I n f o r m a c j a dla maturzystów:
1.zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie
z ogłoszonym harmonogramem; osoby zgłaszające się na egzamin pisemny po wyznaczonym czasie
nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej.
2.zdający musi zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem);
wpisuje PESEL na każdym arkuszu egzaminacyjnym.
3.przystępujący do egzaminu musi posiadać 2 długopisy/pióra piszące kolorem czarnym.
4.zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać
z nich w tej sali.
5.zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów
pomocniczych, których wykaz ogłosił Dyrektor CKE.
6.niezdawanie albo nieprzystąpienie do np.1 egzaminu maturalnego z przedmiotu nie stanowi przeszkody
w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.
7.zdający część pisemną egzaminu maturalnego po wejściu do sali egzaminacyjnej i otrzymaniu arkusza na
polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek zapoznać się z Instrukcją na pierwszej
stronie arkusza, czy arkusz jest kompletny, tzn. ma wszystkie strony, czy zawiera wszystkie zadania i czy
są one wyraźnie wydrukowane oraz czy otrzymał zestaw tablic/wzorów (dotyczy egzaminu z matematyki,
chemii).
8.zdający jest zobowiązany zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi, tj. umieścić
(w odpowiednich miejscach) otrzymane od zespołu nadzorującego naklejki z nadanym przez OKE kodem,
zawierające m.in. numer PESEL oraz wpisać (w odpowiednich miejscach) swój numer PESEL.
9.podczas egzaminu zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej. W szczególnie 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.
10.czas trwania poszczególnych części egzaminu pisemnego z różnych przedmiotów:
Przedmioty

arkusze

czas trwania (w minutach)

język polski

poziom podstawowy

170

język polski, matematyka

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

informatyka

poziom rozszerzony

część 1 60
część 2 150

biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie

poziom rozszerzony

180

11.może nie przystąpić z powodu przypadku losowego:
a)śmierć członka najbliższej rodziny lub osoby, z którą absolwent był związany emocjonalnie
(dołączyć akt zgonu)
b)wypadku typu: nagła poważna choroba w rodzinie, pożar, powódź (dołączyć dokument potwierdzający
zdarzenie)
c)wyjazd w związku z powołaniem do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportowej
(dołączyć dokument potwierdzający)
*nie jest przypadkiem losowym: zaspanie, spóźnienie na autobus/pociąg, spóźnienie autobusu/pociągu,
wycieczka, wyjazd prywatny;
w przypadku udokumentowanym absolwent może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym
w czerwcu 2021 roku (decyzja Dyrektora OKE w Poznaniu).
12.Przyczyny unieważnienia egzaminu:
a)wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów
i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez Dyrektora CKE lub korzystanie
z tych urządzeń/ materiałów
b)zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałych
zdających
c)stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego
d)naruszenie przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, które mogło wpłynąć na wynik egzaminu.
13.Odbiór świadectw- 5.07.2021 w szkole macierzystej
14.Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w terminie poprawkowymsierpień 2021 roku-Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił następujący termin
przeprowadzenia egzaminu maturalnego dla zdających egzamin maturalny, którzy nie zdali egzaminu
obowiązkowego wyłącznie z jednego przedmiotu, a przystąpili do egzaminów pozostałych z przedmiotów
obowiązkowych (po złożeniu wniosku do 9.07.2021).
Egzamin odbędzie się w następującym terminie- 24.08.2021, godz. 9.00.
15.Odbiór świadectw (po egzaminie w terminie poprawkowym)- 10.09.2021 w szkole macierzystej

