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Podstawowe informacje



Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i 
egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, ze zm.)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie 
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych(Dz.U. z 2019r. poz. 
1700, z późn. zm.)

 informatory o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, 
opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w 
sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form 
przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021, 
opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej



Struktura egzaminu
przedmioty obowiązkowe

Egzamin maturalny zdawany jest na dwóch poziomach:

Poziomie podstawowy

 Język polski (ustny i pisemny)

 Język obcy nowożytny (ustny i pisemny)

 Matematyka (pisemny)

Poziomie rozszerzonym

 Wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym (pisemny)

Uczeń/absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu 
maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych 
wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych  



Języki obce nowożytne

 ANGIELSKI

 HISZPAŃSKI

 NIEMIECKI

 ROSYJSKI

 FRANCUSKI

 WŁOSKI



WYBÓR PRZEDMIOTÓW NA POZIOMIE ROZSZERZONYM:

biologia

fizyka

język łaciński i kultura 

antyczna

język polski

chemia 

historia muzyki

informatyka

 historia

geografia

historia sztuki

matematyka

WOS



Warunek zdania egzaminu 

maturalnego

uzyskanie co najmniej 30% możliwych 

do uzyskania za każdy obowiązkowy 

przedmiot

(część ustna i pisemna)



KIEDY I GDZIE MOŻNA ZDAWAĆ 

MATURĘ?

tylko raz w roku: w okresie od maja do września wg harmonogramu ustalonego

przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i podanego do publicznej

wiadomości do dnia 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest

egzamin

we własnej szkole, w innej szkole z powodu braku nauczyciela danego języka w

przypadku zdawania w części ustnej egzaminu z języków obcych, w innej szkole

lub w ośrodku egzaminacyjnym wskazanym przez Dyrektora Okręgowej Komisji

Egzaminacyjnej



Wybór przedmiotów zdawanych na 

egzaminie maturalnym 

od typu szkoły, do której uczęszczał 

absolwent, ani od przedmiotów 

nauczanych w tej szkole



Ważne daty 
 Zaświadczenie o stanie zdrowia, lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej 

przedkłada się wraz z deklaracją do 30 września 2020 r.

 W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie 
późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu. 

 Do 7 lutego 2021 r. – przyjmowanie ostatecznych deklaracji od zdających maturę w sesji 
wiosennej 2020/2021

 4 maja (wtorek) – 20 maja  (czwartek): egzaminy maturalne 2021

 5 lipca 2021 r. – ogłoszenie wyników matur i przekazanie absolwentom świadectw 
dojrzałości

Termin dodatkowy : 1 – 16 czerwca 2021 r.

Egzamin poprawkowy : 23 – 24 sierpnia 2021 r.


