
MATURA 2021 
 

Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości             
i umiejętności, określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, zawartej                                          

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. poz. 977, z późn. zm.). 
 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH 
 
Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego, w tym termin zakończenia części ustnej 
egzaminu, ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – na podstawie rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków                                                                 
i sposobu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r. 
poz.2223 ze zm.), art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481).   
 
 Egzamin składa się z dwóch części:  

o  ustnej - ocenianej w szkole przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny (języki polski, języki 
obce) 

o  pisemnej - ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji  egzaminatorów 
okręgowej komisji egzaminacyjnej 

 
Szkolny harmonogram egzaminów ustnych zostanie ogłoszony na 2 miesiące przed rozpoczęciem 
egzaminów, tj. najpóźniej 4 marca 2021 r.  
Na podstawie ustawy o systemie oświaty, dyrektor CKE ogłasza informację o pomocach, z których 
zdający mogą lub powinni korzystać podczas egzaminów pisemnych (Komunikat dyrektora 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r.) 

DEKLARACJE MATURALNE 

Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa przewodniczącemu szkolnego 
zespołu egzaminacyjnego (dyrektor) deklarację przystąpienia do egzaminu: 

 deklaracja wstępna do 30 września  
 deklaracja ostateczna do 7 lutego  

UWAGA! Ze względów organizacyjnych należy stosować się do Wewnątrzszkolnego 
harmonogramu zadań związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem 
egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 

Po tym terminie nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji. W przypadku nie złożenia 
deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.   

(Z wyjątkiem ucznia, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, z innego 
przedmiotu niż wskazany w deklaracji i może dokonać zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka 
obcego nowożytnego, lub zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego. Wniosek w 
sprawie wprowadzenia tych zmian składa do dyrektora szkoły nie później niż do 20 kwietnia 2021 r.) 

Do deklaracji zdający dołącza oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia (fragment formularza deklaracji). 

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Komunikaty/kom_mat_08.pdf


W przypadku zdających egzamin maturalny z informatyki – informację o systemie operacyjnym, 

programach użytkowych oraz języku programowania wybranych z listy ogłoszonej  w Komunikacie 
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dn. 20 sierpnia 2020 r. w sprawie listy 
systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania  w przypadku 
egzaminu maturalnego z informatyki w 2021 r. 
 

Deklaracje należy wypełnić czytelnie (dane osobowe drukowanymi literami) uwzględniając 
wszelkie niezbędne informacje. Nie wolno kreślić, ani też używać korektora. W przypadku 
pomyłki, należy użyć nowego formularza (dostępne w sekretariacie szkoły,                                   
u wychowawcy, na stronie internetowej szkoły, OKE/CKE). 
 
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE i DODATKOWE 
 
Maturzysta przystępuje do egzaminów z: 
 

 3 przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym: 
 

□  Język polski 

□  Język obcy nowożytny (ten sam co w części ustnej) 

□  Matematyka 
 
 1 przedmiotu dodatkowego – zdawanego na poziomie rozszerzonym 

 
Maturzysta zdaje egzamin z przedmiotów dodatkowych tylko na poziomie rozszerzonym*  
 
* z wyjątkiem przedmiotów zdawanych wcześniej jako obowiązkowe, tj. jeżeli maturzysta 
wybierze przedmiot dodatkowy spośród obowiązkowych (j. polski, matematyka, j. obcy) – zdaje go 
również na poziomie rozszerzonym. 

 
Maturzysta może ponadto przystąpić do egzaminów z pięciu kolejnych przedmiotów 
dodatkowych. Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów: 
 

□      Biologia 

□      Chemia 

□      Filozofia 

□      Fizyka  

□      Geografia 

□      Historia 

□      Historia muzyki 

□      Historia sztuki 

□      Informatyka 

□      Język łaciński i kultura antyczna 

□      Język obcy – inny niż wybrany jako obowiązkowy (spośród następujących języków 
nowożytnych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) 

□      Język obcy* 

□      Język polski* 

□      Matematyka* 

□      Wiedza o społeczeństwie 
 

* zdawane w części obowiązkowej     

http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=492&Itemid=2


UWAGA!  Wybór przedmiotów dodatkowych powinien być podyktowany warunkami rekrutacji na 
wyższe uczelnie.  
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
w wyniku którego uczelnie ograniczają miejsca na studia - będą zabiegać o najlepszych studentów. 

WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO 

Świadectwo dojrzałości otrzymuje zdający, który uzyska z każdego z przedmiotów 
obowiązkowych co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia (zarówno w części pisemnej jak    
i ustnej) oraz przystąpił do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie 
rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został unieważniony.  

EGZAMIN POPRAWKOWY 
 

 Dotyczy zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych i nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo 
pisemnej oraz przystąpili do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie 
rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został unieważniony.   

 Sesja poprawkowa w okresie: sierpień-wrzesień  

 w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (tj. do 12 lipca 2021 r.) zdający składa 
do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o przystąpieniu  do egzaminu poprawkowego.  

 część pisemna – 24 sierpnia 2021 r., część ustna – 23-24 sierpnia 2021 r. 

 
ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI 

 
 Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis 

wydane przez OKE. 

 Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego 
przedmiotu zdawanego w części ustnej (w procentach) oraz w części pisemnej                                 
(w procentach i na skali centylowej) 

 W przypadku gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego egzaminu maturalnego                      
z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych (za wyjątkiem jednego przedmiotu 
dodatkowego zdawanego obowiązkowo) na świadectwie dojrzałości w miejscu 
przeznaczonym na wpisanie wyniku odpowiednio z egzaminu maturalnego z przedmiotu 
dodatkowego albo dodatkowych zadań egzaminacyjnych wpisuje się „0%”. 

 Zdający, który w kolejnych sesjach podwyższył wynik egzaminu w części ustnej lub w części 
pisemnej albo przystąpił do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, otrzymuje aneks do 

świadectwa dojrzałości wraz z odpisem. 
 Świadectwa będą wydawane, za potwierdzeniem odbioru, w macierzystej szkole zdającego 

5 lipca 2021 r. (jeśli zdający nie będzie mógł odebrać świadectwa osobiście, świadectwo 
może być wydane osobie przez niego wskazanej wyłącznie za okazaniem upoważnienia             
i dokumentu tożsamości). 

WARUNKI SZCZEGÓLNE 

Warunki i forma przeprowadzania egzaminu są dostosowane do potrzeb absolwentów na 
podstawie: 

o opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią. 

o orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, 
o zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wydane przez lekarza 
o orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym. 



o opinii rady pedagogicznej wydanej dla ucznia, który w roku szkolnym 2020/2021 był objęty 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na: zaburzenia komunikacji 
językowej, sytuację kryzysową lub traumatyczną, trudności adaptacyjne związane                                       
z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

Komunikat Dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów 
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 
dostępne w gabinecie pani psycholog – Magdaleny Kaneckiej) 

KTO MOŻE BYĆ ZWOLNIONY Z MATURY? 

Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad 
przedmiotowych na podstawie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady (wg 
wykazu olimpiad: Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad 
przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem 
ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021. 

uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu                     
w roku szkolnym 2020/2021 

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY W KOLEJNYCH SESJACH EGZAMINACYJNYCH 

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym 
poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:  

 absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego 
samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego  
 

 absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu 
dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale 
nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, 
zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta 
stanowi dochód budżetu państwa.   

Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r. na 
rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie                               
w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego 
egzaminu.  

Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia 
do egzaminu. 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 

www.cke.edu.pl   

www.oke.poznan.pl 

www.perspektywy.pl/portal/ 

www.drugieliceum.lm.pl (zakładka Matura 2021)                                                                                          

(Opracowano na podstawie informacji dostępnych na w/w stronach) 

 

http://www.cke.edu.pl/
http://www.oke.poznan.pl/
http://www.perspektywy.pl/
http://www.drugieliceum.lm.pl/

