
INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW TECHNIKUM  NR 1 W CHOJNICACH  
DOTYCZĄCA  EGZAMINU MATURALNEGO W 2021 r. 

 
1. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo 

w części ustnej:  
a) język polski (egzamin bez określania poziomu),  
b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i 

włoskiego (egzamin bez określania poziomu),  
w części pisemnej:  

a) język polski na poziomie podstawowym,  
b) matematykę na poziomie podstawowym,  
c) język obcy nowożytny, ten sam, co w części ustnej, na poziomie podstawowym, 

2.  Absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej na poziomie 
rozszerzonym. 

3. Absolwent maponadto prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych. 
4. Absolwent może przystąpić do egzaminów dodatkowych z następujących przedmiotów:  
a) z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako przedmiot obowiązkowy  

 albo wyłącznie w części pisemnej na poziomie rozszerzonym 
 albo w części pisemnej na poziomie rozszerzonym i części ustnej bez określania poziomu 

b) z języka obcego nowożytnego, który zdawał również jako przedmiot obowiązkowy  
 wyłączniew części pisemnej na poziomie rozszerzonym 

c) z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury 
antycznej, języka polskiego, język regionalny (język kaszubski), matematyki oraz wiedzy o społeczeństwie – wyłącznie w 
części pisemnej na poziomie rozszerzonym 

5. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części ustnej i w części pisemnej 
z tego samego języka.  

6. Część ustna egzaminu z języka polskiego przebiega w następujący sposób: 
a) zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość (a w przypadku zdających skierowanych na egzamin przez 

dyrektora OKE również świadectwa ukończenia szkoły), wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej na liście / 
w harmonogramie,  

b) w sali przebywa jeden zdający oraz jedna osoba przygotowująca się do egzaminu,  
c) egzamin trwa ok. 30 minut i składa się z trzech części: - w części pierwszej zdający po wylosowaniu zadania 

egzaminacyjnego zawierającego tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) 
oraz odnoszące się do niego polecenie i ma nie więcej niż 15 minut na przygotowanie wypowiedzi, w części drugiej, na 
którą przeznaczono około 10 minut zdający wygłasza wypowiedź monologową na zadany temat, w części trzeciej trwającej 
około 5 minut zdający uczestniczy w rozmowie z zespołem egzaminacyjnym dotyczącej wyłącznie wygłoszonej przez 
zdającego wypowiedzi monologowej.  

7. Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od 
przedmiotów nauczanych w tej szkole, ani od przedmiotów, których uczeń uczył się w zakresie rozszerzonym. 

8. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi 
szkoły), w terminie do 30  września roku szkolnego, w którym przystępuje do egzaminu, wstępną pisemną deklarację. Uczeń 
składa deklarację wychowawcy do 28  września. Złożenie deklaracji we właściwym terminie jest warunkiem koniecznym 
przystąpienia do egzaminu maturalnego. 

9. Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu 
maturalnego. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji. W przypadku niezłożenia deklaracji 
ostatecznej z dniem 8 lutego deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną. (Z uwagi na to, że w roku 2021 termin ten przypada 
na niedzielę, uczniowie mogą wprowadzić ostateczne zmiany do piątku 5 lutego 2021r., w sekretariacie szkoły.) 

10. W uzasadnionych przypadkach wraz z deklaracją zdający składa udokumentowany wniosek  o dostosowanie warunków i 
form egzaminu. (Uczeń, który posiada opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej) 

11. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) ogłasza szkolny harmonogram części ustnej egzaminu dwa miesiące 
przed terminem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu, tj. do 4 marca 2021 roku. 

12. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej45 min przed planowaną godziną  egzaminu. Na 
egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem). 

13. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnychani korzystać z nich w tej sali.  
14. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz 

ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na stronie www.cke.edu.pl; zdający nie może wnosić 
do sali innych materiałów i przyborów pomocniczych.  

15. Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego albo wniesienie przez zdającego do 
sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w 
wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia 
telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów, albo zakłócanie przez zdającego 
prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym 
zdającym jest podstawą do unieważnienia egzaminu. Egzamin można także unieważnić w przypadku naruszenia przepisów 
dotyczących przeprowadzania egzaminu, które mogło wpłynąć na wynik egzaminu.  

16. Niezdanie egzaminu maturalnego z przedmiotu w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z 
pozostałych przedmiotów.  

17. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego albo zakłócania przez niego przebiegu egzaminu z danego 
przedmiotu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, albo wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej 
urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez 
dyrektora CKE, albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub 
niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborówprzewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa i 



unieważnia egzamin tego zdającego oraz nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. Fakt  ten odnotowuje w protokole 
przebiegu egzaminu. Zdający ma prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w kolejnym roku.  

18. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał, co 
najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do co najmniej jednego egzaminu z wybranego przedmiotu 
dodatkowego i egzamin ten nie został unieważniony.  

19. Na zdanie egzaminu maturalnegonie mają wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych, jako dodatkowe. Te 
egzaminy nie mają ustalonego progu zaliczenia.  

20. W przypadku, gdy zdający nie przystąpiłdo zadeklarowanego kolejnego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego 
lub egzamin został unieważniony na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu 
maturalnego z przedmiotu dodatkowego wpisuje się „0%”.  

21. Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu. 
Wyniki są ostateczne. 

22. Wyniki części pisemnej egzaminu ustalone przez okręgową komisję egzaminacyjną są ostateczne. OKE przekazuje je 
przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w celu ich ogłoszenia. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 5 lipca 2021 r. 

23. Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może, w 
terminie 2 dni roboczych od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie 
zastrzeżenie do dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji będącej naruszeniem przepisów.  

24. Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z 
harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin w terminie 
dodatkowym (w czerwcu 2021 r.- zgodnie z Harmonogramem przeprowadzania egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym).  

25. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, 
składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek  o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie 
dodatkowym. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE.  

26. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni roboczych od daty jego otrzymania i może wyrazić zgodę na przystąpienie przez 
absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.  

27. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do 
egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora CKE i ogłoszonym na 
stronie internetowej CKE. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu dyrektor właściwej OKE ogłasza na stronie OKE w 
ostatnim tygodniu maja.  

28. Ponowny egzamin maturalny (egzamin w terminie poprawkowym) będzie przeprowadzany w sierpniu 2021 r.  
29. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:  

a) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych ico najmniej jednego przedmiotu 
dodatkowego w maju/czerwcu w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony 

b) nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej  
c) w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 12 lipca 2021 r.) złożył do dyrektora 

szkołypisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 7), zgodnie z 
deklaracją ostateczną.  

30. Ponowny egzamin (egzamin w terminie poprawkowym) w części ustnejjest przeprowadzany w macierzystej szkolezdającego 
(23 – 24 sierpnia 2021 r.), a w części pisemnej (24 sierpnia 2021 r. o godz. 900) – w miejscach wskazanych przez dyrektora 
OKE. Informacje o miejscach przeprowadzenia egzaminu pisemnego ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej danej OKE w 
terminie do 10 sierpnia 2021r. Informacje o harmonogramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje w szkole, w której 
przystąpił do egzaminu. Wyniki egzaminu poprawkowego  zostaną ogłoszone 10 września 2021 r. 

31. Terminy egzaminów pisemnych: 

 
 


