Komunikat CKE o harmonogramie egzaminów w 2021 r.

Egzamin Maturalny 2021
aktualiz. 2021-04-28

Termin egzaminu:

Termin główny – maj 2021 r.
Termin dodatkowy – czerwiec 2021 r.
Termin poprawkowy – sierpień 2021 r.

TERMIN GŁÓWNY
Część ustna
19–21 maja

język polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne

Część pisemna
Godz. 9:00

Maj

4
5
6
7

Egzamin jest przeprowadzany w
szkołach wg harmonogramów
ustalonych przez przew. zespołów
egzaminacyjnych.

wt
śr
cz
pt

PP*

j. polski
matematyka PP
j. angielski PP
j. angielski PR

Godz. 14:00

-----------------------------------------------------

sobota, niedziela

-------------10
pn
język polski PR
11
wt
matematyka PR
wiedza o społeczeństwie PR
-------------12
śr
biologia PR
j.rosyjski PP
13
cz
geografia PR
* PP – poziom podstawowy; PR – poziom rozszerzony
• Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego
• Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów
i informacji o wynikach
• Termin wydania zdającym świadectw, aneksów
i informacji o wynikach

5 lipca 2021 r.

CZAS TRWANIA EGZAMINU W CZĘŚCI PISEMNEJ*
Przedmioty

język polski
matematyka
języki obce nowożytne
biologia / chemia / geografia
historia / wiedza o społeczeństwie
*

Arkusze - poziomy

Czas trwania
(min)

rozszerzony

170
180
170
180
120
150

rozszerzony

180

podstawowy PP (test+wypracowanie)
rozszerzony
podstawowy PP
rozszerzony
podstawowy PP

Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

Komunikat CKE o harmonogramie egzaminów w 2021 r.

Egzamin Maturalny 2021
aktualiz. 2021-04-28

TERMIN GŁÓWNY DODATKOWY
dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na
przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Część ustna egzaminu maturalnego
7–8 czerwca

Czerwiec

1
2

wt
śr

język polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne

Egzamin jest przeprowadzany w
szkołach wg harmonogramów
ustalonych przez przew. zespołów
egzaminacyjnych.

Część pisemna egzaminu maturalnego
Godz. 9:00

język polski PP**
matematyka PP

Godz. 14:00

język polski PR**
matematyka PR

3
cz
Boże Ciało
4
pt
Dzień bez egzaminów.
sobota, niedziela

7

pn

8
9
10
11

wt
śr
cz
pt

język angielski PP
język rosyjski PP
wiedza o społeczeństwie PR
biologia PR
geografia PR

język angielski PR
język niemiecki PR
język rosyjski PR

Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji
egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2021 r.

*

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

5 lipca 2021 r.

TERMIN POPRAWKOWY*
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. (wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna (język polski, języki obce)
– nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.
Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji
egzaminacyjnej, w terminie do 10 sierpnia 2021 r.

*

• Terminy j.w.

10 września 2021 r.

