
Egzamin maturalny 
2021

Informacje dla 
Maturzystów i Rodziców



Język polski Matematyka Język obcy
Przedmioty 
dodatkowe
(od 1 do 5)

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO 

JĘZYK OBCY 
DO WYBORU:

• angielski
• niemiecki
• rosyjski
• francuski
• włoski
• hiszpański

• język obcy 
(wybór jak obok)

• biologia
• chemia
• fizyka
• geografia
• historia
• historia muzyki               

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM

ROZSZERZONY

• historia sztuki
• łacina i kultura antyczna
• WOS
• informatyka
• filozofia
• JĘZYK POLSKI – POZIOM 

ROZSZERZONY (tylko pisemnie)
• MATEMATYKA – POZIOM 

ROZSZERZONY



Język 
polski

Język 
obcy

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO 

JĘZYK OBCY 
DO WYBORU:

• angielski
• niemiecki
• rosyjski
• francuski
• włoski
• hiszpański

Dla powyższych egzaminów nie określa się poziomu
W przypadku gdy uczeń/absolwent wybrał na egzaminie 

maturalnym jako przedmiot dodatkowy język polski, zdaje ten 
przedmiot tylko w części pisemnej. 



Zdający składa wstępną pisemną deklarację przystąpienia do 
egzaminu Dyrektorowi szkoły 

w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020r.

Uczeń ma prawo dokonać zmian w deklaracji, składając 
deklarację ostateczną do Dyrektora szkoły 

w terminie do 7 lutego 2021r. 

Po tym terminie zmiany w deklaracji nie są 
możliwe!

TERMIN WYBORU ZDAWANYCH PRZEDMIOTÓW



TERMINY EGZAMINÓW



CZAS TRWANIA EGZAMINÓW PISEMNYCH



POMOCE 
I PRZYBORY



DOSTOSOWANIA

Dostosowanie formy:
Polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności 
absolwenta, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność. 

Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

słabowidzących, niewidomych, słabosłyszących, niesłyszących, z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną 

mózgowym porażeniem dziecięcym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Dostosowanie warunków: 

Polega na:

• zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub 

zagrożenia niedostosowaniem społecznym zdającego 

• zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych 

• wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych 

• odpowiednim przedłużeniu czasu 

• ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu maturalnego, 

uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego

• zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela wspomagającego



Zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej lub 
o chorobie i niesprawności czasowej

ORZECZENIE O POTRZEBIE 
KSZTAŁCENIA 
SPECJALNEGO

OPINIA 
O SPECYFICZNYCH 
TRUDNOŚCIACH 

W UCZENIU

ZAŚWIADCZENIE 
LEKARSKIE

OPINIA RADY 
PEDAGOGICZNEJ

ZAŚWIADCZENIE 
LEKARSKIE

DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE 
DO PRZYZNANIA DOSTOSOWANIA

Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o: 
• dysleksji (trudności w czytaniu i pisaniu), 
• dysgrafii (nieczytelne pismo), 
• dysortografii (trudności w zachowaniu zasad ortografii),
• dyskalkulii (trudności w działaniach matematycznych).

Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
o potrzebie kształcenia specjalnego: autyzm, zespół 
Aspergera, uczeń niedosłyszący lub niedowidzący, 
niepełnosprawność ruchowa, niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu lekkim, niedostosowanie społ.

Pozytywna opinia rady Pedagogicznej, ze względu na: 
• trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym 

kształceniem za granicą,
• zaburzenia komunikacji językowej
• sytuację kryzysową lub traumatyczną;
• ograniczoną znajomość języka polskiego dla 

cudzoziemców.



• + 30 minut – pisemny, + 15 minut - ustny; 
• Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego 

i leków koniecznych ze względu na chorobę;
• Nauczyciel wspomagający.

ORZECZENIE O POTRZEBIE 
KSZTAŁCENIA 
SPECJALNEGO

OPINIA 
O SPECYFICZNYCH 
TRUDNOŚCIACH 

W UCZENIU ZAŚWIADCZENIE 
LEKARSKIE

OPINIA RADY 
PEDAGOGICZNEJ

ZAŚWIADCZENIE 
LEKARSKIE

FORMY I KRYTERIA DOSTOSOWANIA

• Dostosowanie kryteriów oceniania pracy;
• Możliwość pisania na komputerze w przypadku dysgrafii.

• Dostosowane arkusze: każde zadanie na innej stronie, 
większa czcionka, osobna płyta itp.;

• + 30 minut – pisemny, + 15 minut - ustny; 
• Oddzielna sala;
• Nauczyciel wspomagający.

• Obecność specjalisty;
• + 30 minut – pisemny, + 15 minut - ustny;
• Dostosowanie zasad oceniania. 



Wnioski do Rady Pedagogicznej 
o dostosowanie warunków 

oraz dokumenty (opinie, orzeczenia, 
zaświadczenia lekarskie)

uprawniające do dostosowania 
warunków i formy egzaminu 

maturalnego 
zdający przedkłada dyrektorowi 

szkoły razem z deklaracją 

do 30 września 2020r.



PORADNIA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 12
ul. Dzielna 1A, 00-162 Warszawa

telefon: 22 636 66 99
e-mail: sekretariat@ppp12.waw.pl

http://www.ppp12.waw.pl/



Komunikat CKE w sprawie szczegółowych sposobów 
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 

maturalnego w 2021r.:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820 EM 
Komunikat o dostosowaniach.pdf



WAŻNE INFORMACJE
• Zwolnieni z egzaminu maturalnego są finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych

• Obecność w szkole – najpóźniej 45 minut przed egzaminem

• 9:00 i 14:00 – godziny rozpoczęcia egzaminów

• Ważne do zabrania na maturę: dowód osobisty lub paszport, woda, 
coś do jedzenia, maseczka, czarny długopis x2

• Przybory i materiały:
- szkoła zapewnia (słowniki, tablice, kalkulatory, lupy)

- uczeń przynosi (długopis, linijkę, cyrkiel)

• Na maturę nie można wnieść telefonu komórkowego i innych
urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci (np. zegraków)

• Zdarzenia losowe – w przypadku nagłej choroby albo nieobecności z przyczyn losowych 
maturzysta może skorzystać z tzw. sesji czerwcowej, czyli terminu dodatkowego dla

nieobecnych z przyczyn losowych. 
Ważne aby poinformować dyrektora o nieobecności jak najszybciej. 

Konieczne jest udokumentowanie zdarzenia losowego np. zaświadczeniem lekarskim.

• Wyniki – 5 lipca 2021.



ODPOWIEDZI NA CZĘSTO 
ZADAWANE PYTANIA

• Egzamin obowiązkowy z języka polskiego obowiązkowo uczeń zdaje pisemnie 
na poziomie podstawowym oraz ustnie (na jednym poziomie)

• Egzamin obowiązkowy z języka obcego uczeń zdaje pisemnie na poziomie 
podstawowym oraz ustnie (na jednym poziomie, można też zdawać poziom 
dwujęzyczny)

• Egzamin dodatkowy z języka obcego uczeń zdaje pisemnie na poziomie 
rozszerzonym oraz ustnie (na jednym poziomie, można też zdawać poziom 
dwujęzyczny)

• Uczeń może wybrać ten sam język obcy z grupy obowiązkowych
i dodatkowych– zdaje wtedy dwa egzaminy pisemne: na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym, a egzamin ustny na jednym poziomie



POZOSTAŁE INFORMACJE 
– WAŻNE KOMUNIKATY CKE -

www.cke.gov.pl
www.oke.waw.pl

Komunikat CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą 
korzystać zdający na egzaminie maturalnym 2021r.:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komuni
kat%20o%20przyborach.pdf

Informacja CKE o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 
w 2021r.:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200901%20EM%20Informacja%20
TXT.pdf

Komunikat CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu 
maturalnego w 2021r.:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komuni
kat%20o%20harmonogramie.pdf


