
EGZAMIN MATURALNY 2021 – NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY 

1. Egzamin maturalny w 2021 jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz  

z przedmiotów dodatkowych wyłącznie w części pisemnej, z zastrzeżeniem osób, które  

w postępowaniu rekrutacyjnym na  uczelnię zagraniczną muszą przedstawić wynik z części 

ustnej egzaminu. 

 

2. Aby otrzymać świadectwo maturalne, wystarczy w 2021 r. zdać trzy pisemne egzaminy 

obowiązkowe na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy 

nowożytny). 

3. Ponadto zdający może przystąpić w 2021 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu 

przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Nie obowiązuje więc konieczność 

przystąpienia do przynajmniej jednego egzaminu dodatkowego. Zdający, którzy w związku z 

tym nie chcą przystępować do egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, lub 

chciałyby zmienić wybrane w deklaracjach wstępnych przedmioty, muszą dokonać korekty 

poprzez złożenie do dnia 08 lutego 2021 r. deklaracji ostatecznej. Przy czym: 

 tegoroczni uczniowie klas trzecich liceum składają deklarację 1a - załącznik 1a 

 absolwenci z lat poprzednich – deklaracja 1a – Wariant A  

 

4.  Zadeklarowane wcześniej egzaminy w części ustnej są automatycznie anulowane,  

z wyjątkiem sytuacji, w której zdający przedstawi  dyrektorowi szkoły – do 8 lutego 2021 r. – 

informację o obowiązku zdawania egzaminu w części ustnej (załącznik nr 30). W 2021 r. do 

części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego może 

przystąpić absolwent, który: 

 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 

 zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka 

obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. 

 

5. Informacje, które będą w roku 2021 umieszczane na świadectwie dojrzałości:  

 Jeśli zdający zadeklarował przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego: 

-  i nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin mu unieważniono – na świadectwie otrzyma 

wynik 0% 

-  otrzymał poniżej 30% punktów – na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r. 

egzaminu nie przeprowadzano.” 

- otrzymał min. 30% punktów – na świadectwie będzie miał wynik uzyskanych punktów 

procentowych (np. 30%; 58%; 100%). 

Jeśli zdający zadeklarował przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z 

przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i: 

- nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin został mu unieważniony – na 

świadectwie otrzyma wynik  0% 

- przystąpił do egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik 

procentowy, jaki uzyskał na egzaminie (np.: 0%; 12%; 36%; 80%).  

 

 

http://zs3.rybnik.pl/www/wp-content/uploads/2021/01/Deklaracja-1a.pdf
https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/em/2021/EM%202021%20Zalacznik%201a%20Deklaracja%20Wariant%20A.pdf
http://zs3.rybnik.pl/www/wp-content/uploads/2021/01/EM-2021-Zalacznik-30.pdf


Jeśli absolwent nie zadeklarował przystąpienia do egzaminu z żadnego przedmiotu 

dodatkowego, wówczas na świadectwie znajdzie się adnotacja: „W 2021 r. nie wymagano 

przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu 

dodatkowego” 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji 16 „Informacji o sposobie 

organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w <<formule 2021>> obowiązującej w 

roku szkolnym 2020/21” 

 

6. Absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016–2020) nie otrzymali świadectwa dojrzałości, 

ponieważ: 

 nie zdali jednego lub więcej egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz/lub 

 nie przystąpili do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, 

ale zdali egzaminy z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej (tj. języka 

polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym), mogą w 2021 r. uzyskać 

świadectwo dojrzałości bez przystępowania do „brakujących” egzaminów. Warunkiem jest 

złożenie w terminie do 31 maja 2021 r. wniosku (załącznik 31) do dyrektora właściwej 

okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

 

7. Zmienia się także zakres wymagań egzaminacyjnych dla każdego przedmiotu. Szczegółowe 

informacje dostępne są na stronie OKE Jaworzno. 

 

8. Przypominamy, że nie zmieniły się zasady opłat za egzaminy dla absolwentów.  Szczegóły  

w części informacyjnej deklaracji oraz na stronie OKE Jaworzno. Niewniesienie opłaty  

we wskazanym terminie skutkuje brakiem możliwości przystąpienie do egzaminu/ów.  

 

 

 

 

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/em/2021/20201229%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf
https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/em/2021/20201229%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf
https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/em/2021/20201229%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf
http://zs3.rybnik.pl/www/wp-content/uploads/2021/01/EM-2021-Zalacznik-31.pdf
https://oke.jaworzno.pl/www3

