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Informacja dla rodziców, uczniów i absolwentów na temat szczególnych rozwiązań dotyczących 

organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. określonych w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającym 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).  

 

1. 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 1a. 
1a. 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: 
-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. 
Absolwenci Ci byli zobowiązani przekazać do 8 lutego 2021 informację potwierdzającą zamiar przystąpienia 

do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (załącznik 30) do dyrektora 

szkoły, której są uczniami lub którą ukończyli.  

 

2.  
Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2021 r., zdaje obowiązkowo: 
w części pisemnej - egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: 
język polski 
matematyka 
język obcy nowożytny  
 
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: 
biologia 
chemia 
filozofia 
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) 
język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, 
rosyjski, włoski) 
język polski 
język regionalny (język kaszubski) 
matematyka 
wiedza o społeczeństwie. 
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3. TERMIN POPRAWKOWY 
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu 
wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że przystąpił do 
wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie 
został mu unieważniony. 
Absolwent ten w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 
lipca 2021 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze 
przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), 
zgodnie z deklaracją ostateczną. 
 
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. 
Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym nie jest przeprowadzana. 
 

4. EGZAMIN W TERMINIE DODATKOWYM (CZERWIEC)  
 
W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu 
maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej w terminie 
głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego 
rodziców (załącznik 6), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z 
tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 2021 r.). 
Wniosek ten absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do 
egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego 
przedmiotu.  
Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej 
komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku. 
Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. 
 
Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do 
części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie dodatkowym, 
egzamin maturalny jest przeprowadzany: 
-w terminie określonym w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie, opublikowanym na stronie 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 
-w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej;  
-informację o miejscu przeprowadzenia części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie 
dodatkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji 
egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja. 
 
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach od 1 do 16 czerwca 
2021 r. 
 
5. WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO 
Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w pisemnej otrzymał co 
najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.  
Absolwent, który nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z jednego lub więcej 
przedmiotów obowiązkowych lub któremu unieważniono egzamin z danego przedmiotu obowiązkowego w 
części pisemnej nie zdał egzaminu maturalnego. 
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5. PRZEKAZYWANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI, ANEKSÓW DO ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI, ZAŚWIADCZEŃ 
ORAZ INFORMACJI O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 
 
- Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową 
Komisję Egzaminacyjną. 
- Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu 
opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną. 
- Absolwent liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę nie później 
niż w roku szkolnym 2019/2020, przystąpił do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły i 
uzyskał świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a w roku szkolnym 2020/2021 ponownie 
przystąpił do egzaminu maturalnego, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez okręgową 
komisję egzaminacyjną, jeśli: 
podwyższył wynik egzaminu maturalnego (procentowy) z danego przedmiotu lub przedmiotów, które 
zdawał w poprzednim roku, lub 
przystąpił do egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych, z których wcześniej nie zdawał 
egzaminu maturalnego. 
-Absolwent, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości 
przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich i przystąpił do egzaminu 
maturalnego, otrzymuje zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, 
do których przystąpił, wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 
 
Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego 
okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły, w której absolwent zdawał egzamin 
maturalny lub upoważnionej przez niego osobie 
w następujących terminach: 
do 2 lipca 2021 r. - dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie głównym i 
dodatkowym 
do 9 września 2021 r. - dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie 
poprawkowym. 
 

5. INFORMACJE, JAKIE BĘDĄ ZAMIESZCZONE NA ŚWIADECTWIE DOJRZAŁOŚCI W ZWIĄZKU Z REZYGNACJĄ 
Z PRZEPROWADZANIA W 2021 R. CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO ORAZ REZYGNACJĄ Z 
OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU DODATKOWEGO Z JEDNEGO PRZEDMIOTU NA POZIOMIE 
ROZSZERZONYM  

W 2021 r. na świadectwie dojrzałości będzie wydrukowany wynik egzaminu albo odpowiednia 
adnotacja, zgodnie z poniższą tabelą. 

Opis sytuacji danego 
zdającego 

Egzaminy obowiązkowe Egzaminy dodatkowe 
część ustna część pisemna część ustna część pisemna 

1. Zdający nie 
zadeklarował 
przystąpienia do 
egzaminu z danego 
przedmiotu. 

Zamiast wyniku - na 
świadectwie 
adnotacja: 
W 2021 r. egzaminu 
nie 
przeprowadzano., 
pod warunkiem 
zdania egzaminów w 
części pisemnej. 

Zdający, który nie 
zadeklarował 
przystąpienia do 
żadnego egzaminu, 
nie otrzymuje 
świadectwa. 

Bez żadnej informacji 
na świadectwie. 

Zamiast wyniku - na 
świadectwie 
adnotacja: 
W 2021 r. nie 
wymagano 
przystąpienia do części 
pisemnej egzaminu 
maturalnego z jednego 
przedmiotu 
dodatkowego. 
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2a. (Dotyczy tylko 
egzaminów 
obowiązkowych) 
Zdający 
zadeklarował 
przystąpienie do 
egzaminu z danego 
przedmiotu + 
przystąpił do tego 
egzaminu + uzyskał 
30% lub więcej 
punktów możliwych 
do zdobycia. 

Wynik w % na 
świadectwie, jeżeli 
przystąpił, bo wynik 
był zdającemu 
potrzebny w 
rekrutacji do szkoły 
wyższej za granicą 
lub w celu realizacji 
umowy 
międzynarodowej - 
Tftulo de Bachiller. 

Wynik w % i 
centylach na 
świadectwie. 

Nie dotyczy. Nie dotyczy. 

2b. (Dotyczy tylko 
egzaminów 
obowiązkowych) 
Zdający 
zadeklarował 
przystąpienie do 
egzaminu z danego 
przedmiotu + 
przystąpił do tego 
egzaminu + ale nie 
uzyskał minimum 
30% punktów 
możliwych do 
zdobycia. 

Zamiast wyniku - na 
świadectwie 
adnotacja: 
W 2021 r. egzaminu 
nie 
przeprowadzano., 
pod warunkiem 
zdania egzaminów w 
części pisemnej. 

Zdający nie 
otrzymuje 
świadectwa. 

Nie dotyczy. Nie dotyczy. 

3. (Dotyczy tylko 
egzaminów 
dodatkowych) 
Zdający 
zadeklarował 
przystąpienie do 
egzaminu 
z danego 
przedmiotu + 
przystąpił do tego 
egzaminu. 

Nie dotyczy. Nie dotyczy. Wynik w % na 
świadectwie, jeżeli 
przystąpił, bo wynik 
był zdającemu 
potrzebny w 
rekrutacji do szkoły 
wyższej za granicą 
lub w celu realizacji 
umowy 
międzynarodowej - 
Tftulo de Bachiller. 

Wynik w % i centylach 
na świadectwie. 

4. Zdający 
zadeklarował 
przystąpienie do 
egzaminu z danego 
przedmiotu + 
przystąpił do tego 
egzaminu + ale 
egzamin został mu 
unieważniony. 

Zamiast wyniku - na 
świadectwie 
adnotacja: 
W 2021 r. egzaminu 
nie przeprowadzano. 

Zdający nie 
otrzymuje 
świadectwa; musi 
przystąpić do 
egzaminu z danego 
przedmiotu w roku 
następnym 
- nie może przystąpić 
do egzaminu w sesji 
poprawkowej. 

Wynik na 
świadectwie: 
0% 

Wynik na 
świadectwie: 
0% 
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5. Zdający 
zadeklarował 
przystąpienie do 
egzaminu z danego 
przedmiotu + ale do 
tego egzaminu nie 
przystąpił. 

Zamiast wyniku - na 
świadectwie 
adnotacja: 
W 2021 r. egzaminu 
nie przeprowadzano. 

Zdający nie 
otrzymuje 
świadectwa. 

Wynik na 
świadectwie: 
0% 

Wynik na 
świadectwie: 
0% 

6. Zdający jest 
laureatem albo 
finalistą olimpiady 
przedmiotowej. 

Wynik na 
świadectwie: 
100% oraz adnotacja 
dotycząca uzyskania 
tytułu 
laureata/finalisty 
olimpiady. 

Wynik na 
świadectwie: 
100% 
oraz adnotacja 
dotycząca uzyskania 
tytułu 
laureata/finalisty 
olimpiady. 

Wynik na 
świadectwie: 
100% 
oraz adnotacja 
dotycząca uzyskania 
tytułu 
laureata/finalisty 
olimpiady. 

Wynik na 
świadectwie: 
100% 
oraz adnotacja 
dotycząca uzyskania 
tytułu 
laureata/finalisty 
olimpiady. 

7. Zdający jest 
zwolniony z części 
ustnej egzaminu 
(dotyczy 
niesłyszących    
oraz osób, które 
trwale nie posługują 
się mową). 
 
 
 

Zamiast wyniku na 
świadectwie 
adnotacja: 
Zwolniony / 
zwolniona. 
W przypadku osób 
niesłyszących - 
dotyczy wyłącznie 
egzaminu z języka 
obcego 
nowożytnego. 

Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. 

 
6. ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W LATACH KOLEJNYCH PRZEZ OSOBY, 

KTÓRE W 2021 R. NIE UZYSKAJĄ ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI 

Poniżej przedstawiono najważniejsze zasady dotyczące przystępowania do egzaminu maturalnego w roku 
2021 i w latach kolejnych, w związku ze zmianami w zasadach przeprowadzania egzaminu maturalnego w 
2021 r. 

Zasady te przedstawiono dla 4 głównych grup zdających, tj. 
1) Tabela 1. - zasady dla osób, które ukończyły LO w latach 2005-2014 albo ukończyły technikum w latach 

2006-2015 
2) Tabela 2. - zasady dla osób, które ukończyły LO w latach 2015-2019 albo ukończyły technikum w latach 

2016-2019 
3) Tabela 3. - zasady dla osób, które ukończyły LO albo technikum w roku 2020 
4) Tabela 4. - zasady dla osób, które ukończą LO albo technikum w roku 2021. 

W tabelach zapisami na niebieskim tle wyróżniono kluczowe pojęcia oraz skróty, które są wyjaśnione 
poniżej. 
1) Wymagania egzaminacyjne - katalog wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminu 

maturalnego w 2021 r., określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 
16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-194. 

2) Wymagania określone w podstawie programowej - katalog wiadomości i umiejętności sprawdzanych w 
zadaniach egzaminu maturalnego w latach 2015-2020 oraz od roku 2022, określony w załączniku do 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 
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programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół5. 
3) PP - poziom podstawowy, PR - poziom rozszerzony. 
 
Tabela 1. Absolwenci LO z lat 2005-2014 oraz absolwenci technikum z lat 2006-2015 

 Egzamin w 2021 r. Egzamin od 2022 r. 

A. Absolwent nigdy 
wcześniej nie 
przystępował do 
egzaminu 
maturalnego. 

1. Absolwent ma obowiązek przystąpić 
do części pisemnej egzaminu z: 

a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego (PP). 

2. Aby uzyskać świadectwo, musi uzyskać 
co najmniej 30% punktów 
z każdego przedmiotu wymienionego 
w pkt 1. 

3. Nie ma obowiązku: 
a) przystąpienia do części pisemnej 

egzaminu z jednego przedmiotu 
na poziomie rozszerzonym 

b) przystąpienia do części ustnej 
egzaminu z języka polskiego i języka 
obcego. 

4. Do części ustnej może przystąpić 
wyłącznie osoba, która potrzebuje wyniku 
tego egzaminu w postępowaniu 
rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą 
lub w celu realizacji umowy 
międzynarodowej (Título de Bachiller).    

 5. Absolwent może przystąpić do 
egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów 
dodatkowych.     

6. Egzamin przeprowadzany na podstawie 
wymagań egzaminacyjnych. 

 

 

1. Absolwent ma obowiązek przystąpić 
do: 
1) części pisemnej egzaminu z: 

a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego (PP) 

2) części ustnej egzaminu z: 
a) języka polskiego 
b) wybranego języka obcego 

3) części pisemnej egzaminu 
z jednego przedmiotu na PR. 

2. Aby uzyskać świadectwo, musi uzyskać 
co najmniej 30% punktów 
z każdego przedmiotu wymienionego 
w pkt 1.1 i 1.2. 

3. Obowiązkowe jest: 

1) przystąpienie do części pisemnej 
egzaminu z jednego przedmiotu 
na poziomie rozszerzonym 

2) zdanie części ustnej egzaminu z 
języka polskiego i języka obcego. 

4. Absolwent może przystąpić do 
egzaminu z pięciu kolejnych 
przedmiotów dodatkowych. 

5. Egzamin przeprowadzany na podstawie 
wymagań określonych w podstawie 
programowej. 
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B. Absolwent 
przystępował do 
egzaminu 
maturalnego w 
ubiegłych latach, ale 
nie uzyskał 
świadectwa 
dojrzałości. 

1. Jeżeli absolwent przystępował do 
egzaminu maturalnego w formule 
obowiązującej do 2014/2015 r. 
(„starej formule”) - musi przystąpić do 
egzaminu w pełnym zakresie, tzn. do 
egzaminów z wszystkich przedmiotów 
wskazanych w wierszu A. (Egzamin w 
2021 r.) w pkt 1. 
w formule obowiązującej od roku 
2015 („nowej formule”). 

2. Jeżeli absolwent przystępował już do 
egzaminu maturalnego w „nowej 
formule”, ale nie zdał egzaminu 
z danego przedmiotu lub 
przedmiotów albo nie przystąpił 
jeszcze do wszystkich egzaminów w 
„nowej formule” - musi w 2021 r. 
przystąpić do egzaminów z tych 
przedmiotów w „nowej formule”, do 
których jeszcze nie przystępował albo 
do których przystępował, ale ich nie 
zdał, zgodnie z zasadami określonymi 
w wierszu A. (Egzamin w 2021 r.). 

3. Jeżeli absolwent przystępował już do 
egzaminu maturalnego w „nowej 
formule”, ale w latach ubiegłych nie 
uzyskał świadectwa dojrzałości 
wyłącznie ze względu na to, że nie 
przystąpił do egzaminu z jednego 
przedmiotu na poziomie 
rozszerzonym - w tym roku uzyska 
świadectwo, jeżeli do 31 maja 
2021 r. złoży wniosek do dyrektora 
OKE. 

4. Egzamin przeprowadzany na 
podstawie wymagań 
egzaminacyjnych. 

1. Jeżeli absolwent przystępował do 
egzaminu maturalnego w formule 
obowiązującej do 2014/2015 r. 
(„starej formule”) - musi przystąpić do 
egzaminu w pełnym zakresie, tzn. do 
egzaminów z wszystkich przedmiotów 
wskazanych w wierszu A. (Egzamin od 
2022 r.) w pkt 1. 
w formule obowiązującej od roku 
2015 („nowej formule”). 

2. Jeżeli absolwent przystępował już do 
egzaminu maturalnego w „nowej 
formule”, ale nie zdał egzaminu 
z danego przedmiotu lub 
przedmiotów albo nie przystąpił 
jeszcze do wszystkich egzaminów w 
„nowej formule” - musi w 2022 r. 
przystąpić do egzaminów z tych 
przedmiotów w „nowej formule”, do 
których jeszcze nie przystępował albo 
do których przystępował, ale ich nie 
zdał, zgodnie z zasadami określonymi 
w wierszu A. (Egzamin od 2022 r.) 

3. Przystąpienie do egzaminu 
dodatkowego z jednego wybranego 
przedmiotu na poziomie 
rozszerzonym jest obowiązkowe. 

4. Egzamin przeprowadzany na 
podstawie wymagań określonych w 
podstawie programowej. 
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C. Absolwent 
przystępował do 
egzaminu 
maturalnego w 
ubiegłych latach i 
uzyskał świadectwo 
dojrzałości (w 
„starej” albo w 
„nowej” formule 
egzaminu). 

 

1. Absolwent może przystąpić do 
egzaminów z przedmiotów 
dodatkowych (maksymalnie 6). 

2. Absolwent może przystąpić do 
egzaminu z przedmiotu 
obowiązkowego lub dodatkowego, 
z którego już zdawał egzamin, 
aby podwyższyć uzyskany 
wcześniej wynik. 

3. Do części ustnej może przystąpić 
wyłącznie osoba, która potrzebuje 
wyniku tego egzaminu w 
postępowaniu rekrutacyjnym do 
szkoły wyższej za granicą lub w 
celu realizacji umowy 
międzynarodowej (Titulo de 
Bachiller). 

4. Egzamin przeprowadzany na 
podstawie wymagań 
egzaminacyjnych. 

5.  

1. Absolwent może przystąpić do 
egzaminów z przedmiotów 
dodatkowych (maksymalnie 6). 

2. Absolwent może przystąpić do 
egzaminu z przedmiotu 
obowiązkowego lub dodatkowego, 
z którego już zdawał egzamin, aby 
podwyższyć uzyskany wcześniej 
wynik. 

3. Egzamin przeprowadzany na 
podstawie wymagań określonych 
w podstawie programowej. 
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Tabela 2. Absolwenci LO z lat 2015-2019 oraz absolwenci technikum z lat 2016-2019 

 Egzamin w 2021 r. Egzamin od 2022 r. 

A. Absolwent 
nigdy wcześniej nie 
przystępował do 
egzaminu 
maturalnego. 

1. Absolwent ma obowiązek przystąpić 
do części pisemnej egzaminu z: 
a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego (PP). 

2. Aby uzyskać świadectwo, musi uzyskać 
co najmniej 30% punktów 
z każdego przedmiotu wymienionego 
w pkt 1. 

3. Nie ma obowiązku: 
a) przystąpienia do części pisemnej 

egzaminu z jednego przedmiotu 
na poziomie rozszerzonym 

b) przystąpienia do części ustnej 
egzaminu z języka polskiego 
i języka obcego. 

4. Do części ustnej może przystąpić 
wyłącznie osoba, która potrzebuje 
wyniku tego egzaminu 
w postępowaniu rekrutacyjnym do 
szkoły wyższej za granicą lub w celu 
realizacji umowy międzynarodowej 
(Titulo de Bachiller). 

5. Absolwent może przystąpić do 
egzaminu z maksymalnie 6 
przedmiotów dodatkowych. 

6. Egzamin przeprowadzany na 
podstawie wymagań 
egzaminacyjnych. 

 

 

 

 

1. Absolwent ma obowiązek przystąpić 
do: 
1) części pisemnej egzaminu z: 

a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego (PP) 

2) części ustnej egzaminu z: 
a) języka polskiego 
b) wybranego języka obcego 

3) części pisemnej egzaminu 
z jednego przedmiotu na PR. 

2. Aby uzyskać świadectwo, musi uzyskać 
co najmniej 30% punktów 
z każdego przedmiotu wymienionego 
w pkt 1.1 i 1.2. 

3. Obowiązkowe jest: 
1) przystąpienie do części pisemnej 

egzaminu z jednego przedmiotu 
na poziomie rozszerzonym 

2) zdanie części ustnej egzaminu z 
języka polskiego i języka obcego. 

4. Absolwent może przystąpić do 
egzaminu z pięciu kolejnych 
przedmiotów dodatkowych. 

5. Egzamin przeprowadzany na podstawie 
wymagań określonych w podstawie 
programowej. 

B1. Absolwent 
przystąpił do 
egzaminu 
maturalnego po raz 
pierwszy w 2020 r. i 
nie uzyskał 
świadectwa 
dojrzałości. 

Por. informacje w Tabeli 3., wiersz B. Por. informacje w Tabeli 3., wiersz B. 
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B2. Absolwent 
przystępował do 
egzaminu w latach 
ubiegłych, ale nie 
uzyskał świadectwa 
dojrzałości. 

1. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, 
absolwent musi mieć zdane (min. 
30% punktów) egzaminy pisemne z: 
a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego (PP). 

2. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, 
absolwent musi zdać tylko ten 
egzamin pisemny, którego nie zdał w 
roku 2020 lub w latach poprzednich. 

3. Nie ma obowiązku: 
a) przystąpienia do części pisemnej 

egzaminu z jednego przedmiotu 
na poziomie rozszerzonym 

b) przystąpienia do części ustnej 
egzaminu z języka polskiego 
i języka obcego. 

4. Jeżeli w latach ubiegłych absolwent nie 
uzyskał świadectwa dojrzałości 
wyłącznie ze względu na to, że nie 
przystąpił do egzaminu z jednego 
przedmiotu na poziomie 
rozszerzonym - w tym roku uzyska 
świadectwo, jeżeli do 31 maja 2021 r. 
złoży wniosek do dyrektora OKE.6 

5. Absolwent może przystąpić do 
egzaminu z maksymalnie 6 
przedmiotów dodatkowych. 

6. Absolwent może przystąpić do 
egzaminu z przedmiotu 
obowiązkowego lub dodatkowego, z 
którego już zdawał egzamin, aby 
podwyższyć uzyskany wcześniej 
wynik. 

7. Jeżeli w latach ubiegłych absolwent nie 
uzyskał świadectwa dojrzałości 
wyłącznie ze względu na to, że nie 
zdał egzaminu lub egzaminów w 
części ustnej - w tym roku uzyska 
świadectwo, jeżeli do 31 maja 2021 r. 
złoży wniosek do dyrektora OKE.6 

1. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, 
absolwent musi: 
1) mieć zdane (min. 30% punktów) 

egzaminy pisemne z: 
a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego (PP) 

2) mieć zdane (min. 30% punktów) 
egzaminy ustne z: 
a) języka polskiego 
b) wybranego języka obcego 

3) przystąpić do części pisemnej 
egzaminu z jednego przedmiotu 
na PR. 

2. Absolwent, który przed 2022 r. nie zdał 
jednego lub więcej egzaminów w 
części pisemnej, będzie musiał zdać 
ten niezdany egzamin / te niezdane 
egzaminy i dodatkowo uzyskać (lub 
już posiadać) co najmniej 30% 
punktów z każdego obowiązkowego 
egzaminu ustnego oraz przystąpić do 
egzaminu 
z jednego przedmiotu na PR (jeżeli w 
latach ubiegłych do takiego egzaminu 
nie przystępował). 

3. Absolwent może przystąpić do 
egzaminu z pięciu kolejnych 
przedmiotów dodatkowych. 

4. Absolwent może przystąpić do 
egzaminu z przedmiotu 
obowiązkowego lub dodatkowego, z 
którego już zdawał egzamin, aby 
podwyższyć uzyskany wcześniej 
wynik. 

5. Egzamin przeprowadzany na podstawie 
wymagań określonych w podstawie 
programowej. 

6 Absolwenci LO z 2015 r., którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, a w 2021 r. będą chcieli 
świadectwo dojrzałości uzyskać, muszą w 2021 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, 
obowiązującym w 2021 r., tj. do części pisemnej egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego na 
poziomie podstawowym. Absolwentom tym minął już 5-letni okres, w którym mogli przystępować do 
egzaminu, aby go zdać, wyłącznie w zakresie przedmiotów, których wcześniej nie zdali (por. pkt 3.5b.3).   
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8. Do części ustnej może przystąpić 
wyłącznie osoba, która potrzebuje 
wyniku tego egzaminu 
w postępowaniu rekrutacyjnym do 
szkoły wyższej za granicą lub w celu 
realizacji umowy międzynarodowej 
(Titulo de Bachiller). 

9. Egzamin przeprowadzany na 
podstawie wymagań 
egzaminacyjnych. 

 

C. Absolwent 
przystąpił do 
egzaminu w latach 
2015(2016)-2020 i 
uzyskał świadectwo 
dojrzałości (zdał 
egzamin). 

1. Absolwent może przystąpić do 
egzaminów z przedmiotów 
dodatkowych (maksymalnie 6). 

2. Absolwent może przystąpić do 
egzaminu z przedmiotu 
obowiązkowego lub dodatkowego, z 
którego już zdawał egzamin, aby 
podwyższyć uzyskany wcześniej 
wynik. 

3. Do części ustnej może przystąpić 
wyłącznie osoba, która potrzebuje 
wyniku tego egzaminu 
w postępowaniu rekrutacyjnym do 
szkoły wyższej za granicą lub w celu 
realizacji umowy międzynarodowej 
(Titulo de Bachiller). 

4. Egzamin przeprowadzany na 
podstawie wymagań 
egzaminacyjnych. 

1. Absolwent może przystąpić do 
egzaminów z przedmiotów 
dodatkowych (maksymalnie 6). 

2. Absolwent może przystąpić do 
egzaminu z przedmiotu 
obowiązkowego lub dodatkowego, z 
którego już zdawał egzamin, aby 
podwyższyć uzyskany wcześniej 
wynik. 

3. Absolwent będzie mógł przystąpić do 
części ustnej egzaminu z dowolnego 
przedmiotu. Jeżeli z przedmiotu 
obowiązkowego uzyska mniej niż 30% 
punktów możliwych do zdobycia - nie 
straci świadectwa dojrzałości. 

4. Egzamin przeprowadzany na podstawie 
wymagań określonych w podstawie 
programowej. 
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Tabela 3. Absolwenci LO i technikum z roku 2020 

 
Egzamin w 2021 r. Egzamin od 2022 r. 

A. Absolwent nie 
przystąpił do 
egzaminu 
maturalnego w 
2020 r. 

1. Absolwent ma obowiązek przystąpić do 
części pisemnej egzaminu z: 
a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego (PP). 

2. Aby uzyskać świadectwo, musi uzyskać 
co najmniej 30% punktów 
z każdego przedmiotu wymienionego 
w pkt 1. 

3. Nie ma obowiązku: 
a) przystąpienia do części pisemnej 

egzaminu z jednego przedmiotu 
na poziomie rozszerzonym 

b) przystąpienia do części ustnej 
egzaminu z języka polskiego 
i języka obcego. 

4. Do części ustnej może przystąpić 
wyłącznie osoba, która potrzebuje 
wyniku tego egzaminu w 
postępowaniu rekrutacyjnym do 
szkoły wyższej za granicą lub w celu 
realizacji umowy międzynarodowej 
(Titulo de Bachiller). 

5. Absolwent może przystąpić do 
egzaminu z maksymalnie 6 
przedmiotów dodatkowych. 

6. Egzamin przeprowadzany na 
podstawie wymagań 
egzaminacyjnych. 

1. Absolwent ma obowiązek przystąpić 
do: 
1) części pisemnej egzaminu z: 

a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego (PP) 

2) części ustnej egzaminu z: 
a) języka polskiego 
b) wybranego języka obcego 

3) części pisemnej egzaminu 
z jednego przedmiotu na PR. 

2. Aby uzyskać świadectwo, musi uzyskać 
co najmniej 30% punktów 
z każdego przedmiotu wymienionego 
w pkt 1.1 i 1.2. 

3. Obowiązkowe jest: 
1) przystąpienie do części pisemnej 

egzaminu z jednego przedmiotu 
na poziomie rozszerzonym2) 
zdanie części ustnej egzaminu z 
języka polskiego i języka obcego. 

4. Absolwent może przystąpić do 
egzaminu z pięciu kolejnych 
przedmiotów dodatkowych. 

5. Egzamin przeprowadzany na 
podstawie wymagań określonych 
w podstawie programowej. 
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B. Absolwent 
przystąpił do 
egzaminu w 2020 r., 
ale go nie zdał i nie 
uzyskał świadectwa 
dojrzałości. 

1. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, 
absolwent musi mieć zdane (min. 30% 
punktów) egzaminy pisemne z: 
a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego (PP). 

2. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, 
absolwent musi zdać tylko ten 
egzamin pisemny, którego nie zdał w 
roku 2020. 

3. Nie ma obowiązku: 
a) przystąpienia do części pisemnej 

egzaminu z jednego przedmiotu 
na poziomie rozszerzonym 

b) przystąpienia do części ustnej 
egzaminu z języka polskiego 
i języka obcego. 

4. Jeżeli w ubiegłym roku absolwent nie 
uzyskał świadectwa wyłącznie ze 
względu na to, że nie przystąpił do 
egzaminu z jednego przedmiotu na 
poziomie rozszerzonym - w tym roku 
uzyska świadectwo, jeżeli do 31 maja 
2021 r. złoży wniosek do dyrektora 
OKE. 

5. Absolwent może przystąpić do 
egzaminu z maksymalnie 6 
przedmiotów dodatkowych. 

6. Absolwent może przystąpić do 
egzaminu z przedmiotu 
obowiązkowego lub dodatkowego, z 
którego już zdawał egzamin, aby 
podwyższyć uzyskany wcześniej 
wynik. 

7. Do części ustnej może przystąpić 
wyłącznie osoba, która potrzebuje 
wyniku tego egzaminu 
w postępowaniu rekrutacyjnym do 
szkoły wyższej za granicą lub w celu 
realizacji umowy międzynarodowej 
(Titulo de Bachiller).  

8. Egzamin przeprowadzany na 
podstawie wymagań 
egzaminacyjnych. 

1. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, 
absolwent musi: 
1) mieć zdane (min. 30% punktów) 

egzaminy pisemne z: 
a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego (PP) 

2) mieć zdane (min. 30% punktów) 
egzaminy ustne z: 
a) języka polskiego 
b) wybranego języka obcego 

3) przystąpić do części pisemnej 
egzaminu z jednego przedmiotu 
na PR. 

2. Absolwent, który przed 2022 r. nie zdał 
jednego lub więcej egzaminów w 
części pisemnej, będzie musiał zdać 
ten niezdany egzamin / te niezdane 
egzaminy i dodatkowo uzyskać (lub 
już posiadać) co najmniej 30% 
punktów z każdego obowiązkowego 
egzaminu ustnego oraz przystąpić do 
egzaminu 
z jednego przedmiotu na PR (jeżeli w 
latach 2020-2021 do takiego egzaminu 
nie przystępował). 

3. Absolwent może przystąpić do 
egzaminu z pięciu kolejnych 
przedmiotów dodatkowych. 

4. Absolwent może przystąpić do 
egzaminu z przedmiotu 
obowiązkowego lub dodatkowego, z 
którego już zdawał egzamin, aby 
podwyższyć uzyskany wcześniej wynik. 

5. Egzamin przeprowadzany na podstawie 
wymagań określonych w podstawie 
programowej. 
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C. Absolwent 
przystąpił do 
egzaminu w 2020 r. 
i uzyskał 
świadectwo 
dojrzałości (zdał 
egzamin). 

1. Absolwent może przystąpić do 
egzaminów z przedmiotów 
dodatkowych (maksymalnie 6). 

2. Absolwent może przystąpić do 
egzaminu z przedmiotu 
obowiązkowego lub dodatkowego, z 
którego już zdawał egzamin, aby 
podwyższyć uzyskany wcześniej 
wynik. 

3. Do części ustnej może przystąpić 
wyłącznie osoba, która potrzebuje 
wyniku tego egzaminu 
w postępowaniu rekrutacyjnym do 
szkoły wyższej za granicą lub w celu 
realizacji umowy międzynarodowej 
(Titulo de Bachiller). 

4. Egzamin przeprowadzany na podstawie 
wymagań egzaminacyjnych. 

1. Absolwent może przystąpić do 
egzaminów z przedmiotów 
dodatkowych (maksymalnie 6). 

2. Absolwent może przystąpić do 
egzaminu z przedmiotu 
obowiązkowego lub dodatkowego, z 
którego już zdawał egzamin, aby 
podwyższyć uzyskany wcześniej wynik. 

3. Absolwent będzie mógł przystąpić do 
części ustnej egzaminu z dowolnego 
przedmiotu. Jeżeli z przedmiotu 
obowiązkowego uzyska mniej niż 30% 
punktów możliwych do zdobycia - nie 
straci świadectwa dojrzałości. 

4. Egzamin przeprowadzany na podstawie 
wymagań określonych w podstawie 
programowej. 
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Tabela 4. Absolwenci LO i technikum z roku 2021 

 
Egzamin w 2021 r. Egzamin od 2022 r. 

A. Absolwent 
ukończy szkołę w 
kwietniu 2021 r., ale 
w maju 2021 r. nie 
przystąpi do 
egzaminu 
maturalnego. 

Nie dotyczy. 

1. Absolwent ma obowiązek przystąpić do 
egzaminu maturalnego w pełnym 
zakresie, tzn. do: 
1) części pisemnej egzaminu z: 

a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego 

(PP) 
2) części ustnej egzaminu z: 

a) języka polskiego 
b) wybranego języka obcego 

3) części pisemnej egzaminu 
z jednego przedmiotu na PR. 

2. Aby uzyskać świadectwo, musi uzyskać 
co najmniej 30% punktów 
z każdego przedmiotu wymienionego 
w pkt 1.1 i 1.2. 

3. Obowiązkowe jest: 
1) przystąpienie do części pisemnej 

egzaminu z jednego przedmiotu 
na poziomie rozszerzonym 

2) zdanie części ustnej egzaminu z 
języka polskiego i języka obcego. 

4. Absolwent może przystąpić do 
egzaminu z pięciu kolejnych 
przedmiotów dodatkowych.  

5. Egzamin przeprowadzany na podstawie 
wymagań określonych w podstawie 
programowej. 
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B. Absolwent 
ukończy szkołę w 
kwietniu 2021 r. i 
przystąpi do 
egzaminu w maju 
2021 r., ale nie zda 
egzaminu i nie 
uzyska świadectwa 
dojrzałości. 

1. Absolwent ma obowiązek przystąpić 
do części pisemnej egzaminu z: 
a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego (PP). 

2. Aby uzyskać świadectwo, musi uzyskać 
co najmniej 30% punktów 
z każdego przedmiotu wymienionego 
w pkt 1. 

3. Nie ma obowiązku: 
a) przystąpienia do części pisemnej 

egzaminu z jednego przedmiotu 
na poziomie rozszerzonym 

b) przystąpienia do części ustnej 
egzaminu z języka polskiego 
i języka obcego. 

4. Do części ustnej może przystąpić 
wyłącznie osoba, która potrzebuje 
wyniku tego egzaminu 
w postępowaniu rekrutacyjnym do 
szkoły wyższej za granicą lub w celu 
realizacji umowy międzynarodowej 
(Titulo de Bachiller). 

5. Absolwent może przystąpić do 
egzaminu z maksymalnie 6 
przedmiotów dodatkowych. 

6. Egzamin przeprowadzany na 
podstawie wymagań 
egzaminacyjnych. 

1. Absolwent ma obowiązek przystąpić 
do: 
1) części pisemnej egzaminu z: 

a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego (PP) 

2) części ustnej egzaminu z: 
a) języka polskiego 
b) wybranego języka obcego 

3) części pisemnej egzaminu 
z jednego przedmiotu na PR. 

2. Aby uzyskać świadectwo, musi uzyskać 
co najmniej 30% punktów 
z każdego przedmiotu wymienionego 
w pkt 1.1 i 1.2. 

3. Obowiązkowe jest: 
1) przystąpienie do części pisemnej 

egzaminu z jednego przedmiotu 
na poziomie rozszerzonym 

2) zdanie części ustnej egzaminu z 
języka polskiego i języka obcego. 

4. Absolwent może przystąpić do 
egzaminu z pięciu kolejnych 
przedmiotów dodatkowych. 

5. Absolwent może przystąpić do 
egzaminu z przedmiotu 
obowiązkowego lub dodatkowego, z 
którego już zdawał egzamin, aby 
podwyższyć uzyskany wcześniej 
wynik. 

6. Egzamin przeprowadzany na podstawie 
wymagań określonych w podstawie 
programowej. 
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C. Absolwent 
ukończy szkołę w 
kwietniu 2021 r., 
przystąpi do 
egzaminu w maju 
2021 r. i uzyska 
świadectwo 
dojrzałości. 

Jak wyżej (wiersz B.). 
1. Absolwent może przystąpić do 

egzaminów z przedmiotów 
dodatkowych (maksymalnie 6). 

2. Absolwent może przystąpić do 
egzaminu z przedmiotu 
obowiązkowego lub dodatkowego, z 
którego już zdawał egzamin, aby 
podwyższyć uzyskany wcześniej 
wynik. 

3. Absolwent będzie mógł przystąpić do 
części ustnej egzaminu z dowolnego 
przedmiotu. Jeżeli z przedmiotu 
obowiązkowego uzyska mniej niż 30% 
punktów możliwych do zdobycia - nie 
straci świadectwa dojrzałości. 

4. Egzamin przeprowadzany na podstawie 
wymagań określonych w podstawie 
programowej. 
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7. OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY 

1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na 
danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla: 
a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego 

samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego 

oraz dla 

b. 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. 

2. „Kolejny raz”  oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie 
głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako 
przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden 
raz. 

3. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu 
dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 
50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa. 

4. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 
2021 r. na  rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości 
przystąpienia do tego egzaminu. 

5. Opłata ta  nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź 
nieprzystąpienia do egzaminu. 

6. Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi 
okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r. Kopię 
dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w 
której składa deklarację. 

 

8. PRZYCZYNY UNIEWAŻNIANIA EGZAMINU MATURALNEGO Z DANEGO PRZEDMIOTU W CZĘŚCI 
USTNEJ LUB PISEMNEJ PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO ORAZ PRZEZ 
DYREKTORA OKE LUB DYREKTORA CKE. 

 
 
Egzamin maturalny z danego przedmiotu może zostać danemu zdającemu unieważniony: 
a. przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 
b. przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej 
 
UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU MATURALNEGO Z DANEGO PRZEDMIOTU PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO 
ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO: 
W przypadku: 
-stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez absolwenta 
-wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z urządzenia 
telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w 
komunikacie o przyborach 
-zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę 
pozostałym zdającym 
Absolwent, któremu z jednego z powodów określonych powyżej przewodniczący zespołu 
egzaminacyjnego unieważnił egzamin maturalny z przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej nie 
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zdał egzaminu maturalnego i nie może przystąpić w tym samym roku do egzaminu maturalnego w 
terminie poprawkowym. 
Unieważnienie egzaminu z jednego z przedmiotów, nie stanowi przeszkody w przystępowaniu do 
egzaminów z pozostałych przedmiotów. 

 

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU MATURALNEGO Z DANEGO PRZEDMIOTU PRZEZ DYREKTORA 
OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ ALBO DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ: 
 
Unieważnienie, o którym mowa następuje w przypadku: 
a. stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego 
rozwiązania zadania lub zadań przez zdającego lub występowania w pracy egzaminacyjnej zdającego 
jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub 
korzystanie z rozwiązań innego zdającego  
b. zgłoszenia przez zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów 
dotyczących przeprowadzania części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego, jeżeli to 
naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu 
c. zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania 
egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu  
d. niemożności ustalenia wyników danego egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy 
egzaminacyjnej. 
 

9. WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ 

1. Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej, w 
miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 
miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, 
aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego. 

2. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem 
pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego. 

3. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji 
okręgowej. Wniosek może być złożony osobiście przez absolwenta lub osobę występującą w 
jego imieniu, lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą 
tradycyjną (załącznik 25a). 

4. Wniosek o wgląd można również złożyć w innej formie, niż przez wypełnienie formularza 
załącznika 25a, np. drogą listową/e-mailową. We wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej 
należy wskazać: 
a. imię i nazwisko zdającego 
b. PESEL zdającego 
c. dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz - jeżeli to tylko 

możliwe - adres e-mail oraz/lub numer telefonu komórkowego lub inny sposób kontaktu 
umożliwiający jak najszybsze przekazanie informacji o wyznaczonym terminie wglądu 

d. przedmiot i poziom egzaminu, którego wgląd dotyczy. 
5. Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia wydania przez OKE świadectw 

dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu, zgodnie z kolejnością wpływu. 
6. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej - jeżeli to możliwe, w porozumieniu 

z wnioskodawcą - w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd 
wyznacza termin wglądu (dzień oraz godzinę). O wyznaczonym terminie wglądu komisja 
okręgowa informuje wnioskodawcę. 
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7. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wyznacza miejsce wglądu. W szczególnych oraz 
uzasadnionych przypadkach wynikających z niepełnosprawności absolwenta dyrektor 
okręgowej komisji egzaminacyjnej może wyrazić zgodę na zorganizowanie 
i przeprowadzenie wglądu poza siedzibą komisji okręgowej. 

8. Wyznaczony przez dyrektora komisji okręgowej termin wglądu może zostać zmieniony: 
a. na prośbę absolwenta, w ramach możliwości organizacyjnych komisji okręgowej 
b. na prośbę komisji okręgowej, w porozumieniu z absolwentem. 

9. W przypadku spóźnienia się absolwenta na wgląd, termin wglądu - jeżeli to tylko możliwe - 
przesuwany jest na późniejszą godzinę tego samego dnia. Jeżeli dokonanie wglądu tego 
samego dnia nie jest już możliwe z przyczyn obiektywnych lub na prośbę absolwenta, termin 
może zostać przesunięty na inny dzień. 

10. Okręgowa komisja egzaminacyjna nie zwraca kosztów podróży związanych z dojazdem 
absolwenta do miejsca wglądu wyznaczonego przez dyrektora komisji okręgowej. 

11. Zasady wglądu, informacje dotyczące wniosku o weryfikację sumy punktów jak również 
odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do 
Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego znajdują się w Informacji o sposobie organizacji i 
przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 
2020/2021 – dostępnej na stronie OKE Poznań, CKE oraz na stronie: ww.zsh.edu.pl w zakładce 
Egzamin maturalny w 2021 roku. 
 
 
 
 

UWAGA! 

W kwietniu 2021r. na stronie internetowej szkoły, w aktualnościach, 

zostanie opublikowana Instrukcja organizacji matur w Zespole Szkół 

Handlowych, z którą każdy absolwent przystępujący do egzaminu 

maturalnego ma obowiązek się zapoznać. 

 

Więcej informacji o egzaminie maturalnym, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest 

dostępnych w informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, 

opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), w 

szczególności istotne są aneksy do informatorów. Na tej samej stronie dostępne są również 

przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami oraz arkusze z sesji egzaminacyjnych, które 

odbyły się w latach 2015-2020, wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań 

 

 

 

http://www.cke.gov.pl/

