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W TRAKCIE EGZAMINU MATURALNEGO

✓ Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem

✓Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem)

✓ Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać

z nich w tej sali (podstawa do unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu)

✓ Zdający może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie

dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów

✓ Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Podczas pracy

z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie

zalać materiałów egzaminacyjnych

✓ Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym



W TRAKCIE EGZAMINU MATURALNEGO

✓ Zdający ma obowiązek zakodować swój arkusz zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego komisji,

sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach, zapoznać się z instrukcją na

stronie tytułowej arkusza oraz sprawdzić kompletność arkusza

✓ Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych przez

przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły lub o pozostanie w sali egzaminacyjnej podczas

pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu części pisemnej egzaminu

✓ Egzamin zdającego z danego przedmiotu może zostać unieważniony, jeżeli komisja stwierdzi:

a. niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego

b. wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów

i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego

w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów

c. zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego

w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym



W TRAKCIE EGZAMINU MATURALNEGO

✓Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu z tego

przedmiotu w danym roku

✓Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów nie stanowi

przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów



WYTYCZNE MEN, CKE, GS

✓Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę

zakaźną

✓ Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji

w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych

✓Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających

✓ Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej

1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos

✓ Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc

przez zdających

✓ Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15

minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut

przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający

nie opuszczają sali egzaminacyjnej



PO EGZAMINIE MATURALNYM

✓Wyniki egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym (w maju i czerwcu) zostaną ogłoszone

5 lipca 2021r., a w przypadku egzaminu w terminie poprawkowym (w sierpniu) – 10 września 2021r.

✓Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie

o wynikach egzaminu maturalnego – odbiera dokument w macierzystej szkole.



TERMIN DODATKOWY

✓ dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (załącznik 6), może wyrazić

zgodę na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym (w czerwcu 2021 r.).

✓wniosek absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, nie później niż w dniu, w którym odbywa

się egzamin maturalny z danego przedmiotu.

✓ dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE

jest ostateczne

✓ dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym, egzamin jest

przeprowadzany w terminie określonym w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie oraz miejscu

wskazanym przez dyrektora OKE; informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie

dodatkowym dyrektor OKE ogłasza na stronie internetowej OKE w ostatnim tygodniu maja



TERMIN POPRAWKOWY

✓ do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu

wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego, pod warunkiem że przystąpił do wszystkich egzaminów

z przedmiotów obowiązkowych 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

2021r.) składa do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego

z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną

✓ część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24sierpnia 2021r


