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1. Przedmioty zdawane jako obowiązkowe i dodatkowe 

Uczeń  przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo: 

- w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, 

z następujących przedmiotów: 

a. język polski  

b. język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, 

hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiegoc. 

- w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących 

przedmiotów:  

a. język polski 

b. matematyka  

c. język obcy nowożytny (ten sam, który absolwent zadeklarował w części ustnej) 

- w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie 

rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie 

rozszerzonym albo dwujęzycznym. Wyboru dokonuje spośród następujących 

przedmiotów:  

a. biologia  

b. chemia  

c. filozofia  

d. fizyka   

e. geografia 

f. historia  

g. historia muzyki  

h. historia sztuki 

i. informatyka 

j. język łaciński i kultura antyczna 



k. język mniejszości etnicznej (język łemkowski) 

l. język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: 

białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński) 

m. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, 

francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) 

n. język polski 

o. język regionalny (język kaszubski) 

p. matematyka 

q. wiedza o społeczeństwie. 

Absolwent może przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej 

niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych 

przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków 

obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.  

W przypadku gdy uczeń wybrał na egzaminie maturalnym jako przedmiot 

dodatkowy język polski, zdaje ten przedmiot tylko w części pisemnej. 

 

1. Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego – komunikat 

dyrektora CKE do pobrania ze strony szkoły lub OKE. 

 

2. Warunki przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie 

dodatkowym lub poprawkowym 

 

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 może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu 

maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym 

(w czerwcu 2021r.). Wniosek 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. 

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się 

w dniach od 1 do 16 czerwca 2021 r. Część ustna egzaminu maturalnego 

w terminie dodatkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, 



języka łemkowskiego, języka kaszubskiego i języków obcych nowożytnych 

odbędzie się w dniach od 7 do 12 czerwca 2021 r. 

 

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić 

absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu 

obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:  

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych 

w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu 

unieważniony ORAZ  

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego 

na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu 

unieważniony. 

 

3. Deklaracje maturalne oraz dokumenty uprawniające do dostosowania 

warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych 

i możliwości psychofizycznych zdających (WAŻNY KOMUNIKAT – 

zapoznanie uczniów i rodziców do 28 września 2020) 

Deklaracje maturalne (deklaracje wstępne) będą uzupełniane w szkole 

do 30 września 2020 r., deklaracje ostateczne do 7 lutego 2021.  

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i formy egzaminu (opinie, 

orzeczenia, zaświadczenia lekarskie) należy składać do psychologa szkolnego 

ewentualnie do sekretariatu wraz z deklaracją do 30 września 2020 r. 

Dokumentacja może być uzupełniona najpóźniej do 7 lutego 2021 r. 

 

Możliwe dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 

maturalnego:  

Dostosowanie form egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych 

arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających. 

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega 

między innymi na: 

a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, 

niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem 

społecznym zdającego 

b. zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 



c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych 

d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie 

egzaminu maturalnego 

e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych 

do przeprowadzania egzaminu maturalnego, o których mowa w art. 9a ust. 

2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne zdającego  

f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego 

nauczyciela wspomagającego zdającego wczytaniu lub pisaniu 

lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, 

niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem 

społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu 

ze zdającym lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych. 

 

4. Opłaty za egzamin maturalny 

Należy zwrócić uwagę rodziców na konieczność racjonalnego 

i odpowiedzialnego wyboru przedmiotów egzaminacyjnych przez zdających, 

bowiem np. zadeklarowanie egzaminu i niestawienie się na nim wiąże się 

z koniecznością wniesienia opłaty za egzamin w przypadku chęci przystąpienia 

do egzaminu z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie w roku 

kolejnym. 

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. 

 

5. Przyczyny unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

w części ustnej lub pisemnej 

 

 przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w przypadku:  

a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 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; 



 

 przez dyrektora OKE lub dyrektora CKE w przypadku: 

a. 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 lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego  

b. zgłoszenia przez zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych 

z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania części ustnej 

lub części pisemnej egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło 

wpłynąć na wynik tego egzaminu  

c. zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów 

dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego, jeżeli 

to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu 

d. niemożności ustalenia wyników danego egzaminu z powodu 

zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej. 

 

6. Możliwość wglądu do pracy egzaminacyjnej 

Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy 

egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej, wciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową 

komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń 

o wynikach egzaminu maturalnego.  

Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika 

lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego. 

 

7. Więcej informacji na temat egzaminu maturalnego można znaleźć 

na stronie CKE, OKE i stronie internetowej szkoły.  

 

 

 

 

W przypadku obowiązywania w kraju stanu epidemii związanej z COVID-19, 

podobnie jak w roku 2020 wydane zostaną stosowne Wytyczne dotyczące 

organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów, które szkoła będzie 

zobowiązana spełnić. 


