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Na podstawie §11kzu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-191 w Informatorze o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015. 
Część ogólna2 wprowadza się następujące zmiany. 
 

 
A 

Nr strony/stron  
w Informatorze 

Zakres zmiany 

5 Podstawy prawne  
 
W roku 2021 kwestie związane z egzaminem maturalnym określają poniższe akty prawne: 
 
1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed 

dniem 1 września 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) 
2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 
i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.) 

3. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie 
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1700, z późn. zm.) 

4. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w szczególności nowelizacja ww. rozporządzenia 
z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314), zwana dalej „rozporządzeniem 2314”. 

 
W 2021 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych 
określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 
2020 r.3 (zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi”) oraz sprawdza, w jakim stopniu 
absolwent spełnia te wymagania.  
 
 

 
C 

Nr strony/stron 
w Informatorze 

Zakres zmiany 

6–7 Zasady przystępowania do egzaminu maturalnego 
 
1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz 

przedmiotów dodatkowych i w 2021 r. składa się wyłącznie z części pisemnej. 

 
1 Dz.U. poz. 493, z późn. zm., w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. 
zmieniającego powyższe rozporządzenie (Dz.U. poz. 2314). 
2 Dokument jest dostępny pod adresem:  
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Informator_Cz%C4%99%C5%9
B%C4%87_og%C3%B3lna_AKTUALIZACJA_1_wrzesnia_2015.pdf  
3 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2314; dostępne pod 
adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000231401.pdf). 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Informator_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_og%C3%B3lna_AKTUALIZACJA_1_wrzesnia_2015.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Informator_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_og%C3%B3lna_AKTUALIZACJA_1_wrzesnia_2015.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000231401.pdf


Aneks do Informatora o egzaminie maturalnym. Część ogólna obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021 

Strona 3 z 14 

2. W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka 
mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego 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.  

3. Absolwenci 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.), albo do dyrektora okręgowej 
komisji egzaminacyjnej, do którego złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu 
maturalnego (do 15 stycznia 2021 r.). Informację tę należy złożyć wraz z deklaracją 
przystąpienia do egzaminu. 

4. W informacji absolwent uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu 
oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku 
z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię 
zagraniczną. Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze 
strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo 
z danej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na 
I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej. 

5. Uzyskanie 30% punktów możliwych do zdobycia z części ustnej egzaminu maturalnego 
nie jest warunkiem koniecznym do uzyskania świadectwa dojrzałości. 

6. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest 
przeprowadzany na poziomie podstawowym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla 
poziomu podstawowego. 

7. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych – z wyjątkiem 
języków obcych nowożytnych – jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym 
i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. 

8. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu 
dodatkowego jest przeprowadzany na poziomie: 
a. rozszerzonym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego 

i rozszerzonego albo 
b. dwujęzycznym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu dwujęzycznego. 

9. 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  
d. język mniejszości narodowej, jeżeli był uczniem / jest absolwentem szkoły lub 

oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej. 
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10. Absolwent może przystąpić w 2021 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu 
przedmiotów dodatkowych wybranych spośród wymienionych poniżej przedmiotów, na 
poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie 
rozszerzonym albo dwujęzycznym: 
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. 

 
 

 

D 
Nr strony/stron 
w Informatorze 

Zakres zmiany 

7–8 Egzamin z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu 
obowiązkowego i dodatkowego 

 
W 2021 r. egzamin z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego 
i dodatkowego zdawany jest tylko w części pisemnej z wyjątkiem absolwentów, którzy: 
a. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązani są przedstawić 

wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, lub 
b. zobowiązani są do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka 

obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.  
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E 

Nr strony/stron 
w Informatorze 

Zakres zmiany 

8–9 Kalendarz egzaminacyjny 
 
Kalendarz egzaminacyjny określony w Informatorze uzupełnia się o poniższe daty. 
 
15 stycznia 2021 r. Złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem oraz deklaracji 

w sprawie przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej 
szkole niż szkoła, którą absolwent ukończył. 
Wprowadzenie zmian w deklaracji w przypadku absolwentów, 
którzy deklarację składali bezpośrednio w okręgowej komisji 
egzaminacyjnej.   

8 lutego 2021 r.  Złożenie deklaracji ostatecznej do dyrektora macierzystej szkoły. 
Przyjęcie od uczniów i absolwentów informacji o zamiarze 
przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego. 

1 stycznia – 7 marca 
2021 r. 
 
 
31 marca 2021 r. 

Termin wniesienia opłaty za egzamin maturalny w przypadku 
absolwentów zobowiązanych do wniesienia takiej opłaty. 
 
 
Ostateczny termin wniesienia opłaty dla absolwentów, którym 
w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych 
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu 
z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na 
udokumentowany wniosek absolwenta, wyraził zgodę na 
wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do 
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów 
po 7 marcu.  

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. 

 
 

 
F 

Nr strony/stron 
w Informatorze 

Zakres zmiany 

10 Przebieg egzaminu w części ustnej i w części pisemnej 
 
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. 
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G 

Nr strony/stron 
w Informatorze 

Zakres zmiany 

11 Ocenianie i wyniki egzaminu 
 
1. Aby zdać egzamin, absolwent ma obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu 

na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: 
a. język polski 
b. matematyka 
c. wybranego języka obcego nowożytnego 
i z każdego z nich otrzymać co najmniej 30% punktów.  

2. Egzamin uważa się za niezdany, jeżeli absolwent 
a. nie otrzymał co najmniej 30% punktów w części pisemnej egzaminu, o którym mowa 

w punkcie 1. oraz/lub 
b. egzamin z któregokolwiek przedmiotu obowiązkowego został unieważniony albo 

w trakcie samego egzaminu, albo w wyniku stwierdzenia niesamodzielnego 
rozwiązywania zadań podczas sprawdzania prac. 

3. Wyniki z egzaminów maturalnych w części ustnej oraz z przedmiotów dodatkowych 
w części pisemnej, o ile absolwent do takich egzaminów przystąpi, nie mają wpływu na 
zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na świadectwie dojrzałości. 

4. Na świadectwie dojrzałości zostaną wydrukowane wyniki egzaminu albo odpowiednia 
adnotacja, zgodnie z poniższą tabelą. 

 
Opis 
sytuacji 
danego 
zdającego 

Egzaminy obowiązkowe Egzaminy dodatkowe 

część ustna część pisemna część ustna część pisemna 

 
 

Zdający nie 
zadeklarował 
przystąpienia 
do egzaminu 
z danego 
przedmiotu. 

Zamiast wyniku 
– na 
świadectwie 
adnotacja: 
W 2021 r. 
egzaminu nie 
przeprowadzano., 
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. 

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 
międzynarodowej 
– Título de 
Bachiller. 

 
 
 
 
Wynik w % 
i centylach na 
świadectwie. 

 
Wymóg 
uzyskania min. 
30% punktów, 
aby uzyskać 
świadectwo 
dojrzałości, nie 
dotyczy 
egzaminów na 
poziomie 
rozszerzonym. 

 
Wymóg 
uzyskania min. 
30% punktów, 
aby uzyskać 
świadectwo 
dojrzałości, nie 
dotyczy 
egzaminów na 
poziomie 
rozszerzonym. 
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Zdający 
zadeklarował 
przystąpienie 
do egzaminu 
z danego 
przedmiotu + 
przystąpił do 
tego egzaminu 
+ ale nie 
uzyskał 
minimum 30% 
punktów 
możliwych do 
zdobycia. 

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

Zdający nie 
otrzymuje 
świadectwa. 

Wymóg uzyskania 
min. 30% 
punktów, aby 
uzyskać 
świadectwo 
dojrzałości, nie 
dotyczy 
egzaminów na 
poziomie 
rozszerzonym. 

Wymóg 
uzyskania min. 
30% punktów, 
aby uzyskać 
świadectwo 
dojrzałości, nie 
dotyczy 
egzaminów na 
poziomie 
rozszerzonym. 

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

 
 
 
 
Por. wiersz 2. i 
3. 

 
 
 
 
Por. wiersz 2. i 3. 

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

 
 
 

Wynik w % 
i centylach na 
świadectwie. 

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 
przeprowadzano. 

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% 

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

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

 
 
Zdający nie 
otrzymuje 
świadectwa. 

 
 
Wynik na 
świadectwie: 
0% 

 
 
Wynik na 
świadectwie: 0% 

 
Zdający jest 
laureatem albo 
finalistą 
olimpiady 
przedmiotowej. 

Wynik na 
świadectwie: 
100% 
oraz adnotacja 
dotycząca 
uzyskania tytułu 
laureata/finalisty 
olimpiady. 

Wynik na 
świadectwie: 
100% 
oraz adnotacja 
dotycząca 
uzyskania tytułu 
laureata/finalisty 
olimpiady. 

Wynik na 
świadectwie: 
100% 
oraz adnotacja 
dotycząca 
uzyskania tytułu 
laureata/finalisty 
olimpiady. 

Wynik na 
świadectwie: 
100% 
oraz adnotacja 
dotycząca 
uzyskania tytułu 
laureata/finalisty 
olimpiady. 

Zdający jest 
zwolniony z części 
ustnej egzaminu 
(dotyczy 

Zamiast wyniku 
na świadectwie 
adnotacja:  
Zwolniony / 
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niesłyszących 
oraz osób, które 
trwale nie 
posługują się 
mową).  

zwolniona.  
W przypadku 
osób 
niesłyszących – 
dotyczy wyłącznie 
egzaminu 
z języka obcego 
nowożytnego.  

Nie dotyczy.  Nie dotyczy.  Nie dotyczy.  

 
 

 
J 

Nr strony/stron 
w Informatorze 

Zakres zmiany 

13 Przystępowanie do egzaminu maturalnego po raz kolejny 
 
W tabelach 1.–3. przedstawiono zasady przystępowania do egzaminu maturalnego 
absolwentów liceum ogólnokształcącego i technikum, którzy ukończyli szkołę przed 2021 r. 
 
Tabela 1. Absolwenci LO z lat 2005–2014 oraz absolwenci technikum z lat 2006–2015  
 

A. Absolwent nigdy 
wcześniej nie 
przystępował do 
egzaminu maturalnego. 

1. Absolwent ma obowiązek przystąpić do części pisemnej 
egzaminu z: 
a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego (PP). 

 
2. Aby uzyskać świadectwo, musi uzyskać co najmniej 30% punktów 

z każdego przedmiotu wymienionego w pkt 1. 
 
3. Nie ma obowiązku: 

a) przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego 
przedmiotu na poziomie rozszerzonym 

b) przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego 
i języka obcego. 

 
4. Do części ustnej może przystąpić wyłącznie osoba, która 

potrzebuje wyniku tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym 
do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy 
międzynarodowej (Título de Bachiller).  

 
5. Absolwent może przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 

przedmiotów dodatkowych. 
 

6. Egzamin przeprowadzany na podstawie wymagań 
egzaminacyjnych. 

B. Absolwent 
przystępował do 
egzaminu maturalnego w 
ubiegłych latach, ale nie 
uzyskał świadectwa 
dojrzałości. 

1. Jeżeli absolwent przystępował do egzaminu maturalnego w 
formule obowiązującej do 2014/2015 r. („starej formule”) – musi 
przystąpić do egzaminu w pełnym zakresie, tzn. do egzaminów z 
wszystkich przedmiotów wskazanych w wierszu A. w pkt 1. w 
formule obowiązującej od roku 2015 („nowej formule”). 

 
2. Jeżeli absolwent przystępował już do egzaminu maturalnego w 

„nowej formule”, ale nie zdał egzaminu z danego przedmiotu lub 
przedmiotów albo nie przystąpił jeszcze do wszystkich egzaminów 
w „nowej formule” – musi w 2021 r. przystąpić do egzaminów z 
tych przedmiotów w „nowej formule”, do których jeszcze nie 
przystępował albo do których przystępował, ale ich nie zdał, 
zgodnie z zasadami określonymi w wierszu A.  
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3. Egzamin przeprowadzany na podstawie wymagań 
egzaminacyjnych. 

C. Absolwent 
przystępował do 
egzaminu maturalnego w 
ubiegłych latach i uzyskał 
świadectwo dojrzałości (w 
„starej” albo w „nowej” 
formule egzaminu). 

1. Absolwent może przystąpić do egzaminów z przedmiotów 
dodatkowych (maksymalnie 6). 

 
2. Absolwent może przystąpić do egzaminu z przedmiotu 

obowiązkowego lub dodatkowego, z którego już zdawał egzamin, 
aby podwyższyć uzyskany wcześniej wynik. 

 
3. Do części ustnej może przystąpić wyłącznie osoba, która 

potrzebuje wyniku tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym 
do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy 
międzynarodowej (Título de Bachiller). 

 
4. Egzamin przeprowadzany na podstawie wymagań 

egzaminacyjnych. 
 
Tabela 2. Absolwenci LO z lat 2015–2019 oraz absolwenci technikum z lat 2016–2019 
 

A. Absolwent nigdy 
wcześniej nie 
przystępował do 
egzaminu maturalnego. 

1. Absolwent ma obowiązek przystąpić do części pisemnej 
egzaminu z: 
a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego (PP). 

 
2. Aby uzyskać świadectwo, musi uzyskać co najmniej 30% punktów 

z każdego przedmiotu wymienionego w pkt 1. 
 
3. Nie ma obowiązku: 

a) przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego 
przedmiotu na poziomie rozszerzonym 

b) przystąpienia do  części ustnej egzaminu z języka polskiego i 
języka obcego. 

 
4. Do części ustnej może przystąpić wyłącznie osoba, która 

potrzebuje wyniku tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym 
do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy 
międzynarodowej (Título de Bachiller).  
 

5. Absolwent może przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 
przedmiotów dodatkowych. 

 
6. Egzamin przeprowadzany na podstawie wymagań 

egzaminacyjnych. 
B1. Absolwent przystąpił 
do egzaminu maturalnego 
po raz pierwszy w 2020 r. 
i nie uzyskał świadectwa 
dojrzałości. 

Por. informacje w Tabeli 3., wiersz B. 

B2. Absolwent 
przystępował do 
egzaminu w latach 
ubiegłych, ale nie uzyskał 
świadectwa dojrzałości. 

1. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent musi mieć zdane 
(min. 30% punktów) egzaminy pisemne z: 
a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego (PP). 

 
2. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent musi zdać tylko 

ten egzamin pisemny, którego nie zdał w roku 2020. 
 
3. Nie ma obowiązku: 
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a) przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego 
przedmiotu na poziomie rozszerzonym 

b) przystąpienia do  części ustnej egzaminu z języka polskiego i 
języka obcego. 

 
4. Jeżeli w latach ubiegłych absolwent nie uzyskał świadectwa 

wyłącznie ze względu na to, że nie przystąpił do egzaminu z 
jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym – w tym roku 
uzyska świadectwo, jeżeli do 31 maja 2021 r. złoży wniosek do 
dyrektora OKE.4 

 
5. Absolwent może przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 

przedmiotów dodatkowych. 
 

6. Absolwent może przystąpić do egzaminu z przedmiotu 
obowiązkowego lub dodatkowego, z którego już zdawał egzamin, 
aby podwyższyć uzyskany wcześniej wynik poza ustną częścią 
egzaminu. 

 
7. Jeżeli w latach ubiegłych absolwent nie uzyskał świadectwa 

wyłącznie ze względu na to, że nie zdał egzaminu lub egzaminów 
w części ustnej – w tym roku uzyska świadectwo, jeżeli do 31 maja 
2021 r. złoży wniosek do dyrektora OKE.1 

 
8. Do części ustnej może przystąpić wyłącznie osoba, która 

potrzebuje wyniku tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym 
do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy 
międzynarodowej (Título de Bachiller). 

 
9. Egzamin przeprowadzany na podstawie wymagań 

egzaminacyjnych. 
C. Absolwent przystąpił 
do egzaminu w latach 
2015(2016)–2020 
i uzyskał świadectwo 
dojrzałości (zdał 
egzamin). 

1. Absolwent może przystąpić do egzaminów w części pisemnej 
z przedmiotów dodatkowych (maksymalnie 6). 

 
2. Absolwent może przystąpić do egzaminu z przedmiotu 

obowiązkowego lub dodatkowego w części pisemnej, z którego już 
zdawał egzamin, aby podwyższyć uzyskany wcześniej wynik. 

 
3. Do części ustnej może przystąpić wyłącznie osoba, która 

potrzebuje wyniku tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym 
do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy 
międzynarodowej (Título de Bachiller). 

 
4. Egzamin przeprowadzany na podstawie wymagań 

egzaminacyjnych. 
 
Tabela 3. Absolwenci LO i technikum z roku 2020 
 

A. Absolwent nie 
przystąpił do egzaminu 
maturalnego w 2020 r. 

1. Absolwent ma obowiązek przystąpić do części pisemnej 
egzaminu z: 
a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego (PP). 

 

 
4 Absolwenci LO z 2015 r., którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, a w 2021 r. będą chcieli 
świadectwo dojrzałości uzyskać, muszą w 2021 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, 
obowiązującym w 2021 r., tj. do części pisemnej egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego na 
poziomie podstawowym. Absolwentom tym minął już 5-letni okres, w którym mogli przystępować do egzaminu, aby 
go zdać, wyłącznie w zakresie przedmiotów, których wcześniej nie zdali. 
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2. Aby uzyskać świadectwo, musi uzyskać co najmniej 30% punktów 
z każdego przedmiotu wymienionego w pkt 1. 

 
3. Nie ma obowiązku: 

a) przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego 
przedmiotu na poziomie rozszerzonym 

b) przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i 
języka obcego. 

 
4. Do części ustnej może przystąpić wyłącznie osoba, która 

potrzebuje wyniku tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym 
do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy 
międzynarodowej (Título de Bachiller).  

 
5. Absolwent może przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 

przedmiotów dodatkowych. 
 

6. Egzamin przeprowadzany na podstawie wymagań 
egzaminacyjnych. 

B. Absolwent przystąpił do 
egzaminu w 2020 r., ale 
go nie zdał i nie uzyskał 
świadectwa dojrzałości. 

1. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent musi mieć zdane 
(min. 30% punktów) egzaminy pisemne z: 
a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego (PP). 

 
2. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, absolwent musi zdać tylko 

ten egzamin pisemny, którego nie zdał w roku 2020. 
 
3. Nie ma obowiązku: 

a) przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego 
przedmiotu na poziomie rozszerzonym 

b) przystąpienia do  części ustnej egzaminu z języka polskiego i 
języka obcego. 

 
4. Jeżeli w ubiegłym roku absolwent nie uzyskał świadectwa 

wyłącznie ze względu na to, że nie przystąpił do egzaminu z 
jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym – w tym roku 
uzyska świadectwo, jeżeli do 31 maja 2021 r. złoży wniosek do 
dyrektora OKE. 

 
5. Absolwent może przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 

przedmiotów dodatkowych. 
 

6. Absolwent może przystąpić do egzaminu z przedmiotu 
obowiązkowego lub dodatkowego w części pisemnej, z którego już 
zdawał egzamin, aby podwyższyć uzyskany wcześniej wynik. 

 
7. Do części ustnej może przystąpić wyłącznie osoba, która 

potrzebuje wyniku tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym 
do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy 
międzynarodowej (Título de Bachiller). 

 
8. Egzamin przeprowadzany na podstawie wymagań 

egzaminacyjnych. 
C. Absolwent przystąpił do 
egzaminu w 2020 r. 
i uzyskał świadectwo 
dojrzałości (zdał 
egzamin). 

1. Absolwent może przystąpić do egzaminów z przedmiotów 
dodatkowych (maksymalnie 6). 

 
2. Absolwent może przystąpić do egzaminu w części pisemnej 

z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego, z którego już 
zdawał egzamin, aby podwyższyć uzyskany wcześniej wynik. 
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3. Do części ustnej może przystąpić wyłącznie osoba, która 

potrzebuje wyniku tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym 
do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy 
międzynarodowej (Título de Bachiller). 

 
4. Egzamin przeprowadzany na podstawie wymagań 

egzaminacyjnych. 
 
 

 

M 

Nr strony/stron 
w Informatorze 

Zakres zmiany 

18–19  
Wgląd do pracy egzaminacyjnej, wniosek o weryfikację sumy 
przyznanych punktów oraz odwołanie do Kolegium Arbitrażu 
Egzaminacyjnego 

 
1. Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części 

pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, za 
pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów. 

2. Absolwent w odwołaniu wskazuje zadanie lub zadania egzaminacyjne, co do których nie 
zgadza się z przyznaną liczbą punktów, wraz z uzasadnieniem, w którym wykazuje, że 
rozwiązanie tego zadania lub zadań egzaminacyjnych przez niego: 
a. jest merytorycznie poprawne oraz 
b. spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego oraz 

instrukcji dla zdającego zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym. 
Wniosek bez uzasadnienia merytorycznego zostanie zwrócony absolwentowi do 
uzupełnienia (nie zostanie przekazany do Kolegium do czasu uzupełnienia uzasadnienia 
merytorycznego). 

3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może w wyniku wniesionego odwołania 
dokonać ponownej weryfikacji sumy punktów. 

4. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie zasługuje na 
uwzględnienie w całości, ustala nowy wynik części pisemnej egzaminu maturalnego 
z danego przedmiotu w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

5. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie zasługuje na 
uwzględnienie w części, przekazuje do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
odwołanie wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Do 
odwołania dołącza się: 
a. pisemną informację, w jakim zakresie odwołanie zostało uwzględnione 
b. kopię rozwiązania zadania lub zadań egzaminacyjnych, które zostały wskazane 

w odwołaniu 
c. kopię informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów. 

6. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie nie zasługuje na 
uwzględnienie, przekazuje do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odwołanie 
wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Do odwołania 
dołącza się: 
a. kopię rozwiązania zadania lub zadań egzaminacyjnych, które zostały wskazane 

w odwołaniu 
b. kopię informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów. 
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7. O przekazaniu odwołania dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej niezwłocznie 
informuje absolwenta, który wniósł odwołanie. 

8. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje Kolegium Arbitrażu 
Egzaminacyjnego odwołanie wraz z uzasadnieniem i dołączonymi dokumentami, 
o których mowa w pkt 15.6.5. i 15.6.6., w postaci zanonimizowanej, uniemożliwiającej 
identyfikację absolwenta, który wniósł odwołanie. 

9. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego rozpatruje odwołanie wyłącznie w zakresie 
nieuwzględnionym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

10. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego może zwrócić się do Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej z wnioskiem o opinię dotyczącą rozwiązania danego zadania lub zadań 
egzaminacyjnych. Opinia nie jest wiążąca dla Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. 

11. Odwołanie rozpatruje się w terminie 21 dni od dnia przekazania odwołania przez 
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do dyrektora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej. Termin może być jednokrotnie przedłużony, nie więcej jednak niż 
o 7 dni. 

12. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, w terminie określonym przez dyrektora Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej, nie krótszym niż 10 dni, podejmuje rozstrzygnięcie 
w odniesieniu do zadania lub zadań egzaminacyjnych, przestrzegając zasad oceniania 
rozwiązań zadań, ustalonych w celu zapewnienia porównywalności oceniania, 
i sporządza pisemne uzasadnienie zawierające w szczególności ocenę zasadności 
argumentów podniesionych w odwołaniu. Rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu 
Egzaminacyjnego jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego. 

13. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przekazuje dyrektorowi Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej rozstrzygnięcie i uzasadnienie. 

14. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje niezwłocznie rozstrzygnięcie 
i uzasadnienie dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz absolwentowi, który 
wniósł odwołanie. 

15. Jeżeli w wyniku: 
a. rozstrzygnięcia, o którym mowa w pkt 15.6.12., lub 
b. uwzględnienia w części odwołania, o którym mowa w pkt 15.6.5. 
suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej 
ustala nowy wynik części pisemnej egzaminu maturalnego. 

16. W przypadku podwyższenia wyniku, o którym mowa w pkt 15.6.15., dyrektor 
okręgowej komisji egzaminacyjnej 
a. wydaje świadectwo dojrzałości, jeżeli absolwent spełnił warunki niezbędne do 

zdania egzaminu, lub 
b. anuluje dotychczasowe świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości 

lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, wydane 5 lipca 2021 r. / 
10 września 2021 r., i wydaje nowe świadectwo dojrzałości, aneks do 
świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie. Absolwent jest zobowiązany do 
zwrotu anulowanych dokumentów. 
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N 
Nr strony/stron 
w Informatorze 

Zakres zmiany 

19–20 Informatory o egzaminie maturalnym z poszczególnych 
przedmiotów 

 
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 niezgodność treści zadania 
z przyjętymi wymaganiami egzaminacyjnymi. 


