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Podstawa prawna egzaminu maturalnego

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 21 grudnia 2016 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

(Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, ze zm.)

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 939, ze zm.) 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 843, ze zm.) 



Podstawa prawna egzaminu maturalnego

INFORMACJA 

O SPOSOBIE ORGANIZACJI 

I PRZEPROWADZANIA 
EGZAMINU MATURALNEGO 

W „NOWEJ” FORMULE 

obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

§ 11kx i § 11ky rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 
marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz.U. poz. 493, z późn. zm.) 



Harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego 
w 2021 r. 

Materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać 
zdający na egzaminie maturalnym w 2021 r.

Szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form 
przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

Listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków 
programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki 
w 2021 r.

Podstawa prawna egzaminu maturalnego

Komunikaty Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  

z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie:



Podstawa prawna egzaminu maturalnego

w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych 
przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych 
egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2019r. 

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych 

na podstawie zaświadczenia o uzyskanym tytule mogą 

być zwolnieni z egzaminu maturalnego 

z danego przedmiotu.

(Także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania w szkole)



Ważne informacje do 30 września 2020 r.

1. Przedmioty, które są zdawane jako obowiązkowe 

i dodatkowe. 

2. Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego. 

3. Warunki przystąpienia do egzaminu maturalnego 

w terminie dodatkowym lub poprawkowym.

4. Rodzaj dokumentów, miejsca i terminów składania tych 

dokumentów, przede wszystkim deklaracji i dokumentów 

uprawniających do dostosowania warunków i form 

egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych 

i możliwości psychofizycznych zdających.
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5. Opłaty za egzamin maturalny. 

6. Przyczyny unieważniania egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu w części ustnej lub pisemnej przez 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz przez 

dyrektora OKE lub dyrektora CKE. 

7. Możliwości wglądu do pracy egzaminacyjnej.
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Ważne informacje do  30 września 2020 r.



Deklaracje przystąpienia 

do egzaminu maturalnego

Deklaracja wstępna: do 30 września 2020 r.

Deklaracja ostateczna: do 7 lutego 2021 r.

Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje 

od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

Po tym terminie nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji.
W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się 

deklaracją ostateczną.



W części ustnej 

(bez określania 

poziomu)

język polski

język obcy 

nowożytny

W części 

pisemnej

język polski
(poziom podstawowy)

język obcy 

nowożytny
(poziom podstawowy)

matematyka
(poziom podstawowy)

1 przedmiot 

dodatkowy
(poziom rozszerzony)

Egzamin maturalny 

z przedmiotów obowiązkowych

(języki obce: angielski, francuski, hiszpański,   

niemiecki, rosyjski, włoski) 



Warunki zdania egzaminu maturalnego

Zdający zda egzamin maturalny 

i otrzyma świadectwo dojrzałości, jeżeli

otrzyma co najmniej 30% punktów 
możliwych do uzyskania z egzaminu 

z każdego przedmiotu obowiązkowego 
w części ustnej i w pisemnej 

przystąpi do części pisemnej egzaminu 
maturalnego przynajmniej z jednego 

przedmiotu dodatkowego



wszystkie przedmioty dodatkowe zdaje się wyłącznie na poziomie rozszerzonym 

możliwość przystąpienia do egzaminów z 5 kolejnych przedmiotów, także z tych, 

które nie są nauczane w VII LO (np. filozofia)

nie ma progu punktowego zdawalności

BIOLOGIA FIZYKA CHEMIA FILOZOFIA 

GEOGRAFIA HISTORIA 
HISTORIA 

MUZYKI 

HISTORIA 

SZTUKI 

INFORMATYKA 

JĘZYK 

ŁACIŃSKI 

I KULTURA 

ANTYCZNA

WIEDZA 

O SPOŁECZEŃSTWIE 

JĘZYK POLSKI 
JĘZYKI OBCE 

NOWOŻYTNE 
MATEMATYKA 

Egzamin maturalny 

z przedmiotów dodatkowych



Przedmioty Arkusze Czas trwania  

język polski, matematyka 
poziom podstawowy 

poziom rozszerzony

170 min

180 min

języki obce nowożytne 

poziom podstawowy 

poziom rozszerzony
120 min

150 min

biologia 

chemia 

fizyka 

geografia 

historia 

wiedza o społeczeństwie 

informatyka

poziom rozszerzony 180 min

210 min

Czas trwania poszczególnych części 

egzaminu maturalnego w części pisemnej



Harmonogram egzaminu maturalnego 2021

w terminie głównym

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO 

MAJ Godzina 9.00 Godzina 14.00

4 wtorek język polski - pp język łaciński i kultura antyczna – pr

5 środa matematyka – pp historia muzyki-pr

6 czwartek język angielski – pp historia sztuki– pr

7 piątek język angielski – pr

język angielski-dj. 
filozofia – pr



Harmonogram egzaminu maturalnego 2021

w terminie głównym

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO 

MAJ Godzina 9.00 Godzina 14.00

10 poniedziałek język polski – pr
język łemkowski – pr

język kaszubski - pr

11 wtorek matematyka– pr wiedza o społeczeństwie– pr

12 środa biologia – pr

język francuski – pr

język francuski – dj

13 czwartek geografia– pr

język francuski – pp

język hiszpański – pp

język niemiecki – pp

język rosyjski – pp

język włoski – pp

14 piątek chemia– pr
język niemiecki – pr

język niemiecki – dj



Harmonogram egzaminu maturalnego 2021

w terminie głównym

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO 

MAJ Godzina 9.00 Godzina 14.00

17 poniedziałek historia-pr
język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

18 wtorek fizyka – pr język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

19 środa informatyka-pr
język włoski – pr

język włoski – dj

20 czwartek

języki mniejszości 

narodowych – pp
języki mniejszości narodowych –

pr



CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO

od 7 do 20 maja

język polski

języki obce 

nowożytne

Egzamin jest przeprowadzany 

w szkołach według 

harmonogramów ustalonych 

przez przewodniczących 

szkolnych zespołów 

egzaminacyjnych.

Harmonogram egzaminu maturalnego 2021

w terminie głównym

Harmonogram szkolny przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego

zostanie opracowany i ogłoszony w  marcu 2021 r. 



Termin dodatkowy egzaminu maturalnego

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym przeprowadzany

jest dla tych absolwentów, którzy z powodu szczególnych

przypadków losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do

egzaminu w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu

lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem egzaminów

w maju 2021 r. i uzyskali zgodę dyrektora OKE.

Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają 

do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej 

w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.



Termin dodatkowy egzaminu maturalnego
dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym 

Miejsce egzaminu:

▪ ustny w szkole macierzystej

▪ pisemny w ośrodkach egzaminacyjnych 

wyznaczonych przez Okręgową Komisję 

Egzaminacyjną w Gdańsku

Część ustna 

z języka polskiego

z języka obcego 

nowożytnego

7-12 czerwca 2021 r.



Termin dodatkowy egzaminu maturalnego

Egzamin pisemny

CZĘŚĆ PISEMNA  W TERMINIE DODATKOWYM 

CZERWIEC Godzina 9.00 Godzina 14.00

1 wtorek język polski - pp język polski – pr

2 środa matematyka – pp matematyka – pr

3 czwartek informatyka-pr
język włoski – pr

język włoski – dj

7 poniedziałek

język angielski – pp

język francuski – pp

język hiszpański – pp

język niemiecki – pp

język rosyjski  – pp

język włoski - pp

filozofia– pr

język łaciński i kultura antyczna –

pr

historia sztuki - pr



CZĘŚĆ PISEMNA  W TERMINIE DODATKOWYM 

CZERWIEC Godzina 9.00 Godzina 14.00

8 wtorek
wiedza o 

społeczeństwie - pr

język angielski – pr

język angielski – dj

9 środa biologia – pr język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

10 czwartek geografia -pr
język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

11 piątek chemia - pr

język francuski – pr

język francuski – pr

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego

Egzamin pisemny



CZĘŚĆ PISEMNA  W TERMINIE DODATKOWYM 

CZERWIEC Godzina 9.00 Godzina 14.00

14 poniedziałek Informatyka - pr

język hiszpański– pr

język hiszpański– dj

15 wtorek fizyka– pr język włoski – pr

język włoski – dj

16 środa

języki mniejszości 

narodowych - pp

historia - pr

historia muzyki -pr

języki mniejszości narodowych -

pr

język kaszubski – pr

język łemkowski – pr

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego

Egzamin pisemny



Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego 

ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu 

w części ustnej albo w części pisemnej 

Część pisemna
24 sierpnia 2021 r. 

(wtorek), godz. 9:00

Część ustna 

z języka polskiego

z języka obcego nowożytnego

23-24 sierpnia 2021 r. 

Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić absolwenci, którzy:

▪ przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych

i jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego

▪ żaden z egzaminów nie został im unieważniony

▪ nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego (ustnego 

lub pisemnego)

▪ złożyli w terminie oświadczenie o gotowości przystąpienia do egzaminu.



Wyniki egzaminów w terminie głównym 

i poprawkowym

W terminie głównym
W terminie 

poprawkowym

Termin ogłaszania wyników egzaminu 5 lipca 2021 10 września 2021

Termin przekazania szkołom świadectw, 

aneksów i informacji o wynikach

5 lipca 2021 10 września 2021

Termin wydania zdającym świadectw, 

aneksów i informacji o wynikach

5 lipca 2021 10 września 2021



Sposoby dostosowania warunków 

i form egzaminu maturalnego



Sposoby dostosowania warunków 

i form egzaminu maturalnego
Dostosowanie form egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu 

odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających. 

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między innymi na: 

a) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym zdającego 

b) zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych 

c) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych 

d) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu 

maturalnego 

e) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania 

egzaminu maturalnego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających 

potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego 

f) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela 

wspomagającego zdającego w czytaniu lub pisaniu3 lub specjalisty odpowiednio z zakresu 

danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu ze 

zdającym lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. 



Sposoby dostosowania warunków 

i form egzaminu maturalnego

Dla absolwentów: 

▪ niepełnosprawnych 

▪ niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym 

▪ mających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

▪ ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

(np. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia) 

▪ chorych lub niesprawnych czasowo 

▪ Cudzoziemcom, którym ograniczona znajomość języka polskiego 

utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

▪ objętych w roku szkolnym 2020/2021 pomocą psychologiczno-

pedagogiczną ze względu na: 

❑ trudności adaptacyjne 

❑ zaburzenia komunikacji językowej 

❑ sytuację kryzysową lub traumatyczną 

Komunikat dyrektora CKE



Razem z deklaracją wstępną (do 30 września 2020 r.) należy 

złożyć dokumenty, uprawniające do przystąpienia do 

egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych 

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

tj.:

❑ opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej 

❑ lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

❑ lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

❑ lub zaświadczenie lekarskie. 

W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być 

przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po 

otrzymaniu dokumentu.

Sposoby dostosowania warunków 

i form egzaminu maturalnego



Sposoby dostosowania warunków 

i form egzaminu maturalnego

▪ Rada Pedagogiczna na podstawie otrzymanej dokumentacji, spośród możliwych

sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu

maturalnego, wymienionych w Komunikacie dyrektora CKE, wskazuje sposób

lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu

maturalnego dla danego ucznia.

▪ Do 10 lutego 2021 r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje

na piśmie ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy

przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości

psychofizycznych.

▪ Uczeń składa oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych

sposobów dostosowania nie później niż do 15 lutego 2021 r.

▪ Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu

maturalnego wystąpi po 10 lutego 2021 r., dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego

nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie ucznia o wskazanym sposobie lub

sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

o konieczności dostosowania formy przeprowadzania egzaminu maturalnego dla danego

ucznia i przekazuje jego dane osobowe.



Sposoby dostosowania warunków 

i form egzaminu maturalnego

Specyficzne trudności w uczeniu się: 
dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia

• Na egzaminie maturalnym nie przewiduje się różnicowania
arkuszy ani wydłużenia czasu ich rozwiązywania.

• Możliwe jest jedynie zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań

zadań otwartych z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki

(dyskalkulia).



Sposoby dostosowania warunków 

i form egzaminu maturalnego

Absolwenci, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej

lub traumatycznej



Opłata za egzamin maturalny 
(od sesji egzaminacyjnej w następnych latach)

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego

i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak

i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

▪ absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują

do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu 

obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego

▪ absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego 

z tego samego przedmiotu dodatkowego, którzy 

w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali 

w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego 

z tego przedmiotu.

Termin 
główny / 
dodatkowy

Termin 
poprawkowy

Jeden raz 
(z danego 

przedmiotu 
na danym 
poziomie)



Opłata za egzamin maturalny

▪ Opłata za egzamin maturalny wynosi 50 zł (brutto).

▪ Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie i na rachunek bankowy wskazany 

przez dyrektora OKE.

▪ Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent, w którym zamierza 

przystąpić do egzaminu maturalnego składa, dyrektorowi okręgowej komisji 

egzaminacyjnej w terminie podanym przez dyrektora OKE.

▪ Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem 

możliwości przystąpienia do tego egzaminu. 

▪ Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź 

nieprzystąpienia do egzaminu. 



Opłata za egzamin maturalny

▪ Należy zwrócić uwagę zdających na

konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego

wyboru przedmiotów egzaminacyjnych.

▪ Zadeklarowanie egzaminu i niestawienie się na nim

w danym roku wiąże się z koniecznością wniesienia

opłaty za egzamin w przypadku chęci przystąpienia

do egzaminu z tego samego przedmiotu na tym

samym poziomie w latach kolejnych.



Opłata za egzamin maturalny

▪ Dyrektor OKE może zwolnić z opłaty osobę o niskim 
dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy 
niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2220, ze zm.) oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości 
dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących 
podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek 
opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości 
zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r. poz. 1497)

▪ Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny składa
się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później
niż do 31 grudnia roku szkolnego, w którym absolwent
zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Do wniosku
dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów.



Przyczyny unieważniania egzaminu maturalnego 

z danego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej 

Unieważnienie egzaminu przez dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły unieważnia egzamin w przypadku:
▪ stwierdzenia wniesienia lub korzystania

z urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów
i przyborów pomocniczych niewymienionych
w komunikacie dyrektora CKE 

▪ niesamodzielnej pracy zdającego
▪ zakłócania przez niego przebiegu egzaminu

w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym. 



Przyczyny unieważniania egzaminu maturalnego 

z danego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej 

Unieważnienie egzaminu przez dyrektora OKE

W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez 

egzaminatora: 

▪ niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez absolwenta 

▪ występowania w pracach egzaminacyjnych 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.



Przyczyny unieważniania egzaminu maturalnego 

z danego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej 

Unieważnienie egzaminu przez dyrektora OKE

▪ 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
w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji.

▪ W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej umożliwia absolwentowi zapoznanie się z dokumentacją
oraz złożenie wyjaśnień, we wskazanym miejscu i czasie.

▪ Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie
14 dni od dnia otrzymania wniosku.

▪ Jeśli decyzja unieważnia egzamin maturalny - przysługuje odwołanie do
Dyrektora Centralnej komisji Egzaminacyjnej w ciągu 3 dni roboczych.



Przyczyny unieważniania egzaminu maturalnego 

z danego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej 

Inne przyczyny unieważnienia egzaminu

▪ 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.

▪ Zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów

dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego, jeżeli to

naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu

(unieważnienie następuje wówczas z urzędu).

▪ Niemożności ustalenia wyników danego egzaminu z powodu

zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej.



Absolwent, który:

▪ przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego

z jednego przedmiotu dodatkowego i któremu egzamin

z tego przedmiotu został unieważniony albo

▪ przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego

z więcej niż jednego przedmiotu dodatkowego i któremu egzaminy

ze wszystkich tych przedmiotów zostały unieważnione – nie zdaje

egzaminu maturalnego.

Unieważnienie przedmiotu dodatkowego



Możliwości wglądu do pracy egzaminacyjnej

Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej

i ocenionej pracy egzaminacyjnej w miejscu

i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji

egzaminacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia wydania

przez okręgową komisję egzaminacyjną dokumentów

z wynikami egzaminów.

W czasie wglądu OKE umożliwia zapoznanie się

z zasadami oceniania rozwiązań zadań.



▪ Absolwent może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów.

▪ Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji

egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.

▪ Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania

wniosku.

▪ Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie absolwenta

o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania

wniosku.

▪ 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.
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Możliwości wglądu do pracy egzaminacyjnej



FORMULARZE

Formularze dla absolwentów znajdują się na stronie internetowej 

CKE i OKE



INFORMACJE I KOMUNIKATY 

Centralna Komisja Egzaminacyjna

www.cke.edu.pl

VII Liceum Ogólnokształcące 

im. Józefa Wybickiego w Gdańsku

lo7.edu.gdansk.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

www.oke.gda.pl

http://www.cke.edu.pl/
http://www.oke.gda.pl/


Przygotowanie do egzaminu maturalnego

Wysoka frekwencja na zajęciach lekcyjnych

Dobre przygotowanie i aktywny udział w czasie zajęć

Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych 


