
HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH 2021 

 

 
Lp. 

 
Data 

 
Rodzaj egzaminu 

 
 
1. 

 
04.05.2021r. 

JĘZYK POLSKI poziom podstawowy   
godz. 900 – rozpoczęcie egzaminu czas  170 min 

 
2. 

 
05.05.2021r. 

MATEMATYKA poziom podstawowy   
godz. 9.00 – rozpoczęcie egzaminu czas 170 min 

 
3. 

 
06.05.2021r. 

JĘZYK ANGIELSKI poziom podstawowy 
godz. 900 – rozpoczęcie egzaminu 120 min. 

 
4. 

 
06.05.2021r. 

HISTORIA SZTUKI poziom rozszerzony 
godz. 1400 – rozpoczęcie egzaminu 180 min. 

 
5. 

 
07.05.2021r. 

JĘZYK ANGIELSKI poziom rozszerzony 
godz. 900 – rozpoczęcie egzaminu 150 min. 

 
6. 

 
07.05.2021r. 

FILOZOFIA poziom rozszerzony 
godz.1400 – rozpoczęcie egzaminu 180 min. 

 
7. 

 
10.05.2021r. 

JĘZYK POLSKI poziom rozszerzony 
godz. 9 00 – rozpoczęcie egzaminu 180 min 

 
8. 

 
11.05.2021r. 

MATEMATYKA poziom rozszerzony 
godz. 900 – rozpoczęcie egzaminu 180 min. 

 
9. 

 
11.05.2021r. 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE poziom rozszerzony 
godz. 1400 – rozpoczęcie egzaminu 180 min 

 
10. 

 
12.05.2021r. 

BIOLOGIA poziom rozszerzony 
godz. 900 – rozpoczęcie egzaminu 180 min. 

 
11. 

 
12.05.2021r. 

JĘZYK FRANCUSKI poziom rozszerzony 
godz. 1400 – rozpoczęcie egzaminu 150 min. 

 
12. 

 
13.05.2021r. 

GEOGRAFIA poziom rozszerzony  
godz. 900 – rozpoczęcie egzaminu 180 min. 

 
13. 

 
13.05.2021r. 

JĘZYK ROSYJSKI poziom podstawowy 
godz.14.00 – rozpoczęcie egzaminu 120 min. 

 
14. 

 
14.05.2021r. 

CHEMIA poziom rozszerzony 
godz. 900 – rozpoczęcie egzaminu 180 min. 

 
15. 

 
14.05.2021r. 

JĘZYK NIEMIECKI poziom rozszerzony 
godz. 1400 – rozpoczęcie egzaminu 150 min. 

 
16. 

 
17.05.2021r. 

HISTORIA poziom rozszerzony 
godz. 900 – rozpoczęcie egzaminu 180 min. 

 
17. 

 
17.05.2021r. 

JĘZYK ROSYJSKI poziom rozszerzony 
godz. 1400 – rozpoczęcie egzaminu 150 min. 

 
18. 

 
18.05.2021r. 

FIZYKA poziom rozszerzony 
godz. 900 – rozpoczęcie egzaminu 180 min. 

 
19. 

 
19.05.2021r. 

INFORMATYKA poziom rozszerzony 
godz. 9 00 – rozpoczęcie egzaminu 

 

 

 



 

Uwagi 

 Uczniowie proszeni są o zgłoszenie się  na 30 minut przed planowanym czasem rozpoczęcia 

egzaminu. 

 Szczegółowy wykaz zdających w salach egzaminacyjnych znajduje się na terenie szkoły              

( wejście główne do budynku szkoły). 

 Dnia 04.05.2021, 05.05.2021, 06.07.2021 uczniowie wchodzą od sal egzaminacyjnych 

wejściami:                                                                                                                                                    

-  zdający w salach znajdujących się w bloku B wejściem ewakuacyjnym E 1,  

               - zdający w salach  znajdujących się w bloku C wejściem ewakuacyjnym E 3, 

               - zdający w salach znajdujących się bloku A wejściem głównym do budynku szkoły,  

               -  w pozostałe dni zdający wchodzą na wyznaczone egzaminy wejściem głównym, 

 Przypominam że na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. 

 Wszystkich wchodzących obowiązuje przy wejściu do szkoły dezynfekcja rąk. 

 Zdający proszeni są o stosowanie się do wytycznych CKE, MEN, GIS dotyczących 

organizowania i przeprowadzania w 2021 egzaminu maturalnego.  Znajdujące się  na stronie 

internetowej szkoły.( Proszę o zapoznanie się z wytycznymi ). 

 Na każdym piętrze wyznaczona jest odrębna sala gdzie zdający mogą zostawić swoje rzeczy 

(po zapakowaniu ich w foliowe torebki). 

 Przypominam, obowiązuje zakaz wnoszenia do sal egzaminacyjnych urządzeń 

telekomunikacyjnych. 

 Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych. 

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro)                                                                                      

czarny  tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań /odpowiedzi. 

        2.Rysunki zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. 

3. Dodatkowe przybory to: matematyka (linijka, cyrkiel, kalkulator prosty), biologia , chemia,         

fizyka, geografia ( linijka, kalkulator prosty), wiedza o społeczeństwie ( kalkulator prosty). 

 

 Osoby z chorobami przewlekłymi  mogą korzystać zaleconego przez lekarza sprzętu 

medycznego  i leków  koniecznych  ze względu na chorobę. 

 


