HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO
w roku szkolnym 2020/2021
Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj 2021
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Język polski:
poziom podstawowy 170 min.
Matematyka
poziom podstawowy 170 min.
Język angielski
poziom podstawowy 120 min.
Język angielski
poziom rozszerzony 150 min.

Język łaciński i kultura antyczna
poziom rozszerzony 180 min.
Historia muzyki
poziom rozszerzony 180 min.
Historia sztuki
poziom rozszerzony 180 min
Filozofia
poziom rozszerzony 180 min

Język polski
poziom rozszerzony 180 min.
matematyka
poziom rozszerzony 180 min.
Biologia;
poziom rozszerzony 180 min.

Języki mniejszości narodowych:
łemkowski, kaszubski
Wiedza o społeczeństwie
poziom rozszerzony 180 min.
Język francuski
poziom rozszerzony 150 min

czwartek

Geografia ;
poziom rozszerzony 180 min.
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Chemia
poziom rozszerzony 180 min.

Inne języki obce: francuski,
hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski
poziom podstawowy
Język niemiecki
poziom rozszerzony 150 min
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Historia
poziom rozszerzony 180 min.
Fizyka i astronomia;
poziom rozszerzony 180 min.
Informatyka
poziom rozszerzony 60+150 min.

Język rosyjski
poziom rozszerzony 150 min
Język hiszpański
poziom rozszerzony 150 min
Język włoski
poziom rozszerzony 150 min

Część ustna egzaminu maturalnego
Język polski
7 – 20 maja (bez 9,16)

Język obcy

Wg harmonogramu ustalonego przez
Przewodniczącego Szkolnego Zespołu
Egzaminacyjnego

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym
7 – 12 czerwca

Dotyczy absolwentów którzy uzyskali zgodę dyrektora Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej,

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
23-24 sierpnia
24 sierpnia

Egzamin ustny
Egzamin pisemny – godz. 9;00

przekazanie świadectw dojrzałości do szkół:
I termin – 5 lipca 2021 r.
II termin – 10 września 2021 r.
W przypadku obowiązywania w kraju stanu epidemii związanej z COVID-19, podobnie jak w roku 2020 wydane zostaną stosowne
wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów, które szkoła będzie zobowiązana spełnić.

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2020/2021
Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone
w standardach wymagań egzaminacyjnych, będących podstawą do przeprowadzenia egzaminu maturalnego
Egzamin przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego - w okresie od maja do września, w terminie
głównym, dodatkowym i poprawkowym.
 Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych składa się
z części ustnej i z części pisemnej.
ustnej – bez określania poziomu - ocenianej w szkole przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny
o Język polski
o Język obcy nowożytny ( angielski, francuski, hiszpański ,niemiecki, rosyjski, włoski)
pisemnej - na poziomie podstawowym - ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji
egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej
o Język polski
o Matematyka
o Język obcy
o Wybrany przedmiot dodatkowy zdawany na poziomie rozszerzonym
 Za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu
egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu szkolnego zespołu
egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu
wstępną - w terminie do 30 września,
ostateczną - w terminie do 7 lutego.


W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

 Warunki i forma przeprowadzania egzaminu są dostosowane do potrzeb absolwentów na podstawie :
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność lub niedostosowanie
społeczne
posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się

Osoba, ubiegająca się o prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do
jej indywidualnych potrzeb, przedkłada wraz z deklaracją (nie później niż do 7 lutego) dyrektorowi szkoły
wniosek o dostosowanie warunków i formy egzaminu.

 Wyniki egzaminu ustnego wyrażone są w procentach, natomiast pisemnego wyrażone są w procentach
i na skali centylowej. Zdający zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego
przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do
części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie
uzyskają 30% punktów tylko z jednego przedmiotu oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu
maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, mogą przystąpić do egzaminu „poprawkowego” z
tego przedmiotu w okresie od sierpnia do września tego samego roku. Termin egzaminu ustala dyrektor CKE.
Absolwent, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję
egzaminacyjną. Zdający, który podwyższył wynik egzaminu bądź zdał egzamin z przedmiotów dodatkowych
otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.
Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w
części ustnej oraz w części pisemnej. Wyniki egzaminu z pozostałych przedmiotów dodatkowych nie mają
wpływu na zdanie egzaminu maturalnego ale są odnotowywane na świadectwie dojrzałości.
 Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej
jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla absolwentów
którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu
obowiązkowego lub
z tego samego przedmiotu dodatkowego;
którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim
roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego
przedmiotu.
 Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w
części ustnej lub w części pisemnej, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu
maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym
przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego,
licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy

