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18. ABSOLWENT NA EGZAMINIE MATURALNYM  
  

  
18.2. W TRAKCIE EGZAMINU MATURALNEGO  

    

1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej (jeżeli złożył 

informację, o której mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.4.7. lub 2.5.8., i uzyskał zgodę na 

przystąpienie do części ustnej) i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym 

harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym 

tożsamość (z aktualnym zdjęciem).  

2. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej – ani w części ustnej, ani w części 

pisemnej – żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.  

3. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i 

przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. 

Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów.  

4. Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również 

być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka 

powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów 

egzaminacyjnych.  

5. Zdający ma obowiązek zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją 

przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność 

wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez 

OKE, zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza oraz sprawdzić 

kompletność arkusza.  

6. Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.  

7. Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów 

egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły 

lub o pozostanie w sali egzaminacyjnej podczas pakowania materiałów 

egzaminacyjnych po zakończeniu części pisemnej egzaminu.  

8. Liczba punktów, jaką uzyskał zdający z części ustnej egzaminu maturalnego z 

każdego przedmiotu, jest przekazywana zdającemu w dniu przeprowadzenia tego 

egzaminu.  

9. Egzamin zdającego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej może 

zostać unieważniony, jeżeli zespół przedmiotowy lub zespół nadzorujący stwierdzi: a. 

niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego  

b. wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia 

telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie 

ogłoszonym przez dyrektora  

CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów  

c. zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części 

pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym 

zdającym.  



10. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie 

egzaminu z tego przedmiotu w danym roku.  
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11. Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub 

przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu 

egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.  

  

  

18.3. PO EGZAMINIE MATURALNYM  

    

1. Zdający ma prawo zgłosić uzasadnione zastrzeżenia związane z naruszeniem 

przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego. Procedura jest 

opisana w sekcji 15.3.  

2. Jeżeli egzaminator stwierdzi podczas sprawdzania pracy niesamodzielne 

rozwiązywanie zadań przez absolwenta, to absolwent ten otrzyma od dyrektora OKE – 

za pośrednictwem dyrektora szkoły – informację o zamiarze unieważnienia egzaminu z 

danego przedmiotu. Procedura jest opisana w sekcji 15.2.  

3. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przyczyn określonych w pkt 

15.1.3., szkoła jest zobowiązana udzielić zdającemu pełnego wsparcia na kolejnych 

etapach przeprowadzanej procedury.  

4. Wyniki egzaminu maturalnego (indywidualne, krajowe oraz wg województw) w terminie 

głównym i dodatkowym (w maju i czerwcu) zostaną ogłoszone 5 lipca 2021 r., a w 

przypadku egzaminu w terminie poprawkowym (w sierpniu) – 10 września 2021 r.  

5. Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub 

zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego – odbiera dokument w macierzystej 

szkole.   

6. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach 

egzaminu opracowaną przez OKE w macierzystej szkole.  

7. Zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz 

złożenia wniosku o weryfikację sumy przyznanych punktów. Procedura jest opisana w 

sekcji 15.5. (Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu 

maturalnego w 2021 r. - aktualizacja!) 

  

       

  



16.5. INFORMACJE WYDRUKOWANE NA ŚWIADECTWIE DOJRZAŁOŚCI W 2021 R.  

    

  W 2021 r. na świadectwie dojrzałości będzie wydrukowany wynik egzaminu albo 

odpowiednia adnotacja, zgodnie z poniższą tabelą.  

  

Opis sytuacji 

danego 

zdającego  

Egzaminy obowiązkowe  Egzaminy dodatkowe  

część ustna  część pisemna  część ustna  część pisemna  

1. Zdający nie 

zadeklarował 

przystąpienia 

do egzaminu z 

danego 

przedmiotu.  

Zamiast wyniku – 
na świadectwie 
adnotacja:  
W 2021 r.  
egzaminu nie 

przeprowadzano., 

pod warunkiem 

zdania 

egzaminów w 

części pisemnej.  

Zdający, który nie 

zadeklarował 

przystąpienia do 

żadnego 

egzaminu, nie 

otrzymuje 

świadectwa.  

Bez żadnej 

informacji na 

świadectwie.  

Zamiast wyniku 
– na świadectwie 
adnotacja: W 
2021 r. nie 
wymagano  
przystąpienia do 

części pisemnej 

egzaminu 

maturalnego z 

jednego 

przedmiotu 

dodatkowego.  

2a. (Dotyczy 

tylko egzaminów 

obowiązkowych) 

Zdający 

zadeklarował 

przystąpienie do 

egzaminu z 

danego 

przedmiotu + 

przystąpił do 

tego egzaminu + 

uzyskał 30% lub 

więcej punktów 

możliwych do 

zdobycia.  

Wynik w % na 

świadectwie, jeżeli 

przystąpił, bo 

wynik był 

zdającemu 

potrzebny w 

rekrutacji do szkoły 

wyższej za granicą 

lub w celu realizacji 

umowy 

międzynarodowej – 

Título de Bachiller.  

Wynik w %  
i centylach na 

świadectwie.  
Nie dotyczy.  Nie dotyczy.  

 

2b. (Dotyczy 

tylko egzaminów 

obowiązkowych) 

Zdający 

zadeklarował 

przystąpienie do 

egzaminu z 

danego 

przedmiotu + 

przystąpił do 

tego egzaminu + 

ale nie uzyskał 

minimum 30% 

punktów 

możliwych do 

zdobycia.  

Zamiast wyniku – 
na świadectwie 
adnotacja:  
W 2021 r.  
egzaminu nie 

przeprowadzano., 

pod warunkiem 

zdania 

egzaminów w 

części pisemnej.  

Zdający nie 

otrzymuje 

świadectwa.  
Nie dotyczy.  Nie dotyczy.  



3. (Dotyczy 

tylko 

egzaminów 

dodatkowych) 

Zdający 

zadeklarował 

przystąpienie do 

egzaminu z 

danego 

przedmiotu + 

przystąpił do 

tego egzaminu.  

Nie dotyczy.  Nie dotyczy.  

Wynik w % na 

świadectwie, jeżeli 

przystąpił, bo 

wynik był 

zdającemu 

potrzebny w 

rekrutacji do szkoły 

wyższej za granicą 

lub w celu 

realizacji umowy 

międzynarodowej 

– Título de 

Bachiller.  

Wynik w %  
i centylach na 

świadectwie.  

4. Zdający 

zadeklarował 

przystąpienie do 

egzaminu z 

danego 

przedmiotu + 

przystąpił do 

tego egzaminu 

+ ale egzamin 

został mu 

unieważniony.  

Zamiast wyniku – 
na świadectwie 
adnotacja:  
W 2021 r.  
egzaminu nie 

przeprowadzano.  

Zdający nie 

otrzymuje 

świadectwa; musi 

przystąpić do 

egzaminu z 

danego przedmiotu 

w roku następnym 

– nie może 

przystąpić do 

egzaminu w sesji 

poprawkowej.  

Wynik na 

świadectwie:  

0%  

Wynik na 

świadectwie:  

0%  

5. Zdający 

zadeklarował 

przystąpienie do 

egzaminu z 

danego 

przedmiotu + ale 

do tego 

egzaminu nie 

przystąpił.  

Zamiast wyniku – 
na świadectwie 
adnotacja:  
W 2021 r.  
egzaminu nie 

przeprowadzano.  

Zdający nie 

otrzymuje 

świadectwa.  

Wynik na 

świadectwie:  

0%  

Wynik na 

świadectwie:  

0%  

6. Zdający jest 
laureatem albo  

finalistą 

olimpiady 

przedmiotowej.  

Wynik na 

świadectwie: 

100% oraz 

adnotacja 

dotycząca 

uzyskania tytułu 

laureata/finalisty 

olimpiady.  

Wynik na 

świadectwie: 

100% oraz 

adnotacja 

dotycząca 

uzyskania tytułu 

laureata/finalisty 

olimpiady.  

Wynik na 

świadectwie: 

100% oraz 

adnotacja 

dotycząca 

uzyskania tytułu 

laureata/finalisty 

olimpiady.  

Wynik na 

świadectwie: 

100% oraz 

adnotacja 

dotycząca 

uzyskania tytułu 

laureata/finalisty 

olimpiady.  

7. Zdający jest 

zwolniony z 

części ustnej 

egzaminu 

(dotyczy 

niesłyszących  

Zamiast wyniku na 

świadectwie 

adnotacja: 

Zwolniony / 

zwolniona.  

  

Nie dotyczy.  Nie dotyczy.  Nie dotyczy.  

oraz osób, które 

trwale nie 

posługują się 

mową).  

W przypadku osób 

niesłyszących – 

dotyczy wyłącznie 

egzaminu z języka 

obcego 

nowożytnego.  

   

   
  


