
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu 

 

PROCEDURY-MATURA 2021 

Procedury wewnętrzne  opracowano na podstawie dwóch dokumentów regulujących organizację                       

i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w 2021. 

a. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty (E8), maturalnego 
(EM), potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) zawodowego (EZ) , eksternistycznych (EE)- 
opracowanie: GIS, CKE, MEiN z dn.19 kwietnia 2021 

b. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca 
w roku szkolnym 2020/2021  AKTUALIZACJA z dn.19 kwietnia 2021roku- opracowanie: CKE 
 
 

1. Na egzamin może przyjśd wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub 

inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych            

z objawami COVID-19. 

2. Zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana                  

w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjśd na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji            

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

z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt.3. 

3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieocem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-

19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjśd na 

egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.  

4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejśd z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający 

wymaga pomocy np. w poruszaniu się . 

5. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co 

najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).  

6. Na teren szkoły mogą wejśd wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa 

obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających .  

7. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryd 

usta i nos, kiedy:  

1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzied na zadane 

przez niego pytanie  

2) wychodzi do toalety  

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

8. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mied 

zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku 

egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w 

przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu 

w danej sali).  

9. Wejście na teren szkoły odbywa się według harmonogramu (załącznik nr 1) , z którym każdy zdający ma  

obowiązek się zapoznad. 

10. Nie należy przychodzid wcześniej. Przed podanymi godzinami wejścia ,nie wolno przebywad na terenie szkoły. 

11. Zdający jest zobligowany do zapamiętania, w której sali pisze dany egzamin. W razie konieczności  listy             

z nazwiskami zdających oraz numerami sal  dostępne będą u pracownika obsługi pełniącego dyżur przy 

wejściu. 



12. Przy wejściu do szkoły będzie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk. Każda osoba wchodząca ma obowiązek 

zdezynfekowad ręce. 

13. Zdający nie powinni wnosid na teren szkoły zbędnych rzeczy; w tym książek, telefonów komórkowych, 

maskotek.  

14. W razie konieczności pozostawienia rzeczy osobistych (plecaków, torebek, telefonów, kurtek ,itp:  będzie to 

możliwe w pomieszczeniach specjalnie wyznaczonych (załącznik nr 2).Podczas oddawania i odbierania rzeczy 

osobistych przez zdających należy zachowad odpowiednia środki bezpieczeostwa (odległośd od innych osób, 

obowiązek zakrywania ust i nosa). 

15. Należy unikad tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem 

egzaminu oraz po jego zakooczeniu.   

16. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów- tj., czarnych długopisów, linijki, cyrkla, 

kalkulatora, lupy(komunikat o przyborach CKE ). Zdający nie mogą pożyczad przyborów od innych zdających.  

17. Szkoła zapewnia tablice matematyczne i kartę wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych. 

18. W przypadku egzaminu z j. polskiego dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego słownika. 

Zdający przed skorzystaniem ze słownika oraz po skorzystaniu musi zdezynfekowad ręce.  Płyn do dezynfekcji 

rąk będzie dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.  

19. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieśd własną małą butelkę wody.  Podczas pracy        

z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stad na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo 

nie zalał materiałów egzaminacyjnych.  

20. Zdający, który jest chory, może korzystad w czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego ze sprzętu 

medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka koniecznośd została 

zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu. 

21. W przypadku egzaminu z informatyki, w przeddzieo egzaminu zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, 

poprawnośd działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie 

oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka 

zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora 

szkoły). Jeżeli podczas sprawdzania poprawności działania sprzętu  konieczna będzie komunikacja zdającego   

z administratorem pracowni albo z członkiem zespołu nadzorującego, wszystkie osoby powinny mied zakryte 

usta i nos. Sprzęt należy zdezynfekowad po sprawdzeniu sprzętu przez każdego zdającego, jeżeli sprawdzenie 

nie odbywało się w rękawiczkach. 

22. Po opuszczeniu sali egzaminacyjnej należy niezwłocznie opuścid budynek i teren szkoły! (również osoby, które 

przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia). 

 

PRZED EGZAMINEM – NA SALI EGZAMINACYJNEJ-ZASADY OGÓLNE 

1. Zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający 

tożsamośd;  

2. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosid 

zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest 

wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). 

3. Zdający potwierdzają swoją obecnośd na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego 

długopisu. 

4. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności 

numery stolików, przy których będą pracowad.  

5. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany, a członek zespołu 

nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej. 



6. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpid od losowania numerów stolików w przypadku 

zdających uprawnionych do dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego 

oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np. zezwolenie spóźnionemu zdającemu na przystąpienie do 

egzaminu).  

7. W przypadkach, o których mowa w 6., miejsce danemu zdającemu wskazuje przewodniczący zespołu 

nadzorującego. Zalecane jest wcześniejsze ustalenie, które stoliki nie będą podlegały losowaniu.  

8. W pierwszym dniu egzaminu zdający dostaną naklejki (kody) przygotowane przez OKE (należy pamiętad, 

aby przynosid je ze sobą na wszystkie egzaminy !!!!).Zdający sprawdza na naklejce poprawnośd numeru 

PESEL oraz zgodnośd wskazanego kodu, a podpis w wykazie zdających jest równoznaczny ze 

stwierdzeniem przez zdającego tej poprawności i zgodności. 

9. W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL lub niezgodności w kodzie arkusza na naklejce i na 

stronie tytułowej arkusza zdający zwraca zespołowi nadzorującemu wadliwe naklejki.  

10. W przypadku błędu na naklejce w numerze PESEL, zdający koryguje ten numer w wykazie zdających i 

potwierdza korektę czytelnym podpisem. Poprawnośd wpisanego przez zdającego numeru PESEL 

potwierdza przewodniczący zespołu nadzorującego, podpisując się w wykazie zdających. Przewodniczący 

zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z 

danego przedmiotu w danej sali adnotację o stwierdzeniu błędu. Naklejki z błędnym numerem PESEL nie 

nakleja się na zeszycie zadao egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi. W takiej sytuacji w miejscach 

przeznaczonych na naklejkę zdający wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL, a członek zespołu 

nadzorującego dopisuje identyfikator szkoły. W przypadku braku numeru PESEL zdający wpisuje w 

miejscach przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE serię i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamośd. 

11. Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego w obecności przedstawiciela zdających – jeżeli przedstawiciel zdających z danej sali 

uczestniczył w odbieraniu materiałów.  

12. W czasie trwania egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczad sali egzaminacyjnej. W 

uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolid zdającemu na 

opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwośd kontaktowania się 

zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Zdający sygnalizuje 

potrzebę opuszczenia sali egzaminacyjnej przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia 

przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście z sali zdający pozostawia zamknięty arkusz 

egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu 

egzaminu w sali (załącznik 16.). Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający 

zakrywa usta i nos.  

13. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielad odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z 

kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu zdającym nie udziela się 

żadnych wyjaśnieo dotyczących zadao egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.  

14. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o 

zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeo telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich 

urządzeo w tej sali.  

15. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali egzaminacyjnej mogą wnieśd 

wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach. Przypomina również zdającym o zakazie 

pożyczania materiałów od innych zdających.  

 

 

 

 

 



W TRAKCIE EGZAMINU – PRZEPROWADZENIE EGZAMINU W SALI 

 

16. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających oraz przyniesieniu do sali egzaminacyjnej materiałów 

egzaminacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich:  

a. o obowiązujących zasadach bezpieczeostwa, w tym przede wszystkim:  

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi  

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą zaangażowaną    

w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakooczeniu 

pracy z arkuszem egzaminacyjnym  

3) niedotykania dłoomi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu 

i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryd usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką 

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakooczonym 

egzaminie.  

b. o zasadach oddawania prac egzaminacyjnych po zakooczeniu pracy  

17. Następnie, nie wcześniej niż o godzinie podanej w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie, 

członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym (członkowie ZN muszą mied zakryte nos i usta oraz 

włożone rękawiczki) arkusze egzaminacyjne . 

18. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających:  

a. o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadao z instrukcją zamieszczoną na 

pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego 

b. o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy zawiera dołączoną kartę 

odpowiedzi, wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania  

c. o konieczności sprawdzenia, czy otrzymali dwa zeszyty zadao egzaminacyjnych, oznaczone 1 i 2, 

zawierające – odpowiednio – test oraz wypracowanie (dotyczy egzaminu z języka polskiego na poziomie 

podstawowym; ) 

d. o konieczności sprawdzenia, czy otrzymali Wybrane wzory matematyczne (dotyczy egzaminu z 

matematyki) lub Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki 

(dotyczy egzaminu z biologii, chemii i fizyki)  

e.  o konieczności sprawdzenia  kodu arkusza na naklejce przed przyklejeniem naklejki na arkusz i kartę 

odpowiedzi (w przypadku naszej szkoły wszyscy mają kod arkusza 100) 

 

W przypadku niezgodności kodu arkusza na naklejce i na stronie tytułowej arkusza, przewodniczący 

zespołu nadzorującego sprawdza, czy danemu zdającemu wydany został arkusz w odpowiedniej formie. 

(Jeżeli zdający otrzymał właściwy arkusz (np. E***-200), a błąd występuje na naklejce (np. wydrukowany 

jest na niej kod E***-400) – naklejkę należy nakleid, przekreślid na niej błędny kod i wpisad właściwy, a 

zaistniałą nieprawidłowośd odnotowad w protokole. Jeżeli zdający otrzymał niewłaściwy arkusz – należy 

wydad mu arkusz we właściwej formie.  ) 

 

f. o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego   

 w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (w tym na karcie odpowiedzi), zdający 

wpisuje swój kod, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu 

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamośd  

  umieszcza otrzymane od członków zespołu nadzorującego naklejki   

19. Zauważone braki  zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, który wydaje 

kompletny arkusz z puli arkuszy rezerwowych.  



20. Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w 

protokole przebiegu egzaminu w sali (załącznik 16.). Wymianę arkusza egzaminacyjnego zdający 

potwierdza podpisem w tym samym protokole.  

21. Następnie zdający przystępują do kodowania arkusza wpisując w wyznaczonych miejscach arkusza 

egzaminacyjnego (w tym na karcie odpowiedzi), swój kod, numer PESEL, a w przypadku braku numeru 

PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamośd oraz umieszcza 

otrzymane od członków zespołu nadzorującego naklejki. Zdający nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. 

22.  Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie zespołu nadzorującego (mając zakryte usta i nos, a na dłoniach 

rękawiczki) sprawdzają w obecności zdających poprawnośd zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu 

egzaminacyjnym. 

23. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący 

zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i zakooczenia 

pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym. Czas trwania egzaminu dla każdego przedmiotu maturalnego 

określa rozporządzenie. 

24. W przypadku egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu godziny 

rozpoczęcia i zakooczenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku 

obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadao, przerwy na zapoznanie się 

z treścią zadao oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadao.  

25. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali 

egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakooczeniu czynności 

organizacyjnych (tzn. z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i zakooczenia 

egzaminu), decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego zdającego podejmuje 

przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kooczy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie 

zapisanym na tablicy (planszy). Zdający ten zapoznaje się z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na 

pierwszej stronie arkusza. Zdający sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny i zawiera kolejno 

ponumerowane wszystkie strony. W razie potrzeby zgłasza braki przewodniczącemu zespołu 

nadzorującego i otrzymuje kompletny arkusz. Takie przypadki odnotowuje się w protokole przebiegu 

części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej (załącznik 16.). 

26. W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego oraz 

obserwatorzy mogą poruszad się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy zdających. 

Obserwując przebieg egzaminu, przy zachowaniu niezbędnego odstępu, członkowie zespołu 

nadzorującego i obserwatorzy nie muszą zakrywad ust i nosa. 

27. Na 10 minut przed zakooczeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący zespołu 

nadzorującego informuje zdających o czasie pozostałym do zakooczenia pracy, a w przypadku egzaminu 

(a) z matematyki na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym oraz (b) z języków obcych 

nowożytnych na wszystkich poziomach – dodatkowo przypomina zdającym o obowiązku przeniesienia 

odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Odpowiedź zaznaczona przez zdającego na karcie odpowiedzi jest 

ostateczna, niezależnie od odpowiedzi zaznaczonej w arkuszu.  

28. Słowniki są umieszczone na osobnych stolikach w sali egzaminacyjnej. Chęd skorzystania ze słownika 

zdający sygnalizuje przez podniesienie ręki. Członek ZN udostępnia zdającemu słownik po uprzednim 

zdezynfekowaniu rąk przez zdającego.   

  

PO EGZAMINIE 

Sposób odbierania prac od zdających po każdej części egzaminu:   

I. zakooczenie pracy przed czasem: 

1) zdający zgłasza to ZN przez podniesienie ręki. 



2) odbiór pracy powinien odbywad się tak, aby nie zakłócad pracy pozostałym zdającym:  

a. zdający zamyka zestaw i odkłada na brzeg stolika, 

b. w obecności zdającego członkowie ZN sprawdzają kompletnośd materiałów, 

c. po otrzymaniu pozwolenia uczeo wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym, 

d. arkusz pozostaje na stoliku. 

II. po upływie czasu przeznaczonego na egzamin: 

1) przewodniczący ZN przerywa egzamin ogłaszając jego zakooczenie i poleca uczniom pozostałym na sali 

egzaminacyjnej zamknięcie arkuszy egzaminacyjnych i pozostawienie ich na brzegu stolika i pozostanie na 

swoich miejscach, 

2) członkowie ZN sprawdzają kolejno u zdających kompletnośd materiałów egzaminacyjnych, a następnie 

zezwalają zdającym na opuszczenie sali egzaminacyjnej, 

3) osoba pełniąca dyżur na korytarzu w uzgodnieniu z przewodniczącymi zespołów nadzorujących 

koordynuje uwalnianie sal, dbając o zachowanie procedur bezpieczeostwa, 

4) zdający kierują się do szatni po swoje rzeczy osobiste i niezwłocznie opuszczają budynek i teren szkoły! 

(również osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia). 

5) po zakooczeniu odbierania prac od wszystkich zdających, przewodniczący zespołu nadzorującego oraz 

członkowie tego zespołu sprawdzają, czy zostały zebrane prace z wszystkich stolików. Następnie 

przewodniczący zespołu nadzorującego, w obecności członków zespołu nadzorującego oraz jednego 

zdającego, pakuje materiały egzaminacyjne zgodnie z instrukcją.  

 

SYTUACJE SZCZEGÓLNE W TRAKCIE EGZAMINU 

Unieważnienie egzaminu przez PZE 

1. Następuje w przypadku: 

• stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadao przez absolwenta 

• wniesienia lub korzystania przez absolwenta z urządzenia telekomunikacyjnego albo  

niedozwolonych  materiałów  lub  przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o 

przyborach 

• zakłócania przez absolwenta przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym 

zdającym 

2. PZE przerywa i unieważnia danemu absolwentowi egzamin (na wniosek PZN), stosowną informację 

zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu. 

3. W sytuacjach, o których mowa w pkt 12.4.1., postępuje się w sposób następujący:  

a. przewodniczący zespołu przedmiotowego (w części ustnej egzaminu) lub przewodniczący zespołu 

nadzorującego (w części pisemnej egzaminu), po konsultacji z pozostałymi członkami zespołu, prosi do sali 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego  

b. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zaznajamia się z okolicznościami wystąpienia 

nieprawidłowości  

c. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego podejmuje decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu i 

poleca zdającemu opuszczenie sali egzaminacyjnej . 

4. Absolwent, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin maturalny z 

przedmiotu obowiązkowego nie zdał egzaminu maturalnego i nie może przystąpid w tym samym roku do 

egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. 



5. Unieważnienie egzaminu z jednego z przedmiotów nie stanowi przeszkody w przystępowaniu do 

egzaminów z pozostałych przedmiotów. 

 

Przerwanie egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych 

 

1. Przed egzaminem należy upewnid się, że wszyscy zdający czują się dobrze i mogą przystąpid do egzaminu. 

2. Przerwanie egzaminu z przyczyn zdrowotnych nie uprawnia automatycznie  

do przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. 

3. W przypadku przerwania egzaminu PZE organizuje pomoc. 

4. PZE rejestruje czas  przerwania egzaminu, i jeśli zdający poczuje się na siłach kontynuowad egzamin, może 

na to zezwolid ,zdającemu nie przedłuża się czasu trwania egzaminu. 

5. Jeśli zdający nie jest w stanie kontynuowad egzaminu: 

• zespół przedmiotowy przyznaje punkty za wypowiedź zgodnie  

z obowiązującymi zasadami (egzamin ustny) 

• PZN odbiera jego pracę i po zakooczeniu egzaminu pakuje do oddzielnej koperty, którą dołącza do 

protokołu zbiorczego (egzamin pisemny). 

6. PZE informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora OKE, który podejmuje decyzję o: 

• ustaleniu wyniku na podstawie liczby punktów przyznanych przez zespół przedmiotowy, 

• skierowaniu pracy zdającego do oceny przez egzaminatora, 

• przyznaniu zdającemu prawa do przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym, po 

przedstawieniu przez zdającego lub jego rodziców udokumentowanego wniosku w tej sprawie. 

TERMIN DODATKOWY 

 

 
1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części 
ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji 
egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (załącznik 6.), 
może wyrazid zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego 
przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 2021 r.).  

2. Wniosek, o którym mowa , absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły,            
w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu,               
w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły 
przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej 
komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku. 

3. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie 
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. 

4. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na 
przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego 
przedmiotu w terminie dodatkowym, egzamin maturalny jest przeprowadzany:  
a. w terminie określonym w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie, 
opublikowanym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  
b. w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; informację o 
miejscu przeprowadzenia części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego               
w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie 
internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja.  

      5.    Częśd pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach od  
             1 do 16 czerwca 2021 roku. 
   
 


