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Informacje dla absolwentów i uczniów przystępujących do 

egzaminu maturalnego w 2021 roku 

Zmiany w zasadach przystępowania do egzaminu 

maturalnego w 2021 r. 

1. W 2021 r. zniesiony został obowiązek przystąpienia do: 

a) części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych 

b) części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie 

rozszerzonym. 

2. W 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego będzie przeprowadzana tylko dla tych osób, 

które: 

a) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są obowiązane przedstawić wynik części ustnej 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, lub 

b) są obowiązane przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego 

nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej (dotyczy Título de 

Bachiller). 

2.  Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych: 

1. Jeżeli w 2021 r. przystępujesz do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, musisz przystąpić 

tylko do części pisemnej egzaminu z: 

a) języka polskiego na poziomie podstawowym 

b) matematyki na poziomie podstawowym 

c) języka obcego na poziomie podstawowym (możesz wybrać jeden spośród następujących 

języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski). 

2. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, musisz z wszystkich przedmiotów, o których mowa w 

pkt.1 uzyskać minimum 30% punktów możliwych do zdobycia. 

3. Jeżeli przystępowałeś(-łaś) już do egzaminu maturalnego w latach ubiegłych i uzyskałeś(-

łaś) świadectwo dojrzałości, możesz w 2021 r. ponownie przystąpić do egzaminu z wybranego 

przedmiotu (jednego lub więcej), jeżeli chcesz podwyższyć uzyskany wcześniej wynik. 

4. Jeżeli przystępowałeś(-łaś) już do egzaminu maturalnego w latach ubiegłych, ale nie 

uzyskałeś(-łaś) świadectwa dojrzałości, możesz w 2021 r. przystąpić do egzaminu z tych 

przedmiotów, z których nie zdałeś(-łaś) egzaminu w latach ubiegłych. 

5. Jeżeli w ubiegłych latach nie zdałeś(-łaś) tylko egzaminu ustnego z języka polskiego lub 

języka obcego, a z wszystkich pozostałych egzaminów obowiązkowych uzyskałeś(-łaś) co 

najmniej 30% punktów – w 2021 r. otrzymasz świadectwo dojrzałości 
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6. Jeżeli w ubiegłych latach przystępowałeś(-łaś) do egzaminu maturalnego w „starej” formule 

(z roku 2014), ale nie uzyskałeś(-łaś) świadectwa dojrzałości, to w 2021 r. musisz przystąpić 

do egzaminu z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w formule z 2021 r. 

7. Jeżeli do egzaminu z któregoś przedmiotu będziesz przystępować po raz trzeci lub kolejny 

(czwarty, piąty itd.) – musisz za egzamin z tego przedmiotu wnieść opłatę 

 

UWAGA !!!! 

 

1. 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.; 

2. Do 07 lutego 2021r. należy złożyć ponownie deklarację - wariant A  

 

 
Absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016–2020) nie otrzymali świadectwa 
dojrzałości, ponieważ:  
1) nie zdali jednego lub więcej egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz/lub  
2) 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 i powinni  

złożyć do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek (załącznik 
31) do 31 maja 2021 r. pod warunkiem, że nie zamierzają przystąpić do żadnych 
egzaminów.  
 

 


