
EGZAMIN  MATURALNY  2021 

 

 

CZĘŚĆ 
USTNA 

 

Przedmioty 

obowiązkowe 

Język polski 
bez określenia 

poziomu  

Język obcy nowożytny 
bez określenia 

poziomu 

Przedmiot 

dodatkowy 

 

Język obcy nowożytny (inny niż 

obowiązkowy) 
 

 

bez określenia 

poziomu 

  

CZĘŚĆ 
PISEMNA 

Przedmioty 

obowiązkowe 

 

Język polski 

Język obcy nowożytny 

Matematyka 

poziom 

podstawowy 

Przedmioty 

dodatkowe 

(co najmniej 1 

obowiązkowy) 
 

 

od 1 do 6 z listy: 

 

Język polski 

Język obcy nowożytny 

Matematyka 

Biologia, chemia, fizyka i astronomia, 

geografia, historia, historia muzyki, 

historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, 

wiedza o tańcu, filozofia, informatyka, 

język łaciński i kultura antyczna 

 

 

 

 

poziom 

rozszerzony 

 

 

 

 

 



• Wybór przedmiotu maturalnego nie zależy od planu nauczania danej szkoły. 

• Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu z danego  

przedmiotu. 

• Certyfikaty językowe nie zwalniają z egzaminu z języka obcego. 

• Informatory maturalne ogłaszane są do l września roku szkolnego poprzedzającego 

 rok szkolny, w którym jest egzamin. 

• W czasie egzaminu nie wolno korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych. 

• Na egzaminie pisemnym z języka polskiego można korzystać ze słownika 

ortograficznego  oraz  ze  słownika  poprawnej polszczyzny. 

• Na egzaminie z języka mniejszości narodowej można korzystać ze słowników 

językowych. 

• Na egzaminie z języka obcego nie można korzystać z żadnych słowników. 

• Dopuszcza się korzystanie z pomocy ogłoszonych na stronie internetowej CKE na 2  

miesiące przed egzaminem. 

• Na podstawie opinii, orzeczenia można dostosować warunki i formę egzaminu do  

 możliwości mówienia, pisania i poruszania się zdającego. 

• Niesamodzielność pracy w czasie egzaminu może skutkować unieważnieniem  

egzaminu. 

• Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie z przedmiotów obowiązkowych  

na poziomie podstawowym minimum 30%  punktów możliwych do zdobycia.  

Warunkiem zadania egzaminu jest również przystąpienie do co najmniej 1 egzaminu    

dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Dla tego egzaminu nie ustala się progu    

 zdawalności. 

• Osoby, które nie zdobyły 30% punktów możliwych do zdobycia z jednego  

z egzaminów  obowiązkowych mogą przystąpić do tego egzaminu w sesji 

poprawkowej w sierpniu. 

• Wynik egzaminu można poprawić w kolejnych sesjach przez 5 lat od daty 

 pierwszego egzaminu. Absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu po raz trzeci 

 i kolejny wnoszą opłatę ustaloną przez Dyrektora CKE. 

• To, czy matura jest zdana, zależy wyłącznie od wyników egzaminów z przedmiotów  

 obowiązkowych na poziomie podstawowym. Wyniki egzaminu z przedmiotów 

dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego. 

• Wynik egzaminu maturalnego jest ważnym elementem rekrutacji na studia wyższe. 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie                                                                

 
 


