
Egzamin  
maturalny 

w 2021 roku



Na egzamin przychodzisz

Gdy jesteś zdrowy

• nie jesteś na kwarantannie

• Twoi domownicy nie są na kwarantannie
• przechorowałeś COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem) lub jesteś  zaszczepiony 

przeciwko COVID-19 (tzn. przyjąłeś wszystkie przewidziane procedurą dawki 
danej szczepionki), nawet jeżeli przebywasz w domu z osobą w izolacji bądź 
osobą na kwarantannie

• nie masz objawów chorobowych 
kompatybilnych z objawami COVID-19

Wchodząc do szkoły masz zakryte usta i nos
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Procedury przeprowadzania egzaminu

wraz z załącznikami

„Formuła 2021” – oznacza egzamin 

maturalny przeprowadzany na 

podstawie wymagań egzaminacyjnych 

określonych w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki    

z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 

2314). 
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Harmonogram egzaminu maturalnego w 2021 roku 

Komunikat dyrektora 

CKE z 20 sierpnia 

2020 r. aktualizacja 

z 22.12.2020 r.
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Materiały i przybory pomocnicze

Na egzaminie korzystasz z własnych przyborów 
piśmienniczych (długopisów z czarnym 
wkładem) , linijki, cyrkla, itd. 

Szkoła przygotuje dla Ciebie kalkulator, 
tablice,lupy i słowniki. 

Nie możesz pożyczać przyborów od innych 
zdających.



Co przynieść do szkoły 

• Nie przynoś do szkoły zbędnych rzeczy w tym 
telefonu komórkowego

• Obowiązkowo załóż maseczkę na usta i nos

• Możesz przynieść butelkę wody

• Przynieś długopisy z czarnym wkładem

• Na matematykę przynieś linijkę, cyrkiel…



Wejście do szkoły 

Na egzamin maturalny w dniach :
4-11 maja 2021r. 
wejdź bramą wjazdową 
• jeżeli piszesz egzamin na sali gimnastycznej skieruj się do sali gimnastycznej
• jeżeli piszesz w budynku szkoły  i byłaś/byłeś uczniem klasy 3 a,b, ukończyłeś 

szkołę we wcześniejszych latach skieruj się do drzwi szkoły oznaczonych  nr 1 
• jeżeli piszesz w budynku szkoły  i byłaś/byłeś uczniem klasy 3 c,d skieruj się 

do drzwi szkoły oznaczonych  nr 2 

wejdź wejściem głównym 
• jeżeli piszesz w budynku szkoły  i byłaś/byłeś uczniem klasy 3 e,f

BEZWZGLĘDNIE PAMIĘTAJ O ZACHOWANIU ODLEGŁOŚCI  
OKOŁO 1,5 m

oraz zakryciu ust i nosa



Wejście do szkoły 

Na egzamin maturalny w dniach :

12- 19 maja

• wejdź furtką przy bramie wjazdowej  jeżeli 
piszesz egzamin na sali gimnastycznej lub 
budynku biblioteki( sala nr 33) 

• wejdź wejściem głównym do szkoły, jeżeli 
piszesz w budynku szkoły 



Do szkoły przyjdź o godzinie 

RANO

• 8.20  jeżeli chodziłaś/eś do klasy 3 a, b,c

• 8.30  jeżeli chodziłaś/eś do klasy 3 d, e, f,
ukończyłeś szkołę we wcześniejszych latach

PO POŁUDNIU 

• 13.30



Wejście do szkoły

• Wchodząc do szkoły zdezynfekuj ręce

• Jeżeli masz przy sobie telefon komórkowy 
włóż go do woreczka i kartonika na wejściu

• Torebkę, kurtkę włóż do otrzymanej 
reklamówki i zanieś do szatni 

• Zachowuj odstęp min.1,5 m

• Udaj się do sali egzaminacyjnej 



Urządzenia telekomunikacyjnych

Do sali egzaminacyjnej, w której 
odbywa się egzamin maturalny, nie 
możesz wnosić żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych
ani korzystać z nich w tej sali.

Do sali egzaminacyjnej części pisemnej egzaminu 
maturalnego nie możesz wnosić materiałów i przyborów 

niewymienionych w Komunikacie dyrektora CKE 



Wejście do sali

• Pamiętaj o dowodzie osobistym

• Skieruj się do wyznaczonej sali, unikaj 
kontaktu z innymi

• Okaż dowód osobisty członkowi komisji

• Własnym długopisem podpisz się na liście 
obecności



Wejście do sali

Okaż dowód osobisty członkowi komisji

Członek komisji może poprosić Ciebie 

o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu 
zweryfikowania tożsamości 

( pamiętaj wtedy o zachowaniu odległości)



Wejście do sali

• Członek komisji wylosuje za Ciebie nr stolika

• Otrzymasz kopertę z naklejkami z KODEM 
szkoły i PESELEM do zakodowania arkusza

• Zajmij miejsce

• Sprawdź, czy na naklejce z KODEM szkoły jest 
TWÓJ POPRAWNY PESEL

( możesz odkryć usta i nos) 



Koperta z kodami



W sali

• Jeżeli przynisłaś/eś   ze sobą butelkę wody 
postaw ją na podłodze przy nodze od stołu

• Poczekaj na rozpoczęcie egzaminu



W sali pamiętaj 

• o zakazie  kontaktowania się               
z innymi zdającymi

• niedotykanie dłońmi okolic twarzy, 
zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 
przestrzeganie higieny podczas 
kaszlu i kichania (zakrywanie ust 
zgięciem łokcia)

• o zakazie pożyczania przyborów



Pamiętaj o zakrywaniu ust i nosa 

a) do momentu zajęcia miejsca w sali 
egzaminacyjnej, 

b) każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej 
podchodzi do Ciebie  członek zespołu
nadzorującego sprawdzić, czy dobrze 
zakodowałaś/eś  arkusz,

c) gdy  opuszczasz  salę egzaminacyjną, 

d) gdy podchodzisz do stanowiska, na którym 
znajdują się np. słowniki



ARKUSZE

Następnie, nie wcześniej niż o godzinie 9.00 

( 14.00) członkowie zespołu nadzorującego 

rozdają zdającym arkusze 
egzaminacyjne



Arkusze 

Przewodniczący zespołu nadzorującego 
poinformuje : 

• o zasadach zachowania się podczas egzaminu 
maturalnego

• o zasadach oddawania prac egzaminacyjnych 
po zakończeniu pracy. 



Przed egzaminem

Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomni o :
- obowiązku zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia 

miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w 
sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek 
zespołu nadzorującego,, lub kiedy zdający opuszcza salę 
egzaminacyjną, lub podchodzi do stanowiska, na którym 
znajdują się np. słowniki 

- zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
- niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i 

oczu, a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i 
kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia) 

- zakazie  gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się 
między sobą wrażeniami po egzaminie



Zasady przeprowadzania części pisemnej 
egzaminu z języka polskiego  

Do przeprowadzenia części pisemnej z języka polskiego na 

poziomie podstawowym będą wykorzystane dwa odrębne arkusze. 

Każdy arkusz będzie miał odrębną kartę odpowiedzi. Czas 

przewidziany na rozwiązanie zadań z obu arkuszy to 170 minut.

test wypracowanie



ARKUSZE

Przewodniczący zespołu nadzorującego informuje :
• o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do 

rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na pierwszej 
stronie arkusza egzaminacyjnego 

• o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza 
egzaminacyjnego, tj. czy zawiera dołączoną kartę odpowiedzi, 
wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania 

• o konieczności sprawdzenia, czy otrzymali Wybrane wzory 
matematyczne (dotyczy egzaminu z matematyki) lub Wybrane 
wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, 
chemii i fizyki (dotyczy egzaminu z biologii, chemii i fizyki) 

• o konieczności sprawdzenia poprawności numeru PESEL na 
naklejkach przygotowanych przez OKE oraz o sposobie kodowania 
arkusza egzaminacyjnego. 
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Twoje obowiązki

 Zgłaszasz się z dokumentem tożsamości.

 Sprawdzasz rodzaj arkusza i poziom egzaminu.

 Zapoznajesz się z informacją na pierwszej stronie arkusza.

 Sprawdzasz, czy arkusz jest kompletny.

 Sprawdzasz poprawność cyfrowego numeru PESEL 

na naklejce.



ARKUSZE

Zgłaszasz przewodniczącemu zespołu 
nadzorującego 

ewentualne braki w arkuszu egzaminacyjnym 

i otrzymasz nowy arkusz egzaminacyjny 

z puli arkuszy rezerwowych



KODOWANIE ARKUSZA

Przed rozpoczęciem egzaminu, w wyznaczonych 
miejscach arkusza egzaminacyjnego (w tym 
na karcie odpowiedzi), wpisujesz 

• swój kod ( na arkuszu i karcie odp.), 

• numer PESEL

• naklejasz naklejki ( na arkuszu i karcie odp). 
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Strona tytułowa

naklejka z kodem 

kreskowym zdającego

dostosowane kryteria 

sprawdzania

PESEL zdającego

trzycyfrowy kod
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Karta odpowiedzi

naklejka z kodem 

kreskowym zdającego

PESEL zdającego

trzycyfrowy kod 

na odwrocie karty 

Przenieś odpowiedzi do 
zadań zamkniętych na kartę 

odpowiedzi.



W czasie egzaminu

• W uzasadnionych przypadkach przewodniczący 
zespołu nadzorującego może zezwolić Tobie na 
opuszczenie sali egzaminacyjnej.

• Taką potrzebę sygnalizujesz przez podniesienie 
ręki. 

• Pozostawiasz  zamknięty arkusz egzaminacyjny 
na swoim stoliku, a czas Twojej nieobecności jest 
odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu 
w sali.



Korzystanie ze słowników 
na języku  polskim

Przed korzystaniem ze wspólnych 
słowników pamiętaj o konieczności 

korzystania z  płynu 
dezynfekcyjnego



10 min przed zakończeniem

Na 10 minut przed zakończeniem czasu 
przeznaczonego na pracę z arkuszem 
przewodniczący zespołu nadzorującego 
informuje o czasie pozostałym do zakończenia 
pracy, a w przypadku egzaminu

(a) z matematyki na poziomie podstawowym oraz

(b) z języków obcych nowożytnych na wszystkich 
poziomach – dodatkowo przypomina zdającym   
o obowiązku przeniesienia odpowiedzi na kartę 
odpowiedzi. 



Koniec pracy 

• Jeśli  ukończysz pracę przed wyznaczonym 
czasem, zgłaszasz to zespołowi 
nadzorującemu przez podniesienie ręki, 
zamykasz arkusz i odkładasz go na brzeg 
stolika ( zakrywasz usta i nos).

• Przewodniczący zespołu nadzorującego lub 
członek zespołu nadzorującego w Twojej 
obecności sprawdza kompletność 
materiałów.



Koniec pracy 

• Po upływie czasu przeznaczonego na 
rozwiązywanie zadań przewodniczący 
zespołu nadzorującego lub członek zespołu 
nadzorującego przy Twoim stoliku , w Twojej 
obecności, sprawdza kompletność 
materiałów egzaminacyjnych (zakodowany 
zeszyt zadań oraz karta odpowiedzi),               
a następnie zezwala na opuszczenie sali. 



Przybory pomocnicze



Przybory pomocnicze



36

Obowiązki zdającego 
 Zgłasza się z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

 Sprawdza rodzaj arkusza i poziom egzaminu (na egzaminie z 

języka polskiego PP - czy otrzymał dwa zeszyty zadań 

egzaminacyjnych, oznaczone 1 i 2, zawierające – odpowiednio –

test oraz wypracowanie).

 Zapoznaje się z informacją na pierwszej stronie arkusza oraz 

sposobem kodowania arkusza egzaminacyjnego.

 Sprawdza, czy arkusz jest kompletny (czy zawiera dołączoną 

kartę odpowiedzi, wszystkie kolejno ponumerowane strony i 

kolejne zadania).

 Sprawdza poprawność cyfrowego numeru PESEL na naklejkach 

przygotowanych przez OKE.



Jeżeli zdajesz informatykę

Dzień przed egzaminem 

18 maja  br. w godz. 14.00- 15.00 

w sali nr 16  i 17

przyjdź  sprawdzić komputer



Przed egzaminem

• Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości 
organizacyjne ZADZWOŃ ( 58 56 229 03), 
napisz lub przyjdź porozmawiać 

„Nigdy nie będziesz szedł sam …   ”



Przed egzaminem

• Dzień przed egzaminem pójdź na spacer.

• Wyśpij się.

• Zjedź śniadanie.

• PAMIĘTAJ! WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE!

POWODZENIA!


