
 
 

Poniższa informacja jest przeznaczona dla: 

1. uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku 
szkolnym 2020/2021 

2. dla wszystkich absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół artystycznych, 
którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie 

3. dla absolwentów liceów profilowanych oraz techników uzupełniających dla młodzieży, 
którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie 

4. absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku 
szkolnego 2012/2013 włącznie 

5. absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich 
6. osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie 

średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w 
Rzeczypospolitej Polskiej 

7. osób, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów 
eksternistycznych. 

  

PO CO JEST PRZEPROWADZANY EGZAMIN MATURALNY? CO JEST NA NIM 

SPRAWDZANE? 

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje: 

1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań egzaminacyjnych w zakresie 
przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów w 2021 r. 

2. stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu 
wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego języka 
obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części pisemnej 
(na poziomie podstawowym) – dotyczy egzaminu maturalnego w 2021 r. 

3. zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu 
maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie 
rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji. 

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający spełnia 

wymagania egzaminacyjne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i 

Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314) i wymienione dla każdego przedmiotu. Jest to 

dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, które z jednej strony muszą zostać 

uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są sprawdzane w zadaniach 

egzaminacyjnych w 2021 r. 

 

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?  

W 2021 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do trzech egzaminów w części pisemnej. 
Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej: 

1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym) 
2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym) 
3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym). 

W 2021 r. część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa. Do części ustnej egzaminu maturalnego 
z języka polskiego, języka mniejszości narodowej (w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów 
z językiem nauczania mniejszości narodowej), mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub 
języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który: 

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000231401.pdf


 
 

1. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić 
wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości 
narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, 
lub 

2. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka 
obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. 

Osoby, które – z ww. powodów – muszą przystąpić do części ustnej egzaminu, muszą złożyć 

informację potwierdzającą tę konieczność. Informację należy złożyć razem z deklaracją 

przystąpienia do egzaminu maturalnego. 

 

JAKIE WARUNKI NALEŻY  SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN MATURALNY I 
OTRZYMAĆ ŚWIADECTWO? 

Aby otrzymać świadectwo w 2021 r., należy: 

1. przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, tj. języka polskiego, 
matematyki, języka obcego nowożytnego oraz 

2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w 
części pisemnej. 

W 2021 r. nie ma obowiązku: 

1. przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie 
rozszerzonym 

2. przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego. 

 

Z JAKICH PRZEDMIOTÓW  DODATKOWYCH MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU 

MATURALNEGO? 

W 2021 r. absolwent może przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych. 
Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów. 

W części pisemnej: 

 biologia (na poziomie rozszerzonym) 

 chemia (na poziomie rozszerzonym) 
 filozofia (na poziomie rozszerzonym) 
 fizyka (na poziomie rozszerzonym) 
 geografia (na poziomie rozszerzonym) 
 historia (na poziomie rozszerzonym) 
 historia muzyki (na poziomie rozszerzonym) 

 historia sztuki (na poziomie rozszerzonym) 
 informatyka (na poziomie rozszerzonym) 
 język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym) 
 język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym) 
 język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym) 
 język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym) 

 język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym) 
 język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym) 
 język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym) 
 język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym) 
 język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym) 



 
 

 język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym) 
 język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym) 

 język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym) 
 język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym) 
 język polski (na poziomie rozszerzonym) 
 matematyka (na poziomie rozszerzonym) 
 wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym) 

W części ustnej (dotyczy osób, które potrzebują wyniku tego egzaminu w postępowaniu 
rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej [Título 
de Bachiller]): 

 język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym) 
 język francuski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym) 
 język hiszpański (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym) 
 język niemiecki (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym) 

 język rosyjski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym) 
 język włoski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym) 
 język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu) 
 język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu) 
 język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu) 
 język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu) 

 język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu) 
 język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu) 

Osoby, które w 2021 r. muszą przystąpić do części ustnej egzaminu, muszą złożyć informację 
potwierdzającą tę konieczność. Informację należy złożyć razem z deklaracją przystąpienia do 
egzaminu maturalnego. 

 

CZY WYBÓR PRZEDMIOTÓW NA EGZAMINIE MATURALNYM ZALEŻY OD TEGO , 

JAKICH PRZEDMIOTÓW UCZEŃ UCZYŁ SIĘ W SZKOLE? 

Nie. Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu (za 

wyjątkiem przedmiotów zdawanych obowiązkowo, tj. języka polskiego, matematyki, języka 

mniejszości narodowej – jeżeli był uczniem / jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem 

nauczania danej mniejszości narodowej – i jednego wybranego języka obcego nowożytnego 

spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski). 

 

KIEDY BĘDZIE PRZEPROWADZONY EGZAMIN MATURALNY W 2021 R.? 

Termin główny – od 4 do 20 maja 2021 r. 

1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 19 do 21 maja 
2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 20 maja. 

Termin dodatkowy – od 1 do 16 czerwca 2021 r. 

1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 7 do 8 czerwca. 
2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 16 czerwca. 



 
 

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych 
przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę 
dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w czerwcu. 

Termin poprawkowy – 24 sierpnia 2021 r. 

1. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 24 sierpnia. 
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) –nie 

przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym. 

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili 
do wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu 
obowiązkowego w części pisemnej. Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w 
komunikacie dyrektora CKE. 

 

CZY OSOBY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, W TYM 

NIEPEŁNOSPRAWNE, MOGĄ PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO, 

KTÓRY BĘDZIE DOSTOSOWANY DO ICH POTRZEB ORAZ MOŻLIWOŚCI? 

Tak. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie odpowiednich 
dokumentów – przysługuje osobom: 

 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

 słabosłyszącym 
 niesłyszącym 
 słabowidzącym 
 niewidomym 
 z afazją 
 z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym 

 z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną innymi przyczynami niż mózgowe 
porażenie dziecięce i z czasową niesprawnością rąk 

 o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (cudzoziemcom). 
 z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
 ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 z chorobami przewlekłymi 
 chorym lub niesprawnym czasowo 
 z niedostosowaniem społecznym lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym 
 które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej 
 które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą 
 z zaburzeniami komunikacji językowej. 

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE. 

 

JAKIE INFORMACJE ZNAJDĄ SIĘ NA ŚWIADECTW IE MATURALNYM? KIEDY 

ŚWIADECTWO JEST WYDAWANE? 

1. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis. 
2. Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów z 

poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch formach: 
(a) jako procent uzyskanych punktów, (b) jako pozycja na skali centylowej, wskazująca, 
jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od posiadacza świadectwa. 
Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko jako procent uzyskanych 
punktów (jeżeli absolwent przystąpił, bo wynik był mu potrzebny w rekrutacji do szkoły 

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201222%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKTUALIZACJA.pdf
http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201222%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKTUALIZACJA.pdf
http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf


 
 

wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej – Título de Bachiller). 
Jeżeli zdający część ustną egzaminu nie uzyskał 30% punktów możliwych do zdobycia, 
zamiast wyniku – na świadectwie adnotacja: W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano., 
pod warunkiem zdania egzaminów w części pisemnej. Na świadectwie dojrzałości 
wskazany jest również poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

3. Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje 
dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na 
świadectwie dojrzałości. 

4. Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w terminie głównym i dodatkowym w 2021 r. i 
zdadzą egzamin, otrzymają świadectwo 5 lipca 2021 r. Osoby, które zdadzą egzamin w 
terminie poprawkowym, otrzymają świadectwo 10 września 2021 r. 

Opis sytuacji danego zdającego Egzaminy obowiązkowe Egzaminy dodatkowe 

część ustna część 
pisemna 

część ustna część 
pisemna 

1. Zdający nie 
zadeklarował przystąpienia do 

egzaminu z danego przedmiotu. 

Zamiast 
wyniku – na 
świadectwie 
adnotacja: 
W 2021 r. 
egzaminu nie 
przeprowadz
ano., 
pod 
warunkiem 
zdania 
egzaminów 
w części 
pisemnej. 

Zdający, 
który nie 
zadeklarował 
przystąpienia 
do żadnego 
egzaminu, 
nie otrzymuje 
świadectwa. 

Bez żadnej 
informacji na 
świadectwie. 

Zamiast 
wyniku – na 
świadectwie 
adnotacja: 
W 2021 r. nie 
wymagano 
przystąpienia 
do części 
pisemnej 
egzaminu 
maturalnego 
z jednego 
przedmiotu 
dodatkowego
. 

2a. (Dotyczy tylko egzaminów 
obowiązkowych) Zdający zadeklarował 

przystąpienie do egzaminu z danego 
przedmiotu + przystąpił do tego 
egzaminu + uzyskał 30% lub więcej 
punktów możliwych do zdobycia. 

Wynik w % 
na 
świadectwie, 
jeżeli 
przystąpił, bo 
wynik był 
zdającemu 
potrzebny w 
rekrutacji do 
szkoły 
wyższej za 
granicą lub w 
celu realizacji 
umowy 
międzynarod
owej – Título 
de Bachiller. 

Wynik w % i 
centylach na 
świadectwie. 

Nie dotyczy. Nie dotyczy. 

2b. (Dotyczy tylko egzaminów 
obowiązkowych) Zdający zadeklarował 
przystąpienie do egzaminu z danego 
przedmiotu + przystąpił do tego 
egzaminu + ale nie uzyskał minimum 

Zamiast 
wyniku – na 
świadectwie 
adnotacja: 
W 2021 r. 

Zdający nie 
otrzymuje 
świadectwa. 

Nie dotyczy. Nie dotyczy. 



 
 

30% punktów możliwych do zdobycia. egzaminu nie 
przeprowadz
ano., 
pod 
warunkiem 
zdania 
egzaminów 
w części 
pisemnej. 

3. (Dotyczy tylko egzaminów 
dodatkowych) Zdający zadeklarował pr
zystąpienie do egzaminu z danego 
przedmiotu + przystąpił do tego 
egzaminu. 

Nie dotyczy. Nie dotyczy. Wynik w % 
na 
świadectwie, 
jeżeli 
przystąpił, bo 
wynik był 
zdającemu 
potrzebny w 
rekrutacji do 
szkoły 
wyższej za 
granicą lub w 
celu 
realizacji 
umowy 
międzynarod
owej – Título 
de Bachiller. 

Wynik w % i 
centylach na 
świadectwie. 

4. Zdający zadeklarował przystąpienie 
do egzaminu z danego przedmiotu 
+ przystąpił do tego egzaminu + ale 
egzamin został mu unieważniony. 

Zamiast 
wyniku – na 
świadectwie 
adnotacja: 
W 2021 r. 
egzaminu nie 
przeprowadz
ano. 

Zdający nie 
otrzymuje 
świadectwa; 
musi 
przystąpić do 
egzaminu z 
danego 
przedmiotu w 
roku 
następnym – 
nie może 
przystąpić do 
egzaminu w 
sesji 
poprawkowej
. 

Wynik na 
świadectwie

: 
0% 

Wynik na 
świadectwie

: 
0% 

5. Zdający zadeklarował przystąpienie 
do egzaminu z danego przedmiotu + ale 
do tego egzaminu nie przystąpił. 

Zamiast 
wyniku – na 
świadectwie 
adnotacja: 
W 2021 r. 
egzaminu nie 
przeprowadz
ano. 

Zdający nie 
otrzymuje 
świadectwa. 

Wynik na 
świadectwie

: 
0% 

Wynik na 
świadectwie

: 
0% 

6. Zdający Wynik na Wynik na Wynik na Wynik na 



 
 

jest laureatem albo finalistą olimpiady 

przedmiotowej. 

świadectwie

: 
100% 
oraz 
adnotacja 
dotycząca 
uzyskania 
tytułu 
laureata/fina
listy 
olimpiady. 

świadectwie

: 
100% 
oraz 
adnotacja 
dotycząca 
uzyskania 
tytułu 
laureata/fina
listy 
olimpiady. 

świadectwie

: 
100% 
oraz 
adnotacja 
dotycząca 
uzyskania 
tytułu 
laureata/fina
listy 
olimpiady. 

świadectwie

: 
100% 
oraz 
adnotacja 
dotycząca 
uzyskania 
tytułu 
laureata/fina
listy 
olimpiady. 

7. Zdający jest zwolniony z części ustnej 
egzaminu (dotyczy niesłyszących oraz 
osób, które trwale nie posługują się 
mową). 

Zamiast 
wyniku na 
świadectwie 
adnotacja: 
Zwolniony / 
zwolniona.W 
przypadku 
osób 
niesłyszącyc
h – dotyczy 
wyłącznie 
egzaminu z 
języka 
obcego 
nowożytnego
. 

Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. 

 

                                   ŹRÓDŁO:  HTTPS://CKE.GOV.PL/EGZAMIN-MATURALNY/ 


