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EGZAMIN MATURALNY 2021

Przedmiot 
obowiązkowy

Zdawalność 
w szkole

Zdawalność 
w województwie

Średni wynik 
w szkole

język polski 92 % 94 % 49 %

język angielski 98 % 91 % 71 %

język niemiecki 83 % 79 % 45 %

matematyka 79% 71 % 51 %



NAJLEPIEJ ZDALI MATURĘ

Zawód Zdawalność

technik informatyk 100 %

technik ekonomista 96 %

technik logistyk (IV L) 95 %

technik mechatronik 100 %



EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE  
W ZAWODZIE 2020/2021

Zawód Kwalifikacja Zdawalność

technik rolnik RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej 100 %

technik cyfrowych procesów 

graficznych AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 100 %

technik ekonomista EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 96 %

technik logistyk SPL. 01. Obsługa magazynów 93 %

technik żywienia i usług 

gastronomicznych TG.07. Sporządzanie potraw i napojów 93 %

technik mechatronik

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów 

mechatronicznych 90 %

technik budownictwa

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie 

kosztorysów 88 %

technik informatyk 

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych i sieci 88 %

technik żywienia i usług 

gastronomicznych TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 83 %

piekarz TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich 100 %

cukiernik TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych 100 %

mechanik – monter maszyn i 

urządzeń MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 100 %

ślusarz MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 100 %

sprzedawca AU.20.Prowadzenie sprzedaży 92 %



WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI 
I STOWARZYSZENIAMI

• Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

• Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Poznaniu

• Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej

• Izba Rzemieślnicza w Cottbus – praca w Niemczech dla absolwentów szkoły

• Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu „Razem dla rozwoju
rzemiosła”

• Powiatowe Zrzeszenie Handlu i Usług

• Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości,

• Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Wielkopolskim

• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Grodzisku Wielkopolskim

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Grodzisku Wielkopolskim

• Grodziski Klub Biegacza



WSPÓŁRACA Z UCZELNIAMI

• Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno – Społeczny -
współpraca dydaktyczna- Udział w ZST w Festiwalu Uczelnianym

• Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - współpraca dydaktyczna - Udział
w ZST w Festiwalu Uczelnianym, Fundator stypendiów naukowych
dla 4 uczniów o wartości 60 tyś. złotych.

• Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu - współpraca dydaktyczna - Udział w ZST w Festiwalu Uczelnianym

• Politechnika Poznańska – udział młodzieży klas IV Technikum w Salonie
Maturzysty, współpraca dydaktyczna - Udział w ZST w Festiwalu Uczelnianym

• Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej – współpraca dydaktyczna,
praktyki dla uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik,
Udział w ZST w Festiwalu Uczelnianym



WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORCAMI
• Partnerstwo z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

z siedzibą w Warszawie, oddział Poznań – patronat spółki nad klasami Technikum
Mechatronicznego, Darczyńca wyposażenia do pracowni mechatronicznej, fundator
wyprawki naukowej dla najlepszych uczniów w zawodzie mechatronik, oraz nagród na
koniec roku szkolnego

• Partnerstwo z Firmą Opal w Grodzisku Wlkp. – praktyki dla uczniów kształcących się
w technikum, kształcenie młodocianych pracowników

• Partnerstwo z Firmą Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu-
praktyki dla uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik, mechanik

• Partnerstwo z firmą Okechamp S.A. z siedzibą w Grodzisku Wlkp. – fundator stypendiów dla
najlepszych uczniów w zawodzie technik mechanik, mechatronik

• Partnerstwo z firmą Bonduelle Polska S.A. z siedzibą w Ruchocicach – organizowanie praktyk
dla uczniów z ZST, uczniów z Francji, patronat nad corocznym konkursem
dla uczniów w zawodzie Technik Mechatronik

• Partnerstwo z firmą SteelPress w Luboniu, praktyki dla uczniów kształcących się
w technikum, kształcenie młodocianych pracowników

• Partnerstwo z firmą Job Impulse Polska - organizacja wykładów, szkoleń i pracy
dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik Logistyk

• Partnerstwo z Hasco w zakresie organizacji Gry Miejskiej



WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORCAMI

• Współpraca z ponad 205 firmami (rzemieślnikami, przedsiębiorcami) 
szkolącymi młodocianych pracowników oddelegowanych do Zespołu 
Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp. na teoretyczną naukę zawodu

• Współpraca z ponad 100 firmami w ramach organizacji Festiwalu 
Zawodów - promocja szkolnictwa zawodowego i lokalnych 
przedsiębiorców; organizowania płatnych staży uczniowskich oraz 
obowiązkowych praktyk zawodowych uczniów



WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE KLASY 
MUNDUROWEJ

• Partnerstwo z 5. Lubuskim Pułkiem Artylerii w Sulechowie

• Partnerstwo z Komendą Powiatową Policji w Grodzisku 
Wlkp. 

• Partnerstwo z Komendą Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Grodzisku Wlkp. 

• Współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w Nowym 
Tomyślu

• Współpraca z Nadleśnictwem Grodzisk Wlkp. 

• Współpraca ze Stowarzyszeniem Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej Gratz



REALIZOWANE PROJEKTY

 „Umiejętności praktyczne drogą do europejskiego sukcesu”

 ,,Europejskie praktyki – pewny start w przyszłość” 

 ,,Grodziscy fachowcy”

 ,,Grodziska Akademia Zawodowców”

 ,,Czas Zawodowców BIS”

 Polsko - Niemiecka Wymiana Młodzieży

 Program „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” 

 ,,Deutsch Plus”



CZAS ZAWODOWCÓW BIS 
ZAWODOWA WIELKOPOLSKA 

• Udział uczniów 
w tygodniowych praktykach 

w specjalistycznych 
laboratoriach na Politechnice 

Poznańskiej

• Organizacja płatnych staży 
w lokalnych firmach

• 150 godz., 2192,00 zł netto 



UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE DROGĄ 
DO EUROPEJSKIEGO SUKCESU

 Praktyki zawodowe  
we Włoszech 
i  Hiszpanii

 W ramach projektu odbędzie się 
5 mobilności 

dla 80 uczniów
oraz 2 mobilności
dla 10 nauczycieli 



 Praktyki zawodowe  
w Hiszpanii 
i Portugalii

 W ramach projektu odbędzie się 
8 mobilności 

dla 128 uczniów 
oraz 2 mobilności 
dla 10 nauczycieli

EUROPEJSKIE PRAKTYKI – PEWNY START 
W PRZYSZŁOŚĆ



GRODZISCY FACHOWCY

• płatne staże zawodowe, 
• kursy zawodowe dla uczniów 

m.in.: 
- kurs kelnerski,

- kurs Komputerowa obsługa 
sprzedaży  i magazynu

- kurs Programowanie stron 
i serwisów www

- kurs baristyczny
- kurs SEP

- kurs operatora wózków widłowych
- kurs barmański

kurs MS SQL
- kurs operatora ładowarki 

teleskopowej 
I WJO



GRODZISKA AKADEMIA ZAWODOWCÓW

• płatne staże zawodowe

• kursy zawodowe 
dla uczniów m.in.: 

- kurs wizażu
- kurs grafiki komputerowej
- kurs dekorowania tortów, 

wyrobów cukierniczych
- kurs operatora wózków 

widłowych
- kurs stylizacji paznokci



PROGRAM „ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RZECZYPOSPOLITEJ”

• praktyczne i teoretyczne 
zajęcia organizowane 

we współpracy 
z 5. Pułkiem Artylerii  

z Sulechowa

• zakup umundurowania 
oraz pomocy 

dydaktycznych 
do szkolenia młodzieży 

klas wojskowych



POLSKO-NIEMIECKA 
WYMIANA MŁODZIEŻY

• Działania na rzecz 
propagowania języka 
niemieckiego m.in. 

ogólnopolskie konkursy, 
spotkania i wymiany 

uczniowskie, szkolenia 
dla nauczycieli 

PROJEKT  ,,DEUTSCH PLUS” 

• Projekt dla uczniów 
branżowej szkoły I 

stopnia realizowany we 
współpracy z CWRPDiZ
w Poznaniu w ramach 
programu Erasmus+ 

sektor Młodzież 



NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 
W SZKOLE

• Festiwal Zawodów

• Drzwi Otwarte

• Gra Miejska

• Pink Picnik



FESTIWAL ZAWODÓW



DRZWI OTWARTE



GRA MIEJSKA



PINK PICNIK



OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY

• Mistrzostwa Polski Programistów PLC

Zaszczytne miejsce wicemistrza Polski zdobył:

Jakub Waszkowiak z klasy 4M

Opiekun p. Ł. Włodarczak

• Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Mediach

organizowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii 
Uniwersytetu Warszawskiego

Do drugiego etapu zakwalifikowała się Olga Stachowiak z klasy 2B

Opiekun- p M. Klapa-Grześkowiak



OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY

• „Polskie serce pękło- Katyń 1940”

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu MEN

Wyróżnienie otrzymała Alicja Pasiciel z klasy 4 C

Opiekun p. G. Wiśniewska

• Półfinał konkursu Język Niemiecki w Poznaniu 
organizowanego przez UAM w Poznaniu

Zakwalifikowali się:

Aleksandra Białkowska z klasy 2E

Patrycja Lenartowska z klasy 2C

Opiekun p. A. Starosta



OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY

• Patria Nostra Udział w Gali Finału konkursu w trybie Online

Skład zespołu stanowili:

Weronika Skubel i Jakub Bendowski z klasy 4L

Głosu użyczył absolwent Jakub Rabiega

Opiekun- p. S. Tuliński

• Mistrzostwa Wielkopolski w Crossmintonie

III miejsce zajął Mateusz Wieczorek z klasy 2A

Organizatorzy: p. A. Ledzianowska, p B. Kleszcz, 
p. R. Maluśki



OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY

• W roku szkolnym 2020/2021 

w Wielkopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

LICEALIADA na startujących 70 szkół

zajęliśmy 5 miejsce.

• III miejsce 
w Wielkopolskich Mistrzostwach Koszykówki 3 x 3 kategoria 

dziewcząt



RADA RODZICÓW 2020/2021

• Wpłaty 22 646,00

• Wydatki 24 623,86
1. pomoc materialna dla uczniów 30,00

2. wycieczki klasowe, wyjazdy integracyjne 1960,04

3. delegacje uczniowskie 0,00

4. organizacja zawodów sportowych 705,00

5. nagrody w konkursach i na zakończenie 21868,82

6. spotkanie autorskie 0,00

7. imprezy i konkursy szkolne 0,00

8. prowizje bankowe 60,00



RADA RODZICÓW –
PLAN 2021/2022

• Dochody 20 000,00

• Wydatki 20 000,00

1. Zapomogi dla uczniów

2 000,00

2. Nagrody w konkursach i na zakończenie 11 000,00

3. Dopłaty do wycieczek szkolnych 5 000,00

4. Zawody sportowe 500,00

5. Imprezy i konkursy szkolne 1 000,00

6. Spotkania poetyckie i z podróżnikiem 500,00



Egzamin zawodowy

30



Struktura egzaminu

• Aby uzyskać tytuł 
technika uczeń zdaje 
dwa egzaminy
z kwalifikacji 

• Egzaminy obywają się 
w trakcie trwania 
nauki, a nie w po jej 
zakończeniu

czerwiec 
III klasa

• HGT.02. Przygotowanie 
i wydawanie dań

styczeń
V klasa 

lub czerwiec 
IV klasa

• HGT.12. Organizacja żywienia 
i usług gastronomicznych

ukończenie 
szkoły

• zdanie wszystkich kwalifikacji

• tytuł technika w zawodzie 
technik żywienia i usług 
gastronomicznych
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Część pisemna

32

forma testu 
z wykorzystaniem 

komputera, 
trwa 60 minut 

40 zadań zamkniętych 
zawierających cztery 

odpowiedzi do wyboru, 
z których tylko jedna 

odpowiedź jest 
prawidłowa

nie wolno wnosić 
urządzeń 

telekomunikacyjnych 
można korzystać 

z kalkulatora prostego



Część praktyczna

33

polega na wykonaniu 
zadania lub zadań 

egzaminacyjnych, których 
rezultatem jest wyrób, 

usługa lub dokumentacja

trwa nie krócej 
niż 120 minut 

i nie dłużej niż 240 minut

czas trwania części 
praktycznej egzaminu 

zawodowego dla 
konkretnej kwalifikacji 

określony jest w 
informatorze

zadania jawne w roku 
szkolnym 2021/2022 

HGT.02. (technik żywienia 
i usług gastronomicznych); 

ELM.03. (technik 
mechatronik) 



Zdający zdał egzamin zawodowy, 
jeżeli uzyskał:

z części pisemnej – co 
najmniej 50% punktów 
możliwych do uzyskania 
(czyli Zdający rozwiązał 
poprawnie minimum 20 
zadań testu pisemnego) 

z części praktycznej –
co najmniej 75% 

punktów możliwych do 
uzyskania

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza 
komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję 

okręgową jest ostateczny.
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Dokumenty potwierdzające 
zdanie egzaminu

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie jednej 
kwalifikacji wydane przez okręgową komisję 
egzaminacyjną

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie drugiej 
kwalifikacji wydane przez okręgową komisję 
egzaminacyjną

świadectwo ukończenia technikum wydane 
przez szkołę

dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany 
przez okręgową komisję egzaminacyjną
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Deklaracja – termin składania

Deklarację należy złożyć nie później 
niż na 4 miesiące  przed ogłoszoną 

przez dyrektora OKE  datą rozpoczęcia egzaminu 
zawodowego. 

36

Sesja 
styczeń –
luty 2022

(tylko 
egzaminy 

poprawkowe)

15.09.2021 r.

Sesja 
czerwiec –
lipiec 2022

07.02.2022 r.



Dostosowanie form egzaminu
Uczeń posiadający:

• opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie 
występowania specyficznych trudności  w uczeniu się,
• orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego,
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

• opinię rady pedagogicznej dla ucznia objętego pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną,

• zaświadczenie o chorobie przewlekłej wydane przez lekarza,
może starać się o dostosowanie form przeprowadzenia egzaminu.

Aby je uzyskać dołączyć do deklaracji przystąpienia do egzaminu 
orzeczenie/opinię/zaświadczenie. 

Wyjątek stanowią uczniowie chorzy czasowo, którzy 
zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć później.

Sposób i formę dostosowania warunków przeprowadzenia 
egzaminu zawodowego wskazuje rada pedagogiczna.
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Gdy się nie uda…

38

uczniowie przystępują do egzaminu w kolejnych terminach w trakcie nauki 
oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych 

dla absolwentów

przystąpienie po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa się 
na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego  i wnosi się opłatę 

za ten egzamin

osoby, które rozpoczęły zdawanie egzaminu zawodowego po zakończeniu 
nauki (absolwenci) lub po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego oraz osoby, 

które przystąpiły do egzaminu na podstawie świadectw szkolnych 
uzyskanych za granicą, po dwukrotnym niezdaniu tego egzaminu lub jego 
części zdają egzamin zawodowy lub jego część na warunkach określonych

dla egzaminu eksternistycznego

Po upływie 5 lat licząc od dnia, w którym uczeń po raz 
pierwszy przystąpił do egzaminu i nie zdał części pisemnej 
lub praktycznej, bądź mógł przystąpić po raz pierwszy do 
egzaminu, przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.



Kilka ważnych uwag:

• Warto zdać ten egzamin i uzyskać tytuł
technika, ale wymaga to sporego wysiłku!

• Decydując się na zdawanie egzaminu
zawodowego przygotowanie do niego
trzeba zacząć od dziś.
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Egzamin maturalny 
w 2023 roku 
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Z jakich przedmiotów trzeba
zdawać maturę w 2023 roku

• języka polskiego – w części ustnej (bez 
określania poziomu) i pisemnej (na poziomie 
podstawowym);

• języka obcego nowożytnego – w części ustnej 
(bez określania poziomu) i pisemnej (na poziomie 
podstawowym) - z tego samego języka;

• matematyki (tylko w części pisemnej) na 
poziomie podstawowym;
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Z jakich przedmiotów trzeba
zdawać maturę w 2023 roku

• jednego z przedmiotów dodatkowych 
(poziom rozszerzony) – biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, geografia, historia, historia
muzyki, historia sztuki, informatyka, język 
łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, 
język polski, matematyka, wiedza 

o społeczeństwie) – tylko w części pisemnej.
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trwa około 30 minut i składa się z trzech części: 
przygotowania, wypowiedzi monologowej zdającego 

dotyczącej wylosowanego polecenia 
i związanej z tą wypowiedzią rozmowy zdającego 

z zespołem przedmiotowym

43

Język polski
CZĘŚĆ USTNA

ZDAWANY  

BEZ OKREŚLANIA POZIOMU



trwa około 15 minut, ma formę rozmowy zdającego 
z osobą egzaminującą, w obecności drugiego 

nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału 
w rozmowie. Egzamin obejmuje następujące zadania: 
rozmowa wstępna, rozmowa z odgrywaniem ról, opis 

ilustracji i odpowiedzi na 3 pytania, rozmowa na 
podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi 

na 2 pytania
44

Język obcy 
CZĘŚĆ USTNA

ZDAWANY BEZ OKREŚLANIA POZIOMU



Co stanowi podstawę wymagań 
egzaminacyjnych?

Podstawą wymagań jest 

podstawa programowa

określona w Rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. 

w sprawie podstawy programowej.
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Matura składa się z dwóch części

część ustna

oceniana przez nauczycieli 
w szkole

wyniki egzaminu są 
wyrażone w procentach

część pisemna

oceniana przez zewnętrznych 

egzaminatorów

prace są kodowane

wyniki egzaminu są wyrażone 
w procentach i na skali 

centylowej
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Matura jest zdana, gdy uczeń…

47

z każdego z trzech obowiązkowych przedmiotów 

– języka polskiego, języka obcego i matematyki 

(w przypadku języków zarówno z części ustnej, 

jaki i pisemnej), uzyskał minimum 30 % punktów 

możliwych do uzyskania

przystąpił do egzaminu z jednego 

przedmiotu dodatkowego w części pisemnej

WYNIK EGZAMINU Z PRZEDMIOTU DODATKOWEGO 
NIE WPŁYWA NA ZDANIE MATURY, ALE JEST 

ODNOTOWANY NA ŚWIADECTWIE



Dodatkowe przedmioty na egzaminie

nie więcej niż pięć kolejnych przedmiotów 
na poziomie rozszerzonym oprócz 
przedmiotu który został wybrany jako 

przedmiot zdawany obowiązkowo: 

(biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, 
historia, historia muzyki, historia sztuki, 

informatyka, język łaciński i kultura antyczna, 
język obcy nowożytny, język polski, matematyka, 

wiedza o społeczeństwie)
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Języki obce jako przedmioty dodatkowe

• jeżeli absolwent wybrał język obcy nowożytny, który 
zdawał jako przedmiot obowiązkowy, wówczas zdaje 
egzamin wyłącznie w części pisemnej (na poziomie 
rozszerzonym)

• jeżeli absolwent wybrał język obcy nowożytny inny niż ten 
który zdawał jako przedmiot obowiązkowy, może zdawać  
wyłącznie w części pisemnej (na poziomie rozszerzonym) 
lub też w części ustnej i pisemnej (część ustną bez 
określania poziomu, a część pisemną na poziomie 
rozszerzonym).
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Deklaracja maturalna 

50

 przedmioty (obowiązkowe 
i dodatkowe) zdawane 
na maturze 

 dla zdających informatykę 
- środowisko komputerowe, 
programy użytkowe i język 
programowania 

 ewentualne zaświadczenie 
o dysleksji  rozwojowej lub 
o chorobie



Deklaracja maturalna 
terminy

30 września 2022
wstępna

7 lutego 2023
ostateczna

Jeżeli uczeń nie 
naniesie osobiście 
poprawek na swoją 
deklarację wstępną 
do 7 lutego, jest ona 

traktowana jako 
deklaracja ostateczna.
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Dostosowanie form egzaminu
Uczeń posiadający:

• opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie 
występowania specyficznych trudności  w uczeniu się,
• orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego,
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

• opinię rady pedagogicznej dla ucznia objętego pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną,

• zaświadczenie o chorobie przewlekłej wydane przez lekarza,
może starać się o dostosowanie form przeprowadzenia egzaminu.

Aby je uzyskać musi w terminie do 30 września 2022 r.
dołączyć do deklaracji maturalnej orzeczenie/opinię/zaświadczenie. 
Wyjątek stanowią uczniowie chorzy czasowo, którzy zaświadczenie 

o stanie zdrowia mogą złożyć później.

Sposób i formę dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu 
zawodowego wskazuje rada pedagogiczna.
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Czasem coś się nie uda …
• wszystkie egzaminy są niezależne od siebie, ale aby mieć 

prawo do poprawki w sierpniu trzeba podejść 
do wszystkich obowiązkowych egzaminów (zarówno 
w części pisemnej i ustnej), 

• można nie zdać tylko jednego (nie uwzględnia się 
przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym 
gdyż on nie wpływa na wynik egzaminu) i żaden nie 
może być unieważniony

• każdy egzamin można poprawić przez 5 lat od września 
roku w którym po raz pierwszy zdający przystąpił 
do egzaminu, raz w roku – w sesji wiosennej 

• istnieje możliwość bezterminowego poprawiania 
wyniku zdanego egzaminu

53



Linki do ważnych stron

• https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-
w-nowej-formule/

(egzamin maturalny)

• https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-
zawodowy-formula-2019/(egzamin zawodowy)

• Ważne informacje znajdują się na stronie 
internetowej szkoły w zakładce UCZEŃ 
 Egzamin zawodowy 
 Egzamin maturalny

54

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/
https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/


Czym się kierować 
wybierając 

przedmioty dodatkowe 
zdawane na maturze?

 własnymi możliwościami

 wymaganiami szkoły lub uczelni, 
w której absolwent chce kontynuować 
naukę
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Podsumowując …

56

Matura i jej wynik nie wpływają 
na ukończenie szkoły, 

dlatego decyzja o tym czy 
zdawać, co zdawać powinna być 

przemyślana.



Dni wolne od zajęć dydaktycznych

• 14.10.2021 – Dzień Nauczyciela

• 15.10.2021 – dzień do Dniu Nauczyciela

• 12.11.2021 – dzień po Narodowym Święcie 

• 06.04.2022 – Drzwi Otwarte/Festiwal Zawodów

• 29.04.2022 – zakończenie klas maturalnych 

• 02.05.2022 – dzień pomiędzy świętami

• 04.05.2022 – egzamin maturalny z języka polskiego

• 05.05.2022 – egzamin maturalny z matematyki

• 06.05.2022 – egzamin maturalny z języków obcych

• 17.06.2022 – dzień po Bożym Ciele


