
Egzamin maturalny

1) rozporządzenie MEN z dnia 21.12.2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania 

egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego 

         2) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
z późniejszymi zmianami (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 
poz.1481)



Kto może przystąpić do egzaminu 
maturalnego?
Uczeń, który otrzymał świadectwo 

ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej, czyli uzyskał   
ze wszystkich zajęć edukacyjnych 
oceny wyższe od niedostatecznej



Egzaminy maturalne 
obowiązkowe
USTNE
jęz. polski (nie określa się poziomu 

egzaminu);
jęz. obcy nowożytny (nie określa się 

poziomu egzaminu)



Egzaminy maturalne obowiązkowe

PISEMNE
1. jęz. polski (poziom podstawowy)

2. jęz. obcy nowożytny (poziom 
podstawowy) - WYBRANY JĘZYK OBCY, 
TAKI SAM JAK W CZĘŚĆI USTNEJ

3. matematyka (poziom podstawowy)



JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE

ANGIELSKI
HISZPAŃSKI
NIEMIECKI
ROSYJSKI

FRANCUSKI
WŁOSKI



Warunek zdania egzaminu maturalnego

uzyskanie co najmniej 30% 
punktów możliwych           
     do uzyskania za każdy 
obowiązkowy przedmiot 
(część ustna i pisemna)



Egzaminy maturalne dodatkowe

 W części ustnej:

Język obcy nowożytny (inny niż w części 
obowiązkowej)

NIE OKREŚLA SIĘ POZIOMU 
EGZAMINU USTNEGO



Egzaminy maturalne dodatkowe

 W części pisemnej:

Język polski, język obcy nowożytny 
(taki sam jak w części 
obowiązkowej lub inny język obcy 
nowożytny), matematyka

EGZAMIN ZDAWANY JEST NA 
POZIOMIE  ROZSZERZONYM



Egzaminy maturalne dodatkowe

W części pisemnej:
     BIOLOGIA, CHEMIA, FILOZOFIA, FIZYKA, 

GEOGRAFIA, HISTORIA, HISTORIA 
MUZYKI, HISTORIA SZTUKI, 
INFORMATYKA, WOS, JĘZYK ŁACIŃSKI I 
KULTURA ANTYCZNA

  EGZAMIN ZDAWANY JEST NA 
POZIOMIE                                     
ROZSZERZONYM



Egzaminy maturalne dodatkowe

W JEDNEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ MOŻNA

ZDAWAĆ SZEŚĆ PRZEDMIOTÓW  
DODATKOWYCH  



KIEDY I GDZIE MOŻNA ZDAWAĆ MATURĘ?

 tylko raz w roku:       

w okresie od maja do 
września wg         
harmonogramu 
ustalonego przez 
Dyrektora Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej 
i podanego do 
publicznej wiadomości 
do dnia 1 września roku 
szkolnego, w którym 
przeprowadzany jest 
egzamin

 we własnej szkole,
 w innej szkole z powodu 

braku nauczyciela 
danego języka w 
przypadku zdawania w 
części ustnej egzaminu z 
języków obcych,

 w innej szkole lub w 
ośrodku egzaminacyjnym 
wskazanym przez 
Dyrektora Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej



Orzeczenia i opinie poradni

Absolwenci ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się mają prawo 
przystąpić do egzaminu w warunkach     
     i formie dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb na podstawie 
opinii publicznej lub niepublicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej  
i poradni specjalistycznej.



SPOSOBY DOSTOSOWANIA form       
  i warunków przeprowadzenia egzaminu

Opracowane przez 
Dyrektora CKE i podane 
do publicznej informacji 
(komunikat dyrektora CKE                
        z 20 sierpnia 2020 r.)



SPOSOBY DOSTOSOWANIA form       
  i warunków przeprowadzenia egzaminu
 INFORMACJE dla osób, które posiadają opinie 

lub orzeczenia 

    wypełnienie wniosków dotyczących 
dostosowania form i warunków egzaminu 

u szkolnego pedagoga 

TERMIN: do 30 września 2020 r.

Ostateczny termin: 7 lutego 2021 r.



Deklaracje maturalne

Termin składania 
deklaracji wstępnej 
– 30 września 
2020 r.

 przedmioty zdawane na 
egzaminie maturalnym,             
   z określeniem przedmiotów 
zdawanych jako obowiązkowe i 
dodatkowe;

 środowiska komputerowego, 
programów użytkowych oraz 
języka programowania wg 
komunikatu Dyrektora CKE



Procedury składania deklaracji 
wstępnych
 1) wypełniane w 

formie elektronicznej 
 2) wydruk deklaracji 

w szkole

 3) podpisanie 
wydrukowanych 
deklaracji i złożenie 
u wychowawcy 
klasy w 
nieprzekraczalnym 
terminie do 
30.09.2020 r.



Ostateczny termin dokonywania zmian 
w deklaracjach

7 lutego 2021 r.



Ważne!!!

Zdający, który przystąpił do egzaminu 
maturalnego ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych (zgodnie z deklaracją)            
       w części ustnej i pisemnej i nie zdał 
jednego egzaminu w części ustnej lub 
pisemnej może przystąpić ponownie do 
egzaminu z tego samego przedmiotu i na tym 
samym poziomie w sierpniu



W szczególnych przypadkach 
losowych,
które wykluczają możliwość przystąpienia do 

egzaminu w wyznaczonym terminie, na 
udokumentowany wniosek absolwenta, 
przedstawiony najpóźniej w dniu egzaminu 
przewodniczącemu zespołu 
egzaminacyjnego, dyrektor komisji okręgowej 
może wyrazić zgodę na przystąpienie do 
egzaminu w dodatkowym terminie.



Terminy egzaminów maturalnych

4 maja – 20 maja 2021 r. – pisemne

7 – 20 maja 2021 r. – ustne 



Aktualne informacje

www.oke.waw.pl (informacja o sposobie 
organizacji i przeprowadzania egzaminu 
maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 
2020/2021 

www.cke.edu.pl (wykaz olimpiad, wykaz pomocy, 
komunikat dyrektora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2020 r. w 
sprawie szczegółowych sposobów dostosowania 
warunków i form przeprowadzenia egzaminu 
maturalnego w roku szkolnym 2020/2021)

http://www.oke.waw.pl/
http://www.cke.edu.pl/
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