
Egzamin maturalny 2021

1. Wszystkie zmiany dotyczące egzaminu maturalnego  znajdziecie na stronie:

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

Powinniście zapoznać się z  następującymi Aneksami 2021:

 Aneks do Informatora o egzaminie maturalnym. Część ogólna -obowiązujący w roku 
szkolnym 2020/2021 oraz Aneksami związanymi z przedmiotami, które będziecie 
zdawać na maturze, np. j, polski, matematyka, biologia itd. (zmiany zostały zapisane 
pogrubioną czcionką). 

 Dodatkowo, po feriach, o zmianach, jakie nastąpiły z poszczególnych przedmiotów 
poinformują Was Nauczyciele.

1. A w skrócie to co najważniejsze:

Nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego. Egzamin maturalny, 
podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. Część ustna 
egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka
obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa . Wyjątkowo do części ustnej 
egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić absolwenci, którzy:

a) aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani 
przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka 
mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego 
nowożytnego, albo

b) są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka 
obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego 
przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli 
potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.   
Uczniowie i absolwenci, którzy składają deklarację przystąpienia do egzaminu 
maturalnego do dyrektora szkoły, do której uczęszczają lub którą ukończyli, mogą 
wprowadzić zmiany w deklaracji do 8 lutego 2021 r. (część ustna w deklaracji jest 
anulowana z mocy prawa, dlatego nie musie nic w niej zmieniać ).

Na stronie CKE znajduje się odpowiedź na następujące pytanie (może Wam się przyda):

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


Uczę się w ostatniej klasie liceum/technikum. Chcę przystąpić do egzaminu maturalnego w 
maju 2021 r. Złożyłem(-łam) już deklarację wstępną przed 30 września 2020 r. Czy muszę złożyć
deklarację ostateczną?

To zależy od tego, czy chcesz coś w deklaracji wstępnej zmienić.

Nie musisz składać deklaracji ostatecznej, jeżeli jedyną zmianą w stosunku do 
deklaracji wstępnej byłoby wykreślenie części ustnej. Ta część deklaracji jest 
anulowana z mocy prawa. Jeżeli nie chcesz wprowadzić żadnej innej zmiany – Twoja 
wstępna deklaracja stanie się automatycznie ostateczną.

Musisz złożyć deklarację ostateczną, jeżeli chcesz zrezygnować z przedmiotów 
dodatkowych, które zadeklarowałeś(-łaś) albo jeżeli chcesz dodać kolejne przedmioty.
W takiej sytuacji w złożonej wcześniej deklaracji wstępnej musisz nanieść zmiany, 
potwierdzić je podpisem i ponownie złożyć deklarację do dyrektora szkoły. Możesz też 
złożyć nową deklarację.

Odpowiedzi na inne pytania znajdziecie na stronie:

http  s://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/zasady-przeprowadzania-egzaminu-
maturalnego-w-2021-r-pytania-i-odpowiedzi/ 

OGÓLNIE O EGZAMINIE MATURALNYM W 2021 ROKU:

JĘZYK POLSKI 
jako przedmiot 
obowiązkowy: (czas 
trwania: 170 min)

 

 Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, 
zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

 Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w 
tym: część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, 
znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt 
(ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch 
tekstach) część 2: wypracowanie – 50 pkt.

 Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz 
interpretacja tekstu poetyckiego. Jeden temat rozprawki ze 
wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem 
spoza kanonu lektur obowiązkowych.

 Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, 
którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu 
rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

MATEMATYKA 
jako przedmiot 
obowiązkowy(czas 
trwania: 170 min)

 Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, 
zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej 
(np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, 
całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i 
wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).

 Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 
pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/zasady-przeprowadzania-egzaminu-maturalnego-w-2021-r-pytania-i-odpowiedzi/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/zasady-przeprowadzania-egzaminu-maturalnego-w-2021-r-pytania-i-odpowiedzi/


zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.

 Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

JĘZYK OBCY jako 
przedmiot 
obowiązkowy (czas 
trwania: 120 minut

 Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, 
zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej 
oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.

 Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu 
środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – 
A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów 
pisanych).

 Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w 
tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.

 Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, 
którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu 
rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

PRZEDMIOTY NA 
POZIOMIE 
ROZSZERZONYM 
(dodatkowe)

 Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, 
zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

 W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres 
środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom 
biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w 
wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie 
rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

 Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – 
nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 
przedmiotów dodatkowych.

1. Przypominam, że w zaświadczeniach lekarskich, które złożyliście w sekretariacie 
szkoły w celu dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb 
edukacyjnych, musi się znaleźć informacja o chorobie przewlekłej (stanie 
zdrowia), a nie wskazanie do dostosowań na egzaminie. Bez tej informacji Rada 
Pedagogiczna nie może zatwierdzić możliwości uzyskania odpowiedniego 
dostosowania na egzaminie.

W razie jakichkolwiek pytań  proszę dzwonić do szkoły - udzielimy Wam odpowiedzi na 
pytania. Dodatkowo, po feriach, o zasadach egzaminu i o wszystkich zmianach poinformują/ 
przypomną Wam - Wychowawcy i Nauczyciele przedmiotów.

Bożena Baryła


