INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU MATURALNEGO 2021
W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH
1.HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

Część ustna nie jest przeprowadzana!! Z wyjątkiem jednej osoby

2.HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM
dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Termin ogłoszenia wyników egzaminu i przekazania świadectw
5 lipca 2021

3.HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 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 pisemnej
1. Część pisemna – 24 sierpnia 2021 r., godz. 9:00
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja
i wypowiedź – formuła od 2015) – nie jest przeprowadzana

Ogłoszenie wyników – 10 września
4.CZAS TRWANIA EGZAMINU MATURALNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W CZĘŚCI PISEMNEJ

W dokumencie – wyniki egzaminu maturalnego w części ustnej będzie zapis „w 2021r. egzaminu ustnego nie
przeprowadzono”
5.CHARAKTERYSTYKA EGZAMINU MATURALNEGO

.

1.INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM DLA ZDAJĄCYCH, KTÓRZY PRZYSTĄPIĄ DO EGZAMINU MATURALNEGO
PO RAZ PIERWSZY, W TYM DLA OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ ŚWIADECTWO LUB INNY DOKUMENT WYDANY ZA GRANICĄ
1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych oraz sprawdza, w jakim stopniu
absolwent spełnia te wymagania.
2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku, w okresie od maja do sierpnia, w terminach
głównym, dodatkowym i poprawkowym, określonych w komunikacie o harmonogramie.
3. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2021 r.
składa się wyłącznie z części pisemnej,

Na stronie OKE w Jaworznie oprócz w/w prezentacji zmian są zamieszczone szczegółowe informacje o wymaganiach
egzaminacyjnych

2. ARKUSZE EGZAMINACYJNE

2. Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w części pisemnej oprócz arkuszy wykorzystuje się również płytę CD do sprawdzenia
umiejętności rozumienia ze słuchu (nie dotyczy egzaminu maturalnego dla uczniów/absolwentów słabosłyszących, którzy nie korzystają z urządzeń technicznych
odpowiednich do wady słuchu (słuchawki), i niesłyszących). Na płycie znajdują się dwukrotnie nagrane teksty, polecenia i przerwy na wykonanie zadań. Na każdą salę
egzaminacyjną przewidziana jest jedna płyta. Każda szkoła otrzymuje również płytę/płyty rezerwowe (w zależności od liczby sal, w których jest przeprowadzany
egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego).

Do przeprowadzenia drugiej części egzaminu maturalnego z informatyki wykorzystuje się oprócz arkuszy
egzaminacyjnych również płytę CD (każdy zdający otrzymuje jedną płytę), zawierającą dane do zadań praktycznych.
Każdy zdający musi mieć zapewniony sprawny komputer na stanowisku egzaminacyjnym, którego konfiguracja musi
spełniać wymagania dotyczące systemu operacyjnego, języka programowania i programów użytkowych, które zostały
wybrane przez zdającego spośród znajdujących się w komunikacie o egzaminie z informatyki i dostępnych w szkole.

W salach nie mogą znajdować się żadne dostępne (widoczne) dla zdających pomoce dydaktyczne z zakresu
danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin maturalny.
6. Zdający powinni pracować w warunkach zapewniających samodzielność ich pracy. Jako minimum należy
przyjąć konieczność przygotowania:
a. stolika (ławki) dla każdego zdającego, z zastrzeżeniem że stoliki (ławki) są ustawione w jednym kierunku (nie
dotyczy egzaminu z informatyki w części II), w odległości zapewniającej samodzielność pracy oraz
bezpieczeństwo sanitarne, tj. zapewnienie pomiędzy zdającymi co najmniej 1,5-metrowego odstępu w każdym
kierunku
b. miejsc dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów, również zapewniających co najmniej 1,5metrowy odstęp od zdających oraz innych członków zespołu nadzorującego.

POMOCE DYDAKTYCZNE

KAŻDY ZDAJĄCY PRZYNOSI WŁASNY CZARNY DŁUGOPIS/PIÓRO, KALKULATOR, LINIJKĘ, CYRKIEL
SZKOŁA NIE ZAPEWNIA KALKULATORA, CYRKLA, LINIJKI!!!

TERMIN DODATKOWY

TERMIN POPRAWKOWY

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO DO POTRZEB
EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH

7.CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO – PRZED EGZAMINEM

1. Zdający w dniu egzaminu przychodzi do szkoły w ustalonym przedziale czasowym.
2. Zdający zachowując odległość min. 1,5 metra od innych osób przemieszcza się po szkole i czeka w
kolejce do stolika przed wyznaczoną salą egzaminacyjną.
3. Zdający przy wejściu dezynfekuje ręce.
4. Zdający sprawdza numer na liście zdających w wyznaczonej sali.
5. Czynności wykonywane przy stoliku przed salą egzaminacyjną przy zachowaniu odległości:
• Zdający informuje nauczyciela jaki ma numer na liście
• Zdający pokazuje dowód osobisty- może zostać poproszony o zdjęcie na chwilę maseczki,
• Zdający mówi na głos imiona i nazwisko, numer PESEL i sprawdza je na liście
• W razie niezgodności informuje o tym nauczyciela i dokonuje poprawki
• Nauczyciel losuje numerek i wpisuje go na swoją listę
• W przypadku zdających z chorobą przewlekłą nauczyciel może wskazać stolik bez losowania
numeru
• Zdający podpisuje się na liście
• Nauczyciel wręcza dwie naklejki z kodem zdającego a na j. polskim cztery
• Zdający sprawdza poprawność danych na naklejkach i w razie niezgodności informuje o tym
nauczyciela
• Nauczyciel sprawdza rzeczy wnoszone przez zdającego- mogą to być wyłącznie pomoce
wskazane przez dyrektora CKE, czyli czarny długopis lub pióro,
woda ok. 0,5 l, inne zależne od przedmiotu- linijka, kalkulator prosty, cyrkiel
Można mieć 1 paczkę chusteczek jednorazowych.
• Nie można wnosić urządzeń telekomunikacyjnych :telefonów komórkowych, smartfonów,
smartwatchy ; klucze należy zostawić na stoliku przy wyjściu,
• W przypadku osób chorych można mieć lekarstwa i urządzenia wskazane na podstawie
dostosowań, które były wcześniej ustalane
6. Zdający zajmuje miejsce przy stoliku z wylosowanym numerem i czeka na rozpoczęcie egzaminu
7. Zdający może wyjść wyłącznie do toalety.
8. W trakcie trwania egzaminu zdający może nie mieć założonej maseczki.
9. W trakcie wykonywania czynności nauczyciel ma założone rękawiczki jednorazowe.

8. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO – ETAPY EGZAMINU

1. Na około 20 minut przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący z każdej sali z jednym zdającym z
wyznaczonej sali udają się na wyznaczone miejsce (korytarz przy bibliotece lub pokój nauczycielski) po
arkusze egzaminacyjne.
2. Egzamin rozpoczyna się o 9.00 .
3. Przewodniczący zespołu nadzorującego informuje o przebiegu egzaminu:
• Pyta czy wszyscy obecni na sali czują się dobrze
• informuje o zasadach bezpieczeństwa na plakacie „O czym należy pamiętać podczas egzaminu!”
• przypomina kluczowe zasady związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, wskazane w Wytycznych, tj.
✓ obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej
oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek
zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy
zdający opuszcza salę egzaminacyjną, lub podchodzi do stanowiska, na którym
znajdują się np. słowniki
✓ zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi
✓ niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie
higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia)
✓ zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po
egzaminie.
• informuje, że na sali są osoby z choroba przewlekłą (jeśli są) i że np. z powodu alergii mogą czasem
zakasłać
• Podaje czas trwania, przedmiot, zakres
• Informuje o dostępnych pomocach w zależności od przedmiotu
• Informuje, że w przypadku j. obcego na początku będzie część z wykorzystaniem nagrania z płyty CD
• Informuje, że arkusz po sprawdzeniu jakości i kompletności należy zakodować
• Informuje, że po zakończeniu wypełniania arkusza zdający musi przenieść odpowiedzi na koniec
arkusz w przypadku matematyki i j. obcego
• Przypomina o tym, że zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym
zdającym.
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

podaje przyczyny unieważnienia egzaminu- posiadanie telefonu komórkowego i niesamodzielność
pracy
informuje, że zdający może zgłosić przez podniesienie ręki potrzebę wyjścia do toalety; zdający
wychodzi do toalety w obecności nauczyciela; wyjście jest zaznaczone w protokole egzaminu
informuje że zdający tylko poprzez podniesienie ręki może zasygnalizować np. problemy z arkuszem,
potrzebę wyjścia do toalety, zakończenie egzaminu, potrzebę skorzystania ze słowników na j.
polskim
informuje, że zdający może w trakcie pisania może zdjąć maseczkę, ale w każdej innej sytuacji musi
ja założyć
informuje, że wodę należy położyć przy nogach stolika z wyjątkiem chwil kiedy się ją pije
informuje, że zdający na j. polskim może podejść do stolika na początku lub końcu sali aby
skorzystać ze słowników po uprzednim podniesieniu ręki i zgodzie nauczyciela; na początku i na
końcu czynności czytania trzeba zdezynfekować ręce
informuje, że na 10 minut przed zakończeniem egzaminu przewodniczący na głos o tym poinformuje
informuje, że gdy zdający podniesienie rękę musi założyć maseczkę
informuje, że nauczyciel podchodzi do zdającego w maseczce i rękawiczkach i wyjaśnia problem lub
odbiera pracę
informuje, że gdy upłynie czas egzaminu wszyscy zdający zamykają arkusz i czekają na nauczyciela
informuje, że po sprawdzeniu kompletności arkusza zdający zostawia arkusz na brzegu stolika i
wychodzi z sali a następnie opuszcza teren szkoły

4. Po czynnościach wstępnych następuje rozdanie arkuszy egzaminacyjnych. Czynności z arkuszem:
• Zdający sprawdza czy arkusz jest z właściwego przedmiotu i zakresu
• Zdający czyta instrukcje na 1 stronie arkusza
• Zdający rozcina zabezpieczenia arkusza i powoli sprawdza poprawność druku i kompletność stron
• Zdający zamyka arkusz i czeka aż przewodniczący powie, że można zacząć kodować arkusz
• Zdający koduje arkusz:
➢ Wpisuje PESEL na stronie tytułowej i nakleja naklejkę
➢ Wpisuje PESEL na stronie końcowej i nakleja naklejkę
➢ Zamyka arkusz i czeka na pozostałych
• Przewodniczący po upewnieniu się, że wszyscy zdający zakodowali i zamknęli arkusz zapisuje na
tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu oraz czas trwania egzaminu i rozpoczyna egzamin.
5. Czas egzaminu może być wydłużony w przypadku zdających z przyznanymi dostosowaniami.

6. Gdy zdający zakończy pracę z arkuszem podnosi rękę, zakłada maseczkę i czeka na nauczyciela. Zdający
pokazuje nauczycielowi pierwszą stronę zakodowaną i ostatnią stronę zakodowaną wraz z przeniesionymi
odpowiedziami na matematyce i j. obcym. Zdający wychodzi z sali egzaminacyjnej i opuszcza teren szkoły.
7. Po zakończeniu egzaminu następują czynności pakowania prac do kopert, przy których obecny jest jeden
zdający.
8. Podczas pakowania prac nauczyciele układają prace wg PESELI i wkładają do kopert i je opisują.
9. Przewodniczący zanosi koperty z pracami do dyrektora szkoły.

