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Harmonogram oraz ważne informacje  

dla przystępujących do próbnego  egzaminu maturalnego w roku 2021 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi 

 

Link dla nauczycieli nadzorujących przebieg egzaminu:  
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/ 

                                  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r.  

 
 

Data 

Godzina 

Przedmiot/ 

Poziom/ 

Czas 

trwa

nia 

Miejsce egzaminu Zdający  Opiekunowie 
Uwagi 

organizacyjne 

13 marca 2021 

(sobota) 

8:15 

 

Język polski  

 
170 

min. 

 

Biblioteka 

 w budynku D  

Semestr VI 

LO 

Anna 

Rakowska 

Wchodzimy 

wejściem  strony  

od dziedzińca do 

budynku D na 

pierwsze piętro 

 

13 marca 2021 

(sobota) 

8:15 

 

Język polski  

 
170 

min. 

 

Sala nr 16 

 w budynku D  

Absolwenci 

semestru VI 

( jesień) 

Anna Kuś Wchodzimy 

wejściem  strony  

od dziedzińca do 

budynku D na 

pierwsze piętro 

Data 

Godzina 

Przedmiot/ 

Poziom/ 

Czas 

trwa

nia 

Miejsce egzaminu 
Zdający 

/klasa 

Opiekunowie 
Uwagi 

organizacyjne 

13 marca 2021 

(sobota) 

12:15 

 

 

Matematyka  

 170 

min. 

 

Biblioteka 

 budynek D 

 

Semestr VI 

LO 

Anna 

Rakowska 

Wchodzimy 

wejściem  strony  

od dziedzińca do 

budynku D na 

pierwsze piętro 

13 marca 2021 

(sobota) 

12:15 

 

Matematyka 

 

 

 

170 

min. 

 

Sala nr 16 

 budynek D 

 

Absolwenci 

semestru VI 

( jesień) 

Anna Kuś Wchodzimy 

wejściem  strony  

od dziedzińca do 

budynku D na 

pierwsze piętro 

Data 

Godzina 

Przedmiot/ 

Poziom/ 

Czas 

trwan

ia 

Miejsce egzaminu 
Zdający 

/klasa 
Opiekunowie 

Uwagi 

organizacyjne 

13 marca 2021 

(sobota) 

15:15 

 

 

Język 

angielski  

 

120 

min. 

 

Biblioteka 

 budynek D 

 

Semestr VI 

LO 

Andrzej 

Sobczak 

Wchodzimy 

wejściem  strony  

od dziedzińca do 

budynku D na 

pierwsze piętro 

13 marca 2021 

(sobota) 

15:15 

Język 

angielski 

 

 

 

120 

min. 

 

Sala nr 16 

 budynek D 

 

Absolwenci 

semestru VI  

( jesień) 

Jerzy 

Ziółkowski 

Wchodzimy 

wejściem  strony  

od dziedzińca do 

budynku D na 

pierwsze piętro 

 

 

 

 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/
http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201229%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf
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1. Wszyscy przystępujący zobowiązani są stawić się w dniu egzaminu z dokumentem 

posiadającym numer PESEL i zdjęcie. 

 

2. Do egzaminu może przystąpić wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną.  

3. Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji  

w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.  

4. Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, notatek, maskotek czy telefonów 

komórkowych. W szkole nie ma możliwości przechowania tych rzeczy.  

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora 

itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.  

6. Na egzamin zdający może przynieść własną butelkę z wodą.  

7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp  

(co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.  

8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub 

wielorazową,). 

9. 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:  

a. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

b. wychodzi do toalety 

c. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

10. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po 

zajęciu miejsca przy stoliku/stanowisku egzaminacyjnym.  

11. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi 

egzaminami, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to 

konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.  

12. Zdający, który ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinien zgłosić ten fakt 

dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 roku.  

13. Oczekując na wejście do szkoły oraz do sali egzaminacyjnej, jak również po zakończeniu 

egzaminu należy unikać tworzenia się grup, zachowywać bezpieczną odległość i przestrzegać 

rygorów sanitarnych.  

14. Swoją obecność na egzaminie zdający potwierdza podpisem na liście wyłącznie własnym długopisem.  

15. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej 

na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. 

16. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu, zdający nawet jeśli zakończyli pracę, muszą 

pozostać na sali do zakończenia egzaminu. 

17. Przystępując do egzaminu, każdy zdający obowiązkowo winien mieć przy sobie: 

- dokument tożsamości ze zdjęciem, 

- długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem, 

 


