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Co należy wiedzieć                    

o egzaminie maturalnym w 

2021 roku? 

 

 
 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania 

egzaminu maturalnego w „Formule 2015” 
obowiązująca  w roku szkolnym 2020/2021 



Egzamin maturalny                                           

w 2021 roku 
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Egzamin maturalny obejmuje: 

 

 egzaminy obowiązkowe wymagane  
do uzyskania świadectwa dojrzałości, 

 

 egzaminy dodatkowe związane  
z kierunkiem dalszego kształcenia. 

  





Egzaminy obowiązkowe 
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 Sześć  egzaminów z czterech  przedmiotów: 

  z języka polskiego 

 w części ustnej i pisemnej 

  z języka obcego nowożytnego 

  w części ustnej i pisemnej 

  (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański) 

 -  z matematyki 

 w części pisemnej 

- z  obowiązkowego                                                                

przedmiotu                                                   

dodatkowego 

Zdawanego na poziomie 

rozszerzonym 

Zdawane na poziomie 

podstawowym 



Warunki zdania 

egzaminu maturalnego  w 2021 roku 
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 Trzeba  zaliczyć pięć egzaminów obowiązkowych, 

czyli uzyskać 

co najmniej 30% punktów 

z każdego egzaminu  zdawanego na poziomie 

podstawowym oraz  zaliczyć przedmiot 

dodatkowy na poziomie rozszerzonym dla którego 

nie określa się  progu zaliczenia 



Matura w roku szkolnym 2020/2021 
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Obowiązkowe: 

Język polski                     egz. ustny/pisemny   

Język obcy                        egz. ustny/pisemny   

Matematyka                            egz. pisemny 

 

 

Przedmiot dodatkowy        egz. pisemny       

Ponadto : 
 

 

 

                    0 do 5  przedmiotów do wyboru        egz. pisemny 

   

Zdawane tylko na poziomie podstawowym 

 zdawane na poziomie rozszerzonym 

Zdawany na  rozszerzonym 



Egzamin ustny 
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 Niezdanie lub nieprzystąpienie do 
egzaminu maturalnego z 
przedmiotu lub przedmiotów 
w części ustnej nie stanowi 
przeszkody w zdawaniu 
egzaminów w części pisemnej.  



Egzamin ustny z języka polskiego 
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Terminy egzaminu maturalnego 
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 Sesja majowa 

egzamin pisemny od 4 do 19  maja 2021 

egzamin ustny od 7 do 20 maja 2021 

 

 Termin dodatkowy dla osób, które z przyczyn 
losowych lub zdrowotnych nie przystąpiły do 
egzaminu w maju i uzyskały zgodę dyrektora 
OKE od 7 do 12 czerwca  

 

 Sesja sierpniowa (termin poprawkowy) 

egzamin pisemny 24 sierpnia 2021 

egzamin ustny  od 23 –do 24 sierpnia 2021 



Egzamin dodatkowy w sesji czerwcowej 
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 Przeprowadzany jest dla tych 

absolwentów, którzy z powodu 

szczególnych przypadków losowych 

lub zdrowotnych nie przystąpią do 

egzaminu w części ustnej lub pisemnej 

z danego przedmiotu lub przedmiotów 

zgodnie z harmonogramem egzaminów 

w maju 2021 roku. 



Sesja dodatkowa                                                       

(od 7 do 12 czerwca  2021 roku) 
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 Zdający lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie) składają do dyrektora szkoły 

macierzystej udokumentowany wniosek 
najpóźniej w dniu, w którym odbywa się 
egzamin z danego przedmiotu. 



Wyniki  



Świadectwo dojrzałości 



Egzamin poprawkowy                                              
w sierpniu 2021 roku 
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 Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić 

absolwenci, którzy: 

 przystąpili do wszystkich sześciu egzaminów 

obowiązkowych, 

 żaden z egzaminów nie został unieważniony, 

 nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu 

obowiązkowego, zdawanego na poziomie 

podstawowym 

 złożyli w terminie oświadczenie o woli przystąpienia do 

egzaminu. 

 

 



Informacje dla maturzystów  

•Informacja bezpośrednio w klasach 

 

•Komunikaty podawane przez szkolny radiowęzeł 

 

•Informacje na tablicy ogłoszeń maturalnych;                           

w przełączce  obok sali gimnastycznej 

 

•Na stronie szkoły www.elektryk2.krakow.pl                      

w zakładce MATURA 

 

http://www.elektryk2.krakow.pl/


Informatory o egzaminie maturalnym 
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 Opis wymagań egzaminacyjnych, 

zasady oceniania oraz przykładowe zestawy 

zadań i arkuszy egzaminacyjnych 

z poszczególnych przedmiotów objętych 

egzaminem są dostępne  

w Informatorach o egzaminie maturalnym                           

od 2015roku. 



Przybory pomocnicze 
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 Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu 
może korzystać z materiałów i przyborów 
pomocniczych, według  wykazu ogłoszonego przez 
dyrektora CKE. 

       W zależności od przedmiotu są to: linijka, kalkulator 
prosty, lupa ,słowniki ortograficzny i poprawnej 
polszczyzny, wybrane wzory matematyczne i fizyko-
chemiczne 



Deklaracja 
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 Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, więc 

uczeń lub absolwent wypełnia deklarację 
zgłoszenia do egzaminu 

  i składa ją do dyrektora szkoły. 

 Deklaracja wstępna - do 30 września 2020 roku 

 Deklaracja ostateczna - do 7 lutego 2021roku 

 Wstępnej deklaracji może nie składać absolwent, 

który ukończył szkołę we wcześniejszych latach. 

 Dyrektor szkoły potwierdza odbiór deklaracji                

i jej kopię przekazuje uczniowi. 



Dane osobowe w deklaracji 
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 Dane osobowe, muszą być zgodne 
ze stanem faktycznym w dokumentach. 

Są to: imię (imiona), nazwisko, data 

i miejsce urodzenia, numer PESEL, dane 
teleadresowe. 

 

 Sprawdzeniu danych służy serwis dla ucznia 
w systemie OBIEG 



Dostosowanie warunków do 

potrzeb absolwentów 

 
dołączyć do deklaracji składanej dyrektorowi szkoły 
wniosek o dostosowanie warunków i formy egzaminu) wraz 
z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej /  
odpowiedniej poradni specjalistycznej lub orzeczeniem o 
potrzebie indywidualnego nauczania, lub orzeczeniem o 
potrzebie kształcenia specjalnego 
 

Zdający, który ubiega się o prawo przystąpienia do 
egzaminu maturalnego w warunkach i formie 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych, jest obowiązany  



Unieważnienie egzaminu 
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 Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia 

niesamodzielnej pracy zdającego, zakłócania 

przez niego przebiegu egzaminu 
w sposób utrudniający pracę pozostałym 

zdającym, lub stwierdzenia wniesienia lub 

korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego 
lub materiałów nie ujętych w komunikacie  

dyrektora CKE: 

 przerywa egzamin zdającego,  

 unieważnia jego egzamin, 

 nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.  



Unieważnienie egzaminu 
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 Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
unieważnia egzamin w przypadku: 

 stwierdzenia naruszenia przepisów 
dotyczących przebiegu egzaminu na 
skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez 
zdającego lub z urzędu, 

 stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy 
egzaminacyjnych niesamodzielnego 
rozwiązywania zadań przez zdających, 

 zaginięcia lub zniszczenia prac 
egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i 
braku możliwości ustalenia wyniku części 
pisemnej egzaminu. 



Unieważnienie egzaminu 

 Zdający, którym unieważniono 

egzamin z powodu niesamodzielnej 

pracy, mają prawo przystąpić do 

egzaminu  z tego przedmiotu dopiero 

w kolejnym roku, czyli począwszy od 

maja  2022 roku. 

 



Świadectwo dojrzałości 2021 
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•  * Po zdaniu egzaminu maturalnego 
każdy absolwent otrzymuje 
świadectwo dojrzałości  
i jeden jego odpis. 

 

• wyniki są podane w procentach                  
i centylach 

 

    Świadectwa  wydawane są w  
szkołach macierzystych   05 lipca  
2021 r.  

   lub  

    10 września  2021 

   (dotyczy absolwentów zdających 
egzamin w terminie 
poprawkowym) 

  



 Po ogłoszeniu wyników hasło do OBIEG-u 

umożliwia: 

- sprawdzenie wyników egzaminu, 

- przypomnienie treści zadań, 

- zobaczenie wyniku za każde zadanie, 

- porównanie wyniku z wynikami innych         

zdających  (w szkole, gminie, powiecie, 

województwie). 

 



Wglądy do prac 
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 Przed wglądem do prac należy: 

 zapoznać się z kluczem punktowania odpowiedzi 

na stronie CKE, 

 wejść do systemu OBIEG (hasło) 

przypomnieć sobie treść zadań 

zobaczyć wynik za każde zadanie  

 Wypełnić i złożyć wniosek o wgląd                                            

w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez 

okręgową komisję egzaminacyjną 
dokumentów. 



Powtórne przystąpienie do egzaminu 

obowiązkowego 

 Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego 

z danego przedmiotu lub przedmiotów 

obowiązkowych w części ustnej lub w części 

pisemnej, może przystąpić ponownie do części 

ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z 

tego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w roku, w którym 

przystępował do egzaminu maturalnego po raz 

pierwszy, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu 

maturalnego, licząc od października roku, w którym 

absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po 

raz pierwszy    (art. 44zzn ust. 1).  

 



Podwyższanie wyniku 
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 W kolejnych sesjach egzaminacyjnych 

absolwent, który uzyskał świadectwo 

dojrzałości, ma prawo przystąpić 

ponownie do egzaminu maturalnego 

z jednego lub więcej przedmiotów 

w celu podwyższenia wyniku egzaminu 

w części pisemnej lub części ustnej 

oraz zdania egzaminu z kolejnych 

przedmiotów dodatkowych.  



Opłata za egzamin 

 Egzamin maturalny z każdego przedmiotu 
obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, 
zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, 
jest odpłatny dla: 

 absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny 
przystępują 
do egzaminu maturalnego z tego samego 
przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego 
przedmiotu dodatkowego; 

 absolwentów, którzy przystępują do egzaminu 
maturalnego z tego samego przedmiotu 
dodatkowego, który w poprzednim roku lub w 
poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie 
przystąpili do egzaminu maturalnego z tego 
przedmiotu. 
 



                                         
Wysokość i termin  wniesienia opłat 

 Opłata za egzamin maturalny wynosi 50 zł. 

 Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie 
od 1 stycznia do 7 lutego roku kalendarzowego, 
w którym absolwent zamierza przystąpić do 
egzaminu maturalnego, na rachunek bankowy 
wskazany przez dyrektora OKE. 

 Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny 
absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji 
egzaminacyjnej 
w terminie od 1 stycznia do 7 lutego roku szkolnego, 
w którym zamierza przystąpić do egzaminu 
maturalnego. 

 W przypadku nieprzyjścia na egzamin opłata nie 
podlega zwrotowi. 

 



UWAGA:  

 

W przypadku obowiązywania w kraju 

stanu epidemii związanej z COVID-19, 

podobnie jak w roku 2020 wydane 

zostaną stosowne wytyczne dotyczące 

organizowania i przeprowadzania w 

2021 r. egzaminów, które szkoła będzie 
zobowiązana spełnić. 
 

 

Dziękuję za uwagę 


