
Egzamin maturalny
w 2021 roku 

podstawowe informacje



PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1327

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. , poz. 60)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobów przeprowadzanie egzaminu 
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2223)



Wybór przedmiotów zdawanych na 

egzaminie maturalnym 

nie zależy
od typu szkoły, do której uczęszczał

absolwent, ani od przedmiotów 

nauczanych w szkole
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Część pisemna
Przedmioty dodatkowe

(nie więcej niż 5)

• Język polski – na poziomie rozszerzonym

•Matematyka – na poziomie rozszerzonym

• Język obcy n. (ten sam co obowiązkowy) – poziom rozszerzony



Część pisemna

Zdawana na poziomie

Rozszerzonym

Przedmioty dodatkowe

Biologia
Chemia
Fizyka
Filozofia
Geografia
Historia

Historia muzyki
Historia sztuki
Język obcy nowożytny (inny niż obowiązkowy)

Język łaciński i kultura antyczna
Informatyka
Wiedza o społeczeństwie



Egzamin maturalny 

z języka obcego nowożytnego, jako 
przedmiotu dodatkowego może być 
zdawany:

- tylko w części pisemnej

- albo w obu tych częściach



Czas trwania egzaminu pisemnego 
– w minutach

przedmiot poziom podstawowy poziom rozszerzony

język polski,
matematyka

170 180

język obcy nowożytny 120 150

filozofia, historia, historia 
muzyki, historia sztuki, 
wos, łacina, biologia, 
chemia, fizyka, geografia

180

Informatyka część I – 60
cześć II – 150



Ważne daty

• do 30 września 2020 r. – przyjmowanie pierwszych (wstępnych) 
deklaracji

• do 7 lutego 2021 r. – przyjmowanie ostatecznych deklaracji 

• od 7 maja do 20 maja 2021 r.- część ustna egzaminu 

• od 4 maja 2021 r. – część pisemna egzaminu 

• 5 lipca 2021 r. – ogłoszenie wyników

• 24 sierpnia 2021 r. – egzamin poprawkowy pisemny

• 23-24 sierpnia 2021 r.– egzamin poprawkowy ustny

• 10 września 2021 r. – ogłoszenie wyników



Najczęściej zadawane pytania
1. Co jeśli maturzysta nie złoży ostatecznej deklaracji?
Deklaracja wstępna traktowana jest jako ostateczna.

2. Czy zdając np. maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym, musza 
pisać też podstawę?
Tak, musisz przystąpić do wszystkich egzaminów obowiązkowych, niezależnie 
od tego, jakie dodatkowe przedmioty wybrałaś/wybrałeś.

3. Ile trzeba mieć procent, żeby zdać maturę?
Żeby zdać maturę z przedmiotów obowiązkowych, zarówno z egzaminów 
pisemnych jak i ustnych, musisz uzyskać co najmniej 30 procent.
Wyjątkiem jest matura na poziomie rozszerzonym z przedmiotu, który 
sama/sam wybierasz (ten obowiązkowy) – tutaj CKE nie określa progu, tak 
samo w przypadku pozostałych przedmiotów, które dodatkowo 
wybrałaś/wybrałeś.



Najczęściej zadawane pytania

4. Jakie przybory można mieć na maturze?

To zależy od przedmiotu, który zdaje maturzysta (szczegółowe 
informacje na stronie CKE). Ważne! – długopis lub pióro z czarnym 
tuszem.

5. Czy mogę zdawać na maturze przedmiot. Którego nie uczę się w 
szkole? 

Tak, jeśli jest on na liście przedmiotów maturalnych.


