
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 lutego 2021 r. 
dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów 
do egzaminu maturalnego (tzw. próbnego egzaminu maturalnego) 

 

 
Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje 
egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie 
poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów 
na wszystkich poziomach. 

 
Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny od 3 do 16 marca br., 
zgodnie z poniższym harmonogramem. 

 
Marzec 2021 r. 

Data Godzina 9:00 Godzina 14:00 
 

3 
 
środa 

 
język polski – pp* język łaciński i kultura antyczna – pr* 

języki mniejszości narodowych – pp 
 

4 
 
czwartek 

 
matematyka – pp historia muzyki – pr 

filozofia – pr 
 

5 
 
piątek 

 
język angielski – pp historia sztuki – pr 

język kaszubski – pr 
6, 7 – sobota, niedziela 

 
 

8 

 
 
poniedziałek 

 
język angielski – pr 
język angielski – dj* 

język francuski – pp 
język hiszpański – pp 
język niemiecki – pp 
język rosyjski – pp 
język włoski – pp 

 

 
9 

 

 
wtorek 

 

 
język polski – pr 

język francuski – pr 
język francuski – dj 
język rosyjski – pr 
język rosyjski – dj 
język włoski – pr 
język włoski – dj 

 
10 

 
środa 

 
matematyka – pr 

język hiszpański – pr 
język hiszpański – dj 
język niemiecki – pr 
język niemiecki – dj 

 
11 

 
czwartek 

 
biologia – pr 

 
informatyka – pr 

12 piątek chemia – pr wiedza o społeczeństwie – pr 
13, 14 – sobota, niedziela 
15 poniedziałek historia – pr fizyka – pr 
16 wtorek geografia – pr języki mniejszości narodowych – pr 

 
* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny. 

 
 

Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną również zamieszczone na 
stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), na stronach 
internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz na stronie internetowej 
Ministerstwa Edukacji i Nauki w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego 
przedmiotu, odpowiednio o godz. 9:00 lub 14:00, tak aby umożliwić wzięcie udziału 
w badaniu diagnostycznym uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć 
w diagnozie w szkole. 

 

 
 
 

http://www.cke.gov.pl/


 
 
                        
 
 
                      Chciałbym przypomnieć, że w 2021 r. egzamin maturalny z każdego przedmiotu na każdym 

poziomie będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki1. Zmiany – w stosunku do egzaminów w latach 
2015–2020 – zostaną również wprowadzone w przypadku arkuszy egzaminacyjnych 
z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym. Wszystkie szczegóły dotyczące 
egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów są dostępne w aneksach do 
informatorów o egzaminie maturalnym na stronie internetowej Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej. 

 
Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych 
CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice 
oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać: 
 informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz 

z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne 
obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 

 arkusze próbne, arkusze pokazowe 
 zbiory zadań do egzaminu maturalnego – zorganizowane wg działów, ze szczegółowymi 

wyjaśnieniami, doskonałe do powtórek 
 filmy dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii i biologii 

 materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego 
 materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego 
 materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego 
 zbiory zadań z matematyki 
 76 filmów dotyczących różnych zagadnień z matematyki 
 arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2020. 

 
 

dr Marcin Smolik 
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm. – w szczególności Dz.U. poz. 2314). 
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