INFORMACJE WAŻNE DLA ABSOLWENTA
OSOBA, KTÓRA PRZECHOROWAŁA COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), ORAZ
OSOBA ZASZCZEPIONA PRZECIWKO COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła
wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), MOŻE PRZYJŚĆ NA
EGZAMIN, NAWET JEŻELI PRZEBYWA W DOMU Z OSOBĄ W IZOLACJI BĄDŹ
OSOBĄ NA KWARANTANNIE.
TERMIN DODATKOWY EGZAMINU MATURALNEGO
1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie głównym, dyrektor
okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego
rodziców (załącznik 6 - dostępny również na stronie internetowej szkoły), może wyrazić
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 w pkt 1, 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 uzupełnia ww.
wniosek, wpisując w tabeli „Uwagi dyrektora szkoły” rodzaj dostosowania warunków/formy
przeprowadzania egzaminu – jeżeli dotyczy. 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 egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie dodatkowym,
egzamin maturalny jest przeprowadzany: w terminie określonym w komunikacie dyrektora
CKE o harmonogramie, opublikowanym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ,
w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; informację
o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dyrektor
okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji
egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja.
5. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach od
1 do 16 czerwca 2021 r.
TERMIN POPRAWKOWY
1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie
zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego, pod warunkiem że przystąpił
do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został
mu unieważniony ORAZ przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu
dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu
unieważniony.
2. Absolwent, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie
później niż do 12 lipca 2021 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne

oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w
terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną (sekretariat
szkoły).
PRZYCZYNY UNIEWAŻNIENIA EGZAMINU MATURALNEGO Z
DANEGO PRZEDMIOTU
1. Egzamin maturalny z danego przedmiotu może zostać danemu zdającemu unieważniony:
a. przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego
b. przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej.
2. Unieważnienie następuje w przypadku:
a. stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora
niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez zdającego lub występowania w pracy
egzaminacyjnej zdającego jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie
rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego
b. zgłoszenia przez zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów
dotyczących przeprowadzania części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego, jeżeli
to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu
c. zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących
przeprowadzania egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego
egzaminu (unieważnienie następuje wówczas z urzędu)
d. niemożności ustalenia wyników danego egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia
pracy egzaminacyjnej.
UNIEWAŻNIENIE
W
PRZYPADKU
STWIERDZENIA
PRZEZ
EGZAMINATORA NIESAMODZIELNEGO ROZWIĄZANIA ZADANIA LUB
ZADAŃ W CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO
1. Zdający samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w
szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu
maturalnego.
2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora:
niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez absolwenta lub występowania w pracy
egzaminacyjnej absolwenta jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie
rozwiązań innemu absolwentowi lub korzystanie z rozwiązań innego absolwenta dyrektor
okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły,
absolwentowi pisemną informację o zamiarze unieważnienia mu egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu w części pisemnej. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę
informację absolwentowi.
3. Absolwent ma prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor
okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić egzamin maturalny z danego
przedmiotu w części pisemnej. Wniosek składa się do dyrektora okręgowej komisji

egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji
informacji w informatorze CKE).

( więcej

UNIEWAŻNIENIE
W
PRZYPADKU
ZGŁOSZENIA
PRZEZ
ABSOLWENTA
UZASADNIONYCH
ZASTRZEŻEŃ
ZWIĄZANYCH
Z
NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH
PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU MATURALNEGO
1. Absolwent może, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone
przepisy dotyczące jego przeprowadzania ( więcej informacji w informatorze CKE - sekcja 15).
WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ
1. Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej,
w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu
6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości,
aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego.
2. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem
pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego. 3. Wniosek o wgląd do pracy
egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Wniosek może być
złożony osobiście przez absolwenta lub osobę występującą w jego imieniu, lub przesłany do
komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną ( więcej informacji
w informatorze CKE - sekcja 15).
ODWOŁANIE DO KOLEGIUM ARBITRAŻU EGZAMINACYJNEGO
1. Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej
egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku
weryfikacji sumy punktów.
2. Absolwent w odwołaniu wskazuje zadanie lub zadania egzaminacyjne, co do których nie
zgadza się z przyznaną liczbą punktów ( więcej informacji w informatorze CKE - sekcja 15).
ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA NOSA I UST MASECZKĄ
Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń
rozwoju,
zaburzeń
psychicznych,
niepełnosprawności
intelektualnej,
trudności
w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust, lub nosa, a także z powodu zaawansowanych
schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z
niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali
egzaminacyjnej.
Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa,
powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem
przystępowania do egzaminu.

