
Egzamin maturalny 2021 

1. W 2021 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie 

wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. 

(zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi”) oraz sprawdza, 

w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania. 

2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów 

obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2021 r. składa się 

wyłącznie z części pisemnej, z zastrzeżeniem osób, które 

w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną lub do 

uzyskania Titulo de Bachiller. 

3. Egzamin w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest 

przeprowadzany na poziomie podstawowym i obejmuje wymagania 

egzaminacyjne dla poziomu podstawowego. Dla egzaminu 

maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych, do którego 

mogą przystąpić osoby, o których mowa w punkcie 2, nie określa się 

poziomu egzaminu. 

4. Absolwent obowiązkowo przystępuje do egzaminów w części 

pisemnej, tj. z: 

 języka polskiego (od 2021 r. do przeprowadzenia części pisemnej 

egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie 

podstawowym będą wykorzystywane dwa odrębne arkusze, 

oznaczone w polu tytułowym arkusza cyframi 1 oraz 2, 

zawierające – odpowiednio – test oraz wypracowanie). Każdy 

z ww. arkuszy będzie miał odrębną kartę odpowiedzi, którą 

zdający będzie zobowiązany zakodować. Na rozwiązanie zadań 

w obu arkuszach zdający ma 170 minut); 

 matematyki; 

 języka obcego nowożytnego; 

 języka mniejszości narodowej, jeżeli był uczniem / jest 

absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej 

mniejszości narodowej. 

5. Dodatkowo, w części pisemnej może przystąpić do egzaminu z nie 

więcej niż sześciu przedmiotów spośród wymienionych poniżej na 

poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, 

historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński 

i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej (j. łemkowski), język 

mniejszości narodowej, język obcy nowożytny (spośród języków: 

angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język polski, 

język regionalny (kaszubski), matematyka, wiedza o społeczeństwie. 



6. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, z języka mniejszości 

narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jako 

przedmiotu dodatkowego, może być zdawany tylko w części pisemnej 

albo – w przypadku osób, o których mowa w pkt 2 – w części pisemnej 

i w części ustnej z tego samego języka. 

7. Absolwent z lat 2005-2020, który chce przystąpić do egzaminu 

maturalnego w 2021 r. składa deklarację wariant A do 8 lutego 2021. 

8. Absolwent, który złożył deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi 

zmianami i np. chce zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na 

poziomie rozszerzonym, dokonuje zmian w deklaracji do 8 lutego 2021 

r. 

9. Jeżeli absolwent złożył deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi 

zmianami i nie podejmuje żadnych działań, wtedy zadeklarowane 

egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa. 

10. Jeżeli absolwent nie przystąpi do zdeklarowanego 

egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie 

będzie miał wpisane 0% i w kolejnych latach będą one dla niego płatne. 

11. Absolwent, który nie zdał lub nie przystąpił do części ustnej 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub 

danych przedmiotów obowiązkowych albo któremu ten egzamin lub te 

egzaminu zostały unieważnione i nie otrzymał świadectwa dojrzałości, 

w 2021 r. nie ma obowiązku przystąpienia do tego egzaminu lub tych 

egzaminów. Jeżeli zdał wszystkie egzaminy obowiązkowe w części 

pisemnej, może w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, pod 

warunkiem złożenia do dyrektora właściwej OKE stosownego wniosku 

do 31 maja 2021 r. (na załączniku 31). 

12. Absolwent, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z co 

najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej albo 

któremu ten egzamin został unieważniony i nie otrzymał świadectwa 

dojrzałości, w 2021 r. nie ma obowiązku przystąpienia do egzaminu 

z jednego przedmiotu dodatkowego. Jeżeli zdał wszystkie egzaminy 

obowiązkowe, może w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, pod 

warunkiem złożenia do dyrektora właściwej OKE stosownego wniosku 

do 31 maja 2021 r. (załącznik 31). Od roku 2022 absolwent, o którym 

mowa, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego 

z przedmiotu dodatkowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi 

w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego, 

w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego. 

13. Absolwent, który po raz trzeci przystępuje do egzaminu maturalnego 

z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego 

przedmiotu dodatkowego, ponosi opłatę za egzamin maturalny (por. 



sekcja 20.). Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2021 r. – 7 marca 

2021 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. 

Absolwent, który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego 

przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich 

latach zgłaszał w deklaracji przystąpienia do egzaminu, ale nie przystąpił 

do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, ponosi opłatę za egzamin 

maturalny. 

14. Zmiany dotyczące przeprowadzania egzaminu maturalnego 

obowiązują tylko w 2021 r. 

15. Uczeń/absolwent składa odpowiednio deklarację 1a (Wariant A) 

albo 1b (Wariant B) (załącznik 1a [Wariant A] albo 1b [Wariant B]). 

16. Uczeń, który do 30.09.2020 r. złożył w szkole deklarację 

przystąpienia do egzaminu maturalnego (1a), nie podejmuje żadnych 

działań i wtedy: 

 – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane 

z mocy prawa, 

 – jeżeli nie przystąpi do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na 

poziomie rozszerzonym, na świadectwie będzie miał wpisane 0% 

i w kolejnych latach będą one dla niego płatne. 

17. Jeżeli uczeń planuje zmiany w stosunku do deklaracji złożonej we 

wrześniu (np. chce zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na 

poziomie rozszerzonym), składa w szkole do 8 lutego 2021 r. korektę 

deklaracji 1a. 

18. Jeżeli musi przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, 

ponieważ ten wynik jest jemu potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły 

wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título 

de Bachiller), składa w szkole do 8 lutego 2021 r. załącznik 30. 

19. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie 

olimpiad są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na 

podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia 

tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Uprawnienie to przysługuje 

laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych także wtedy, gdy 

przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły. 

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przed egzaminem 

z danego przedmiotu przedstawiają przewodniczącemu zespołu 

egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) zaświadczenie o uzyskaniu 

tytułu laureata lub finalisty olimpiady w szkole ponadgimnazjalnej, na 

podstawie którego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego 

stwierdza uprawnienie do zwolnienia z egzaminu. 

20. W przypadku gdy zdający uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego 

przedmiotu niż wskazany w deklaracji, może dokonać zmiany wyboru 



przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego, lub zmienić poziom 

egzaminu z języka obcego nowożytnego. Wniosek w sprawie 

wprowadzenia tych zmian zdający składa do dyrektora szkoły nie 

później niż do 20 kwietnia 2021 r. (załącznik 5.). 

21. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, 

uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej 

w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na 

udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (załącznik 6.), 

może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu 

maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 

dodatkowym (w dniach 1 – 16 czerwcu 2021 r.). 

22. Wniosek, o którym mowa w pkt 21 absolwent lub jego rodzice 

składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do 

egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się 

egzamin maturalny z danego przedmiotu. 

23. Zdający, który ubiega się o prawo przystąpienia do egzaminu 

maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych jest zobowiązany dołączyć do 

30 września 2020 r. do deklaracji składanej dyrektorowi szkoły wniosek 

o dostosowanie warunków i formy egzaminu wraz z opinią poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub odpowiedniej poradni 

specjalistycznej (wydaną w sprawie przystąpienia ucznia lub 

absolwenta ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się do egzaminu 

maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych) lub orzeczeniem o potrzebie indywidualnego 

nauczania, lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, lub 

zaświadczeniem lekarskim lub pozytywną opinią rady pedagogicznej. 

24. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej powinna być wydana 

nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej. 

Szczegółowe informacje dotycząca sposobu dostosowania warunków 

i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego dla osób 

niepełnosprawnych dostępne są na stronie CKE. 

25. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel jest 

zobowiązany do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi 

dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu 

maturalnego nie później niż do 28 września 2020 r.  

26. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor 

szkoły, na wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na 

przystąpienie ucznia lub absolwenta do egzaminu maturalnego 



w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie 

o dostosowaniach (załącznik 4a). Stosowne uzgodnienia muszą 

nastąpić nie później niż do 10 lutego 2021 r. 

27. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje 

na piśmie ucznia lub absolwenta o wskazanym odpowiednio przez 

radę pedagogiczną lub przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 

sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy 

przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do 10 

lutego 2021 r. (załącznik 4b), a w przypadku absolwenta z innej szkoły, 

skierowanego na egzamin przez dyrektora OKE – nie później niż do 10 

marca 2021 r.  

28. Uczeń/absolwent składa oświadczenie (również w załączniku 4b) 

o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów 

dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 27, tj. nie później niż – odpowiednio – 

do 15 lutego 2021 r. albo do 15 marca 2021 r. (w przypadku 

absolwenta i innej szkoły). 

Harmonogram matury w terminie głównym – cz. pisemna 
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00 

4  wtorek język polski – pp język łaciński i kultura 
antyczna – pr 

5 środa matematyka – pp historia muzyki – pr 

6 czwartek język angielski – pp historia sztuki – pr 

7 piątek język angielski – pr 
język angielski – dj 

filozofia – pr 
 

10 poniedziałek język polski – pr język łemkowski – pr  
język kaszubski – pr 

11 wtorek matematyka – pr wiedza o 
społeczeństwie – pr 

12 środa biologia – pr język francuski – pr 
język francuski – dj 

13 czwartek geografia – pr język francuski – pp 
język hiszpański – pp 
język niemiecki – pp 
język rosyjski – pp 
język włoski – pp 

14 piątek chemia – pr język niemiecki – pr 
język niemiecki – dj 

17 poniedziałek historia – pr język rosyjski – pr 
język rosyjski – dj 

18 wtorek fizyka – pr język hiszpański – pr 
język hiszpański – dj 

19 środa informatyka – pr język włoski – pr 
język włoski – dj 



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

  

 

19–21 maja 2021 - Część ustna egzaminu maturalnego (dla przystępujących do 

rekrutacji na uczelnię zagraniczną lub do uzyskania Titulo de Bachiller)   

język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, 

język kaszubski (egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów 

ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych). 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM – 

część pisemna: 1 - 16 czerwiec 2021 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM  

część pisemna: 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 9:00 

 

Wygląd dwóch części nowego arkusza z języka polskiego 

 

Dodatkowe informacje 



 

 

 

 



 


