
INFORMACJE MATURALNE 

Zgodnie z „Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego  

w „Formule 2021” obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021”1 informujemy, że: 

1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz 

przedmiotów dodatkowych i w 2021 r. składa się wyłącznie z części pisemnej,  

z zastrzeżeniem osób, które : 

a. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązane są 

przedstawić wyniki z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, 

języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub 

języka obcego nowożytnego, lub 

b. Zobowiązane są do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego  

z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy 

międzynarodowej. 

2. Uczeń oraz absolwent, który będzie przystępował do części ustnej egzaminu maturalnego 

z danego przedmiotu lub przedmiotów do 8 lutego 2021 r. ma obowiązek poinformować 

dyrektora szkoły, której jest uczniem lub którą ukończył, albo dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej, do której złożył deklarację przystąpienia do egzaminu 

maturalnego o zamiarze przytępienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu lub przedmiotów (załącznik nr 30 do Informacji o sposobie organizacji…). 

Do informacji dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną lub 

o konieczności przystąpienia do części ustnej egzaminu w celu zrealizowania postanowień 

umowy międzynarodowej. Dokumentem poświadczającym taka konieczność może być 

np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej 

uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości 

przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu  

w części ustnej. 

3. Absolwenci, którzy w latach ubiegłych przystąpili do egzaminu maturalnego  

w „Formule 2015” , a w roku szkolnym 2020/2021 deklarują PONOWNE 

przytępienie do egzaminu maturalnego, w przypadku: 

a. niezdania lub nieprzystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego  

z danego przedmiotu lub danych przedmiotów obowiązkowych albo któremu 

ten egzamin lub te egzaminy  zostały unieważnione i nie otrzymał świadectwa 

dojrzałości , w roku 2021 nie ma obowiązku przystąpienia do tego egzaminu 

lub egzaminów. Jeżeli zdał wszystkie egzaminy obowiązkowe w części 

pisemnej, może w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, pod warunkiem 

złożenia do właściwej OKE stosownego wniosku do 31 maja 2021 r.  

( załącznik nr 31 do Informacji o sposobie organizacji…).   

b. nieprzytępienia do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu 

dodatkowego w części pisemnej albo któremu ten egzamin został 

                                                           
1 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca 
w roku szkolnym 2020/2021, Centralna Komicja Egzaminacyjna, aktualizacja z 29 grudnia 2020 r. 



unieważniony i nie otrzymał świadectwa dojrzałości, w 2021 r. nie ma 

obowiązku przytępienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego. 

Jeżeli zdał wszystkie egzaminy obowiązkowe, może w 2021 r. uzyskać 

świadectwo dojrzałości, pod warunkiem złożenia do właściwej OKE 

stosownego wniosku do 31 maja 2021 r. ( załącznik nr 31 do Informacji  

o sposobie organizacji…).   

c. przystępowania do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu 

obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu  dodatkowego po raz trzeci, 

ponosi opłatę za egzamin maturalny. Niewniesienie opłaty w terminie  

1 stycznia 2021 r.- 7 marca 2021 r., skutkuje brakiem możliwości 

przystąpienia do egzaminu. 

d. przystępowania do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu 

dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszał w 

deklaracji przystąpienie do egzaminu, ale nie przystąpił do egzaminu 

maturalnego z tego przedmiotu ponosi opłatę za egzamin maturalny. 

Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2021 r.- 7 marca 2021 r., skutkuje 

brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu. 

 

Ze względu na zmianę zasad organizacji egzaminu maturalnego w 2021 r. wszystkie 

zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa. 

Absolwenci: 

1. ubiegający się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego  

w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, 

2. których szkoła macierzysta została zlikwidowana lub przekształcona,  

3. nieistniejących już typów szkół, 

4. ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości, 

5. ponadpodstawowej szkoły średniej, który posiada świadectwo dojrzałości  

( matura sprzed 2005) r.  

6. osoby ze świadectwem z zagranicy / Ekstern 

do 15 stycznia b.r. mogą wprowadzić zmiany w złożonej deklaracji  

w zakresie dotyczącym przedmiotów dodatkowych. 

W/w osoby, które w 2021 r. muszą przystąpić do egzaminu maturalnego  

w części ustnej składają do 15 stycznia b.r. stosowną deklarację do Dyrektora OKE. 

 

 

 


