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Egzamin maturalny w 2020 roku z powodu 

pandemii koronawirusa musi odbywać się

w specjalnych warunkach higienicznych. 

Oprócz procedur dotyczących przeprowadzania 

egzaminów należy stosować się do procedur, 

wytycznych opracowanych Instytucje do tego 

upoważnione: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

Centralną Komisję Egzaminacyjną 

i Główny Inspektorat Sanitarny. 

Informacje zamieszczane są systematycznie na stronie LO 

nr XVII im. A. Osieckiej w zakładce MATURA



1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba 
zdrowa, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną.

2. W egzaminie nie może uczestniczyć osoba 
objęta kwarantanną lub zamieszkująca 
z osobą przebywającą na kwarantannie.

3. Do szkoły mogą wchodzić tylko rodzice tych 
maturzystów, którzy wymagają pomocy, np. 
w poruszaniu się.

Osoby, które nie będą mogły z w/w powodów 
przystąpić do matury, mogą złożyć do dyrektora 
szkoły wniosek (zał. 6) o zdawanie matury 
w terminie dodatkowym od 1-16 czerwca.
Egzaminy mogą być przeprowadzone w OKE.



Osoby u których mogą wystąpić objawy 

alergiczne, takie jak: kaszel, katar, kichanie lub 

łzawienie powinny ten fakt zgłosić 

wychowawcy, który po sporządzeniu listy 

przekaże ją wicedyr. B. Multan.



Na terenie szkoły rozmieszczone będą informacje 

odnoszące się do zasad sanitarnych obowiązujących 

podczas odbywania się egzaminów maturalnych.

Sale egzaminacyjne przygotowane zostaną zgodnie 

z wytycznymi sanitarnymi.

Wszystkie osoby zaangażowane do przeprowadzenia 

egzaminu maturalnego zobowiązane będą do 

przestrzegania tychże zasad.

CKE zastrzega sobie prawo do modyfikacji sposobu organizacji 

i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. jeżeli będzie to 

konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego 

w związku z epidemią COVID-19.

Informacja o wszelkich zmianach zostanie przekazana niezwłocznie 

poprzez wiadomość Librusem oraz zamieszczona na stronie LO nr 

XVII im. A. Osieckiej w zakładce MATURA/ informacje bieżące. 



Ubiór- galowy. 

Matura jest egzaminem państwowym.

Powinien być wygodny oraz dostosowany 

do warunków pogodowych. 



Materiały 
i przybory pomocnicze

 Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych 
przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora 
itd.(zgodnie z komunikatem dyrektora CKE dot. 
przyborów pomocniczych, który zamieszczony jest na 
stronie szkoły).

 Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych osób.

 Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych 
rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, 
maskotek. 

 Podczas Matury szatnia będzie nieczynna.

 Dla każdego zdającego zostanie zapewnione miejsce, 
w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, 
torbę, kurtkę, itp. Będzie to wyznaczona sala lekcyjna. 
Każdy zdający, który skorzysta z przechowania swoich 
rzeczy w udostępnionym pomieszczeniu powinien 
zapakować je do przeźroczystego , podpisanego, 
woreczka foliowego (który przyniesie ze sobą). Osoby, 
które dysponuję jeszcze szafkami będą mogły z nich 
skorzystać. 



Zdający są zobowiązani przynieść z sobą czarny 
długopis lub pióro z czarnym atramentem oraz 
materiały i przybory pomocnicze, z których mogą 
korzystać w części pisemnej egzaminu maturalnego 
z poszczególnych przedmiotów, zgodnie z 
komunikatem dyrektora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej z dnia 4 marca 2015r.

Nie wolno korzystać z materiałów i przyborów 
niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE!!!

Nie wolno korzystać z ołówków!!! 
( z wyjątkiem cyrkla)

Szkoła zapewnia zdającym słowniki na egzaminie 
z języka polskiego (słownik ortograficzny, słownik 
poprawnej polszczyzny) oraz karty wybranych 
wzorów matematycznych i karty przyrodnicze.



Do sali egzaminacyjnej 
nie wolno wnosić plecaków, torebek, jedzenia  
oraz ustawiać na stolikach żadnych 
przedmiotów poza materiałami pomocniczymi  
i przyborami określonymi w komunikacie 
dyrektora CKE.

Szkoła nie zapewnia wody do picia. Małą 
butelkę z wodą należy przynieść samemu.
Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym 
butelka musi stać na podłodze przy nodze 
stolika.
Można mieć chusteczki higieniczne.

Osoby, które przystępują do dwóch 
egzaminów w jednym dniu, mogą przynieść 
ze sobą coś do jedzenia.



Zdający przynoszą 

własne kalkulatory.

Kalkulatory będą 

sprawdzane

Przez Zespół 

Nadzorujący.

Każdy zdający może korzystać na egzaminie 
z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, wos-u oraz 
informatyki z kalkulatora prostego.
Kalkulator prosty zawiera tylko podstawowe działania: 
dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, 
pierwiastkowanie, %, pamięć (+), pamięć (-)



W czasie trwania egzaminu pisemnego 
z języka polskiego zdający może 
korzystać ze słownika ortograficznego 
oraz ze słownika poprawnej polszczyzny.

Słowniki umieszczone zostaną na 
osobnych stolikach.

Zdający zgłasza fakt skorzystania 
ze słowników przez podniesienie ręki.

Zdający przed skorzystaniem ze słownika 
ma obowiązek przetrzeć go środkiem 
dezynfekującym przygotowanym do tego 
celu.



Przed egzaminem

Czekając na wejście do szkoły albo do sali należy 
zachować odstęp min. 1,5 m

Na każdy egzamin należy zgłosić się o godzinie 
wyznaczonej przez dyrektora szkoły.

Na teren szkoły można wejść wyłącznie z zakrytymi 
ustami i nosem za pomocą maseczki. Zakrywanie nosa 
i ust obowiązuje w całej szkole z wyjątkiem sali 
egzaminacyjnej po zajęciu miejsca.

Nauczyciel może poprosić o odsłonięcie twarzy w celu 
zweryfikowania tożsamości zdającego. Należy pamiętać 
o zachowaniu 1,5 metrowego odstępu.



W wyznaczonych miejscach w szkole 

wywieszone zostaną listy z przydziałami do 

sal egzaminacyjnych: 

 tablice przy portierni

 drzwi wejściowe do bloku sportowego

Po wejściu do budynku szkoły należy udać 

się bezpośrednio do wyznaczonej na 

szatnię Sali a następnie do sali 

egzaminacyjnej



Przed wejściem do szkoły/do sali egzaminacyjnej

O wyznaczonej godzinie, po zostawieniu 
okryć wierzchnich, toreb i plecaków w wyznaczonym 
miejscu, zdający wchodzą do sali według kolejności 
na liście, po okazaniu dokumentu tożsamości 
oraz po wylosowaniu numeru stolika 

(losowania numeru stolika dokonuje zespół nadzorujący):

Proszę pamiętać, że:

 1 – sala gimnastyczna

 300 - aula



Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić żadnych urządzeń 
telekomunikacyjnych 

ani korzystać z nich w tej sali. Telefony najlepiej pozostawić w domu.
Nie wolno używać zatyczek do uszu. Nie wolno robić zdjęć.

W szkole będzie wyznaczone miejsce na pozostawienie odzieży wierzchniej, torebek, 
posiłku. Zdający korzystający z takiego pomieszczenia musi swoje rzeczy umieścić w 

przeźroczystej, podpisanej reklamówce

Wniesienie do sali egzaminacyjnej telefonu lub innego 
urządzenia tel. powoduje unieważnienie egzaminu.  



Czynności wstępne 
przed rozpoczęciem egzaminu

(zdający postępują zgodnie ze wskazówkami przewodniczącego ZN)

Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej można zdjąć maseczkę. 
Należy ją ponownie założyć, jeśli podchodzi do Ciebie nauczyciel 
lub kończysz pracę z arkuszem i zamierzasz wyjść.
Przewodniczący Zespołu Nadzorującego (ZN), w obecności 
przedstawiciela zdających, wnosi do sali materiały egzaminacyjne, 
które odbiera od dyrektora szkoły.

Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych każdy zdający ma obowiązek 
zapoznać się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza oraz 
sprawdzić: 

 numer PESEL na pasku kodowym,
 kompletność arkusza, 
 czy otrzymał właściwe wzory
 czy otrzymał właściwy arkusz
W przypadku braku paska kodowego należy wpisać
pesel odręcznie



Komunikat Dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z 
których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z 
poszczególnych przedmiotów w 2021 r.

Tablice matematyczne i przyrodnicze (MBI, MFA, MCH) zapewnia 
szkoła.

Nowa formuła



Zdający kodują swój arkusz. 
Kodowanie polega na:

a) umieszczeniu w odpowiednich miejscach na 
arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi 
otrzymanych naklejek z nadanym przez OKE kodem 
UWAGA!!!
każdy maturzysta otrzyma swoje naklejki przed 
1 egzaminem. Zabiera je ze sobą i przynosi na każdy 

egzamin. 
b) odręcznym wpisaniu przez zdającego w 
wyznaczonych miejscach na arkuszu,
egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi numeru 
PESEL zdającego, a także trzyznakowego kodu
(np. A03, C14- kody zamieszczone są na listach 
z przydziałem do sal egzaminacyjnych),

Zdający nie podpisują arkuszy egzaminacyjnych
i kart odpowiedzi!



Kodowanie arkusza egzaminacyjnego 

Nie przyklejamy paska z imieniem i nazwiskiem!

Arkusz 

kodujemy za 

pomocą naklejki 

z kodem 

kreskowym.

NIE przyklejamy 

naklejki 

z imieniem 

i nazwiskiem!!!!



Kodowanie

Jeśli zauważysz błąd w numerze PESEL, 
zgłoś to członkowi komisji egzaminacyjnej.

Pamiętaj, że kodujesz arkusz 
egzaminacyjny w dwóch miejscach: 
na pierwszej stronie arkusza i na karcie 
odpowiedzi.
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Zaznacza nauczyciel!

Miejsce na przyklejenie kodu 
zdającego

Kodowanie pierwszej strony arkusza

Zakodowanie 

arkusza oznacza 

wpisanie kodu, 

peselu oraz 

naklejenie 

naklejki z kodem 

paskowym



Kodowanie karty odpowiedzi – zasady

1. str.



Kodowanie karty odpowiedzi – 2. str.

Zdający 

wpisuje tylko 

kod.



Informację o dysleksji / dyskalkulii 
zaznaczają na arkuszu egzaminacyjnym 
przewodniczący lub członkowie ZN 
w specjalnie przeznaczonym na to miejscu, 
zgodnie z informacją podaną na liście 
zdających.

Pomyłkowe zakodowanie arkusza 
nie uprawnia do jego wymiany. 
Błąd należy przekreślić, a informację 

zapisać w sposób poprawny i czytelny.



Tak zaznaczamy błędną 
odpowiedź

Tak zaznaczamy 
właściwą odpowiedź

Zaznaczanie odpowiedzi 
w zadaniach zamkniętych i poprawianie błędów

To jest właściwa odpowiedź !

Jeśli zmienisz zdanie i chcesz ponownie zaznaczyć

pierwszą odpowiedź, zapisz:



Rozpoczęcie egzaminu

Egzamin rozpoczyna się po zakończeniu

czynności wstępnych, tj. po wpisaniu czasu

rozpoczęcia i zakończenia egzaminu na tablicy.

Osoby, które spóźniły się, mogą wejść do sali

egzaminacyjnej po uzyskaniu zgody przewodniczącego

zespołu nadzorującego

tylko do momentu zakończenia czynności wstępnych. 

Jeśli większe spóźnienie zdającego wyniknęło z uzasadnionych powodów, 
które można udokumentować, zdający może starać się o możliwość 
przystąpienia do matury w terminie dodatkowym



Podczas trwania egzaminu zdający nie opuszczają sali.

Jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba- np. wyjście do toalety, 
zdający może opuścić salę egzaminacyjną tyko za zgodą 
przewodniczącego zespołu nadzorującego. 

Podczas opuszczenia sali egzaminacyjnej nie wolno 
kontaktować się z innymi osobami, z wyjątkiem np. osób 
udzielających pomocy medycznej.

Potrzebę opuszczenia sali sygnalizuje się przez 
podniesienie ręki. 

Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu 
nadzorującego na wyjście z sali, zdający pozostawia 
zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku.

Czas egzaminu nie ulega przedłużeniu.
Fakt opuszczenia sali odnotowuje się w protokole 
przebiegu egzaminu w danej sali.



Zakończenie egzaminu maturalnego

1. 10 minut przed zakończeniem egzaminu przewodniczący 
zespołu nadzorującego (ZN) informuje zdających 
o czasie pozostałym do zakończenia pracy, 
a w przypadku egzaminu z matematyki na poziomie 
podstawowym i na egzaminach z języków obcych 
na wszystkich poziomach przypomina o konieczności 
przeniesienia odpowiedzi na kartę.

2. Przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu.

3. Zdający zamykają arkusze i odkładają je na brzeg stolika.

4. Członkowie ZN odbierają arkusze i sprawdzają poprawność 
kodowania, jeśli nie zrobili tego przed rozpoczęciem egzaminu.

5. W przypadku egzaminu z informatyki przewodniczący ZN 
ogłasza przerwę i zdający wychodzą z sali.

6. Po przerwie zdający, wchodzą do sali, zajmują swoje miejsca 
i przystępują do część II egzaminu.

7. Egzamin przebiega dalej zgodnie z wyżej opisaną procedurą.

8. Jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny 
przy pakowaniu prac.



Opuszczenie sali egzaminacyjnej przed 
upływem czasu.

Jeśli ukończysz pracę przed czasem, możesz opuścić 
salę za zgodą zespołu nadzorującego najpóźniej na 15 
min. przed wyznaczonym czasem, ale nie wcześniej niż 
godzinę po rozpoczęciu egzaminu. 
W ciągu ostatnich 15 minut nie wolno opuszczać sali.
(Zapis do weryfikacji po ogłoszeniu wytycznych sanitarnych)

Zamiar opuszczenia sali zgłoś zespołowi nadzorującemu 
przez podniesienie ręki, zamknij arkusz i odłóż go 
na brzeg stolika. 

Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali możesz 
wyjść. 

Pamiętaj, aby nie zakłócać pracy pozostałym piszącym. 



Informacje dla osób piszących na komputerze 

zamieszczone są na stronie LO nr XVII im. A. Osieckiej 

w zakładce MATURA

Maturzyści piszący przedmioty mało wybierane 

(do 3 osób w szkole) zostali przekierowani do innych 

szkół (tworzenie centrów egzaminacyjnych).



Przypominamy o obowiązku zakrywania 
nosa i ust w następujących sytuacjach: 

- do zdającego podchodzi nauczyciel,

- wyjście do toalety,

- zakończenie pracy z arkuszem egzaminacyjnym 

i wyjście z sali,



Prosimy ze względu 
na panującą epidemię, aby wrażeniami 
po egzaminie dzielić się między sobą 

z wykorzystaniem mediów 
społecznościowych, komunikatorów, 

telefonicznie oraz unikać spotkań 
w grupie, np. przy wejściu do szkoły.



Osoby, które przystępują do dwóch 
egzaminów jednego dnia, mogą w czasie 

przerwy opuścić budynek szkoły albo 
oczekiwać na terenie szkoły na 

rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego 
dnia w miejscu do tego wyznaczonym 

i przygotowanym.



Przerwanie egzaminu z przyczyn losowych

Jeżeli egzamin został przerwany z przyczyn losowych, 

zdający może ubiegać się o przyznanie prawa 

do przystąpienia do egzaminu w terminie 

dodatkowym, po przedstawieniu przez zdającego lub 

jego rodziców udokumentowanego wniosku w tej 

sprawie.

Wniosek można pobrać i wypełnić w sekretariacie 

szkoły.



Przerwanie egzaminu z przyczyn zdrowotnych

Jeżeli zdający przerwie egzamin pisemny z przyczyn 

zdrowotnych i nie może go kontynuować ,to:

a)jego praca może być skierowana do oceniania przez 
egzaminatora 

b)zdający może ubiegać się o przyznanie terminu 
dodatkowego egzaminu po złożeniu 
udokumentowanego wniosku w tej sprawie.

Decyzje  podejmuje dyrektor OKE.



Zwolnienie lekarskie, zaświadczenie lekarskie –
wymogi

(rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 - Dz. U. nr 247, poz. 1819)

 wypełnione czytelnie,

 zawiera dane identyfikujące zakład medyczny

 zawiera dane identyfikujące pacjenta m.in. PESEL lub      seria 
i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość)

 zawiera dane identyfikujące lekarza,

 zawiera istotne informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta 
(np. rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, 
opis udzielonej pomocy)

 zawiera informację od kiedy do kiedy abiturient nie może 
przystąpić do egzaminu maturalnego

Jeżeli zdający nie przystąpi do egzaminu maturalnego z przyczyn 
zdrowotnych- nagła choroba- może ubiegać się o przystąpienie do 
egzaminu w terminie dodatkowym po złożeniu udokumentowanego 
wniosku z załączonym zwolnieniem lekarskim lub zaświadczeniem 
lekarskim.



Przerwanie i unieważnienie egzaminu w sali

Powody:

1. Wniesienie do sali egzaminacyjnej niedozwolonych 
pomocy i urządzeń telekomunikacyjnych.

2. Niesamodzielna praca.

3. Zakłócenie przebiegu egzaminu, w tym niestosowanie 
się do zasad bezpieczeństwa.

Unieważnienie egzaminu może nastąpić również poza salą

egzaminacyjną na wniosek egzaminatora, który odkryje,

że zdający pracowali niesamodzielnie.

Zdający, którym unieważniono pracę, mogą przystąpić do 
matury z tego przedmiotu dopiero w maju następnego 
roku.



W przypadku stwierdzenia przez egzaminatora niesamodzielnego 
rozwiązania zadań przez absolwenta, udostępnienia rozwiązań 
innemu absolwentowi lub korzystania z rozwiązań innego 
absolwenta – dyrektor OKE przekazuje absolwentowi, za 
pośrednictwem dyrektora szkoły, pisemną informację o zamiarze 
unieważnienia mu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

Absolwent ma prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, 
na podstawie której dyrektor OKE zamierza unieważnić egzamin. 

Wniosek składa się do dyrektora OKE w terminie 2 dni roboczych 
od dnia otrzymania informacji. 

Dyrektor OKE rozstrzyga o unieważnieniu egzaminu maturalnego 
z danego przedmiotu. 

Absolwent w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji 
o unieważnieniu, może wnieść do dyrektora CKE, za pośrednictwem 
dyrektora OKE, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE.

Rozstrzygnięcie Dyrektora CKE jest ostateczne.



Termin dodatkowy
Zdający, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych 
nie mógł zgłosić się na egzamin w wyznaczonym terminie, 
może ubiegać się o przystąpienie do egzaminu w terminie 
dodatkowym w lipcu. 
W takim przypadku należy:
 złożyć wniosek do dyrektora szkoły, w której absolwent 

przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż 
w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny 
z danego przedmiotu. 

 wniosek powinien być uzasadniony i udokumentowany.
 do OKE wniosek przesyła dyrektor szkoły.
 dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni 

od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora 
OKE jest ostateczne.

 wnioski przesłane przez zdających bezpośrednio do OKE 
nie są rozpatrywane.
Wniosek można pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły.
Dokumentacja do wniosku: zwolnienie lekarskie, zaświadczenie lekarskie 
z opisem choroby, terminem od kiedy do kiedy nie można przystępować do 
egzaminów. Samo zwolnienie będzie rozpatrywane negatywnie.)



Wgląd do pracy

 Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej 
pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez 
dyrektora OKE, wciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez OKE 
świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach 
egzaminu maturalnego.

 Absolwent może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy 
punktów. 

 Dyrektor OKE informuje pisemnie absolwenta o wyniku 
weryfikacji sumy punktów.

 Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy 
punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium 
Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora OKE, 
w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku 
weryfikacji sumy punktów.

 Rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest 
ostateczne.



Termin poprawkowy

Do sesji poprawkowej we wrześniu może przystąpić zdający, 
który był obecny na wszystkich wymaganych egzaminach 
obowiązkowych i z jednego egzaminu obowiązkowego nie 
osiągnął progu 30%.

Egzamin poprawkowy dotyczy tylko przedmiotów 
obowiązkowych.

W sesji poprawkowej nie można podwyższać wyników 
egzaminów dodatkowych.

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do sesji poprawkowej 
należy złożyć do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od daty 
ogłoszenia wyników. 



Kolejne sesje

Zdający, który nie uzyskał świadectwa maturalnego, może 
przystąpić do niezdanych egzaminów przez 5 kolejnych lat 
licząc od października roku, w którym przystąpił po raz 
pierwszy. Zasady przystępowania do egzaminu w kolejnych 
latach reguluje ustawa o systemie oświaty i rozporządzenie 
MEN. 
W kolejnych sesjach, aby otrzymać świadectwo, trzeba 
będzie przystąpić również do obowiązkowych egzaminów 
ustnych, których w tym roku nie przeprowadzono.

Każdy zdający może podwyższać wyniki uzyskane 
w poprzednich sesjach i deklarować egzaminy z nowych 
przedmiotów.

W jednej sesji można zadeklarować max. 6 przedmiotów 
dodatkowych.

Absolwenci, którzy uzyskali świadectwo, mogą 
bezterminowo podwyższać wyniki i deklarować nowe 
przedmioty.



Każdy maturzysta otrzyma w szkole hasło 
do serwisu wyników egzaminów na stronie www.oke.wroc.pl
Absolwenci z lat ubiegłych mogą wykorzystać dotychczasowe 
hasła, które nie straciły swojej ważności.
Osoby, które nie otrzymają kodów mogą pobrać je osobiście 
w sekretariacie uczniowskim.



Warunki uzyskania świadectwa dojrzałości-
maturalnego

Warunkiem otrzymania świadectwa jest:

uzyskanie co najmniej 30% punktów z wszystkich 
przedmiotów w części obowiązkowej (w bieżącej sesji 
tylko część pisemna)

Żaden z tych egzaminów nie może być unieważniony.



Świadectwa dojrzałości 

1.Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo 
dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa i odpisy są 
przekazywane absolwentom, za potwierdzeniem odbioru, 
w macierzystej szkole zdającego oraz zostaną zamieszczone na 
indywidualnych kontach zdających w serwisie internetowym.

2. Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane 
z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej 
(w procentach) oraz w części pisemnej (w procentach oraz na skali 
centylowej). 

3. Wyniki uzyskane w części pierwszej i w części drugiej egzaminu 
pisemnego z informatyki odnotowywane są łącznie. 

4. W przypadku gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego egzaminu 
maturalnego z przedmiotu dodatkowego na świadectwie dojrzałości w 
miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z 
przedmiotu dodatkowego wpisuje się „0%”. 

5. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu 
dodatkowego na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na 
wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu wpisuje się 
„0%”.



Planowany harmonogram odbioru świadectw, 
aneksów, informacji o wynikach

Świadectwa dojrzałości są przekazywane zdającym 
w dniu, w którym są one przekazywane do szkół przez 
OKE (5 lipca 2021, wg. podanego na stronie internetowej 
szkoły harmonogramu) oraz 10 września– po sesji 
poprawkowej (do odbioru w sekretariacie uczniowskim).

Świadectwo dojrzałości może odebrać:

 tylko i wyłącznie zdający

upoważniona przez niego osoba

Upoważnienie musi zawierać imię i nazwisko oraz numer 
dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru 
świadectwa.

Upoważnienie należy przedłożyć osobiście dyrektorowi 
szkoły lub wicedyrektor B. Multan.



Powodzenia!


