Informacje o egzaminie maturalnym
www.oke.krakow.pl
www.cke.gov.pl
EGZAMIN MATURALNY W XX LO
CZĘŚĆ PISEMNA - MAJ 2021
data

Godz. 9.00
Przedmiot

Czas trwania

4.05.2021
wtorek
5.05.2021
środa
6.05.2021
czwartek

Język polski
poziom podstawowy
Matematyka
poziom podstawowy
Język angielski
poziom podstawowy

170 min

7.05.2021
piątek

Język angielski
poziom rozszerzony
poziom dwujęzyczny

10.05.2021
poniedziałek
11.05.2021
wtorek
12.05.2021
środa
13.05.2021
czwartek

Język polski
poziom rozszerzony
Matematyka
poziom rozszerzony
Biologia
Poziom rozszerzony
Geografia
poziom rozszerzony

Godz. 14.00
Przedmiot

Czas
trwania

170 min
120 min

Historia sztuki
poziom rozszerzony

180 min

Wiedza o społeczeństwie
poziom rozszerzony

180 min

150 min
180 min

180 min
180 min
180 min
180 min

14.05.2021
piątek

Chemia
poziom rozszerzony

180 min

17.05.2021
poniedziałek

Historia
poziom rozszerzony

180 min

18.05.2021
piątek

Fizyka
poziom rozszerzony

180 min

19.05.2021
środa

Informatyka
poziom rozszerzony

cz.1– 60 min
cz.2 – 150 min

150 min
Język niemiecki
poziom podstawowy
Język włoski
poziom podstawowy
w centrum egzaminacyjnym
Język niemiecki
poziom rozszerzony

120 min

Język rosyjski
poziom rozszerzony
w centrum egzaminacyjnym
Język hiszpański
poziom rozszerzony
w centrum egzaminacyjnym
Język włoski
poziom rozszerzony
w centrum egzaminacyjnym

150 min

120 min
150 min

150 min
150 min

Na egzamin rozpoczynający się o godz. 9.00 zdający przychodzą o godz. 8.20 !!!.
Na egzamin rozpoczynający się o godz. 14.00 zdający przychodzą o godz. 13.30 !!!.
Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godz. 9.00 lub 14.00
(spóźnienie skutkuje nie wpuszczeniem do sali !!!)
Po wejściu do szkoły proszę niezwłocznie udać się do sali egzaminacyjnej, z zachowaniem
bezpiecznego dystansu.

Przy problemach komunikacyjnych lub innych – proszę dzwonić do szkoły
tel: 12 633 10 33, 12 634 10 26
Na egzamin należy przynieść ze sobą:
 Dowód tożsamości (ze zdjęciem)
 Długopis lub pióro z czarnym atramentem (również rezerwowy), w bieżącym roku
ze względów bezpieczeństwa nie wolno pożyczać przyborów)
 Przybory wymienione dla danego przedmiotu (tabela poniżej)
 Kody paskowe do kodowania arkuszy na wszystkie egzaminy zostaną rozdane w dniu
1 egzaminu, na kolejne należy przynieść

Zdający skierowany na egzamin do innej szkoły zabiera ze sobą również
świadectwo ukończenia szkoły.
MATERIAŁY I PRZYBORY
NA PISEMNY EGZAMIN MATURALNY 2021
Na egzamin należy przynieść wyłącznie te przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.
Wszystkie przybory, przy których w poniższej tabeli wpisano „przynosi zdający” należy
przynieść własne, czyste (zdezynfekowane); w bieżącym roku ze względów bezpieczeństwa
nie wolno pożyczać przyborów od innych zdających).
Materiały, przy których wpisano „zapewnia szkoła” będą rozdane w sali egzaminacyjnej
w dniu egzaminu.
przedmiot
język polski

materiały i przybory
Słownik ortograficzny (1 na 25 osób) – zapewnia szkoła
Słownik poprawnej polszczyzny (1 na 25 osób) – zapewnia szkoła

biologia
chemia
fizyka

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii,
chemii i fizyki - dla każdego zdającego zapewnia szkoła – będą rozdane w dniu
egzaminu

geografia

Linijka, kalkulator prosty – przynosi zdający
Linijka, lupa, kalkulator prosty - przynosi zdający

historia
Lupa - przynosi zdający
historia sztuki
matematyka
Wybrane wzory matematyczne - dla każdego - zapewnia szkoła.
Cyrkiel, linijka, kalkulator prosty - przynosi zdający
informatyka
Kalkulator prosty - przynosi zdający
wiedza o
Kalkulator prosty - przynosi zdający
społeczeństwie

Kalkulator prosty – umożliwia wykonanie czterech podstawowych działań oraz procent
i pierwiastek kwadratowy.
Kalkulatory umożliwiające wykonywanie większej ilości działań nie są dopuszczone na
egzamin.
Na salę egzaminacyjną zdającym nie wolno wnosić telefonów komórkowych,
ani żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych.
Zdający na egzaminie może mieć włąsną małą butelkę wody (niegazowanej)
TERMIN DODATKOWY
Przypominamy, że zdający, który nie przystąpił do egzaminu z powodu choroby lub sytuacji
losowej (przyczyna udokumentowana), może przystąpić do egzaminu w terminie
dodatkowym. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły
pisemny udokumentowany wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim lub innym
właściwym dokumentem najpóźniej w dniu egzaminu, którego wniosek dotyczy.
Odpowiedni wniosek można wypełnić w szkole. W razie pytań proszę niezwłocznie
kontaktować się ze szkołą – osobiście lub telefonicznie.
TERMINY DODATKOWE
od 1 do 16 czerwca 2021r.

WCHODZENIE NA EGZAMIN DO BUDYNKU SZKOŁY
Ze względów bezpieczeństwa, przed budynkiem szkoły, wchodząc do szkoły oraz
wychodząc po egzaminie należy zachować odpowiedni dystans, nie gromadzić się,
nie zatrzymywać przed szkołą w jej pobliżu. Do szkoły należy wchodzić w maseczkach
ochronnych.
Każdemu zdającemu zostały przypisane numery sal egzaminacyjnych na kolejne egzaminy.
Numery sal na dzień 4 maja będą przekazane zdającym przez wychowawców, proszę
odczytywać informacje od wychowawców na bieżąco. Absolwenci z poprzednich lat oraz
osoby skierowane na egzamin do XX LO będą zdawać egzamin w sali nr 4 (sala
gimnastyczna) lub uzyskają informację na portierni.
Na egzamin odbywający się na parterze (sala nr 4 – sala gimnastyczna oraz sala nr 5) –
wejście główne, szatnia w sali nr 6.
Na egzamin odbywający się na I, II i III piętrze – wejście boczne – przez sień przejazdową.
Torebki, kurtki, płaszcze, telefony komórkowe i inne rzeczy osobiste należy zostawić
w szatni. Ze względów bezpieczeństwa wszystkie przedmioty zostawiane w szatni będą
wkładane do worków foliowych przygotowanych przez szkołę (zgodnie z wytycznymi

GIS). W przypadku deszczowej pogody każdy zdający koniecznie powinien mieć ze sobą
dodatkowy worek foliowy na parasol lub mokrą odzież.
Po zostawieniu rzeczy w szatni zdający przechodzą do sal egzaminacyjnych w maseczkach,
z zachowaniem odpowiedniego dystansu. Przy wejściu do szkoły i na korytarzach szkolnych
umieszczone są pojemniki do dezynfekcji, wszyscy mają obowiązek dezynfekować ręce.

WSZYSTKIM MATURZYSTOM
ŻYCZYMY POWODZENIA!

