
Egzamin Maturalny 2021 – aktualizacja, podstawowe zasady 
 

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 

2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) wydanego na podstawie 

upoważnienia zawartego w art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.), wprowadzonego art. 28 ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), wynika z potrzeby określenia sposobu 

przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2021r. w warunkach trwającego w Polsce stanu 

epidemii COVID-19. 

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 w 2021 r. egzamin ósmoklasisty 

i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych. 

Wymagania te stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych. 

Do  części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić absolwenci, którzy 

przekażą dyrektorowi szkoły, którą ukończyli lub dyrektorowi okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, do której składali deklarację, informację potwierdzającą zamiar przystąpienia 

do części ustnej egzaminu maturalnego. W przypadku gdy wyniki z części ustnej egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu muszą być przedstawione w postępowaniu rekrutacyjnym 

na uczelnią zagraniczną, absolwent musi dodatkowo złożyć oświadczenie w tej sprawie.  

W rozporządzeniu ustalono, że zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej 

egzaminu maturalnego, będą powoływane przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 

w danej szkole tylko w sytuacji gdy uczniowie lub absolwenci zgłoszą potrzebę przystąpienia 

do tego egzaminu. 

Ponadto w bieżącym roku szkolnym absolwenci nie będą mieli obowiązku przystąpienia 

do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. Natomiast będą mogli przystąpić do nie 

więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych.  

Rozporządzenie daje uczniom i absolwentom możliwość wprowadzenia zmian w złożonej 

już deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Uczniowie i absolwenci, którzy 

składają deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do dyrektora szkoły, do której 

uczęszczają lub którą ukończyli, mogą wprowadzić zmiany w deklaracji do 8 lutego 2021 r. 

Natomiast absolwenci, którzy składają deklarację do dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej oraz ci, którzy składają deklarację do dyrektora szkoły macierzystej, ale 

wnioskują o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole – do 15 

stycznia 2021 r.    

W roku szkolnym 2020/2021 absolwenci zdają egzamin maturalny i uzyskują świadectwo 

dojrzałości, jeżeli otrzymali z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co 

najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Natomiast ci absolwenci, którzy 

w poprzednich latach zdali egzamin maturalny ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych 

w części pisemnej, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości, bo nie zdali  egzaminu 

maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej albo nie 

przystąpili do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego lub egzamin z tego przedmiotu 

został im unieważniony, w 2021 r. mogą złożyć w terminie do 31 maja 2021 r. do dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości, pod 

warunkiem, że w bieżącym roku szkolnym nie deklarują przystąpienie do części pisemnej 



egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych albo do 

części ustnej egzaminu.  

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., 

ogłosił aneksy do informatorów odpowiednio o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie 

maturalnym z poszczególnych przedmiotów.  

Do rozporządzenia dołączono załącznik nr 1 zawierający wymagania egzaminacyjne na 

egzaminu ósmoklasisty obowiązujące w 2021 r. oraz załącznik nr 2 zawierający wymagania 

egzaminacyjne na egzamin maturalny obowiązujące w 2021 r. 

Konieczność wprowadzenia zapisu dotyczącego możliwości zmiany terminu 

przeprowadzania drugiego i trzeciego etapu olimpiad, wynika z potrzeby zapewnienia 

właściwego sposobu realizacji zadań przez organizatorów zawodów wiedzy określonych  

w  § 9 rozporządzania  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz 

sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad w roku szkolnym 2020/2021.  

W roku szkolnym 2020/2021, w warunkach nadal trwającej w Polsce epidemii, mogą być 

zmieniane regulaminy olimpiad, natomiast istnieje również potrzeba – sygnalizowana  przez 

organizatorów tych zawodów wiedzy, zmiany terminów drugiego i trzeciego etapu olimpiad, 

które muszą być przeprowadzane wyjątkowo na podstawie wymagań stawianych w sytuacji 

trwającego stanu epidemii i ograniczonego funkcjonowania szkół, w tym szkół wyższych.  

 

Uwagi 

 Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2021 r zdaje obowiązkowo w 

części pisemnej-egzamin na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: 

- język polski, 

- matematyka, 

- język obcy nowożytny. 

 Jeżeli absolwent złożył wyłącznie deklarację wstępną, staje się ona deklaracją 

ostateczną z dniem 8 lutego 2021 r. ( bez potrzeby składania podpisu deklaracji 

ostatecznej ). 

 Z uwagi na brak w 2021 r. obowiązkowej matury ustnej, nie ma potrzeby 

(własnoręcznym podpisem ) zmiany deklaracji wstępnej  w tym punkcie. 

 Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w  części 

pisemnej. Wyjątkowo do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić 

absolwenci, którzy: 

 aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani 

przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka 

mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego 

nowożytnego, albo  

 są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka 

obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. 

 


