
WAŻNE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH MATURĘ W 2021 R. 

 

1. Zdający musi mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dowód tożsamości ze zdjęciem i 

numerem PESEL.  

2. Egzaminy pisemne odbywać się będą wg harmonogramu -dokładna rozpiska sal oraz wejść 

jest zamieszczona na stronie szkoły 

3. W związku z sytuacją dotyczącą pandemii należy pamiętać:  

 Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający), bez objawów chorobowych 

kompatybilnych z objawami COVID19 – dyrektor powinien być powiadomiony, że zdający 

choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub 

łzawienie.  

 Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub 

izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych.  

 Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona 

przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki 

danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w 

izolacji bądź osobą na kwarantannie  

 Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, 

kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.  

 Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń 

telekomunikacyjnych, maskotek.  

 Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 

odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.  

 Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- 

lub wielorazową. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali 

egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe 

odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas 

zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).  

 Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma 

obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:  

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, 

2) wychodzi do toalety (w wyjątkowych sytuacjach), 

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

 W przypadku egzaminu z języka polskiego na którym dozwolone jest korzystanie przez 

grupę zdających z jednego słownika, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, obok 

słowników będzie ustawiony dozownik z płynem 2 dezynfekcyjnym. Zdający jest 

zobowiązany do korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału 

egzaminacyjnego oraz po skorzystaniu z tego materiału.  



 Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną 

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  

4. Zobowiązuje się zdających do przestrzegania wyznaczonych godzin zbiórki, jest to 

związane z czynnościami organizacyjnymi, w szczególności z obowiązkiem sprawdzenia oraz 

potwierdzenia podpisem poprawności numeru PESEL przez każdego zdającego.  

5. Do sali egzaminacyjnej zdający nie może wnosić urządzeń telekomunikacyjnych 

i materiałów/przyborów innych niż wymienione w komunikacie dyrektora CKE (zdający 

może zostawić w/w niedopuszczalne przedmioty w depozycie wraz ze swoimi rzeczami 

osobistymi). Zostaną przygotowane przezroczyste worki. Zdających prosi się o przyniesienie 

na każdy egzamin kartki z imieniem i nazwiskiem (czytelnej).  

6. Materiały i przybory pomocnicze, które może wnieść zdający na salę egzaminacyjną (na 

podstawie komunikatu dyrektora CKE), podczas egzaminu zdający mogą korzystać 

wyłącznie z własnych przyborów. Nie wolno im pożyczać przyborów od innych zdających. 

Szkoła nie zapewnia dodatkowych długopisów, kalkulatorów, linijek i cyrkli.  

ZDAJĄCY POWINIEN MIEĆ:  

 Długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) – wszystkie przedmioty, zalecane 

jest posiadanie zapasu. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. 

Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.  

Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.  

 

POZOSTAŁE MATERIAŁY I PRZYBORY WG PRZEDMIOTÓW 

 

PRZEDMIOT PRZYBORY 

 I MATERIAŁY POMOCNICZE 

OBOWIĄZKOWO/ 

FAKULTATYWNIE 

ZAPEWNIA 

biologia linijka fakultatywnie ZDAJĄCY  

kalkulator prosty obowiązkowo ZDAJĄCY 

wybrane wzory i stałe 

fizykochemiczne na egzamin 

maturalny z biologii, chemii i fizyki 

obowiązkowo SZKOŁA 

chemia linijka fakultatywnie ZDAJĄCY  

kalkulator prosty obowiązkowo ZDAJĄCY 

wybrane wzory i stałe 

fizykochemiczne na egzamin 

maturalny z biologii, chemii i fizyki 

obowiązkowo SZKOŁA 

fizyka linijka fakultatywnie ZDAJĄCY  

kalkulator prosty obowiązkowo ZDAJĄCY 

wybrane wzory i stałe 

fizykochemiczne na egzamin 

maturalny z biologii, chemii i fizyki 

obowiązkowo SZKOŁA 

geografia linijka fakultatywnie ZDAJĄCY  

kalkulator prosty obowiązkowo ZDAJĄCY 

lupa fakultatywnie ZDAJĄCY 

historia lupa fakultatywnie ZDAJĄCY 

informatyka kalkulator prosty  obowiązkowo ZDAJĄCY 

język polski słownik ortograficzny, słownik 

poprawnej polszczyzny  

obowiązkowo SZKOŁA 

wiedza o kalkulator prosty fakultatywnie ZDAJĄCY 



społeczeństwie 

matematyka linijka obowiązkowo ZDAJĄCY 

cyrkiel obowiązkowo ZDAJĄCY 

kalkulator prosty obowiązkowo ZDAJĄCY 

wybrane wzory matematyczne  obowiązkowo SZKOŁA 

 

7. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zdający wchodzą do sali pojedynczo, 

okazując dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Członek ZN losuje w 

obecności zdającego numer stolika. Zdający sprawdzają numer PESEL i potwierdzają 

zgodność podpisem (własnym długopisem). Po rozdaniu arkuszy zdający ma obowiązek: 

sprawdzenia kompletności arkusza, zapoznania się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej 

stronie, zakodowania arkusza oraz czy otrzymali odpowiednie materiały pomocnicze 

zapewniane przez szkołę. Podczas trwania egzaminu nie wolno opuszczać sali 

egzaminacyjnej.  

8. W tym roku nie będzie matury ustnej. Proszę zapoznać się z:  

 informacjami, jakie będą zamieszczone na świadectwie dojrzałości znajdującymi się 

w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 

2021” obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021 - aktualizacja 19.04.2021 pkt 16.5. str. 114 

https://oke.jaworzno.pl/www3/em/informacja-o-sposobie-organizacji-iprzeprowadzania-

egzaminu-maturalnego/  

 zasadami przystępowania do egzaminu maturalnego w latach kolejnych przez osoby, które 

w 2021 r. nie uzyskają świadectwa dojrzałości znajdującymi się w Informacji o sposobie 

organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązującej w 

roku szkolnym 2020/2021 – aktualizacja 19.04.2021 - pkt 21 str. 131 

https://oke.jaworzno.pl/www3/em/informacja-o-sposobie-organizacji-iprzeprowadzania-

egzaminu-maturalnego/  

 zasadami dotyczącymi opłat za egzamin maturalny wnoszonych w następnych latach 

znajdującymi się w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania 5 egzaminu 

maturalnego w „Formule 2021” obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021 – 19.04.2021 .- 

pkt 20 str. 129 https://oke.jaworzno.pl/www3/em/informacja-o-sposobie-organizacji-

iprzeprowadzania-egzaminu-maturalnego/  

9. Zdający ma prawo – w szczególnych udokumentowanych przypadkach losowych lub 

zdrowotnych uniemożliwiających zdawanie egzaminu zgodnie z harmonogramem – zdawać 

egzamin w terminie dodatkowym (1 - 16 czerwca). Zdający (lub jego rodzice/opiekunowie) 

składają do dyrektora udokumentowany wniosek (do pobrania na stronie OKE) najpóźniej 

w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.  

10. Ogłoszenie wyników egzaminów maturalnych (odbiór świadectw) odbędzie się 5 lipca 

(ogłoszenie o godzinie będzie znajdować się na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń). 

Każdy zdający będzie mógł sprawdzić swoje wyniki, logując się do serwisu dla maturzystów 

(loginy i hasła zostaną rozdane na maturze).  

11. Absolwenci, którzy będą mogli przystąpić do egzaminu poprawkowego (24 sierpnia 

godzina 9.00) muszą w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników (nie później niż do 12 

lipca), złożyć do dyrektora szkoły oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z 

danego przedmiotu (załącznik 7_2314)  

12. Zdający egzamin z informatyki są zobowiązani do zapoznania się z informacjami 

i zaleceniami dla zdających (w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania 

https://oke.jaworzno.pl/www3/em/informacja-o-sposobie-organizacji-iprzeprowadzania-egzaminu-maturalnego/
https://oke.jaworzno.pl/www3/em/informacja-o-sposobie-organizacji-iprzeprowadzania-egzaminu-maturalnego/
https://oke.jaworzno.pl/www3/em/informacja-o-sposobie-organizacji-iprzeprowadzania-egzaminu-maturalnego/
https://oke.jaworzno.pl/www3/em/informacja-o-sposobie-organizacji-iprzeprowadzania-egzaminu-maturalnego/


egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021 – 

aktualizacja 19.04.2021 .-, Egzamin z informatyki – informacje dodatkowe str. 88)  

Zdający ma prawo w przeddzień egzaminu, sprawdzić poprawność działania komputera. 

Godzinę sprawdzenia należy uzgodnić z dyrektorem Zdający mogą wnieść do sali 

egzaminacyjnej małą butelkę wody mineralnej. Podczas pracy z arkuszem butelka powinna 

stać na podłodze. Szkoła nie zapewnia wody.  

13. Istnieje możliwość wglądu do pracy egzaminacyjnej (termin - do 6 miesięcy od daty 

wydania wyników/świadectw) oraz odwołania do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 

2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – aktualizacja 19.04.2021 - pkt 15.5 str. 

1053, pkt.15.6 str.107  

14. Egzamin zdającego z danego przedmiotu w części pisemnej może zostać unieważniony, 

jeżeli zespół nadzorujący stwierdzi:  

a. niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego  

b. wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych 

w komunikacie o przyborach  

c. zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej egzaminu 

maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym. 


