
Salon Maturzystów Salon Maturzystów 
Kraków, Lublin, Rzeszów, 

wrzesień 2020



Co o maturze każdy zdający
wiedzieć powinien

Salon Maturzystów 2020 
Kraków, Lublin, Rzeszów

Lech Gawryłow

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

w Krakowie



Matura z przedmiotów obowiązkowych

W części ustnej 
(bez określania 

poziomu)
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język polski

język obcy nowożytny



• Wszyscy absolwenci 
przystępują obowiązkowo
do egzaminu pisemnego
z jednego przedmiotu 
dodatkowego.

• Wybór przedmiotu 
dodatkowego nie jest zależny 
od typu szkoły, do której 
absolwent uczęszczał, ani
od przedmiotów, których uczył 

Matura z przedmiotów dodatkowych

dodatkowego.
• Przedmioty dodatkowe mogą 

być zdawane wyłącznie 
na poziomie rozszerzonym.

od przedmiotów, których uczył 
się w zakresie rozszerzonym
w tej szkole.
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• Absolwent ma prawo przystąpić 
do egzaminu maturalnego z nie 
więcej niż pięciu przedmiotów 
dodatkowych oprócz przedmiotu 
wybranego jako obowiązkowy.

• Wyniki uzyskane w części 
pisemnej egzaminu
z przedmiotu dodatkowego nie 
mają wpływu na zdanie egzaminu 
maturalnego.

Matura z przedmiotów dodatkowych

wybranego jako obowiązkowy.
• Egzaminy dodatkowe trwają

180 minut
(z wyjątkiem informatyki – 210 
minut).

maturalnego.
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Przedmioty dodatkowe 

• język polski

• matematyka

• język obcy nowożytny

• biologia

• filozofia

• historia sztuki

• historia muzyki

• język łaciński i kultura antycznabiologia

• chemia

• fizyka 

• geografia

• historia

• wiedza o społeczeństwie

• informatyka 

język łaciński i kultura antyczna

• język mniejszości etnicznej

• język mniejszości narodowej

• język regionalny (język kaszubski)

Można wybrać od 1 do 5 przedmiotów.
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• Uczeń, który zamierza przystąpić
do egzaminu maturalnego, składa 
wstępną pisemną deklarację do 
dyrektora szkoły
do 30 września 2020 r. 

• W przypadku niezłożenia deklaracji 
ostatecznej z dniem 8 lutego 2021 r. 
deklaracja wstępna staje się deklaracją 
ostateczną.

• Osoba składająca deklarację wstępną 

Terminy  składania deklaracji

• Termin złożenia deklaracji 
ostatecznej mija 7 lutego 2021 r.
Po tym terminie nie ma już 
możliwości dokonywania zmian
w deklaracji (z wyjątkiem laureatów 
i finalistów olimpiad 
przedmiotowych). 

• Osoba składająca deklarację wstępną 
i/lub ostateczną otrzymuje 
od dyrektora szkoły jej kopię 
z potwierdzeniem przyjęcia! 
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Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych

• Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni
z egzaminu maturalnego z zadeklarowanego przedmiotu, 
jeśli olimpiada znajduje się w wykazie ogłoszonym
na stronie MEN i CKE.
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na stronie MEN i CKE.
• Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty

olimpiady należy przedłożyć dyrektorowi szkoły.



Dostosowanie warunków egzaminu

• Szczegółowa informacja dotycząca sposobu dostosowania 
warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego 
jest w komunikacie dyrektora CKE na stronie 
www.cke.edu.pl. 

• Dokumenty uprawniające do dostosowania należy dostarczyć 
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• Dokumenty uprawniające do dostosowania należy dostarczyć 
dyrektorowi szkoły do 30 września 2020 roku.

• Sposoby dostosowania wskazuje rada pedagogiczna
na podstawie komunikatu dyrektora CKE.

• Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia 
egzaminu do potrzeb absolwentów odpowiada dyrektor 
szkoły.



Dysleksja

• Na maturze nie przewiduje się innych arkuszy ani
wydłużenia czasu rozwiązywania zadań z powodu dysleksji.

• Możliwe jest jedynie zastosowanie odrębnych kryteriów
oceniania prac pisemnych z:oceniania prac pisemnych z:

• języka polskiego,

• języka obcego nowożytnego,

• języka mniejszości narodowej,

• matematyki (dyskalkulia).



Harmonogram egzaminu 
maturalnego w 2021 r.maturalnego w 2021 r.
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Matura w terminie dodatkowym



Egzamin przeprowadzany jest dla tych 
absolwentów, którzy
z powodu szczególnych przypadków 
losowych lub zdrowotnych nie 
przystąpili w maju:

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego

przystąpili w maju:
• do egzaminu w części ustnej
• lub pisemnej z danego przedmiotu lub 

przedmiotów

i uzyskali zgodę dyrektora OKE
na przystąpienie do egzaminu
w czerwcu.
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Termin dodatkowy
(w czerwcu 2021)

Wniosek o egzamin dodatkowy

Zdający lub jego rodzice (prawni 
opiekunowie) składają do dyrektora 
szkoły macierzystej udokumentowany 

Miejsce egzaminu dodatkowego

• ustny – w szkole macierzystej
• pisemny – w ośrodkach 

egzaminacyjnych podanychszkoły macierzystej udokumentowany 
wniosek najpóźniej w dniu, w którym 
odbywa się egzamin z danego 
przedmiotu.

egzaminacyjnych podanych
na stronie Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Krakowie
w ostatnim tygodniu maja 
2021 roku
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Matura w terminie poprawkowym



Warunki przystąpienia
do egzaminu poprawkowego 

Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić absolwenci, 
którzy:

• przystąpią do wszystkich egzaminów obowiązkowych
i jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego,
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i jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego,

• nie będą mieli unieważnionego egzaminu,

• nie uzyskają 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego 
(ustnego lub pisemnego),

• złożą w szkole do 12 lipca 2021 roku oświadczenie o gotowości 
przystąpienia do egzaminu.





• Z każdego przedmiotu 
obowiązkowego w części ustnej
i części pisemnej trzeba 
otrzymać co najmniej
30% punktów możliwych

Warunki zdania egzaminu maturalnego

30% punktów możliwych
do uzyskania

• oraz przystąpić do części 
pisemnej egzaminu 
maturalnego przynajmniej
z jednego przedmiotu 
dodatkowego.
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Egzamin  ustny z języka polskiego 



Przed egzaminem ustnym

• Przewodniczący zespołu przedmiotowego losuje numer zadania dla 
zdającego i przekazuje zdającemu wydruk zadania zgodny
z wylosowanym numerem zadania.

• Zdający ma 15  minut na przygotowanie się do odpowiedzi.
• Wylosowane bilety z numerami zadań nie wracają do puli biletów.
• Zdający może robić notatki na kartkach z pieczątką szkoły

(nie na wydrukach zadań).



Przebieg egzaminu
• Egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z wypowiedzi zdającego oraz 

rozmowy z zespołem przedmiotowym.

• Zdający mówi ok. 10 minut (może wygłosić swoją wypowiedź
w czasie krótszym niż 10 minut; czas zdawania egzaminu nie może być 
jedynym i wiążącym kryterium negatywnej oceny).
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jedynym i wiążącym kryterium negatywnej oceny).

• Zespół przedmiotowy nie może przerywać wypowiedzi
(z wyjątkiem sytuacji, kiedy upłynął czas na nią przeznaczony).

• Rozmowa z zespołem przedmiotowym trwa ok. 5 minut i może jedynie 
dotyczyć zagadnienia określonego w poleceniu do zadania, tekstu 
dołączonego do zadania oraz zagadnień, które zdający poruszył
w wypowiedzi.



Ustalenie liczby punktów za egzamin

• Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu 
zgodnie z obowiązującymi zasadami oceniania

• Po ustaleniu liczby punktów zespół przedmiotowy 
informuje zdających o wyniku egzaminuinformuje zdających o wyniku egzaminu



Filmy na stronie CKE



Egzamin  ustny
z języka obcego nowożytnegoz języka obcego nowożytnego



Egzamin ustny
z języka obcego nowożytnego

• Egzamin trwa 15 minut
(czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie zadań).

• Egzamin ocenia dwóch nauczycieli, którzy tworzą przedmiotowy zespół 
egzaminacyjny.
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egzaminacyjny.
• Przewodniczący lub członek zespołu przedmiotowego losuje numer zestawu 

zadań i przekazuje go zdającemu.
• Egzamin składa się z:

• rozmowy wstępnej,

• trzech zadań.

• W sali przebywa jeden zdający.



Przebieg egzaminu

• Egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, w której 
egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego 
życiem i zainteresowaniami.

• Zadania:• Zadania:
• rozmowa z odgrywaniem roli,

• opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania,

• wypowiedź na podstawie materiału stymulującego
i odpowiedzi na dwa pytania.

• W czasie trwania egzaminu zdającym nie udziela się żadnych 
wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. 



Przybory pomocnicze

Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może 
korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów 
pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE
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pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE
na stronie internetowej www.cke.edu.pl.



Unieważnienie egzaminu



• Dyrektor szkoły unieważnia 
egzamin w przypadku:

• stwierdzenia wniesienia albo 
korzystania z urządzenia 
telekomunikacyjnego lub materiałów 

• Dyrektor szkoły
• przerywa egzamin zdającego, 
• unieważnia jego egzamin,
• nakazuje mu opuszczenie sali 

Unieważnienie egzaminu
przez dyrektora szkoły

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. 

• nakazuje mu opuszczenie sali 
egzaminacyjnej.
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Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej unieważnia egzamin
w przypadku stwierdzenia przez egzaminatora podczas sprawdzania
arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez
zdającego*

• występowanie w pracach zdających jednakowych sformułowań wskazujących na

Unieważnienie egzaminu
przez dyrektora OKE

• występowanie w pracach zdających jednakowych sformułowań wskazujących na
udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego
zdającego – identyczne rozwiązania z identycznymi charakterystycznymi błędami,

• plagiat – zdający odtwarza tekst innego autora.

*Uczeń, słuchacz albo absolwent samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu 
egzaminacyjnym, w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań
w czasie trwania egzaminu maturalnego.
Art. 44zzt ust. 3 Ustawy o systemie oświaty
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Unieważnienie egzaminu
przez dyrektora OKE

Stwierdzenie naruszenia przepisów dotyczących 
przebiegu egzaminu na skutek zastrzeżeń 
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przebiegu egzaminu na skutek zastrzeżeń 
zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu.



Wgląd do dokumentacji unieważnienia

• Absolwent ma prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji,
na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej 
zamierza unieważnić egzamin.

• Wniosek składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
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• Wniosek składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji
o zamiarze unieważnienia.

• Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej umożliwia absolwentowi 
zapoznanie się z dokumentacją oraz złożenie wyjaśnień,
we wskazanym miejscu i czasie.



Konsekwencje unieważnienia egzaminu

Zdający, którym unieważniono egzamin w szkole lub
z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań, będą 
mieli prawo przystąpić do egzaminu  z tego przedmiotu 

35

mieli prawo przystąpić do egzaminu  z tego przedmiotu 
dopiero w kolejnym roku, czyli najwcześniej w maju  
2022 roku.



Świadectwo dojrzałości – 5 lipca 2021 r.

Wyniki z przedmiotów obowiązkowych
i dodatkowych podawane
są w procentach zaokrąglonych
do całości.

Dodatkowo podawany jest wynik
na skali centylowej, która wskazuje,
ilu zdających otrzymało taki sam wynik 
lub niższy, i pozwala na określenie 
poziomu osiągnięć na tle innych 
maturzystów.



Publikacja wyników egzaminu w Internecie 

• Po ogłoszeniu wyników można:
• sprawdzić wyniki egzaminów w systemie informatycznym 
• zobaczyć wynik za każde zadanie.• zobaczyć wynik za każde zadanie.
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Wglądy do prac egzaminacyjnych

Weryfikacja sumy punktówWeryfikacja sumy punktów

Arbitraż (KAE)
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Zasady 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 
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od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną dokumentów 
z wynikami egzaminów.

• W czasie wglądu:
• OKE umożliwia zapoznanie się z zasadami oceniania rozwiązań zadań,
• można sporządzać notatki i fotografować swoją pracę.



Ponowne przystąpienie do matury

W kolejnych sesjach egzaminacyjnych można przystąpić 
ponownie do egzaminu maturalnego z jednego
lub więcej przedmiotów
w celu:
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w celu:
• zdania niezdanego egzaminu,
• podwyższenia wyniku egzaminu

w części pisemnej lub w części ustnej,
• zdania egzaminu z kolejnych przedmiotów dodatkowych. 



Źródła informacji o maturze





Informatory na stronach CKE i OKE
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Powodzenia!

49Rysunek ze zbiorów OKE w Krakowie


