
Egzamin maturalny  
w 2021 roku 

 
podstawowe informacje 
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PODSTAWA PRAWNA 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 2156,  
ze zm.)  

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu przeprowadzania 
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 
maturalnego (DzU z 2016 r. poz.2223, ze zm.) 
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DEKLARACJE  ZDAJĄCYCH 
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Deklaracja wstępna do 30 września 

Deklaracja ostateczna do 7 lutego 

Po tym terminie nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji. 

 



Dostosowanie warunków i formy 
egzaminu 

Dostosowania egzaminu dokonuje 
szkoła na podstawie opinii lub 
orzeczenia  poradni psychologiczno – 
pedagogicznej a także  zaświadczenia 
o stanie zdrowia wydanego przez 
lekarza. 
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DOSTOSOWANIA EGZAMINU 

  Dokumenty, na podstawie których przyznawane 
jest dostosowanie formy lub warunków 
przeprowadzania egzaminu maturalnego, to: 
 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność 
 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niedostosowanie społeczne 
lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym 
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 orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 
 

 zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza 
 

 opinia poradni psychologiczno -pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej,  
o specyficznych trudnościach w uczeniu się 
 

 Opinia poradni może być wydana nie wcześniej niż po 
ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później 
niż do ukończenia szkoły podstawowej. 
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Dostosowania - procedura 

 Uczeń dostarcza stosowny dokument do 
wicedyrektor  A. Krzyżanowskiej (do 30 
września) 
 

 RP zatwierdza odpowiednie dostosowanie  
– zgodne z komunikatem dyrektora CKE 
 

 Uczeń składa oświadczenie o korzystaniu  
lub niekorzystaniu ze wskazanych dostosowań, 
nie później niż do 15 lutego 2021 
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Dostosowanie formy egzaminu 

 Arkusze egzaminacyjne dostosowane  
do rodzaju niepełnosprawności  
– odpowiedni czas 
 

 Zdający z zespołem Aspergera, 
autyzmem, słabowidzący, słabosłyszący, 
z porażeniem mózgowym 
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Dostosowanie warunków 
przeprowadzania egzaminu 

 Zminimalizowanie ograniczeń 
 

 Odpowiednie miejsce pracy 
 

 Sprzęt specjalistyczny 
 

 Przedłużenie czasu 
 

 Ustalenie zasad oceniania uwzględniających 
potrzeby i możliwości edukacyjne zdającego 
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ZWOLNIENIA  
Z EGZAMINU MATURALNEGO 

Z egzaminu maturalnego 
z danego przedmiotu mogą być 
zwolnieni laureaci i finaliści 
olimpiad przedmiotowych, 
także wtedy, gdy przedmiot nie 
był objęty planem nauczania  
w danej szkole. 
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OLIMPIADY ZWALNIAJĄCE Z EGZAMINU MATURALNEGO 

NAZWA OLIMPIADY  ZWOLNIENIE Z PRZEDMIOTU 

Chemiczna Chemia 

Biologiczna Biologia 

Historyczna Historia 

Literatury i Języka Polskiego Język polski 

Geograficzna i Nautologiczna Geografia 

Języka Niemieckiego Język niemiecki 

Języka Francuskiego Język francuski 

Języka Angielskiego Język angielski 

Języka Rosyjskiego Język rosyjski 

Języka Łacińskiego Język łaciński 

Języka Białoruskiego Język białoruski 

Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Wiedza o społeczeństwie 

Fizyczna Fizyka 

Matematyczna Matematyka 

Informatyczna Informatyka 

Artystyczna Historia sztuki, historia muzyki 
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Zwolnienie z matury 

 Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata 
lub finalisty należy przedstawić 
dyrektorowi szkoły przed rozpoczęciem 
egzaminów maturalnych 
 

 W przypadku uzyskania tytułu L lub F  
z innego przedmiotu niż wskazany w 
deklaracji, można dokonać zmiany wyboru 
przedmiotu. Wniosek składa się nie 
później niż do 20 kwietnia 2021 r. 
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Egzamin maturalny przeprowadza się 
jeden raz w roku,  

w okresie od maja do września. 
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Harmonogram przeprowadzania egzaminu 
ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie 

internetowej CKE, nie później niż  
1 września roku szkolnego, w którym 

przeprowadzany jest egzamin maturalny. 



Matura odbywa się w szkole, którą 
ukończył zdający. 
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Tylko w sytuacjach 
szczególnych egzamin 

przeprowadzany może być 
w innym miejscu, 

wskazanym przez OKE. 



Egzamin maturalny składa się  
z dwóch części: 
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oceniana przez 
egzaminatorów 

okręgowej komisji 
egzaminacyjnej 
wpisanych do 

ewidencji 

oceniana  
w szkole przez 
przedmiotowe 

zespoły 
egzaminacyjne 

CZĘŚĆ 

USTNA 
CZĘŚĆ 

PISEMNA 
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   Zestawy zadań z języka obcego 
nowożytnego  

wraz z kryteriami oceniania  
i punktacją  

przygotowują okręgowe komisje 
egzaminacyjne. 
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CZĘŚĆ USTNA – JĘZYK OBCY 



CZĘŚĆ USTNA 
SKŁAD ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO 

 2 osoby w zespole, w tym co najmniej jeden 
egzaminator i jedna osoba spoza szkoły 

 

  w skład zespołu nie może wchodzić nauczyciel 
uczący danego maturzystę w ostatniej klasie, ani 
wychowawca zdających 
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CZĘŚĆ PISEMNA 

Zadania egzaminacyjne zawarte  

w arkuszach egzaminacyjnych ustala CKE  

i są one jednakowe w całej Polsce. 
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Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo 

dojrzałości, trzeba uzyskać 
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 W części ustnej 
– co najmniej 30% 
punktów możliwych 

do zdobycia  
z każdego 

 ze zdawanych 
przedmiotów 

obowiązkowych. 

 W części 
pisemnej – co 
najmniej 30% 

punktów możliwych 
do zdobycia z 

każdego 
przedmiotu 

zdawanego jako 
obowiązkowy. 

WARUNKI ZDANIA EGZAMINU  



Unieważnienie egzaminu 

Unieważnienie przez dyrektora OKE  następuje w przypadku: 
 
 stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez 

egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań 
przez zdającego lub występowania w pracy egzaminacyjnej 
zdającego jednakowych sformułowań wskazujących na 
udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu  
 

 zgłoszenia przez zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych 
z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania części 
ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego, jeżeli  
 

 zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów 
dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego, jeżeli to 
naruszenie mogło wpłynąć na wynik  
 

 niemożności ustalenia wyników danego egzaminu z powodu 
zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej  
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Unieważnienie egzaminu 

Unieważnienie przez przewodniczącego ZE w przypadku: 
 

 stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez 
absolwenta 
 

 wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali 
egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo 
materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych 
w komunikacie o przyborach 
 

 zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu 
egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym 
zdającym 
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W przypadku: 

 

a. 

 

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zad 

 
ań przez absolwenta 

 

b. 

 

wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z urządzenia  

 

telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych  

 

w 

 
komunikacie o przyborach 

 

c. 

 

zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu  

 
egzaminu 

 

w sposób utrudniający pracę  

 

pozostałym zdającym 

 

– 

 
przewodniczący zespołu eg 

W przypadku: 

 

a. 

 

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zad 

 
ań przez absolwenta 

 

b. 

 

wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z urządzenia  

 

telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych  

 

w 

 
komunikacie o przyborach 

 

c. 

 

zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu  

 
egzaminu 

 

w sposób utrudniający pracę  

 

pozostałym zdającym 

 

– 

 
przewodniczący zespołu eg 

a. 

 

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zad 

 
ań przez absolwenta 

 

b. 

 

wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z urządzenia  

 

telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych  

 

w 

 
komunikacie o przyborach 

 

c. 

 

zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu  

 
egzaminu 

 

w sposób utrudniający pracę  

 

pozostałym zdającym 

 

– 

 
przewodniczący zespołu e 

a. 

 

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zad 

 
ań przez absolwenta 

 

b. 

 

wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z urządzenia  

 

telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych  

 

w 

 
komunikacie o przyborach 

 

c. 

 

zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu  

 
egzaminu 

 

w sposób utrudniający pracę  

 

pozostałym zdającym 

 

– 

 
przewodniczący zespołu e 



PONOWNIE PRZYSTĄPIENIE 
DO EGZAMINU MATURALNEGO 

Zdający ma prawo, ponownie przystąpić do egzaminu  
(z jednego lub kilku przedmiotów) w kolejnych sesjach jego 
przeprowadzania, jeżeli: 
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zechce podwyższyć wynik egzaminu z jednego lub kilku 
przedmiotów zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, 
 
zechce zdać egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, 
 
nie zdał  egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów 
w części ustnej lub pisemnej albo przerwał egzamin (może 
wówczas wybrać inny przedmiot  obowiązkowy), ale po upływie 5 
lat od daty pierwszego podejścia do egzaminu zdaje go  
w pełnym zakresie. 
 



PODWYŻSZANIE 
WYNIKÓW 
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1. Można podwyższać wynik egzaminu pisemnego  

i ustnego 

 

2. Zdający, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego 

lub zdał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, 

otrzymuje aneks  

do świadectwa dojrzałości, wydany przez komisję 

okręgową. 



HARMONOGRAM MATURY 

 4.05 g. 9.00 – j. polski p. podstawowy 

           g. 14.00 – j. łaciński i kultura antyczna 
 

 5.05 g. 9.00 – matematyka p. podstawowy 

          g. 14.00 – historia muzyki 
 

 6.05 g. 9.00 – j. angielski p. podstawowy 

          g. 14.00 – historia sztuki 
 

 7.05 g. 9.00 – j. angielski p. rozszerz. 

          g. 14.00 – filozofia 
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 10.05 g. 9.00 – j. polski p. rozszerzony 
           g. 14.00 – j. łemkowski, j. kaszubski 

 
 11.05 g. 9.00 – matematyka p. rozszerzony 
            g. 14.00 – WOS 

 
 12.05 g. 9.00 – biologia 
            g. 14.00 –  j. francuski pr 

 
 13.05 g. 9.00 – geografia 
            g. 14.00 – j. niemiecki, rosyjski,  
                            włoski, francuski – pp  

 
 14.05 g. 9.00 – chemia 
            g. 14.00 – j. niemiecki pr 
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HARMONOGRAM MATURY 



HARMONOGRAM MATURY 

 
 

 17.05 g. 9.00 – historia 
            g. 14.00 – j. rosyjski pr 

 
 18.05 g. 9.00 – fizyka  
             g.14.00 – j. hiszpański pr 

 
 19.05 g. 9.00 – informatyka 
            g. 14.00 – j. włoski pr 

 
 20.05 g. 9.00 – j. mniejszości narodowych 
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     CZĘŚĆ USTNA  

1. J. polski od 7.05 do 20.05 
  

2.  2. J. obce od 7.05 do 20.05 
 
 

Egzamin  przeprowadzany jest 
według harmonogramów 
ustalonych przez dyrektorów 
szkół. 
Harmonogram ogłaszany jest  
w marcu. 
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EGZAMIN W TERMINIE 
DODATKOWYM 

 EGZAMINY USTNE – od 7 do 12 
czerwca 

 

 EGZAMINY PISEMNE – od 1 do 16 
czerwca 
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Termin poprawkowy 

 Maturzysta, który przystąpił do 
egzaminu ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych i nie zdał tylko jednego 
przedmiotu w części ustnej lub w części 
pisemnej może przystąpić do egzaminu 
poprawkowego. 
 

 Część pisemna –  24 sierpnia 2021 
 

 Część ustna – 23 - 24 sierpnia 2021 
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WYDAWANIE ŚWIADECTW 

 Przekazanie przez OKE Poznań 
świadectw do szkół – 5 lipca 2021 
 

 Oryginał 
 

 Duplikat 
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POWODZENIA 
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