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Egzamin maturalny w 2021 r. 

1. Przedmioty obowiązkowe części pisemnej:

a) język polski,

b) język obcy nowożytny,

c) matematyka;

2. Wyjątkowo w części ustnej tylko w przypadku osób, którym

wynik potrzebny jest w postępowaniu rekrutacyjnym na

uczelnię zagraniczną.

a) język polski,

b) język obcy nowożytny,



Absolwent ma również prawo przystąpić do 

części pisemnej egzaminu maturalnego z nie 

więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych na 

poziomie rozszerzonym



Egzaminy na poziomie rozszerzonym

w części pisemnej:

język polski, historia,

biologii, chemia,

fizyka, geografia,

matematyka, informatyka,

wiedza o społeczeństwie, filozofia,

język obcy nowożytny,             język łaciński i kultura antyczna,

historia sztuki,    historia muzyki, 

język mniejszości narodowej lub etnicznej (łemkowski),

język regionalny (język kaszubski)

w części ustnej

• język obcy nowożytny ten sam co w części pisemnej

• tylko w przypadku osób, którym wynik potrzebny jest w postępowaniu

rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną



Egzamin z języka obcego nowożytnego 

można zdawać z języków:

a) angielskiego

b) francuskiego,

c) hiszpańskiego,

d) niemieckiego,

e) rosyjskiego,

f) włoskiego.



• Egzamin maturalny z przedmiotów 

obowiązkowych jest zdawany na poziomie 

podstawowym.

• Egzamin z przedmiotów dodatkowych 

może być zdawany wyłącznie na 

poziomie rozszerzonym.



Egzamin maturalny w części pisemnej z: 

języka polskiego, matematyki,  

języka obcego nowożytnego,

który był zdawany jako przedmiot obowiązkowy

może być zdawany jako

przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym 



Terminy dla uczniów

• 30 września 2020 r. – złożenie:

wstępnej deklaracji maturalnej

oryginału opinii lub orzeczenia

• 7 luty 2021 r. – złożenie ostatecznej deklaracji

maturalnej

• 7 do 20 maja 2021 r. – część ustna egzaminu

maturalnego z języka obcego nowożytnego

• 7 do 20 maja 2021 r. – część ustna egzaminu

maturalnego z języka polskiego



Termin dodatkowy

• 1 – 16 czerwca 2021 r.

• 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 OKE, 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 2021 r.).



Termin dodatkowy

• Wniosek absolwent lub jego rodzice składają do

dyrektora szkoły, nie później niż w dniu, w którym

odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu.

• Dyrektor szkoły uzupełnia ww. wniosek, wpisując w

tabeli „Uwagi dyrektora szkoły” rodzaj dostosowania

warunków/formy przeprowadzania egzaminu – jeżeli

dotyczy. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z

załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi

OKE nie później niż następnego dnia po

otrzymaniu wniosku.



Termin dodatkowy

• Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w

terminie 2 dni od dnia jego otrzymania.

Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej

komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.



Termin poprawkowy

• Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może

przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z

jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,

pod warunkiem że:

• a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów

obowiązkowych 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.



Termin poprawkowy

• Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia

wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do

12 lipca 2021 r.) składa przewodniczącemu zespołu

egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze

przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego

przedmiotu w terminie poprawkowym zgodnie z

deklaracją ostateczną.

• Część pisemna egzaminu w terminie

poprawkowym odbywa się w dniu 24 sierpnia

2021 r.



Strony dla maturzystów

• www.oke.poznan.pl

• www.cke.edu.pl



Unieważnienie egzaminu

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 



Terminy pisemnych egzaminów 

maturalnych 2021



Terminy pisemnych egzaminów 

maturalnych 2021



Czas trwania egzaminów



Dziękujemy za uwagę


