
Drodzy Maturzyści 

Przed Wami ostatnia prosta czyli Egzamin Maturalny, którego harmonogram znajdziecie 

poniżej. 

 Zanim jednak zasiądziecie na sali egzaminacyjnej proszę o zapoznanie się z wytycznymi CKE, MEiN                    

i GIS dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021r.,oraz czynnościami 

organizacyjnymi przed egzaminem, w szczególności pierwszego dnia: 

 8:15 – 8:25 przyjazd do szkoły, zajmowanie miejsc w kolejce do wejścia na teren szkoły – od 

strony boiska. 

 8:25 – 8:30 spotkanie organizacyjne z dyrektorem szkoły – na wolnym powietrzu. 

 8:30  rozpoczęcie wchodzenia do szkoły, sprawdzanie tożsamości, losowanie miejsca dla 

zdającego przez członka komisji egzaminacyjnej, wręczanie naklejek na dany egzamin, 

zajmowanie miejsc. 

 

Podczas wszystkich w/w czynności obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz posiadanie rękawiczek. 

Szkoła nie zapewnia tego wyposażenia. 

 

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2020/2021 zostanie przeprowadzony w terminie: 

 głównym – 4–20 maja 2021 r., 

 dodatkowym – 1–16 czerwca 2021 r., 

 poprawkowym – 24 sierpnia 2021 r. 

 

Wyniki matur zostaną opublikowane 5 lipca 2021 r., a dla osób poprawiających – 10 września 2021 r. 

 

W 2021 r. egzamin maturalny zostanie przeprowadzony wyłącznie w części pisemnej, z zastrzeżeniem 

osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym na wyższą uczelnię zagraniczną lub w celu zrealizowania 

postanowień umowy międzynarodowej muszą przedstawić wynik z egzaminu ustnego. 

 

Maturzyści przystępujący do egzaminu w 2021 r. zostaną zwolnieni z obowiązkowego zdawania 

jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. By egzamin uznano za zdany, 

wystarczy uzyskać co najmniej 30% z możliwych punktów na egzaminie z trzech przedmiotów 

obowiązkowych w części pisemnej. 

 

W przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym zmniejszono o 5 

punktów liczbę zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym. 

 

Matury w terminie głównym – maj 2021 

 

CZĘŚĆ PISEMNA 

 

4 maja (wtorek): 

 godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy), 

 godz. 14.00 – język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony). 



5 maja (środa): 

 godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy), 

 godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony). 

6 maja (czwartek): 

 godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy), 

 godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony). 

7 maja (piątek): 

 godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony oraz klasy dwujęzyczne), 

 godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony). 

10 maja (poniedziałek): 

 godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony), 

 godz. 14.00 – język łemkowski, język kaszubski (poziom rozszerzony). 

11 maja (wtorek): 

 godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony), 

 godz. 14.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony). 

12 maja (środa): 

 godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony), 

 godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony oraz klasy dwujęzyczne). 

13 maja (czwartek): 

 godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony), 

 godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski 

(poziom podstawowy). 

14 maja (piątek): 

 godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony), 

 godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony oraz klasy dwujęzyczne). 

17 maja (poniedziałek): 

 godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony), 

 godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony oraz klasy dwujęzyczne). 

18 maja (wtorek): 

 godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony), 

 godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony oraz klasy dwujęzyczne). 

19 maja (środa): 

 godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony), 

 godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony oraz klasy dwujęzyczne). 

20 maja (czwartek): 

 godz. 9.00 – języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy), 

 godz. 14.00 – języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony), 

 godz. 9.00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów 

dwujęzycznych (poziom podstawowy), 

 godz. 10.35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych 

(poziom rozszerzony), 

 godz. 12.10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych 

(poziom rozszerzony), 

 godz. 13.45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych 

(poziom rozszerzony), 



 godz. 15.20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych 

(poziom rozszerzony), 

 godz. 16.55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych 

(poziom rozszerzony). 

 

W razie  wszelkich wątpliwości dotyczących spraw związanych z egzaminem proszę o kontakt z 

wychowawcą lub sekretariatem szkoły Tel.82 566 80 65 

Dyrektor ZS w Dubience 

Mgr Kazimiera Ciupa 

 

 


