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HARMONOGRAM EGZAMINÓW W ZS3 RYBNIK 
 

 

  

 

TERMIN PRZEDMIOT 
ILOŚĆ ZN 

SALA ZDAJĄCY WEJŚCIE SZATNIA ILOŚĆ 
ZDAJĄCYCH 

04.05 WTO 
Godz. 9.00 

Język polski 
6 ZN 

  

AULA / 1 ZDAJĄCY Z KLAS A, B, C + ABSOLWENCI  GŁÓWNE 611, 612, 614 79 

DUŻA SALA / 504 ZDAJĄCY Z KLAS D i E OD STRONY BOISKA 506, 507 24 

334 ZDAJĄCY Z DOSTOSOWANIEM WARUNKÓW OD UL. ORZEPOWICKIEJ ZA SKLEPIKIEM 6 

335 ZDAJĄCY Z DOSTOSOWANIEM FORM OD UL. ORZEPOWICKIEJ ZA SKLEPIKIEM 3 

CZYTELNIA / 332 ZDAJĄCA Z DOSTOSOWANIEM WARUNKÓW OD UL. ORZEPOWICKIEJ ZA SKLEPIKIEM 1 

215 ZDAJĄCA Z NAUCZYCIELEM WSPOMAGAJĄCYM PRZEZ SZKOŁĘ ŻYCIA 212 1 

05.05 ŚRO 
Godz. 9.00 

Matematyka 
6 ZN 

AULA / 1 ZDAJĄCY Z KLAS A, B, C + ABSOLWENCI  GŁÓWNE 611, 612, 614 91 

DUŻA SALA / 504 ZDAJĄCY Z KLAS D i E OD STRONY BOISKA 506, 507 24 

334 ZDAJĄCY Z DOSTOSOWANIEM WARUNKÓW OD UL. ORZEPOWICKIEJ ZA SKLEPIKIEM 6 

335 ZDAJĄCY Z DOSTOSOWANIEM FORM OD UL. ORZEPOWICKIEJ ZA SKLEPIKIEM 4 

CZYTELNIA / 332 ZDAJĄCA Z DOSTOSOWANIEM WARUNKÓW OD UL. ORZEPOWICKIEJ ZA SKLEPIKIEM 1 

215 ZDAJĄCA Z NAUCZYCIELEM WSPOMAGAJĄCYM PRZEZ SZKOŁĘ ŻYCIA 212 1 

05.05. ŚRO 
14.00 

Hist. muzyki 
1 ZN 

335 ZDAJĄCY WG DEKLARACJI GŁÓWNE ZA SKLEPIKIEM 1 

06.05. CZW 
Godz. 9.00 

Język 
angielski 

6 ZN 

AULA / 1 ZDAJĄCY Z KLAS A, B, C + ABSOLWENCI  GŁÓWNE 611, 612, 614 81 

504 / DUŻA SALA ZDAJĄCY Z KLAS D i E OD STRONY BOISKA 506, 507 23 

334 ZDAJĄCY Z DOSTOSOWANIEM WARUNKÓW OD UL. ORZEPOWICKIEJ ZA SKLEPIKIEM 6 

335 ZDAJĄCY Z DOSTOSOWANIEM FORM OD UL. ORZEPOWICKIEJ ZA SKLEPIKIEM 4 

CZYTELNIA / 332 ZDAJĄCA Z DOSTOSOWANIEM WARUNKÓW OD UL. ORZEPOWICKIEJ ZA SKLEPIKIEM 1 

215 ZDAJĄCA Z NAUCZYCIELEM WSPOMAGAJĄCYM PRZEZ SZKOŁĘ ŻYCIA 212 1 

06.05. CZW 
14.00 

Hist. sztuki 
1 ZN 

335 ZDAJĄCY WG DEKLARACJI GŁÓWNE ZA SKLEPIKIEM 4 

07.05. PIĄ 
Godz. 9.00 

Język 
angielski (PR) 

5 ZN 
+ 

(PDW) 1 ZN 

AULA / 1 ZDAJĄCY WG DEKLARACJI GŁÓWNE 611, 612, 614 54 

334 ZDAJĄCY Z DOSTOSOWANIEM WARUNKÓW OD UL. ORZEPOWICKIEJ ZA SKLEPIKIEM 4 

335 ZDAJĄCA Z DOSTOSOWANIEM FORM OD UL. ORZEPOWICKIEJ ZA SKLEPIKIEM 1 

215 ZDAJĄCA Z NAUCZYCIELEM WSPOMAGAJĄCYM PRZEZ SZKOŁĘ ŻYCIA 212 1 

CZYTELNIA / 332 ZDAJĄCA Z DOSTOSOWANIEM WARUNKÓW OD UL. ORZEPOWICKIEJ ZA SKLEPIKIEM 1 

213 ZDAJĄCA NA POZIOMIE DWUJĘZYCZNYM OD UL. ORZEPOWICKIEJ ZA SKLEPIKIEM 1 

07.05. PIĄ 
Godz. 14.00 

Filozofia 
1 ZN 

335 ZDAJĄCY WG DEKLARACJI GŁÓWNE ZA SKLEPIKIEM 3 



HARMONOGRAM EGZAMINÓW W ZS3 RYBNIK 
 

 

  

 

TERMIN PRZEDMIOT 
ILOŚĆ ZN 

SALA ZDAJĄCY WEJŚCIE SZATNIA ILOŚĆ 
ZDAJĄCYCH 

10.05. PON 
9.00 

Język polski 
(PR) - 3 ZN 

AULA / 1 ZDAJĄCY WG WYKAZU GŁÓWNE ZA SKLEPIKIEM 41 

CZYTELNIA / 332 ZDAJĄCA Z DOSTOSOWANIEM WARUNKÓW OD UL. ORZEPOWICKIEJ ZA SKLEPIKIEM 1 

334 ZDAJĄCA Z DOSTOSOWANIEM WARUNKÓW OD UL. ORZEPOWICKIEJ ZA SKLEPIKIEM 1 

11.05. WTO 
9.00 

Matematyka 
(PR)  - 2 ZN 

334 ZDAJĄCY WG WYKAZU GŁÓWNE ZA SKLEPIKIEM 4 

335 ZDAJĄCA Z DOSTOSOWANIEM WARUNKÓW GŁÓWNE ZA SKLEPIKIEM 1 

11.05. WTO 
14.00 

WOS 
(PR) – 2 ZN 

334 ZDAJĄCY WG WYKAZU GŁÓWNE ZA SKLEPIKIEM 8 

335 ZDAJĄCA Z DOSTOSOWANIEM WARUNKÓW GŁÓWNE ZA SKLEPIKIEM 1 

12.05. ŚRO 
9.00 

Biologia 
(PR) – 2 ZN 

AULA / 1 ZDAJĄCY WG WYKAZU GŁÓWNE ZA SKLEPIKIEM 42 

335 ZDAJĄCA Z DOSTOSOWANIEM WARUNKÓW GŁÓWNE ZA SKLEPIKIEM 1 

13.05. CZW 
9.00 

Geografia 
(PR) – 2 ZN 

334 ZDAJĄCY WG WYKAZU GŁÓWNE ZA SKLEPIKIEM 4 

335 ZDAJĄCY Z DOSTOSOWANIEM FORM GŁÓWNE ZA SKLEPIKIEM 1 

13.05. CZW 
14.00 

Jęz. niem. 
(PP) – 1 ZN 

335 ZDAJĄCY WG WYKAZU GŁÓWNE ZA SKLEPIKIEM 4 

14.05. PIĄ 
9.00 

Chemia 
(PR) – 2 ZN 

334 ZDAJĄCY WG WYKAZU GŁÓWNE ZA SKLEPIKIEM 7 

335 ZDAJĄCA Z DOSTOSOWANIEM WARUNKÓW GŁÓWNE ZA SKLEPIKIEM 1 

14.05. PIĄ 
14.00 

Jęz. niem. 
(PR) – 1 ZN 

335 ZDAJĄCY WG WYKAZU GŁÓWNE ZA SKLEPIKIEM 2 

17.05. PON. 
9.00 

Historia 
(PR) – 2 ZN 

334 ZDAJĄCY WG WYKAZU GŁÓWNE ZA SKLEPIKIEM 6 

335 ZDAJĄCY Z DOSTOSOWANIEM FORM GŁÓWNE ZA SKLEPIKIEM 1 

19.05. ŚRO 
14.00 

Jęz. włoski 
(PR) – 1 ZN 

CZYTELNIA / 332 ZDAJĄCY WG WYKAZU GŁÓWNE ZA SKLEPIKIEM 1 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYTYCZNYMI 
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYMI 

W dniach 04-06.05. zdający będą wpuszczani do szkoły odpowiednio: 
• zdający w auli – wejściem głównym, przy czym 
-uczniowie 3A w godzinach 8.00 – 8.15 (szatnia 611) 
-uczniowie 3B w godzinach 8.15 – 8.30 (szatnia 612) 
-uczniowie 3C w godzinach 8.30 – 8.45 (szatnia 614) 
-absolwenci z lat poprzednich w godzinach– 8.45 – 8.50 (szatnia 614) 
• zdający w sali gimnastycznej – wejściem od strony boiska: 
- uczniowie klasy 3D w godzinach 8.15 – 8.30 (szatnia 506) 
- uczniowie klasy 3E w godzinach 8.30 – 8.45 (szatnia 507) 
• zdający w budynku „300” (sale 332, 334,335) – wejściem od ulicy 

Orzepowickiej, w godzinach 8.15 – 8.45 (szatnie za sklepikiem) 



WYTYCZNE SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik 
szkoły, obserwator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie 
egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami 
COVID-19. 

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w 
przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli 
przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo 
sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz 
osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła 
wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może 
przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji 
bądź osobą na kwarantannie. 



WYTYCZNE SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE 

1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w 
tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek. 

2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów 
piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje 
o zapewnieniu np. przyborów piśmiennych albo kalkulatorów 
rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. 
pkt 3.17.). W przypadku materiałów jednorazowych, których 
zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie 
mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

 



WYTYCZNE SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE 

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający 
zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają 
zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową). 

2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i 
nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z 
wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.  

3. Przed wejściem na teren szkoły obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk 

4. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek 
zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe 
odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości 
(konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego 
odstępu). 



WYTYCZNE SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE 

 

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia 
miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej 
(w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, 
kiedy:  

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez 
niego pytanie  

2) wychodzi do toalety  

3) podchodzi do stolika ze słownikiem 

4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 
egzaminacyjnej.  

 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYTYCZNYMI 
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYMI 

• Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń 
rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w 
samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych 
schorzeń neurologicznych układu oddechowego lub krążenia, przebiegających 
z niewydolnością oddechową lub krążenia, powinni przystąpić do egzaminu w odrębnej 
sali egzaminacyjnej.  

 

• Zdający musi zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły nie później niż do 27 kwietnia 2021 r. 

  

• Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu 
w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej 

 

• W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi 
zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. 
 

 

  

 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE 
• Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z 

ogłoszonym harmonogramem 
• Na 10 minut przed planowanym rozpoczęciem egzaminu wszyscy 
   zdający powinni zająć wylosowane miejsca tak aby przewodniczący ZN  
   mógł rozpocząć instruktaż 
• Po zakończeniu wszystkich czynności organizacyjnych przewodniczący ZN 

zapisuje czas rozpoczęcia egzaminu - osoby zgłaszające się na egzamin po 
tym czasie nie będą wpuszczone do sali egzaminacyjnej!  

•  Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość   
(z aktualnym zdjęciem), a w przypadku zdających skierowanych przez OKE 
do innej szkoły – również ze świadectwem ukończenia szkoły. 

• Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń 
telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali. 

• Zdający mogą wnieść do sali małą (0,5 l) butelkę wody mineralnej. Podczas 
pracy z arkuszem butelka powinna stać na podłodze.  
 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYTYCZNYMI 
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYMI 

• Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w 
wykazie, korzystając z własnego długopisu. Tym podpisem potwierdza 
również prawidłowość danych (numeru pesel) na otrzymanych naklejkach.  

 
• Zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze 

zdjęciem potwierdzającym tożsamość; przewodniczący zespołu 
nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności 
numery stolików, przy których będą pracować.  
 

• Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego 
wylosowany, a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany 
numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej (załącznik 15.).  

 

  

 

 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYTYCZNYMI 
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYMI 

 

 

• W czasie trwania egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać sali 
egzaminacyjnej.  

• W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić 
zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków 
wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem 
osób udzielających pomocy medycznej.  

• Zdający sygnalizuje potrzebę opuszczenia sali egzaminacyjnej przez podniesienie ręki. Po 
uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście z sali zdający 
pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku 

• Czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali 
(załącznik 16.). Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający 
zakrywa usta i nos.  

  

  

 

 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE 

 

 

 

Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na 
pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz 
instrukcją dla zdającego.  

W czasie trwania egzaminu zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień 
dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.  

  

  

  

 

 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE 
 

• Przed rozpoczęciem egzaminu, w wyznaczonych miejscach arkusza 
egzaminacyjnego (w tym na karcie odpowiedzi), zdający wpisuje swój kod, numer 
PESEL oraz umieszcza otrzymane od członków zespołu nadzorującego naklejki. 
Zdający sprawdza na naklejce poprawność numeru PESEL oraz zgodność 
wskazanego kodu, a podpis w wykazie zdających jest równoznaczny ze 
stwierdzeniem przez zdającego tej poprawności i zgodności. Zdający nie podpisuje 
arkusza egzaminacyjnego.  

 

• W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL lub niezgodności w kodzie 
arkusza na naklejce i na stronie tytułowej arkusza zdający zwraca zespołowi 
nadzorującemu wadliwe naklejki. Zdający koryguje ten numer w wykazie 
zdających i potwierdza korektę czytelnym podpisem. W takiej sytuacji w 
miejscach przeznaczonych na naklejkę zdający wpisuje odręcznie prawidłowy 
numer PESEL, a członek zespołu nadzorującego dopisuje identyfikator szkoły. 
 

  

  

  

 

 



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE 
• Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący 

ZN informuje zdających o czasie pozostałym do zakończenia pracy, a w przypadku egzaminu : 

-z matematyki na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym oraz 

-z języków obcych nowożytnych na wszystkich poziomach  

dodatkowo przypomina zdającym o obowiązku przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 
Odpowiedź zaznaczona przez zdającego na karcie odpowiedzi jest ostateczna, niezależnie od 
odpowiedzi zaznaczonej w arkuszu.  

 

• Jeśli zdający ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi 
nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. 
Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności 
zdającego sprawdza kompletność materiałów, przestrzegając zasad określonych w 
Wytycznych. Arkusz pozostaje na stoliku. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali 
zdający wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym  

• Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań przewodniczący zespołu 
nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego przy stoliku zdającego, w jego obecności, 
sprawdza kompletność materiałów egzaminacyjnych (zakodowany zeszyt zadań oraz karta 
odpowiedzi), a następnie zezwala zdającemu na opuszczenie sali.  



INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE 

W przypadku:  

a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez absolwenta  

b. wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z 
urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów 
pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach  

c. zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób 
utrudniający pracę pozostałym zdającym  

 przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu 
absolwentowi egzamin maturalny z danego przedmiotu. Informację o 
przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w dokumentacji z egzaminu.
  



Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 06 sierpnia 2019 r. w 
sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający 
na egzaminie maturalnym w 2021 roku 

 

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego 
przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem 
(atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań 
(odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów 
zmazywalnych / ścieralnych. 

 Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują 
długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.  



Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 06 sierpnia 2019 r. w sprawie 
materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie 
maturalnym w 2021 roku 

 PRZEDMIOT  PRZYBORY I MATERIAŁY POMOCNICZE  OBOWIĄZKOWO / 

FAKULTATYWNIE 

ZAPEWNIA 

JĘZYK POLSKI SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY, SŁOWNIK POPRAWNEJ 

POLSZCZYZNY – NIE MNIEJ NIŻ 1 NA 25 OSÓB 

OBOWIĄZKOWO SZKOŁA 

MATEMATYKA - LINIJKA 

- CYRKIEL 

- KALKULATOR PROSTY 

- WYBRANE WZORY MATEMATYCZNE 

OBOWIĄZKOWO 

OBOWIĄZKOWO 

OBOWIĄZKOWO 

OBOWIĄZKOWO 

ZDAJĄCY 

ZDAJĄCY 

ZDAJĄCY 

SZKOŁA 

BIOLOGIA - LINIJKA  

- KALKULATOR PROSTY 

- WYBRANE WZORY I STAŁE FIZYKOCHEMICZNE NA 

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII, CHEMII I FIZYKI 

FAKULTATYWNIE 

OBOWIĄZKOWO 

OBOWIĄZKOWO 

ZDAJĄCY  

ZDAJĄCY 

SZKOŁA 

CHEMIA - LINIJKA  

- KALKULATOR PROSTY 

- WYBRANE WZORY I STAŁE FIZYKOCHEMICZNE NA 

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII, CHEMII I FIZYKI 

FAKULTATYWNIE 

OBOWIĄZKOWO 

OBOWIĄZKOWO 

ZDAJĄCY  

ZDAJĄCY 

SZKOŁA 

FIZYKA - LINIJKA  

- KALKULATOR PROSTY 

- WYBRANE WZORY I STAŁE FIZYKOCHEMICZNE NA 

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII, CHEMII I FIZYKI 

FAKULTATYWNIE 

OBOWIĄZKOWO 

OBOWIĄZKOWO 

ZDAJĄCY  

ZDAJĄCY 

SZKOŁA 

GEOGRAFIA - LINIJKA  

- KALKULATOR PROSTY 

- LUPA 

OBOWIĄZKOWO 

OBOWIĄZKOWO 

FAKULTATYWNIE 

ZDAJĄCY 

 ZDAJĄCY 

ZDAJĄCY 

HISTORIA - LUPA FAKULTATYWNIE ZDAJĄCY 

HISTORIA SZTUKI - LUPA FAKULTATYWNIE ZDAJĄCY 

WOS KALKULATOR PROSTY FAKULTATYWNIE ZDAJĄCY 



CZAS TRWANIA EGZAMINU PISEMNEGO 
• język polski - poziom podstawowy 170 min., poziom rozszerzony 180 min. 

• matematyka - poziom podstawowy 170 min., poziom rozszerzony 180 min. 
• języki obce nowożytne - poziom podst. 120 min., poziom rozszerzony 150 min., 

poziom dwujęzyczny – 180 min. 

• biologia - poziom rozszerzony 180 min. 

• chemia - poziom rozszerzony 180 min. 
• filozofia - poziom rozszerzony 180 min. 

• fizyka - poziom rozszerzony 180 min. 

• geografia - poziom rozszerzony 180 min. 

• historia - poziom rozszerzony 180 min. 

• historia muzyki - poziom rozszerzony 180 min. 

• historia sztuki - poziom rozszerzony 180 min. 
• wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony 180 min. 

 



TERMIN DODATKOWY 
• W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w 
terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na 
udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (załącznik 6.), może 
wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z 
tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym  

• Wniosek, o którym mowa absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, 
w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, 
w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły 
przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi 
okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu 
wniosku.  

• Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. 
Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.  

• Egzamin w terminie dodatkowym odbywa się w czerwcu – szczegółowy 
harmonogram na stronie szkoły 

  

  

 

  

  

 



WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2021 

• Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego, 
przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji 
o wynikach:  

5 lipca 2021 r. 



WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2021 
w ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika) 



WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2021 
w SIOEO 



Hasła do logowania dla zdających  
- przy odbiorze świadectw (uczniowie klas trzecich) 

- w sekretariacie szkoły (absolwenci z lat poprzednich i 
uczniowie klas trzecich) 
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EGZAMIN W TERMINIE POPRAWKOWYM 
 

 

• Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał 
egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem 
że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z 
tych egzaminów nie został mu unieważniony.  

  

• Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego, absolwent w terminie 7 dni roboczych od dnia 
ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021) składa 
przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do 
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7.), zgodnie z 
deklaracją ostateczną.  

 

• Egzamin w terminie poprawkowym odbywa się w sierpniu – szczegółowy harmonogram na stronie 
internetowej szkoły 

 

  

 



Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy 
dyrekcja@zs3.rybnik.pl 

lub  

bezpośrednio do wicedyrektora  

Dariusza Widawskiego 

mailto:dyrekcja@zs3.rybnik.pl


MATURA 2021  

WSZELKIE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE 

EGZAMINU MATURALNEGO 2021 NA STRONIE 

OKE JAWORZNO: 

http://www.oke.jaworzno.pl/ 

ORAZ NA STRONIE SZKOŁY W ZAKŁADCE  

„DLA UCZNIÓW – EGZAMIN MATURALNY” 

 

POWODZENIA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

http://www.oke.jaworzno.pl/
http://www.oke.jaworzno.pl/

