
MATURA 2021 
 

Ważne informacje dla maturzystów !!! 
 

1. Zdający zgłaszają się przed salą egzaminacyjną  w danym dniu zgodnie z godziną 

ustaloną  w harmonogramie matur. 
 

2. Wejście na salę  wg listy zdających po okazaniu dowodu tożsamości.  
 

3. Zdający zajmuje miejsce wylosowane przez Zespół Nadzorujący 
 

4. Zdający pracują samodzielnie, nie mogą korzystać z niedozwolonych pomocy.  

Dozwolone pomoce wynikają z tylko z wykazu Dyrektora CKE (dostępny na stronie 

OKE Poznań lub CKE) 
 

5. Arkusze egzaminacyjne wypełnia się tylko czarnopiszącym długopisem lub 

piórem. 
 

6. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić telefonów komórkowych ani innych 

urządzeń telekomunikacyjnych. 

7. Nie należy przynosić rzeczy i pomocy zbędnych, a razie posiadania należy 

pozostawić poza salą w wyznaczonych miejscach, tzw. depozytach.   

8. Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody (pojemność 

poniżej 1 litra). Podczas egzaminu butelka powinna stać przy nodze stolika. 
 

9. W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali z wyjątkiem sytuacji 

szczególnych (losowych, zdrowotnych). 
 

10.  Czas trwania egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym: 

- j. polski – 170 min., - matematyka – 170 min.,   - j. obcy – 120 min. 

Inne, zależnie od przedmiotu i poziomu – od 120 min. do 180 min 
 

11. Egzaminy ustne w 2021 r. zostały anulowane, a przedmiot dodatkowy nie jest 

obowiązkowy. 

12. Zdający egzamin zobowiązani są do przestrzegania Wytycznych sanitarnych                      

i postępują zgodnie z procedurami OKE i poleceniami Zespołu Nadzorującego. 

13. Jeżeli zdający nie przystąpi do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na 

poziomie rozszerzonym, na świadectwie będzie miał wpisane 0% i w kolejnych 

latach egzaminy z tego samego przedmiotu dodatkowego będą płatne. 
 

14.  Zdający otrzyma świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego obowiązkowego 

przedmiotu uzyska co najmniej 30 % pkt. 
 

15.  Jeżeli zdający nie może przystąpić do egzaminu w danym dniu  z bardzo 

ważnych powodów (losowych, zdrowotnych) może przystąpić do egzaminu                      

w terminie dodatkowym (w czerwcu – od 1.06.2021) na wniosek Dyrektora szkoły 

i za zgodą Dyrektora OKE Poznań, pod warunkiem zgłoszenia zdarzenia w tym 

samym dniu, przedstawienia stosownych zaświadczeń oraz złożenia 

odpowiedniego wniosku w  Kancelarii szkoły. 
 

16.  Informacja o wynikach matur – 5 lipca 2021 r. od godz. 12.00. Zdający, który 

nie uzyska min. 30 % pkt. z jednego przedmiotu obowiązkowego, może 

przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu, pod warunkiem złożenia 

stosownego oświadczenia w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników. 

17.  Egzaminy poprawkowe– pisemne – 24 sierpnia 2021 godz. 9.00 


