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1. Do każdego przedmiotu egzaminacyjnego został opracowany informator zawierający 
zakres wymagań, przebieg egzaminu, kryteria oceniania oraz przykładowe zadania 
egzaminacyjne                  (www.cke.edu.pl lub www.oke.waw.pl). 
              

2. Procedury dotyczące egzaminu maturalnego zostały opisane w opracowanym przez 
Centralną Komisję Egzaminacyjną informatorze, w którym najważniejsze dla zdających 
są następujące zagadnienia znajdujące się w rozdziałach: 
 

✓ Charakterystyka egzaminu maturalnego  
✓ Przed egzaminem maturalnym – informacje ogólne  
✓ Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego  
✓ Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego  

– egzamin bez określania poziomu  
✓ Część pisemna egzaminu maturalnego – przed egzaminem  
✓ Część pisemna egzaminu maturalnego – w trakcie egzaminu  
✓ Unieważnienie egzaminu maturalnego i wglądy do prac egzaminacyjnych  
✓ Wyniki egzaminu maturalnego  
✓ Absolwent na egzaminie maturalnym  
✓ Informacja o egzaminie maturalnym dla rodziców  
✓ Opłata za egzamin maturalny  
✓ Załączniki  

 
3. Na stronie internetowej szkoły oraz w librusie (pliki szkoły) można znaleźć następujące 

dokumenty: 
a) Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego  

w roku szkolnym 2020/2021 
b) Druki deklaracji maturalnych - 1a 
c) Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego 
d) Komunikat Dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania 

warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. 
e) Komunikat Dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,  

z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2021 r. 
f) Struktura egzaminu maturalnego w 2021 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cke.edu.pl/
http://www.oke.waw.pl/


 
4. Ważne terminy 

 
 

TERMIN 
 

ZADANIE / DZIAŁANIE 
 

do  30 września 2020 r. 
 

Wstępny termin składania deklaracji maturalnych oraz dokumentów 
uprawniających do dostosowania warunków i from egzaminu maturalnego  
(np. dysleksja, problemy zdrowotne). 
Deklaracje wypełniane są w bibliotece szkolnej i składane do Dyrektora szkoły  
w wersji elektronicznej i papierowej. 

do 7 lutego 2021 r. Ostateczny termin zgłaszania zmian w deklaracjach. 

do 10 lutego 2021 r. Ustalenie sposobów dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego  
i przyjęcie oświadczeń zdających o korzystaniu lub niekorzystaniu z dostosowań. 

do 4 marca 2021 r. Ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzania części ustnej egzaminu 
maturalnego. 

7 – 20 maja 2021 r. Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z języków obcych 
nowożytnych. 

4 - 20 maja 2021 r. Przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie głównym. 

7 - 20 maja 2021 r. Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. 

7 – 12 czerwca 2021 r. Przeprowadzenie egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym: 

• w części pisemnej 

• w części ustnej z języków obcych nowożytnych 

5 lipca 2021 r.  Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i przekazanie zdającym świadectw 
dojrzałości (od godz. 12.00). 

do 15 lipca 2021 r. Zebranie pisemnych oświadczeń o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie 
poprawkowym. 

24 sierpnia 2021 r. Przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie 
poprawkowym. 

23 - 24 sierpnia 2021 r. Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.  

10 września 2021 r. Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego po sesji poprawkowej i przekazanie 
zdającym świadectw dojrzałości (od godz. 10.00). 

 


