MATURA
INFORMATOR MATURZYSTY

Wszystkich zdających na EM 2021 r. obowiązuje zasłanianie ust i
nosa maseczką lub przyłbicą oraz utrzymywanie odległości co
najmniej 1,5 metra od siebie!!!

Do jakich egzaminów trzeba przystąpić?
Absolwent obowiązkowo przystępuje do:
• trzech egzaminów w części pisemnej
Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:
• egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)
• egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)
• egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny
i otrzymać świadectwo?

Aby otrzymać świadectwo, należy:
• uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego
przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej

Dozwolone wyposażenie
zdającego podczas egzaminu
✓długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem (+1 sztuka
zapasowa);
✓butelka z wodą;

✓przybory określone w komunikacie dyrektora CKE
dla poszczególnych egzaminów z dnia 20 sierpnia 2020 r.

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE
PRZEDMIOT

WSZYSCY ZDAJĄCY

język polski

• Słownik ortograficzny,
• Słownik poprawnej polszczyzny nie mniej niż 1 na 25
zdających

matematyka

Wybrane wzory matematyczne, linijka, cyrkiel, kalkulator
prosty

geografia

• Linijka
• Kalkulator prosty
• Lupa

biologia
fizyka

• Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin
maturalny z biologii, chemii i fizyki
• Linijka
• Kalkulator prosty

WOS
historia

Kalkulator prosty
Lupa

*obowiązkowo
*fakultatywnie

Kiedy będzie przeprowadzony egzamin maturalny w 2021 r.?
Sesja główna w ZSS trwa od 4 do 18 maja 2021 r.
Część ustna (nie jest przeprowadzana)
Część pisemna:
-

4.05 język polski
5.05 matematyka
6.05 język angielski
7.05 język angielski
7.05 filozofia
10.05 j. polski
11.05 matematyka
11.05 WOS
12.05 biologia
13.05 geografia
13.05 język niemiecki
14.05 język niemiecki
17.05 historia
18.05 fizyka

PP (9:00)
PP (9:00)
PP (9:00)
PP (9:00)
PR (14:00)
PR (14:00)
PR (9:00)
PR (14:00)
PR (9:00)
PR (9:00)
PP (14:00)
PR (14:00)
PR (9:00)
PR (9:00)

Sesja dodatkowa – od 1 do 16 czerwca 2021 r.
Część ustna (nie jest przeprowadzana)
Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 16 czerwca
Sesja
dodatkowa
jest
przeprowadzana
dla
tych
zdających,
którzy z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie
mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE
na przystąpienie do egzaminu w czerwcu.

Sesja poprawkowa sierpień 2021 r.
Część ustna (nie jest przeprowadzana)
Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 24 sierpnia (wtorek) godz. 9:00
Termin ogłaszania wyników do 10 września 2021r.
Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy
w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych
i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części
pisemnej.

TERMIN DODATKOWY

TERMIN POPRAWKOWY

Warunki przystąpienia

Warunki przystąpienia

• Tylko w szczególnych przypadkach losowych
lub zdrowotnych.
• Zdający złożył do dyrektora szkoły udokumentowany
wniosek (zał. 6).
• Dyrektor szkoły przekazał wniosek wraz z załączonymi
dokumentami dyrektorowi OKE.
• Dyrektor OKE rozpatrzył wniosek – rozstrzygnięcie
dyrektora OKE jest ostateczne.

• Absolwent przystąpił do wszystkich egzaminów z
przedmiotów obowiązkowych i żaden egzamin nie
został unieważniony.
• Nie zdał jednego przedmiotu obowiązkowego.
• Złożył wniosek o przystąpieniu do egzaminu
poprawkowego.

Terminy
• Złożenie wniosku do dyrektora szkoły – najpóźniej w
dniu przeprowadzenia egzaminu.
• Zał. 6 Uwagi dyrektora szkoły – wpisać: forma, warunki,
formuła egzaminu.
• Przeprowadzenie egzaminu 1-16 czerwca 2021 r.

Miejsce przeprowadzenia egzaminu

Terminy
• Złożenie wniosku – do 7 dni od daty ogłoszenia
wyników (nie później niż do 12 lipca 2021)
• Przeprowadzenia egzaminu: cz. pisemna 24 sierpnia

Miejsce przeprowadzenia egzaminu
• Szkoła w której absolwent przystępował do egzaminów.

• Wskazane przez OKE w Jaworznie.

Wyniki
Wyniki
• Zdający otrzymają do 5 lipca 2021 r.

• Zdający otrzymają do 10 września 2021 r.

PRZERWANIE EGZAMINU MATURALNEGO

Zdający przerywa pracę z arkuszem z przyczyn zdrowotnych lub losowych.

Zdający może złożyć do Dyrektora OKE udokumentowany wniosek
o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym (zał. 6).

Jeśli przerwanie egzaminu nastąpi w terminie dodatkowym, zdający nie może
przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w terminie poprawkowym.

Jakie informacje znajdą się na świadectwie maturalnym?
Kiedy świadectwo jest wydawane?
• Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał.
• Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i
jego odpis.
• Wyniki z egzaminów z poszczególnych przedmiotów będą przedstawiane jako
procent uzyskanych punktów.
• Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent
przystępuje dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się
je jednak na świadectwie dojrzałości.
• Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w maju 2021 r. i zdadzą
egzamin, otrzymają świadectwo 5 lipca 2021 r.
• Osoby, które zdadzą egzamin w sesji poprawkowej – 24 sierpnia - do 10
września 2021 r.

INFORMACJE DO PRZEKAZANIA ABITURIENTOM
WGLĄDY DO PRAC EGZAMINACYJNYCH
Termin - do 6 miesięcy od daty wydania wyników/świadectw
Złożenie do dyrektora OKE wniosku
o wgląd do pracy lub prac
egzaminacyjnych

Pracownik OKE drogą elektroniczną lub
telefoniczną za pośrednictwem SMS
proponuje termin wglądu

Ewentualne złożenie wniosku
o weryfikację sumy punktów za
wskazane zadania wraz z uzasadnieniem

Przeprowadzenie wglądu przez
zdającego

Odpowiedź dyrektora OKE

Możliwe złożenie uzasadnionego
wniosku zdającego o arbitraż za
pośrednictwem dyrektora OKE

