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Załącznik nr 2  

do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 44/2020 

z dnia 19 października 2020 r. 

 

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 

w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego 

i Liceum Ogólnokształcącym nr IV im. C. K. Norwida w Ostrowcu Św.  

obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 

 

I. PODSTAWA PRAWNA EGZAMINU MATURALNEGO: 

 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), zwana dalej „ustawą”.  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2223, z późn. zm.). 

 Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700, z późn. zm.). 

 Informatory o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, opublikowane na stronie internetowej 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych 

sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 

2020/2021, opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku, opublikowany  

na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 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, opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 

zwanym. 

 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie listy systemów 

operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z 

informatyki w 2021 roku.  

 Wykaz olimpiad, o którym mowa w Komunikacie 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, dostępnym pod następującym adresem: 

https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-wsprawie-wykazu-

olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lubprzedmiotow-objetych-egzaminem-

osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-rokuszkolnym-20.html 

 Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 843, z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.). 
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UWAGA: Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. może zostać 

zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego  

w związku z COVID-19. 

 

II. CEL EGZAMINU MATURALNEGO 

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje: 

1. Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których 

przystępowali do egzaminów.  

2. Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu wiadomości  

i umiejętności w zakresie danego przedmiotu. 

3.  Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie rozszerzonym – jako kryteria w procesie 

rekrutacji. 

 

III. WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA MATURALNEGO 

 

 Należy uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części 

ustnej, 

 Należy uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części 

pisemnej, 

 Należy przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym  

w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia). 

 

IV. STRUKTURA EGAZMINU MATURALNEGO PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 

Część ustna - bez określenia poziomu:  

1. Język polski (7.05 - 20.05.2021)  

2. Język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. (7.05 – 20.05.2021)  

Harmonogram matur ustnych ogłasza dyrektor szkoły nie później niż do 4 marca 2021 r. 

Część pisemna - poziom podstawowy:  

1. Język polski (4.05.2021)  

2. Matematyka (5.05.2021) 

3. Język obcy nowożytny (język angielski - 6.05.2021) 

Część pisemna - poziom rozszerzony (jeden z przedmiotów do wyboru):  

 Biologia 

 Chemia 

 Filozofia 

 Fizyka 

 Geografia 

 Historia 

 Historia muzyki 

 Informatyka 

 Język angielski 

 Język francuski 

 Język hiszpański 

 Język niemiecki 

 Język rosyjski 

 Język włoski 

 Język łaciński i kultury 

antycznej 

 Język polski 

 Matematyka 

 Wiedza o społeczeństwie 
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Dodatkowe informacje o materiałach egzaminacyjnych: 

1. Arkusze egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w „Formule 2015” oznaczone będą od roku 

2021 przez pomarańczowe tło w polu, w którym podany jest przedmiot egzaminacyjny, data przeprowadzania  

i godzina rozpoczęcia egzaminu, czas trwania oraz liczba punktów do uzyskania. Płyty z nagraniami do 

przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego będą miały czarny nadruk. 

2. Od 2021 r. do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie 

podstawowym będą wykorzystywane dwa odrębne arkusze, oznaczone w polu tytułowym arkusza cyframi 

1 oraz 2, zawierające – odpowiednio – test oraz wypracowanie. 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) 

3. Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w części pisemnej oprócz arkuszy 

egzaminacyjnych wykorzystuje się również płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu. 

4. Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z matematyki wykorzystuje się Wybrane wzory matematyczne,  

a do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z biologii, chemii i fizyki – Wybrane wzory i stałe 

fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki. 

 

V. STRUKTURA EGAZMINU MATURALNEGO PRZEDMIOTY DODATKOWE 

1. Uczeń/absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu 

kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych 

wymienionych poniżej na poziomie rozszerzonym. 

 Biologia 

 Chemia 

 Filozofia 

 Fizyka 

 Geografia 

 Historia 

 Historia muzyki 

 Informatyka 

 Język angielski 

 Język francuski 

 Język hiszpański 

 Język niemiecki 

 Język rosyjski 

 Język włoski 

 Język łaciński  

i kultury antycznej 

 Język polski 

 Matematyka 

 Wiedza o 

społeczeństwie 

2. W przypadku, gdy uczeń/absolwent wybrał na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy język 

polski, zdaje ten przedmiot tylko w części pisemnej. 

3. Wybór przedmiotu nie zależy od tego, czy zdający uczył się go w szkole.  

4. Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu (za wyjątkiem przedmiotów 

zdawanych obowiązkowo). 

 

VI. WAŻNE TERMINY  

L.p. Czynność Termin Osoba 

odpowiedzialna 

1.  Zapoznanie uczniów z informacją o egzaminie maturalnym 

oraz komunikatem dyrektora CKE w sprawie harmonogramu 

i dostosowań 

Do 28 września 2020 

oraz zgodnie  

z potrzebami 

przewodniczący ZE 

(dyrektor szkoły) 

2.  Udostępnianie materiałów informacyjnych na temat matury 

w bibliotece, u dyrektora szkoły, u wychowawców,  

na szkolnej stronie internetowej, na tablicy informacyjnej,  

na korytarzu w widocznym miejscu. 

cały rok przewodniczący ZE 

(dyrektor szkoły) 

wychowawcy 

3.  Nauczyciele przedmiotów maturalnych informują  

o standardach egzaminacyjnych i na bieżąco udzielają 

wyjaśnień. 

cały rok nauczyciele 

przedmiotów 

maturalnych 
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4.  Składanie przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego 

(dyrektorowi szkoły) wstępnej deklaracji maturalnej  

oraz dokumentów uprawniających do dostosowania 

warunków i form egzaminu 

do 30.09.2020 r. uczeń 

przewodniczący ZE 

(dyrektor szkoły) 

5.  Złożenie przez ucznia ostatecznej deklaracji i przyjęcie 

brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania 

warunków i form egzaminu 

do 07.02.2021 r. przewodniczący ZE 

(dyrektor szkoły) 

6.  Przekazanie do OKE danych dotyczących egzaminu 

maturalnego zapisanych w serwisie internetowym OKE. 

do 17.02.2021 r. przewodniczący ZE 

(dyrektor szkoły) 

7.  Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego, zastępcy 

przewodniczącego ZE, zespołów  przedmiotowych  

i zespołów nadzorujących oraz ich przewodniczących 

do 04.03.2021 r. przewodniczący ZE 

(dyrektor szkoły) 

8.  Przekazanie uczniom treści komunikatu dyrektora CKE 

dotyczącego pomocy, z jakich mogą korzystać zdający  

w części pisemnej egzaminu z poszczególnych przedmiotów 

oraz ustaleń o zasadach korzystania z tych pomocy. 

do 04.03.2021 r.  przewodniczący ZE 

(dyrektor szkoły) 

9.  Ogłoszenie harmonogramu części ustnej egzaminu  

oraz przesłanie go do Dyrektora OKE. 

do 04.03.2021 r.  przewodniczący ZE 

(dyrektor szkoły) 

10.  Przeszkolenie zespołów nadzorujących i zespołów 

przedmiotowych 

Nieprzekraczalnie  

do 30 kwietnia 2021 r.  

przewodniczący ZE 

(dyrektor szkoły) 

11.  Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, którzy 

ubiegają się o zwolnienie z egzaminu z danego przedmiotu, 

przedstawiają przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego 

(dyrektorowi szkoły) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu 

laureata lub finalisty olimpiady, na podstawie, którego 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego stwierdza 

uprawnienie do zwolnienia z egzaminu. 

do 20.04.2021 r. uczeń 

12.  Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych 30.04.2021 r. przewodniczący ZE 

(dyrektor szkoły) 

13.  Rozpoczęcie egzaminów maturalnych 04.05.2021 r. przewodniczący ZE 

(dyrektor szkoły) 

14.  Zakończenie egzaminów maturalnych 20.05.2021 r. przewodniczący ZE 

(dyrektor szkoły) 

15.  Egzamin maturalny w terminie dodatkowym dla 

absolwentów, którzy z przyczyn losowych nie mogli wziąć 

udziału w egzaminie zgodnie z harmonogramem. 

od 01.06.2021 r.  

do 16.06.2021 r. 

przewodniczący ZE 

(dyrektor szkoły) 

16.  Ogłoszenie wyników i wydanie absolwentom świadectw 

dojrzałości i aneksów. 

05.07.2021 r. przewodniczący ZE 

(dyrektor szkoły) 

17.  Złożenie u przewodniczącego ZE przez zdającego pisemnej 

informacji zawierającej oświadczenie o  przystąpieniu  

do egzaminu poprawkowego  

do 12.07.2021 r.  przewodniczący ZE 

(dyrektor szkoły) 

18.  Przewodniczący ZE przekazuje się do OKE w formie 

elektronicznej dane przystępujących do poprawkowego 

egzaminu maturalnego  

do 15.07.2021 r.   przewodniczący ZE 

(dyrektor szkoły) 

19.  Poprawkowy egzamin maturalny (pisemny) 24.08.2021 r. przewodniczący ZE 

(dyrektor szkoły) 

20.  Poprawkowy ustny egzamin maturalny 23.08.2021 r. – przewodniczący ZE 
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24.08.2021 r. (dyrektor szkoły) 

21.  Odbiór świadectw maturalnych po terminie poprawkowym. 10.09.2020 r.  przewodniczący ZE 

(dyrektor szkoły) 

VII. DEKLARACJE WYBORU PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH 

1. Uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2021 

r. są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły wstępną deklarację do 30 września 2020 r. 

2. Jeżeli w trakcie pierwszego półrocza roku szkolnego 2020/2021 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie – 

można je zgłosić do 7 lutego 2021 r. w ostatecznej deklaracji. 

 

VIII. PRZED EGZAMINEM 

1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z Harmonogramem ogłoszonym przez 

dyrektora szkoły. 

2. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem.  

3. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych 

nośników informacji ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia 

egzaminu.  

4. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których 

wykaz ogłasza dyrektor CKE. www.cke.edu.pl. 

 

IX. PRZEBIEG PISEMNEGO EGAZMINU MATURALNEGO 

Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego w części pisemnej (dotyczy egzaminu maturalnego 

w formule obowiązującej od 2015 r.) 

Przedmioty Arkusze Czas trwania (min) 

język polski 

matematyka 

języki mniejszości narodowych 

poziom podstawowy 170 

poziom rozszerzony 180 

języki obce nowożytne poziom podstawowy 120 

poziom rozszerzony 150 

poziom dwujęzyczny 180 

informatyka poziom rozszerzony część I 60 

część II 150 

biologia, chemia, filozofia fizyka, 

geografia, historia, historia muzyki, 

historia sztuki, język łaciński i kultura 

antyczna, wiedza o społeczeństwie 

 

poziom rozszerzony 

  

180 

 

X. Harmonogram egzaminu maturalnego w 2021 r.  

1. HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM.  

Część ustna egzaminu maturalnego 

od 7 do 22 maja  

(oprócz 9 i 16 maja) 

język polski egzamin przeprowadzany w szkołach według harmonogramów 

ustalonych  przez przewodniczących szkolnych zespołów 

egzaminacyjnych od 7 do 22 maja  

(oprócz 9 i 16 maja) 

języki obce 

nowożytne  

Część pisemna egzaminu maturalnego 

http://www.cke.edu.pl/
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MAJ Godzina 9.00 Godzina 14.00 

4 wtorek język polski - pp język łaciński i kultura antyczna -  pr. 

5 środa matematyka – p.p. historia muzyki – pr. 

6 czwartek język angielski – p.p. historia sztuki – pr. 

7 piątek  język angielski – pr. 

język angielski – dj* 

filozofia – pr 

8, 9 – sobota, niedziela 

10 poniedziałek język polski – pr. język łemkowski – pr 

język kaszubski – pr. 

11 wtorek matematyka – pr. wiedza o społeczeństwie - pr 

12 środa biologia - pr język francuski – pr. 

język francuski – pr. 

13 czwartek geografia - pr język francuski – pp. 

język hiszpański – pp.. 

język niemiecki – pp. 

język rosyjski – pp. 

język włoski – pp. 

14 piątek chemia – pr. język niemiecki – pr. 

język niemiecki – dj. 

15,16 sobota, niedziela 

17 poniedziałek historia – pr. język rosyjski – pr 

 język rosyjski – dj 

18 wtorek fizyka – pr język hiszpański – pr 

język hiszpański – dj 

19 środa  informatyka – pr. język włoski – pr  

język włoski – dj 

20 czwartek języki mniejszości narodowych - pp języki mniejszości narodowych pr. 

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny  

** dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki 

mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym 

nowożytnym. 

 

2. HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM 

* dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie  

do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym 

Część ustna egzaminu maturalnego 

od 7 do 12 czerwca 2021r. język polski egzamin przeprowadzany w szkołach według harmonogramów 

ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów 

egzaminacyjnych 

Od 7 do 12 czerwca 2021r. języki obce 

nowożytne  

Część pisemna egzaminu maturalnego 

czerwiec Godzina 9.00 Godzina 14.00 

1 wtorek język polski - pp język polski - pr 

2 środa matematyka – p.p. matematyka – pr 

3 czwartek Boże Ciało   

4 piątek dzień bez egzaminów  

5,6 sobota, niedziela 

7 poniedziałek język angielski – p.p. filozofia – pr 
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język angielski – pp  

język francuski – pp  

język hiszpański – pp 

 język niemiecki – pp  

język rosyjski – pp 

 język włoski – pp 

język łaciński i kultura antyczna – pr 

historia sztuki – pr 

8 wtorek wiedza o społeczeństwie –  pr język angielski – pr 

 język angielski – dj** 

9 środa biologia  pr. język niemiecki – pr 

 język niemiecki – dj 

10 czwartek  geografia –  pr  język rosyjski – pr 

 język rosyjski – dj 

11 piątek chemia – pr. język francuski – pr  

język francuski – dj 

12,13 – sobota, niedziela 

14 poniedziałek informatyka – pr. język hiszpański – pr 

 język hiszpański – dj 

15 wtorek fizyka - pr język włoski – pr 

język włoski– dj 

16 środa języki mniejszości narodowych – pp 

historia – pr  

historia muzyki – pr 

języki mniejszości narodowych – pr język 

kaszubski – pr język łemkowski – pr 

zadania w języku obcym *** 

 

XI. PRZEBIEG USTNEGO EGAZMINU MATURALNEGO - JĘZYK POLSKI 

1. W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie 

zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu przedmiotowego  

i obserwatorzy. 

2.  W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sali egzaminacyjnej może 

przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu.  

3. W sali egzaminacyjnej mogą przebywać także nauczyciele wspomagający oraz specjaliści z zakresu danego 

rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym. 

Osoby te nie mogą być jednocześnie członkami zespołu przedmiotowego.  

4.  Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego ze sprzętu 

medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

5. Przewodniczący lub członek zespołu przedmiotowego losuje numer zadania dla zdającego spośród wszystkich 

biletów umieszczonych w pojemniku. Informację o numerze wylosowanego zadania przewodniczący zespołu 

przedmiotowego przekazuje członkowi zespołu przedmiotowego oraz zdającemu. Zdający nie mogą osobiście 

losować numerów zadań. 

6. Egzamin trwa ok. 30 minut (15 minut przygotowanie oraz 15 minut odpowiedź) i składa się z wypowiedzi 

monologowej oraz rozmowy z zespołem przedmiotowym. Egzamin sprawdza umiejętność tworzenia 

wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.  

7. Wypowiedź monologowa zdającego:  

a)  trwa ok. 10 minut (zdający może wygłosić swoją wypowiedź w czasie krótszym niż 10 minut; czas 

wypowiedzi zdającego nie może być jedynym i wiążącym kryterium negatywnej oceny) 

b)  nie może być przerywana przez zespół przedmiotowy (z wyjątkiem sytuacji, kiedy upłynął czas na nią 

przeznaczony).  

8. Rozmowa z zespołem przedmiotowym trwa ok. 5 minut 
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a)  może dotyczyć zagadnienia określonego w poleceniu, tekstu kultury dołączonego do polecenia oraz treści  

i tekstów kultury przywołanych przez zdającego w wypowiedzi  

b)  rozmowa nie może polegać na odpytaniu zdającego (za pomocą kilku – kilkunastu pytań); pytania nie mogą 

także dotyczyć faktograficznych detali dotyczących lektury/omówionych tekstów kultury, niepowiązanych  

z problemem określonym w temacie  

c)  rozmowa nie może być przedłużana z powodu krótszej wypowiedzi monologowej zdającego. 

9.  W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy. 

 

XII. PRZEBIEG USTNEGO EGAZMINU MATURALNEGO - JĘZYK OBCY 

1. W czasie trwania egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu przedmiotowego i obserwatorzy. 

2. W sali egzaminacyjnej mogą przebywać także nauczyciele wspomagający oraz specjaliści z zakresu danego 

rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym. 

Osoby te nie mogą być jednocześnie członkami zespołu przedmiotowego.  

3. Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z zaleconego 

przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę 

4. Przewodniczący decyduje o tym, czy sam egzaminuje zdającego, czy egzamin przeprowadza członek zespołu, 

oraz dba o to, aby nauczyciel przeprowadzał egzamin, korzystając z zegara z sekundnikiem/stopera.  

Nie dopuszcza się możliwości odmierzania czasu za pomocą aplikacji stanowiących element oprogramowania 

telefonu komórkowego. 

5. Przeprowadzając egzamin, egzaminujący postępuje zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w zestawie  

dla egzaminującego. 

6. Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy 

wstępnej i trzech zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie 

poszczególnych zadań.  

7. Przewodniczący lub członek zespołu przedmiotowego losuje numer zestawu zadań dla zdającego spośród 

wszystkich biletów umieszczonych w pojemniku. Informację o numerze wylosowanego zestawu 

przewodniczący zespołu przedmiotowego przekazuje członkowi zespołu przedmiotowego oraz zdającemu. 

Zdający nie mogą osobiście losować numerów zestawów zadań.  

8. Przebieg egzaminu: 

a)  po wylosowaniu biletu z numerem zestawu zadań zdający przechodzi do wyznaczonego stolika, 

b) egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań 

związanych z jego życiem i zainteresowaniami, 

c) po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje zdającemu wydruk wylosowanego wcześniej zestawu 

zadań, 

d) po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do 3. 

e)  zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają 

wskazane w poleceniu role; 

f) w zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy 

pytania postawione przez egzaminującego; 

g) w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa 

pytania postawione przez egzaminującego. 

9. W rozmowie wstępnej oraz zadaniach egzaminujący zadaje wyłącznie pytania zamieszczone w zestawie  

dla egzaminującego.  

10. Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym;  

nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone.  

11. W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.  
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12. W czasie trwania egzaminu zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. 

 

XIII. UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU 

1. Egzamin maturalny z danego przedmiotu może zostać danemu zdającemu unieważniony:  

a)  przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego; 

b)  przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

2. Unieważnienie przez przewodniczącego ZE następuje w przypadku:  

a)  stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez absolwenta; 

b)  wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego  

albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach; 

c)  zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym 

zdającym. 

3. Unieważnienie przez dyrektora OKE następuje w przypadku:  

a)  stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania 

zadania lub zadań przez zdającego lub występowania w pracy egzaminacyjnej zdającego jednakowych 

sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań 

innego zdającego; 

b)  zgłoszenia przez zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących 

przeprowadzania części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło 

wpłynąć na wynik tego egzaminu; 

c) zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu 

maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu; 

d)  niemożności ustalenia wyników danego egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy 

egzaminacyjnej. 

 

XIV. ZWOLNIENIE ZE ZDAWANIA EGZAMINU MATURALNEGO 

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy wzięli udział w olimpiadzie 

w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. 

2. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu najwyższy wynik. 

 

XV. DOSTOSOWANIE WARUNKÓW ZDAWANIA EGZAMINU MATURALNEGO 

1. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie odpowiednich dokumentów – 

przysługuje osobom: 

 niesłyszącym; 

 słabo słyszącym;  

  niewidomym;  

 słabo widzącym; 

 z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk;  

  z afazją;  

  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;  

  z chorobami przewlekłymi; 

  chorym lub niesprawnym czasowo;  

  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

  z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym;  

  które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej; 

  które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą;  
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  z zaburzeniami komunikacji językowej.  

2. Dopuszczalne sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego znajdują się  

w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wydanym w dniu 20 sierpnia 2020 r. 

3. Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb  

i możliwości absolwentów na podstawie:  

 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;  

 orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania; 

 opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

 zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza;  

 wniosku nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej;  

 wniosku rodziców lub pełnoletniego ucznia, który był objęty w szkole pomocą psychologiczno-

pedagogiczną. 

4. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły 

do 30 września 2020r. 

5. Ostateczny termin złożenia dokumentów, o których mowa w ust.4, upływa 10 lutego 2021 r. Wyjątek stanowią 

uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie 

późniejszym. 

6. Dyrektor szkoły, po wskazaniu przez radę pedagogiczną sposobów dostosowania warunków i form 

przeprowadzania egzaminu oraz po uzgodnieniu z dyrektorem OKE, informuje zdających na piśmie  

o przyznanych dostosowaniach 

7. Zdający składa oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań.  

 

XVI. TERMIN POPRAWKOWY 

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu 

wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem 

że: 

a)  przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej  

i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ  

b)  przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym  

w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.  

2.  Absolwent, który nie zdał tylko jednego egzaminu, 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 (załącznik 7.), zgodnie z deklaracją ostateczną. 

3. Oświadczenie absolwenta o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części 

ustnej lub części pisemnej w terminie poprawkowym przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła  

w postaci elektronicznej do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż do 15 lipca 2021 r.  

4.  Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej  

albo w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie 

internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 10 sierpnia 2021 r.  

5. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r.  

6. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego i języków obcych 

nowożytnych odbędzie się w dniach 23– 24 sierpnia 2021 r. 

  

XVII. ŚWIADECTWO MATURALNE 

1. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis.  
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2. Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów z poszczególnych 

przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch formach: jako procent uzyskanych punktów  

oraz jako pozycja na skali centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik  

od posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko jako procent 

uzyskanych punktów.  

3. Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje dobrowolnie, nie mają 

wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na świadectwie dojrzałości.  

4.  Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w maju/czerwcu 2021r. i zdadzą egzamin, otrzymają świadectwo  

5 lipca 2021 r. Osoby, które zdadzą egzamin w sesji poprawkowej (w sierpniu), otrzymają świadectwo  

10 września 2021 r. 

 

XVIII. UWAGI KOŃCOWE 

1. Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z rozwiązaniami można 

znaleźć w: 

 informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów;  

 przykładowych zestawach zadań; 

 arkuszach tzw. Matury próbnej; 

 arkuszach z lat ubiegłych  

2. Ważne strony internetowe: 

 www.cke.edu.pl 

 www.lodz.pl 

 www.men.gov.pl 

 

 

http://www.cke.edu.pl/
http://www.lodz.pl/

