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• Zdający ma obowiązek zgłosić się 15 minut przed rozpoczęciem każdego egzaminu, zgodnie 

z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym 

tożsamość  (z aktualnym zdjęciem).  

• Zdający jest zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego, wynikającego ze stanu 

zagrożenia pandemicznego Covid-19. 

• Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.       

• Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i 

przyborów pomocniczych, których wykaz ogłosi dyrektor CKE na stronie www.cke.edu.pl. 

Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów  i przyborów.                                                                                    

• Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem 

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

zalać materiałów egzaminacyjnych. 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego  

• Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość zajmuje wylosowane miejsce w 

sali egzaminacyjnej.                                                                                                                                         
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• Egzamin lub odpowiednia część egzaminu rozpoczyna się punktualnie o godzinie 

wyznaczonej przez dyrektora CKE, od rozdania arkuszy.                                                                                                           

• Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali 

egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu 

czynności organizacyjnych (tzn. z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i 

zakończenia egzaminu), decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego zdającego 

podejmuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, ale zdający kończy pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy).  

• Po zakończeniu czynności związanych ze sprawdzeniem kompletności i kodowaniem arkuszy 

i kart odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje w widocznym miejscu 

godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym. 

• Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w części pisemnej 

oprócz arkuszy wykorzystuje się również płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze 

słuchu (nie dotyczy egzaminu maturalnego dla uczniów/absolwentów słabosłyszących, którzy 

nie korzystają z urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchu i niesłyszących). Na 

płycie znajdują się dwukrotnie nagrane teksty, polecenia i przerwy na wykonanie zadań.  

• Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z matematyki wykorzystuje się „Wybrane wzory 

matematyczne”. Publikacje zapewnia zdającym szkoła.   

• Podczas egzaminu zdający pracuje samodzielnie, nie opuszcza sali egzaminacyjnej. W 

uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić 

zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających 

możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z  wyjątkiem osób udzielających 

pomocy medycznej. 

• W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie 

ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający 

pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest 

odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali. 

• Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołow i 

nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. 

Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności 

zdającego sprawdza kompletność materiałów. Arkusz pozostaje na stoliku. 

• Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali zdający wychodzi, nie zakłócając pracy 

pozostałym piszącym.  

• Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części pisemnej egzaminu 

maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod 

warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu 

egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu. 

 

Więcej informacji o egzaminie maturalnym, w tym przykładowe zadania wraz                           

z rozwiązaniami,  zostało udostępnione w informatorach o egzaminie maturalnym                          

z poszczególnych przedmiotów, opublikowanych na stronie internetowej                                                     

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl 
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Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku: 

• stwierdzenia, podczas trwania egzaminu, niesamodzielnego rozwiązywania zadań 

egzaminacyjnych przez zdającego; 

• wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w 

komunikacie o przyborach;  

• zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę 

pozostałym zdającym; 

• 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; 

• zgłoszenia przez zdającego, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

maturalnego, uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących 

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

egzaminu; 

• niemożności ustalenia wyników danego egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy 

egzaminacyjnej. 

 

Absolwent ma prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić egzamin maturalny z danego 

przedmiotu w części pisemnej. Wniosek składa się do dyrektora Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji o zamiarze 

unieważnienia egzaminu. 

 

• Absolwent, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin maturalny 

z przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej nie zdał egzaminu maturalnego i nie może 

przystąpić w tym samym roku do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym 

• Unieważnienie egzaminu z jednego z przedmiotu, nie stanowi przeszkody w przystępowaniu 

do egzaminów z pozostałych przedmiotów. 

 

Termin dodatkowy  

• Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych 

uniemożliwiających mu przystąpienie w maju – zgodnie z harmonogramem – do części pisemnej 

egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin w terminie dodatkowym (w 

czerwcu 2021r.). 

• Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się 

egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany 

wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym.  

 



Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym                                                          

odbędzie się w dniach od 1 do 16 czerwca 2021r. 

 

Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego (egzamin w terminie poprawkowym) 

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

egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej na poziomie 

podstawowym, pod warunkiem że:  

• przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (język polski, 

matematyka, język obcy nowożytny) w maju/czerwcu w części pisemnej i żaden jego egzamin 

nie został unieważniony; 

•w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 12 lipca 2021r.) złożył 

do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego 

przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną. 

Egzamin w terminie poprawkowym w części pisemnej odbędzie się 24 sierpnia 2021r. –           

w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE.                                                                   

Informacje o miejscach przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu            

w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor OKE ogłasza na stronie internetowej 

OKE w terminie do 10 sierpnia 2021r. 

 


