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Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. opisany w Informacji o sposobie 

organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021 

może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa 

sanitarnego w związku z epidemią COVID-19. 

 

Informacja dla uczniów klas maturalnych i absolwentów – 

egzamin maturalny 2021 

 

1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów 

dodatkowych i w 2021 r. składa się wyłącznie z części pisemnej – egzaminy ustne zadeklarowane 

wstępnie we wrześniu 2020 r. są anulowane z mocy prawa (nie trzeba nanosić zmian w deklaracji). 

2. W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego 

nowożytnego może przystąpić absolwent, który:  

a. 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  

b. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego 

nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. 

Uczniowie klas maturalnych, którzy spełniają jeden z powyższych warunków przekazują informację 

potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub 

przedmiotów do dyrektora szkoły, której są uczniami lub którą ukończyli (do 8 lutego 2021 r.). 

Informację tę należy złożyć wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu (załącznik 1a – deklaracja oraz 

załącznik 30 – informacja).  Załączniki w wersji edytowalnej dostępne: https://cke.gov.pl/egzamin-

maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/ 

3. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest przeprowadzany na 

poziomie podstawowym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego. 

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2021 r., zdaje obowiązkowo w części pisemnej – 

egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:  

a. język polski  

b. matematyka  

c. język obcy nowożytny  

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała aneksy do informatorów o egzaminie maturalnym z 

poszczególnych przedmiotów. Aneks do każdego przedmiotu zawiera zmienioną podstawę prawną, 

wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie w 2021 r., wykaz zmian w formule egzaminu, 

jeżeli w danym przedmiocie wprowadzono zmiany, oraz wykaz zadań anulowanych ze względu na 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/
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niezgodność treści zadania z przyjętymi wymaganiami egzaminacyjnymi. Dostępne są tutaj: 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/ 

4. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych jest przeprowadzany na 

poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego i 

rozszerzonego. Przystąpienie do nich zadeklarowane w deklaracji wstępnej we wrześniu jest aktualne 

(nie jest anulowane z mocy prawa jak w przypadku egzaminów ustnych) i by dokonać zmiany 

przedmiotów lub rezygnacji (przystąpienie do nich w roku 2021 nie jest niezbędne do zdania egzaminu) 

należy nanieść poprawki w sekretariacie szkoły w Bolechowie na deklaracji wstępnej lub złożyć nową 

wg poniższego harmonogramu, jednak nie później niż do 8 lutego 2021 r. (termin nieprzekraczalny, 

brak zmian w deklaracji wstępnej czyni ją ostateczną z automatycznym anulowaniem egzaminów 

ustnych).  

Prosimy o dokonanie zmian w deklaracjach wstępnych (rezygnacja z przedmiotów dodatkowych lub 

ich zmiana) z uwagi na sytuację epidemiczną wg harmonogramu (harmonogram może ulec zmianie w 

związku ze zmianą stanu prawnego lub z powodów epidemicznych): 

klasa 3 a LO   – 18-19.01.2021 

klasa 3 b LO   – 20-21.01.2021 

klasa 4 TL   – 21-22.01.2021 

klasa 4 TI   – 25-26.01.2021 

klasa 4 TŻ  – 27-28.01.2021 

LOD    – w w/w okresie 

Termin dodatkowy 29.01.2021 r.  

Miejsce załatwienie sprawy: sekretariat w Bolechowie (09.00-13.00) 
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Informacja dla absolwentów – egzamin maturalny 2021 

1. Absolwenci  przekazują deklarację oraz ewentualną informację potwierdzającą zamiar przystąpienia 

do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, 

którą ukończyli do 8 lutego 2021 r.  

2. 1 stycznia – 7 marca 2021 r. - termin wniesienia opłaty za egzamin maturalny w przypadku 

absolwentów zobowiązanych do wniesienia takiej opłaty. Na stronie internetowej OKE pod 

adresem https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm należy ustalić 

wysokość  opłaty oraz pobrać i wydrukować INFORMACJĘ O WNIESIENIU OPŁATY ZA EGZAMIN 

MATURALNY. Wydrukowaną informację oraz kopię potwierdzenia dokonania opłaty należy przesłać do 

OKE w Poznaniu pocztą tradycyjną lub e-mailem. Absolwenci, którzy złożyli deklarację przystąpienia do 

egzaminu maturalnego w szkole, mają dodatkowo obowiązek  dostarczyć do dyrektora szkoły, w wyżej 

wymienionym terminie, kserokopię dowodu wniesienia opłaty.  

 

3. Do 31 maja 2021 r. - złożenie wniosku do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w 

sprawie uzyskania świadectwa dojrzałości bez przystępowania do „brakujących” egzaminów, tj. 

przedmiotu dodatkowego oraz egzaminów ustnych. 

  

https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm
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