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Spotkanie z Maturzystami  
dotyczące zmian w Egzaminie Maturalnym 2021r. 

19 stycznia 2021r.  
 

I. EGZAMIN MATURALNY 
 

1. W 2021r. 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. (zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi” 
od str. 32) oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania. 
 

2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz 
przedmiotów dodatkowych i w 2021 r. składa się wyłącznie z części pisemnej 
(egzaminy ustne są automatycznie anulowane w deklaracjach złożonych we wrześniu). 

 
3. W 2021r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych 

oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej. 

 

4. W 2021r. absolwent nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu     
maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego. 

 
5. W 2021r. absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu 

przedmiotów dodatkowych. 
  
6. W terminie do dnia 5 lutego 2021r. uczeń, który złożył wstępną deklarację może 

dokonać zmian w deklaracji poprzez napisanie do dyrektora szkoły poprzez Librus 
następującej informacji:  
„Proszę o  
wykreślenie przedmiotu/przedmiotów:………………….. z mojej deklaracji maturalnej  
oraz proszę o wpisanie do mojej deklaracji przedmiotu/przedmiotów: ………………...” 
Wydruk z Librusa zostanie dołączony do wstępnej deklaracji.  

 
7. Od 2021 r. do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu maturalnego z języka 

polskiego na poziomie podstawowym będą wykorzystywane dwa odrębne arkusze, 
oznaczone w polu tytułowym arkusza cyframi 1 oraz 2, zawierające – odpowiednio – 
test oraz wypracowanie. Każdy z ww. arkuszy będzie miał odrębną kartę odpowiedzi, 
którą zdający będzie zobowiązany zakodować. Na rozwiązanie zadań w obu arkuszach 
zdający ma 170 minut (podobnie jak w latach ubiegłych). 
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PRZEKAZANIE INFORMACJI O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI 
USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z DANEGO PRZEDMIOTU  
 
1. Absolwenci, którzy muszą przystąpić do egzaminu ustnego, przekazują 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 (do 5 lutego 2021r.) - wypełniony załącznik 30 wraz z dokumentami z uczelni 
zagranicznej potwierdzającymi taką konieczność należy złożyć osobiście u dyrektora 
szkoły.   
 
2. W informacji absolwent uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz 
dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej 
egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Dokumentem 
poświadczającym taką 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. 
 
 
UWAGA: Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021r. może 
zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie 
bezpieczeństwa sanitarnego w związku z epidemią COVID-19. 
 
 


