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Deklaracja 

Zdający składa Przewodniczącemu Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego

wstępną pisemną deklarację

w terminie do 30 września 2020 r.
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Deklaracja   

Termin złożenia deklaracji wstępnej mija 30 września 2021r.

Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2021r.

Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania zmian w 

deklaracji.
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Deklaracja 

W uzasadnionych przypadkach wraz z deklaracją zdający składa

udokumentowany wniosek o dostosowanie warunków i form

egzaminu przeprowadzenia egzaminu maturalnego:

-opinia poradni psychologiczno -pedagogicznej

-orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

- orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

- zaświadczenie lekarskie.
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Harmonogram egzaminu maturalnego 

2021  roku

Część ustna 

egzaminu maturalnego odbędzie się według harmonogramu ustalonego przez 

przewodniczącego SZE

( ogłoszenie harmonogramu do 4 marca 2021 roku)

od 7 do 20 maja 2021 roku –język polski (oprócz 9 maja i 16 maja)

od 7 do 20 maja 2021 roku - języki obce nowożytne (oprócz 9 maja i 16 maja)
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Harmonogram egzaminu maturalnego 

w 2021 roku 

Część pisemna

egzaminu maturalnego odbędzie się w terminie:

od 4 do 20 maja 2021 roku

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego ,termin 

przekazania szkołom informacji o wynikach oraz  świadectw 

dojrzałości 

5 lipca 2021 roku
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Harmonogram egzaminu maturalnego 

w 2021 roku 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Data Dzień Przedmiot Godzina

4 maja wtorek J. polski  (pp)

J. łaciński i kultura 

antyczna(pr)

9.00

14.00

5 maja środa Matematyka  (pp)

Historia muzyki(pr)

9.00

14.00

6 maja czwartek J. angielski  (pp)

Historia sztuki (pr)

9.00

14.00
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Harmonogram egzaminu maturalnego 2021 

Część pisemna egzaminu maturalnego 

Data Dzień Przedmiot Godzina

7 maja

10 maja

piątek

poniedziałek

Język angielski (pr)

Filozofia (pr) 

Język polski (pr)

9.00 

14.00

9.00 

11 maja wtorek Matematyka  (pr)

Wiedza o 

społeczeństwie(pr)

9.00

14.00

12 maja środa Biologia(pr) 9.00

14.00

13 maja czwartek Geografia (pr)

Język niemiecki (pp)

Język rosyjski (pp)

9.00

14.00

Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w 

Płocku



Harmonogram egzaminu maturalnego 

maj 2021

Część pisemna egzaminu maturalnego 

Data Dzień Przedmiot Godzina

14 maja

17 maja 

18 maja

19 maja

piątek

poniedziałek

wtorek

środa

Chemia(pr)

Historia (pr)

Fizyka (pr)

Informatyka (pr)

9.00 

9.00

9.00

9.00  
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Egzamin pisemny: 23 sierpnia 2021 r.- (wtorek) godz. 9.00

Egzamin ustny:      23 – 24 sierpnia 2021 r.

Egzamin w terminie poprawkowym 
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Egzamin w terminie poprawkowym 

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić 

absolwent, który:

- przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych 

w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został 

unieważniony,

- nie zdał jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej albo 

pisemnej ,

- przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu 

dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i 

egzamin ten nie został mu unieważniony.
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Egzamin maturalny w terminie poprawkowym 

Aby zdający mógł przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, 

musi w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników  (nie później niż do 

15 lipca 2021 roku) złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o 

ponownym przystąpieniu do egzaminu  z danego przedmiotu.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego poprawkowego, 

termin przekazania szkołom informacji o wynikach oraz  świadectw 

dojrzałości 

10 września 2021 roku
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Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach ( losowych lub 

zdrowotnych) uniemożliwiających przystąpienie do części ustnej lub 

pisemnej egzaminu   z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdawać 

egzamin w terminie dodatkowym:                

od  7 do  12 czerwca 2021 roku

Egzamin w terminie dodatkowym 
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Zdający lub jego rodzice (opiekunowie prawni) 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.

Egzamin w terminie dodatkowym 
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Wybór przedmiotów obowiązkowych

Uczeń zdaje obowiązkowo:

w części ustnej

( bez określania poziomu):

 - język polski

 - język obcy nowożytny 

( angielski, niemiecki, rosyjski , francuski,  hiszpański, włoski)
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Wybór przedmiotów obowiązkowych

Uczeń zdaje obowiązkowo

w części pisemnej

 język polski – poziom podstawowy

matematyka - poziom podstawowy

 język obcy nowożytny - poziom podstawowy

(ten sam, który zdaje w części ustnej)
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Ponadto uczeń zdaje obowiązkowo

w części pisemnej

- jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego  na poziomie 

rozszerzonym

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia  język obcy nowożytny (angielski, 

francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język polski, matematyka, wiedza o 

społeczeństwie
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Wybór przedmiotów dodatkowych

Uczeń może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu

maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów

dodatkowych.
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Wybór przedmiotów dodatkowych

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiot 

dodatkowy, może być zdawany tylko w części pisemnej (na poziomie 

rozszerzonym) albo w części pisemnej (na poziomie rozszerzonym) i 

w części ustnej   ( bez określania poziomu) z tego samego języka.
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Informacje ogólne 

Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin z 

dokumentem potwierdzającym tożsamość (z aktualnym 

zdjęciem): dowód osobisty, paszport.
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Warunki zdania egzaminu

1. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu     

obowiązkowego w części ustnej i pisemnej otrzymał   co najmniej 

30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do egzaminu 

pisemnego z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

2.   Zdający, który przystąpił do egzaminu tylko z jednego przedmiotu 

dodatkowego i któremu ten egzamin unieważniono,  nie zdał 

egzaminu maturalnego.

3. Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki 

egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe. Dla tych 

egzaminów  nie ma ustalonego progu zaliczenia egzaminu
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Świadectwa dojrzałości cd.

4. W przypadku, gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego      

egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego,   na świadectwie 

dojrzałości, w miejscu przeznaczonym   na wpisanie wyniku 

egzaminu maturalnego  z przedmiotu dodatkowego wpisuje się 

„0%”.

5. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego                               

z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości, w miejscu 

przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z tego 

przedmiotu  wpisuje się „0%”.
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Prawo do wglądu do pracy egzaminacyjnej

Uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent mają prawo

wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

tego ucznia, słuchacza albo absolwenta, w miejscu i czasie

wskazanym przez dyrektora OKE (Okręgowej Komisji

Egzaminacyjnej), w terminie 6 miesięcy od dnia wydania

przez OKE informacji o wynikach egzaminu maturalnego /

świadectwa dojrzałości.

Podczas dokonywania wglądu uczniowi lub jego rodzicom,

słuchaczowi albo absolwentowi zapewnia się możliwość

zapoznania się z zasadami oceniania rozwiązań zadań.

Podczas dokonywania wglądu uczeń lub jego rodzice,

słuchacz albo absolwent mogą sporządzać notatki i

wykonywać fotografie pracy egzaminacyjnej.
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Odwołanie od wyniku egzaminu maturalnego

Uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent mogą zwrócić się z 

wnioskiem o weryfikację sumy punktów. 

1.Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej ( OKE) w terminie 2 dni roboczych od dnia 

dokonania wglądu.

2. Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wniosku.

3. Dyrektor OKE do weryfikacji sumy punktów wyznacza egzaminatora 

wpisanego do ewidencji egzaminatorów, innego niż egzaminator, 

który sprawdzał i oceniał pracę egzaminacyjną, której dotyczy

wniosek.
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Odwołanie od wyniku egzaminu maturalnego

4. Dyrektor OKE informuje pisemnie ucznia lub jego rodziców,

słuchacza albo absolwenta o wyniku weryfikacji sumy punktów, w

terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została

podwyższona, dyrektor OKE ustala nowe wyniki egzaminu

maturalnego, wydaje świadectwo dojrzałości oraz anuluje

dotychczasowe świadectwo dojrzałości.
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Odwołanie od wyniku egzaminu maturalnego 

6. Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy

punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium

Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE), w terminie 7 dni od

dnia otrzymania informacji.

7.Absolwent w odwołaniu wskazuje zadanie lub zadania egzaminacyjne,

co do których nie zgadza się z przyznaną liczbą punktów, wraz z

uzasadnieniem, w którym wykazuje, że rozwiązanie tego zadania lub

zadań egzaminacyjnych przez niego: jest merytorycznie poprawne

oraz spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania

egzaminacyjnego oraz instrukcji dla zdającego zamieszczonej w

arkuszu egzaminacyjnym.
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Odwołanie od wyniku egzaminu maturalnego

8.Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) może w wyniku

wniesionego odwołania dokonać ponownej weryfikacji sumy punktów.

9.Jeżeli dyrektor OKE uzna, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie w 

całości, ustala nowy wynik części pisemnej egzaminu maturalnego z 

danego przedmiotu w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

10. Jeżeli dyrektor  OKE uzna, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie 

w części, przekazuje do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  

(CKE) odwołanie wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania odwołania.
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Odwołanie od wyniku egzaminu maturalnego

11.Jeżeli dyrektor OKE uzna, że odwołanie nie zasługuje na 

uwzględnienie, przekazuje do dyrektora CKE odwołanie wraz z 

uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

12. O przekazaniu odwołania dyrektor  OKE niezwłocznie informuje 

absolwenta, który wniósł odwołanie.

13. Dyrektor  CKE przekazuje Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego 

odwołanie wraz z uzasadnieniem i dołączonymi dokumentami w 

postaci anonimowej, uniemożliwiającej identyfikację absolwenta, 

który wniósł odwołanie.
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Odwołanie od wyniku egzaminu maturalnego

14.Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego rozpatruje odwołanie wyłącznie 

w zakresie nieuwzględnionym przez dyrektora OKE.

15.Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego może zwrócić się do CKE z 

wnioskiem o opinię dotyczącą rozwiązania danego zadania lub zadań 

egzaminacyjnych. Opinia nie jest wiążąca dla Kolegium Arbitrażu 

Egzaminacyjnego.

16. Odwołanie rozpatruje się w terminie 21 dni od dnia przekazania 

odwołania przez dyrektora OKE do dyrektora CKE. Termin może być 

jednokrotnie przedłużony, nie więcej jednak niż o 7 dni.
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Odwołanie od wyniku egzaminu maturalnego

17.Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, w terminie określonym przez 

dyrektora CKE, nie krótszym niż 10 dni, podejmuje rozstrzygnięcie w 

odniesieniu do zadania lub zadań egzaminacyjnych, przestrzegając 

zasad oceniania rozwiązań zadań i sporządza pisemne uzasadnienie 

zawierające w szczególności ocenę zasadności argumentów 

podniesionych w odwołaniu. Rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu 

Egzaminacyjnego jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu 

administracyjnego.

18. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przekazuje dyrektorowi CKE 

rozstrzygnięcie i uzasadnienie.
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Odwołanie od wyniku egzaminu

19.Dyrektor  CKE przekazuje niezwłocznie rozstrzygnięcie i uzasadnienie 

dyrektorowi  OKE oraz absolwentowi, który wniósł odwołanie.

20. Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia lub uwzględnienia w części 

odwołania suma punktów została podwyższona, dyrektor  OKE ustala 

nowy wynik części pisemnej egzaminu maturalnego. 

Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w 

Płocku 



Dziękujemy Państwu 

za uwagę

Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

www.budowlanka.net

sekretariat szkoły 24-366-03-80

OKE Warszawa

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia  

sprawie przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i maturalnego w roku 

2021.
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