Informacja o sposobie organizacji
i przeprowadzania egzaminu
maturalnego w „Formule 2021”
obowiązująca w roku szkolnym
2020/2021 – AKTUALIZACJA


dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych,
którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2020/2021
oraz



dla wszystkich absolwentów liceów ogólnokształcących,
techników i szkół artystycznych, którzy ukończyli szkołę do
roku szkolnego 2019/2020 włącznie



dla absolwentów liceów profilowanych oraz techników
uzupełniających dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku
szkolnego 2013/2014 włącznie



dla absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących,
którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie




dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich



dla osób, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO
na podstawie egzaminów eksternistycznych

Rodzaj dokumentu:

dla osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument –
potwierdzający wykształcenie średnie – wydane za granicą, ale
nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej

Egzamin:

Egzamin maturalny

Przedmioty:

Wszystkie przedmioty
Termin główny – maj 2021 r.

Termin egzaminu:

Termin dodatkowy – czerwiec 2021 r.
Termin poprawkowy – sierpień 2021 r.

Data publikacji
dokumentu:

29 grudnia 2020 r.

Warszawa 2020

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania
egzaminu maturalnego w „Formule 2021”
obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021
powstała we współpracy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi.

Zmiany wprowadzone w aktualizacji z 29 grudnia 2020 r.
zostały oznaczone czerwoną czcionką.

Takim oznaczeniem wyróżniono terminy istotne dla przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego / dyrektora
szkoły.
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2. CHARAKTERYSTYKA EGZAMINU MATURALNEGO
UWAGA: Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. opisany w niniejszym
dokumencie może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie
bezpieczeństwa sanitarnego w związku z epidemią COVID-19.

2.1.

INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM DLA ZDAJĄCYCH, KTÓRZY PRZYSTĄPIĄ DO EGZAMINU
MATURALNEGO PO RAZ PIERWSZY, W TYM DLA OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ ŚWIADECTWO LUB INNY
DOKUMENT WYDANY ZA GRANICĄ

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.1 (zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi”) oraz sprawdza,
w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.
2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku, w okresie od maja do
września, w terminach głównym, dodatkowym i poprawkowym, określonych w komunikacie
o harmonogramie.
3. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów
dodatkowych i w 2021 r. składa się wyłącznie z części pisemnej, z zastrzeżeniem osób,
o których mowa w pkt 3a.
3a. 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.
4. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest przeprowadzany
na poziomie podstawowym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu
podstawowego. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych,
do którego mogą przystąpić osoby, o których mowa w pkt 2.1.3a, nie określa się poziomu
egzaminu.
5. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych – z wyjątkiem języków
obcych nowożytnych (por. pkt 2.1.6.) – jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym
i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. Dla
egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów dodatkowych, do którego mogą
przystąpić osoby, o których mowa w pkt 2.1.3a, nie określa się poziomu egzaminu
(z wyjątkiem języków obcych nowożytnych – por. pkt 2.1.11.).
6. 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.
7. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2021 r., zdaje obowiązkowo:
w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących
przedmiotów:
a. język polski

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).
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b. język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego,
hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego
c. język mniejszości narodowej, jeżeli był uczniem / jest absolwentem szkoły lub
oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej; uczeń/absolwent
szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może
wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka
obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego;
w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących
przedmiotów:
a. język polski
b. matematyka
c. język obcy nowożytny (ten sam, który absolwent zadeklarował w części ustnej)
d. język mniejszości narodowej, jeżeli był uczniem / jest absolwentem szkoły lub
oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej; uczeń/absolwent szkoły
lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać
języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego
nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego;
w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie
rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie
rozszerzonym albo dwujęzycznym. Wyboru dokonuje spośród następujących
przedmiotów:
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.
8. 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
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
język łaciński i kultura antyczna
język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
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.
9. W przypadku gdy uczeń/absolwent wybrał na egzaminie maturalnym jako przedmiot
dodatkowy język polski, zdaje ten przedmiot tylko w części pisemnej na poziomie
rozszerzonym.
10. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, z języka mniejszości narodowej, języka
mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jako przedmiotu dodatkowego, może być
zdawany tylko w części pisemnej albo – w przypadku osób, o których mowa w pkt 2.1.3a –
w części pisemnej i w części ustnej z tego samego języka.
11. Opcje wyboru języka obcego nowożytnego na egzaminie maturalnym zostały przedstawione
na rysunku poniżej. Wybory w zakresie części ustnej dotyczą wyłącznie osób, o których
mowa w pkt 2.1.3a.

12. W przypadku gdy uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości
narodowej wybrał jako przedmiot dodatkowy ten sam język mniejszości narodowej, który
zdaje jako obowiązkowy, przystępuje do egzaminu z tego języka wyłącznie w części
pisemnej.
13. Uczniowie/absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej,
mniejszości etnicznej lub z językiem regionalnym, w których zajęcia są prowadzone w tych
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językach, mogą zdawać na egzaminie maturalnym przedmioty w języku polskim lub –
z wyjątkiem języka polskiego oraz treści dotyczących historii Polski i geografii Polski –
w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.
14. Uczniowie/absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych na egzaminie maturalnym
z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia i historia, nauczanych
w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, rozwiązują w języku polskim zadania
egzaminacyjne przygotowane dla zdających egzamin maturalny w języku polskim oraz
mogą rozwiązać w języku obcym będącym drugim językiem nauczania dodatkowe zadania
egzaminacyjne przygotowane w tym języku.
15. Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym będącym drugim językiem nauczania
są przygotowywane:
a. z matematyki – w odniesieniu do wymagań z poziomu podstawowego
b. z biologii, chemii, fizyki, geografii i historii – w odniesieniu do wymagań z poziomu
podstawowego i rozszerzonego.
16. Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły,
do której uczęszcza uczeń / uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów, których uczy się /
uczył się w tej szkole.
17. Uczeń/absolwent składa odpowiednio deklarację 1a (Wariant A) albo 1b (Wariant B) (por.
sekcja 3.3.) (załącznik 1a [Wariant A] albo 1b [Wariant B]).

2.2.

INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ, KTÓRZY W LATACH UBIEGŁYCH
PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU MATURALNEGO W „FORMULE 2015”, A W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
DEKLARUJĄ PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO

1. 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 (z wyjątkiem obowiązku zdania egzaminu w części ustnej),
w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym
absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
1a. Absolwent, który nie zdał lub nie przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego
przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych albo któremu ten
egzamin lub te egzaminu zostały unieważnione i nie otrzymał świadectwa dojrzałości,
w 2021 r. nie ma obowiązku przystąpienia do tego egzaminu lub tych egzaminów. Jeżeli zdał
wszystkie egzaminy obowiązkowe w części pisemnej, może w 2021 r. uzyskać świadectwo
dojrzałości, pod warunkiem złożenia do dyrektora właściwej OKE stosownego wniosku do
31 maja 2021 r. (załącznik 31).
2. Absolwent, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu
dodatkowego w części pisemnej albo któremu ten egzamin został unieważniony i nie otrzymał
świadectwa dojrzałości, w 2021 r. nie ma obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego
przedmiotu dodatkowego. Jeżeli zdał wszystkie egzaminy obowiązkowe, może w 2021 r.
uzyskać świadectwo dojrzałości, pod warunkiem złożenia do dyrektora właściwej OKE
stosownego wniosku do 31 maja 2021 r. (załącznik 31). Od roku 2022 absolwent, o którym
mowa, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego,
zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu
maturalnego, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października
roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
3. Absolwent, o którym mowa w pkt 2.2.1. i 2.2.2., ma prawo przystąpić do egzaminu
maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, z więcej niż jednego
przedmiotu dodatkowego zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie
przystępuje do egzaminu maturalnego.
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4. Absolwent, o którym mowa w pkt 2.2.1. i 2.2.2, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu
maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, z przedmiotu lub przedmiotów
obowiązkowych, z których uzyskał wynik co najmniej 30%, w celu podwyższenia wyniku
z tego przedmiotu lub tych przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku,
w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.
5. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego języka obcego nowożytnego,
przystępując ponownie do egzaminu maturalnego, może wybrać jako przedmiot obowiązkowy
inny język obcy nowożytny, pod warunkiem że poprzednio nie przystąpił do egzaminu
maturalnego z tego języka jako przedmiotu dodatkowego w części ustnej bez określania
poziomu.
6. Po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego, licząc od
października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy,
absolwent, o którym mowa w pkt 2.2.1. i 2.2.2, przystępuje do egzaminu maturalnego
w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie
przystępuje do egzaminu maturalnego.
7. Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, ma prawo
ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego, w części pisemnej albo w części pisemnej
i w części ustnej, z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów, z których jest
przeprowadzany egzamin maturalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym
ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.
8. Absolwent, który po raz trzeci przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego
przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, ponosi opłatę za
egzamin maturalny (por. sekcja 20.). Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2021 r. –
7 marca 2021 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
9. Absolwent, który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu
dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszał w deklaracji
przystąpienia do egzaminu, ale nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu,
ponosi opłatę za egzamin maturalny (por. sekcja 20.). Niewniesienie opłaty w terminie
1 stycznia 2021 r. – 7 marca 2021 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego
egzaminu.
10. Absolwent składa odpowiednio deklarację 1a (Wariant A) albo 1b (Wariant B) (por. sekcja
3.3.) (załącznik 1a [Wariant A] albo 1b [Wariant B]).
11. 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, o którym mowa w pkt 2.2., 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.

2.3.

DODATKOWE INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU
MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020, W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI ROZWIĄZANIAMI
DOTYCZĄCYMI PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W 2020 R. ZE WZGLĘDU NA COVID-19

1. Absolwent, który w 2020 r. nie zdał egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów
obowiązkowych w części pisemnej, przystępując do egzaminu maturalnego w roku 2021,
przystępuje wyłącznie do egzaminu z niezdanego przedmiotu lub przedmiotów w części
pisemnej.
2. (uchylono)
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3. W przypadku absolwenta, który w 2020 r. przystąpił do egzaminu maturalnego po raz
pierwszy, ale nie zdał tego egzaminu, 5-letni okres przystępowania do egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych, liczy się od października 2020 r.

2.4.

INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ, KTÓRZY DO ROKU 2020 WŁĄCZNIE
PRZYSTĘPOWALI WYŁĄCZNIE DO EGZAMINU W „STAREJ” FORMULE

1. Absolwenci wszystkich typów szkół, którzy w latach ubiegłych przystępowali wyłącznie do
egzaminu w „starej” formule, w roku szkolnym 2020/2021 mogą przystąpić do egzaminu
wyłącznie w „Formule 2021”.
2. Absolwenci, o których mowa w pkt 2.4.1., którzy do roku szkolnego 2019/2020 włącznie, nie
uzyskali świadectwa dojrzałości (na podstawie egzaminu maturalnego w „starej” formule),
w roku szkolnym 2020/2021 przystępują do egzaminu maturalnego w „Formule 2021”
w pełnym zakresie, tzn. do egzaminu z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części
pisemnej na poziomie podstawowym.
3. Absolwenci, o których mowa w pkt 2.4.1., którzy do roku szkolnego 2019/2020 włącznie,
uzyskali świadectwo dojrzałości (na podstawie egzaminu maturalnego w „starej” formule),
mogą w roku szkolnym 2020/2021 przystąpić do egzaminu maturalnego w „Formule 2021”
z wybranego przedmiotu lub wybranych przedmiotów, aby podwyższyć uzyskany wcześniej
wynik albo zdać egzamin z przedmiotu, z którego wcześniej go nie zdawali.
4. Absolwent, o którym mowa w pkt 2.4.2. i 2.4.3., który po raz trzeci przystępuje do egzaminu
maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu
dodatkowego, ponosi opłatę za egzamin maturalny (por. sekcja 20.). Niewniesienie opłaty
w terminie 1 stycznia 2021 r. – 7 marca 2021 r. skutkuje brakiem możliwości
przystąpienia do tego egzaminu.
5. Absolwent, o którym mowa w pkt 2.4.2. i 2.4.3., który przystępuje do egzaminu maturalnego
z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie, który w poprzednim roku
lub poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w „starej”
formule, ale nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu na danym poziomie,
ponosi opłatę za egzamin maturalny (por. sekcja 20.). Niewniesienie opłaty w terminie
1 stycznia 2021 r. – 7 marca 2021 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego
egzaminu.
6. Absolwent, o którym mowa w pkt 2.4.2. i 2.4.3., składa odpowiednio deklarację 1a (Wariant A)
albo 1b (Wariant B) (por. sekcja 3.3.) (załącznik 1a [Wariant A] albo 1b [Wariant B]).
7. 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, o którym mowa w pkt 2.4., 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.

2.5.

INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW PONADPODSTAWOWYCH SZKÓŁ ŚREDNICH

1. Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który ukończył szkołę, ale nie przystąpił do
egzaminu maturalnego – a zatem nie posiada świadectwa dojrzałości – przystępuje do
egzaminu maturalnego na zasadach opisanych w pkt 2.1.
2. Absolwent, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości
przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, ma prawo
przystąpić do egzaminu maturalnego, w części pisemnej albo w części pisemnej i w części
ustnej, z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany
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egzamin maturalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje do
egzaminu maturalnego.
Absolwent, o którym mowa w pkt 2.5.2., może wybierać przedmioty zarówno z grupy
przedmiotów obowiązkowych, jak i przedmiotów dodatkowych (maksymalnie 3 przedmioty
obowiązkowe i 6 przedmiotów dodatkowych).
Absolwent, o którym mowa w pkt 2.5.2., może przystąpić do egzaminu maturalnego tylko
z jednego wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym w części
pisemnej – zgodnie z ogólnymi przepisami dotyczącymi przeprowadzania egzaminu
maturalnego w roku szkolnym 2020/2021.
Absolwent, o którym mowa w pkt 2.5.2., który po raz trzeci przystępuje do egzaminu
maturalnego z tego samego przedmiotu, ponosi opłatę za egzamin maturalny (por. sekcja
20.). Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2021 r. – 7 marca 2021 r. skutkuje
brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
Absolwent, o którym mowa w pkt 2.5.2., który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego
samego przedmiotu (określonego w rozporządzeniu jako dodatkowy), który w poprzednich
latach zgłaszał w deklaracji przystąpienia do egzaminu, ale nie przystąpił do egzaminu
maturalnego z tego przedmiotu, ponosi opłatę za egzamin maturalny (por. sekcja 20.).
Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2021 r. – 7 marca 2021 r. skutkuje brakiem
możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
Absolwent, o którym mowa w pkt 2.5.1. oraz 2.5.2., składa odpowiednio deklarację 1b
(Wariant B) albo 1c (Wariant C) (por. sekcja 3.3.) (załącznik 1b [Wariant B] albo 1c
[Wariant C]).
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, o którym mowa w pkt 2.5., 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.
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3. PRZED EGZAMINEM MATURALNYM – INFORMACJE OGÓLNE
UWAGA: Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. opisany w niniejszym
dokumencie może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie
bezpieczeństwa sanitarnego w związku z epidemią COVID-19.

3.1.

MIEJSCE I WARUNKI PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO

1. Dyrektor szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin maturalny, jest
obowiązany nie później niż do 30 września 2020 r. zgłosić szkołę do okręgowej komisji
egzaminacyjnej. Dyrektor szkoły podaje w zgłoszeniu numer szkoły w Rejestrze Szkół
i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1942, z późn. zm.).
2. Egzamin maturalny przeprowadza się w szkołach2 w warunkach lokalowych
i technicznych, zapewniających prawidłowy przebieg egzaminu.
3. W przypadku obowiązywania w kraju stanu epidemii związanej z epidemią COVID-19,
podobnie jak w roku 2020 wydane zostaną stosowne Wytyczne dotyczące organizowania
i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów, które szkoła będzie zobowiązana spełnić.
4. Niezbędne jest, aby szkoła dysponowała:
a. liczbą sal zapewniającą odpowiednie warunki dla wszystkich zdających
b. osobną salą / osobnymi salami dla korzystających z pomocy nauczyciela
wspomagającego lub korzystających z urządzeń, które mogą zakłócać pracę innych
zdających, albo z przedłużenia czasu pracy z arkuszem egzaminacyjnym (w razie
potrzeby)
c. zegarem oraz tablicą (planszą) do zapisania czasu faktycznego rozpoczęcia
i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, widocznymi dla każdego zdającego
(w każdej sali egzaminacyjnej)
d. sejfem (szafą metalową) do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed
nieuprawnionym ujawnieniem lub specjalnie przeznaczonym do tego celu
pomieszczeniem – do dyspozycji przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, na
terenie szkoły, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny
e. sprzętem do odtwarzania płyt CD (jednym odtwarzaczem na każdą salę
egzaminacyjną, odtwarzaczami zapasowymi na wypadek awarii oraz bateriami na
wypadek przerwy w dopływie energii elektrycznej) i dobrym nagłośnieniem w salach,
w których jest przeprowadzany egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego
w części pisemnej
f. sprzętem do nagrywania przebiegu egzaminu maturalnego, w przypadku gdy zdający
korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego go w czytaniu i/lub pisaniu
g. łączem internetowym
h. przynajmniej jednym stale dostępnym połączeniem telefonicznym
i. sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z informatyki –
stanowiskami dla zdających, komputerem operacyjnym, komputerami zapasowymi,
pendrive’ami i czystymi płytami CD-R.
5. Warunki w salach przeznaczonych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego powinny
być zgodne z wymaganiami bhp oraz zasadami określonymi w Wytycznych, o których
mowa w pkt 3.1.3., jeżeli takowe zostaną określone. Zdającym należy ponadto zapewnić
dostęp do toalety w warunkach uniemożliwiających kontakt z innymi osobami.

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o „szkole”, należy pod tym pojęciem rozumieć również siedzibę przedstawicielstwa
dyplomatycznego, urzędu konsularnego, przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej lub siedzibę szkoły, w których
w 2021 r., zgodnie z § 11kzg „rozporządzenia 2314”, będzie przeprowadzany egzamin maturalny dla tegorocznych absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, wchodzącego w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji
za Granicą.
2
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6. W salach nie mogą znajdować się żadne dostępne (widoczne) dla zdających pomoce
dydaktyczne z zakresu danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin
maturalny.
7. Zdający powinni pracować w warunkach zapewniających samodzielność ich pracy. Jako
minimum należy przyjąć konieczność przygotowania:
a. stolika (ławki) dla każdego zdającego, z zastrzeżeniem że stoliki (ławki) są ustawione
w jednym kierunku (nie dotyczy egzaminu z informatyki w części II), w odległości
zapewniającej samodzielność pracy
b. miejsc dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów.
3.2.

MIEJSCE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

1. Zdający przystępuje do części ustnej3 i części pisemnej egzaminu maturalnego w szkole,
którą ukończył.
1a. Egzamin maturalny dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Warszawie, wchodzącego w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za
Granicą, może być przeprowadzony w siedzibie przedstawicielstwa dyplomatycznego,
urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej
właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub absolwenta za granicą lub
w szkole właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub absolwenta za
granicą wskazanej przez dyrektora ORPEG.
2. Zdający może być skierowany przez dyrektora OKE na egzamin z jednego lub więcej
przedmiotów do innej szkoły, jeśli:
a. w macierzystej szkole nie ma możliwości powołania zespołu przedmiotowego do
przeprowadzenia części ustnej z danego przedmiotu lub zespołu nadzorującego
b. zachodzą uzasadnione przyczyny przeprowadzenia ustnego lub pisemnego egzaminu
w innej szkole lub miejscu niebędącym siedzibą szkoły. 2
3. W uzasadnionych przypadkach absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego
w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej, na jego wniosek.
a. Wniosek wraz z uzasadnieniem (załącznik 2.) oraz deklarację (załącznik 1a, 1b lub
1c ALBO Deklarację Wariant A, Wariant B albo Wariant C) absolwent składa do
dyrektora szkoły, którą ukończył, nie później niż do 15 stycznia 2021 r.
b. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje wniosek dyrektorowi okręgowej komisji
egzaminacyjnej.
c. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje absolwenta oraz dyrektora
szkoły, którą absolwent ukończył, o sposobie rozpatrzenia wniosku nie później niż do
10 marca 2021 r.
4. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności
ucznia/absolwenta, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin
maturalny może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła, np. w domu zdającego.
5. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła
składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej:
a. dyrektor szkoły, któremu odpowiednio uczeń lub absolwent złożył deklarację,
w porozumieniu z tym uczniem albo absolwentem, nie później niż do 4 marca 2021 r.
(załącznik 3a)
b. absolwent, którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona (załącznik 3b),
wraz z deklaracją
c. osoba, która posiada świadectwo lub inny dokument wydane za granicą,
potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie, ale
nieuprawniające do podjęcia studiów (załącznik 3b), wraz z deklaracją.
Ilekroć w dalszej części tego dokumentu jest mowa o „części ustnej egzaminu maturalnego”, należy pod tym pojęciem rozumieć
wyłącznie część ustną egzaminu przeprowadzaną dla osób, o których mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.4.7. oraz 2.5.8. niniejszej
Informacji.
3
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6. W uzasadnionych przypadkach wniosek, o którym mowa w pkt 3.2.5., może być złożony
w terminie późniejszym.

3.3.

DEKLAROWANIE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

1. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację
przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo
dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w określonych poniżej terminach.

A. Uczeń, który zamierza
przystąpić do egzaminu
maturalnego bezpośrednio
po ukończeniu szkoły
w 2021 r.
B. Absolwent, który
ukończył LO, technikum lub
szkołę artystyczną do roku
szkolnego 2019/2020
włącznie.
C. Absolwenci ubiegający
się o możliwość
przystąpienia do
egzaminu maturalnego
w innej szkole niż szkoła,
którą ukończyli,
wskazanej przez
dyrektora OKE
 Absolwent, który
ukończył LO, technikum
lub szkołę artystyczną
do roku szkolnego
2019/2020 włącznie.
D. Absolwenci, których
szkoła macierzysta
została zlikwidowana lub
przekształcona
 Absolwent, który
ukończył LO, technikum
lub szkołę artystyczną
do roku szkolnego
2019/2020 włącznie.
E. Absolwenci
nieistniejących już typów
szkół
 Absolwent
uzupełniającego liceum
ogólnokształcącego,
który ukończył szkołę
do roku szkolnego
2012/2013 włącznie.
 Absolwent liceum
profilowanego lub
technikum
uzupełniającego dla
młodzieży, który
ukończył szkołę do roku

do kogo
składa?

do kiedy?
(deklaracja
wstępna)

do kiedy?
(deklaracja
ostateczna)

do dyrektora
szkoły
macierzystej

do 30 września
2020 r.

do 8 lutego
2021 r.

do dyrektora
szkoły
macierzystej

do 30 września
2020 r.
(nieobowiązkowo)

do 8 lutego
2021 r.

do dyrektora
szkoły
macierzystej

do dyrektora
OKE

do dyrektora
OKE

wzór
deklaracji
(załącznik)
1a
ALBO
deklaracja
ostateczna:
wariant A
1a
ALBO
deklaracja
ostateczna:
wariant A

1a + 2
ALBO
deklaracja
ostateczna
wariant A +
załącznik 2

dodatkowe
informacje
(nr sekcji)

2.1.

2.2.

---

do 15
stycznia
2021 r.

---

do 15
stycznia
2021 r.

1b
ALBO
deklaracja
ostateczna
wariant B

2.2.
3.4.

---

do 15
stycznia
2021 r.

1b
ALBO
deklaracja
ostateczna
wariant B

2.2.
3.4.

2.2.
3.2.
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szkolnego 2013/2014
włącznie.
F. Osoba ze świadectwem
z zagranicy / Ekstern
 Osoba posiadająca
świadectwo ukończenia
szkoły uzyskane za
granicą.
 Osoba, która
uzyskała/uzyska
świadectwo ukończenia
szkoły na podstawie
egzaminów
eksternistycznych.
G. Absolwent
ponadpodstawowej szkoły
średniej, który nie posiada
świadectwa dojrzałości.
H. Absolwent
ponadpodstawowej szkoły
średniej, który posiada
świadectwo dojrzałości
(matura sprzed 2005 r.).

---

do 15
stycznia
2021 r.

do dyrektora
OKE

---

do 15
stycznia
2021 r.

do dyrektora
OKE

---

do 15
stycznia
2021 r.

do dyrektora
OKE

1b
ALBO
deklaracja
ostateczna
wariant B

1b
ALBO
deklaracja
ostateczna
wariant B
1c
ALBO
deklaracja
ostateczna
wariant C

2.1.
3.4.

2.4.
3.5.

2.4.
3.5.

Ze względu na zmianę zasad organizacji egzaminu maturalnego w 2021 r. wszystkie
zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa.
1b. Zdający wymienieni w pkt C, D, E, F, G, H w tabeli powyżej mogą wprowadzić zmiany
w złożonej deklaracji – w zakresie dotyczącym przedmiotów dodatkowych – do 15
stycznia 2021 r.
1c. Osoby, które w 2021 r. muszą przystąpić do części ustnej egzaminu (por. sekcja 3.5a),
składają stosowną informację do dyrektora szkoły lub dyrektora OKE do 8 lutego
2021 r. (lub do 15 stycznia 2021 r. w przypadku osób wymienionych w pkt C, D, E, F, G,
H).
2. Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania
w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem
laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych).
3. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub formy egzaminu zdający
przedkłada odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji
egzaminacyjnej razem z deklaracją:
a. do 30 września 2020 r. w przypadku zdających wymienionych w pkt A i B w tabeli
powyżej (dokumentacja może być uzupełniona do 8 lutego 2021 r.)
b. do 15 stycznia 2021 r. w przypadku zdających wymienionych w pkt C, D, E, F, G i H
w tabeli powyżej.
4. Więcej informacji o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu
maturalnego – patrz sekcja 3.9.
1a.

