiach)   



W szczególnych przypadkach, jednak nie później                                      

niż po zakończeniu czynności organizacyjnych                                             

(tzn. z chwilą zapisania  w widocznym miejscu czasu  

rozpoczęcia i zakończenia egzaminu,    

a w przypadku języka obcego  

po wysłuchaniu płyty tj. ok. 25 min), 



W wyjątkowych sytuacjach  decyzję  o wpuszczeniu do 

sali egzaminacyjnej spóźnionego zdającego podejmuje 

 przewodniczący zespołu egzaminacyjnego,  

 ale zdający kończy pracę  z arkuszem egzaminacyjnym   

o czasie zapisanym na tablicy 

(tzn. nie przedłuża mu się czasu o ilość spóźnienia !) 



Koniecznie skorzystaj z toalety                       

przed egzaminem !!! 

 

Zdający nie opuszcza sali do toalety, chyba, 

że posiada zaświadczenie lekarskie ! 



W przypadku szczególnych zdarzeń losowych 

uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu 

maturalnego należy : 

 

W dniu w którym odbywa się egzamin                                             

z danego przedmiotu zgłosić ten fakt do dyrektora szkoły 

pisemnie  - załącznik nr  6  + dokumentacja 

potwierdzająca zdarzenie losowe, na każdy dzień 

oddzielnie. 



Po czym wniosek w systemie OBIEG jest wypełniany, 

drukowany i niezwłocznie przesyłany do OKE. Złożenie 

wniosku umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego                      

w terminie dodatkowym –   w czerwcu 2021 r.                                           

( zgodnie z harmonogramem CKE)                                                  

(miejsce zdawania egzaminu – Kraków!) 

Zapoznać rodziców z postępowaniem                                                          

na wypadek zdarzeń losowych !!! 

Karteczka z instrukcją w widocznym miejscu ! 

(Najlepiej na lodówce) 



Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego                                   

(egzamin w terminie poprawkowym)  
 

 Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym                         

może przystąpić absolwent, który 

 przystąpił do wszystkich egzaminów                                                         

z przedmiotów obowiązkowych                                                                                        

w maju/czerwcu i nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu 

obowiązkowego w części pisemnej.  



 w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu                          

(nie później niż 12  lipca 2021  r.) złożył do dyrektora szkoły 

pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu 

z danego przedmiotu (załącznik 7_2314), 

 zgodnie z deklaracją ostateczną.  



 

 Dyrektor szkoły w terminie 10 dni od daty ogłoszenia 

wyników egzaminu (nie później niż 15 lipca  2021r.)                   

przesyła do dyrektora OKE w formie elektronicznej określonej                     

przez OKE informacje o osobach, które złożyły oświadczenie                  

o woli przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.  

 



Termin poprawkowy – 24 sierpnia 2021 r.  

o Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 24 sierpnia  

(wtorek – godz. 9.00) 

 

o Część ustna (język polski, języki mniejszości 

narodowych, języki obce nowożytne) –nie przeprowadza 

się części ustnej w terminie poprawkowym. 

                            



 Informacje o miejscach przeprowadzenia egzaminu 

pisemnego ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej 

danej OKE   w terminie do 10 sierpnia  2021r.                   

Informacje o harmonogramie egzaminów ustnych zdający 

uzyskuje w szkole,  w której przystąpił do egzaminu.  



Ogłoszenie wyników i wydanie świadectw dojrzałości                

i aneksów lub informacji  o wynikach                                            

( osobiście  zgodnie z harmonogramem lub na podstawie 

pisemnego upoważnienia) 

5 lipca– termin główny i dodatkowy 

10  września – termin poprawkowy 

 

Zgłoszenie do sesji poprawkowej: 

Ostateczny termin- dla dyrektora : do 15 lipca 



WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY 

EGZAMINACYJNEJ  

Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej 

pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez 

dyrektora OKE, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez OKE  

świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń                                                      

o wynikach egzaminu maturalnego po złożeniu odpowiedniego 

wniosku do dyrektora OKE  (załącznik 25a). 



ODWOŁANIE DO KOLEGIUM 

ARBITRAŻU EGZAMINACYJNEGO  

Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy 

punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium 

Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej, w terminie  7 dni od dnia otrzymania informacji 

o wyniku weryfikacji sumy punktów (załącznik 25c).  



Absolwent w odwołaniu wskazuje zadanie lub zadania 

egzaminacyjne, co do których nie zgadza się z przyznaną liczbą 

punktów, wraz z uzasadnieniem, w którym wykazuje,                                           

że rozwiązanie tego zadania lub zadań egzaminacyjnych przez niego:  

a. jest merytorycznie poprawne ORAZ  

b. spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania 

egzaminacyjnego oraz instrukcji dla zdającego zamieszczonej                               

w arkuszu egzaminacyjnym.  

 

  

ODWOŁANIE DO KOLEGIUM 

ARBITRAŻU EGZAMINACYJNEGO  



ODWOŁANIE DO KOLEGIUM 

ARBITRAŻU EGZAMINACYJNEGO  

oWniosek bez uzasadnienia merytorycznego zostanie zwrócony 

absolwentowi do uzupełnienia (nie zostanie przekazany do 

Kolegium do czasu uzupełnienia uzasadnienia merytorycznego).  

oWeryfikacja może również oznaczać obniżenie wyniku ! 

 



NIEZBĘDNE WSKAZÓWKI 

o Stosowna do egzaminu prezencja (strój, stukające obcasy,                        

makijaż, higiena osobista), 

o Zjedzenie dobrze zbilansowanego śniadania, 

o Zakaz używania środków uspokajających lub nadmiernie 

pobudzających, 

o Właściwa ilość snu przed egzaminem, 

o Sprawdzenie przed wyjściem na egzamin numeru sali 

egzaminacyjnej. 

 



o Egzamin maturalny jest równocześnie egzaminem państwowym. 

Jego wynik nie może być podawany drogą telefoniczną! 

o Zaświadczenie o wynikach w pierwszej kolejności wydawane                  

jest absolwentowi lub:   

Rodzicowi absolwenta: na podstawie pisemnego imiennego 
upoważnienia – formularz do pobrania  ze strony głównej szkoły 
lub na tablicy przed sekretariatem  które  należy wrzucić do 
skrzynki na dokumenty obok sekretariatu  przed egz. maturalnym.              
/ w dniu odbioru – bezpośrednio osobie wydającej. Osoba 
upoważniona musi posiadać dowód tożsamości. 

Innym osobom – tylko i wyłącznie na podstawie upoważnienia 
notarialnego       

 

 

 



UBEZPIECZENIE 

Szkolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  

- zdeklarowane na początku klasy III obowiązuje do końca 

sierpnia.   Nie są to świadczenia pracownicze                                               

w rozumieniu przepisów ZUS. 

Jeśli absolwent chce podjąć pracę, obowiązują go przepisy 

związane z zatrudnieniem, jak każdą osobę pełnoletnią! 



STATUS UCZNIA 

Absolwenci ( uczniowie klas trzecich ) posiadają status ucznia                                 

tylko do dnia 30 kwietnia! 

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły                           

absolwent może, jako osoba pełnoletnia, podjąć pracę.                          

Po ukończeniu szkoły prawnie nie można wystawiać                              

takich zaświadczeń. 

Legitymacja szkolna jest nadal ważna ale uprawnia tylko                         

do ulgi na przejazdy. Formalnie  absolwenci nie figurują                          

już w systemach szkolnych.  

Dziękuję  za uwagę. 


