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1. Organizacja wchodzenia do sal
 W dniach: 4, 5 maja 2021 (egzamin z języka polskiego i matematyki)
wchodzenie do szkoły zdających odbywa się o godzinie 8:20
z zachowaniem 1,5-metrowego odstępu wg poniższego harmonogramu:
1) zdający w sali 20 (sala gimnastyczna) – wejściem do sali
gimnastycznej od strony internatu
 W dniu 6 maja ( egzamin z języka angielskiego) wchodzenie do szkoły
odbywa się o godzinie 8:30 z zachowaniem 1,5-metrowego odstępu wg
poniższego harmonogramu:
1) zdający w salach: 16 (aula ), 29 – wejściem 2 do budynku głównego
(wejście z zewnątrz za sekretariatem),
2) zdający w salach: 31, 32 – w budynku głównym- wejściem głównym
do szkoły
 W dniach 7- 19 maja na wszystkie egzaminy w sali 16 (aula) oraz
salach: 33, 31 wchodzenie do szkoły odbywa się wejściem głównym.
 Wchodzenie na egzaminy rozpoczynające się o godzinie 9:00
rozpoczyna się o godz. 8:30
 Wchodzenie na egzaminy rozpoczynające się o godzinie 14:00
rozpoczyna się o godz. 13:30 (13 maja j. rosyjski i j. niemiecki PP).
 Po wejściu do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie.
 Zdający po dezynfekcji dłoni udają się do wyznaczonych sal
egzaminacyjnych, gdzie następuje procedura wchodzenia z
zachowaniem 1,5- metrowego dystansu, w maseczkach,
 Zdający potwierdzają :swoją tożsamość okazując dowód osobisty.
 Po zakończeniu egzaminów zdający opuszczają teren szkoły tym samym
wejściem, którym wchodzili na maturę, nie zatrzymując się przy innych
salach zachowując 1,5- metrowy odstęp.
! ! ! UWAGA ! ! !
W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych podczas wchodzenia do
budynku stosujemy się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.

2. Obowiązki maturzysty.

3. Harmonogram egzaminów.

19–21 maja

Część ustna egzaminu maturalnego
język polski
Egzamin jest przeprowadzany
języki mniejszości narodowych w szkołach według
języki obce nowożytne
harmonogramów ustalonych
język łemkowski
przez przewodniczących
zespołów egzaminacyjnych.
język kaszubski
Część pisemna egzaminu maturalnego
Godzina 9:00
Godzina 14:00

Maj
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

język angielski – pr
język angielski – dj*
8, 9 – sobota, niedziela
7

piątek

filozofia – pr

10

poniedziałek

język polski – pr

język łemkowski – pr
język kaszubski – pr

11

wtorek

matematyka – pr

wiedza o społeczeństwie – pr

12

środa

biologia – pr

13

czwartek

geografia – pr

14

piątek

chemia – pr

język francuski – pr
język francuski – dj
język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
język niemiecki – pr
język niemiecki – dj

15, 16 – sobota, niedziela
17

poniedziałek

18

wtorek

19

środa

20

czwartek

język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
język hiszpański – pr
fizyka – pr
język hiszpański – dj
język włoski – pr
informatyka – pr
język włoski – dj
języki mniejszości narodowych – pp
języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pr)**
historia – pr

– poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii,
matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których
przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
* pp

** Dodatkowe

4. Czas trwania egzaminu maturalnego z poszczególnych
przedmiotów w części pisemnej
Przedmioty
język polski
matematyka
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
język kaszubski
język łaciński i kultura antyczna
język łemkowski
wiedza o społeczeństwie

Czas trwania
(min)

Arkusze
poziom podstawowy

Test
Wypracowanie

poziom rozszerzony

180

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
poziom dwujęzyczny

180
120
150
180

poziom rozszerzony

180

część I
część II
przedmioty zdawane w języku obcym *** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr),
geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)****
informatyka

170

poziom rozszerzony**

60
150
80

Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora
CKE.
*

** Przerwa

między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30

minut.
*** Dodatkowe

zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii,
matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których
przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
**** pp

– poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony.

5. Przybory pomocnicze na egzaminie maturalnym
1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro)
z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
Rysunki - jeśli trzeba je wykonać - zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się
rysunków ołówkiem.
2. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:
Przedmiot

biologia

chemia

fizyka

geografia
historia
język polski

matematyka

Przybory i materiały
pomocnicze
linijka
kalkulator prosty
wybrane wzory i stałe
fizykochemiczne na
egzaminy z biologii,
chemii i fizyki
linijka
kalkulator prosty
wybrane wzory i stałe
fizykochemiczne na
egzamin maturalny z
biologii, chemii i
fizyki
linijka
kalkulator prosty
wybrane wzory i stałe
fizykochemiczne na
egzamin maturalny z
biologii, chemii i
fizyki
linijka
kalkulator prosty
lupa
lupa
słownik ortograficzny,
słownik
poprawnej
polszczyzny - nie
mniej niż 1 na 25
osób
linijka
cyrkiel
kalkulator
Wybrane
wzory
matematyczne

Obowiązkowo/
fakultatywnie
fakultatywnie
obowiązkowo
obowiązkowo

zdający
zdający
szkoła

fakultatywnie
obowiązkowo
obowiązkowo

zdający
zdający
szkoła

fakultatywnie
obowiązkowo
obowiązkowo

zdający
zdający
szkoła

obowiązkowo
obowiązkowo
fakultatywnie
fakultatywnie
obowiązkowo

zdający
zdający
zdający
zdający
szkoła

obowiązkowo
obowiązkowo
obowiązkowo
obowiązkowo

zdający
zdający
zdający
szkoła

Zapewnia

