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Egzamin maturalny

w roku szkolnym 

2020/2021

maj 2021 roku
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Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej     

z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 

i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2223, 

ze zm.)

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327)
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Procedury przeprowadzania egzaminu

wraz z załącznikami

„Formuła 2021” – oznacza 

egzamin maturalny 

przeprowadzany na 

podstawie wymagań 

egzaminacyjnych 

określonych w załączniku nr 

2 do rozporządzenia 

Ministra Edukacji i Nauki    

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

(Dz.U. poz. 2314). 
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Aneksy do Informatorów na 2021 rok

W  aneksach wskazano, np. zadania z Informatorów wykraczające 

poza zakres wymagań egzaminacyjnych, zmodyfikowaną listę 

środków gramatycznych z języków obcych nowożytnych.
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Komunikaty dotyczące egzaminu maturalnego

• Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie 
harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku 
(aktualizacja z 22 grudnia 2020 roku)

• Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i 
przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie 
maturalnym w 2021 roku

• Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie 
szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego 
w roku szkolnym 2020/2021 

• Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie listy 
systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku 
egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2021

• Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych 
przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub 
egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania 
laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 
ustawy – Prawo oświatowe
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Opłata za egzamin maturalny
Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu 

obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części 

ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 

zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 

2021 r. do 7 marca 2021 r. na rachunek bankowy wskazany 

przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny 

skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego 

egzaminu. 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z 

dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na 

udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na 

wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów 

po 7 marca 2021 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2021 r. 

Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia 

do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu. 

Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent 

składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w 

terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r. Kopię dowodu 

wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie 

dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację. 
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Opłata za egzamin maturalny

Opłatę za egzamin maturalny wnosi maturzysta, który

przystępuje do danego przedmiotu po raz trzeci i

kolejny (nie licząc sesji poprawkowej).
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Opłata za egzamin maturalny

Jeżeli zdający, który miał obowiązek zapłacić za

egzamin maturalny z danego przedmiotu, nie wniósł

opłaty, to nie może przystąpić do nieopłaconego

egzaminu.

Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w ust. 1, wnosi się w terminie od 

dnia 1 stycznia do dnia 7 marca roku kalendarzowego, w którym absolwent 

zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, na rachunek bankowy 

wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie    

w tym terminie opłaty za egzamin maturalny, o której mowa w ust. 1, skutkuje 

brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. 

Art. 44zzq ust.3 ustawy o systemie oświaty
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Wniosek o świadectwo dojrzałości

Absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016–2020) nie 

otrzymali świadectwa dojrzałości, ponieważ: 

1) nie zdali jednego lub więcej egzaminów obowiązkowych 

w części ustnej oraz/lub 

2) nie przystąpili do egzaminu z jednego przedmiotu 

dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale zdali egzaminy    

z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej 

(tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie 

podstawowym), mogą w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości 

bez przystępowania do „brakujących” egzaminów. 

Absolwenci, składają do dyrektora okręgowej komisji

egzaminacyjnej wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości

(załącznik 31) do 31 maja 2021 r.
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Część ustna

egzaminu maturalnego
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Kto przystępuje do egzaminu maturalnego        

w części ustnej w 2021 roku?

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.
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W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w 

Kościerzynie egzaminy maturalne w części 

ustnej w maju 2021r. nie  przeprowadza się.
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Część pisemna

egzaminu maturalnego
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Harmonogram egzaminu maturalnego w 2021 roku 

Komunikat dyrektora 

CKE z 20 sierpnia 

2020 r. aktualizacja 

z 22.12.2020 r.
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Harmonogramy egzaminu maturalnego w 
maju 2021r. w PZS nr 2 w Kościerzynie i 
inne ważne informacje dla maturzystów są 

umieszczane na stronie internetowej szkoły 
i w gablocie na terenie szkoły.
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Po rozdaniu arkuszy spóźnione osoby 

nie są wpuszczane do sali 

egzaminacyjnej.                       

W wyjątkowych sytuacjach PZN może 

wpuścić zdającego w czasie trwania 

czynności organizacyjnych.



Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,  ul. Na Stoku 49,  80-874 Gdańsk,  tel.: (058) 320 55 90

Zasady przeprowadzania części pisemnej 

egzaminu z języka polskiego  

Do przeprowadzenia części pisemnej z języka polskiego na 

poziomie podstawowym będą wykorzystane dwa odrębne arkusze. 

Każdy arkusz będzie miał odrębną kartę odpowiedzi. Czas 

przewidziany na rozwiązanie zadań z obu arkuszy to 170 minut.

test wypracowanie
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Przybory pomocnicze… 

Komunikat                     

dyrektora CKE                           

z 20 sierpnia 2020 r. 

w sprawie materiałów 

i przyborów pomocniczych
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Wybrane wzory matematyczne oraz Wybrane 

wzory i stałe fizyczne na egzaminie 

maturalnym z biologii, chemii i fizyki 
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Przerwanie egzaminu z przyczyn losowych 

lub zdrowotnych

Przed rozpoczęciem egzaminu - przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego/nadzorującego upewnia się, czy wszyscy 

zdający dobrze się czują i czy mogą przystąpić do danego 

egzaminu. 

Przerwanie egzaminu z przyczyn zdrowotnych nie 

daje z automatu prawa do egzaminu w terminie 

dodatkowym.

W dokumentacji egzaminu wpisana zostaje godzina jego przerwania.
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Przerwanie egzaminu z przyczyn losowych 

lub zdrowotnych

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej decyduje,      

czy zostanie uznany wynik uzyskany, czy zostanie 

przyznany termin dodatkowy egzaminu (po złożeniu 

stosownego, udokumentowanego wniosku).

W części pisemnej arkusz ma być spakowany razem 

ze wszystkim arkuszami do sprawdzenia. 
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Obowiązki zdającego 

 Zgłasza się z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

 Sprawdza rodzaj arkusza i poziom egzaminu (na egzaminie z języka 

polskiego PP - czy otrzymał dwa zeszyty zadań egzaminacyjnych, 

oznaczone 1 i 2, zawierające – odpowiednio – test oraz wypracowanie).

 Zapoznaje się z informacją na pierwszej stronie arkusza oraz sposobem 

kodowania arkusza egzaminacyjnego.

 Sprawdza, czy arkusz jest kompletny (czy zawiera dołączoną kartę 

odpowiedzi, wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne 

zadania).

 Sprawdza poprawność cyfrowego numeru PESEL na naklejkach 

przygotowanych przez OKE.

W przypadku błędu na naklejce w numerze PESEL, zdający koryguje ten numer 

w wykazie zdających i potwierdza korektę czytelnym podpisem. Poprawność 

wpisanego przez zdającego numeru PESEL potwierdza przewodniczący zespołu 

nadzorującego, podpisując się w wykazie zdających.
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Wygląd materiałów egzaminacyjnych

Typ arkusza
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Niesamodzielność rozwiązań 

arkuszy egzaminacyjnych 

W przypadku: 

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 

egzaminacyjnych przez zdającego,

wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej 

z urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów 

pomocniczych niewymienionych w informacji dyrektora Komisji 

Centralnej,

zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej 

lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający 

pracę pozostałym zdającym.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin 

tego zdającego i unieważnia jego egzamin maturalny z danego 

przedmiotu odpowiednio w części ustnej lub części pisemnej. 
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Karta odpowiedzi

naklejka z kodem 

kreskowym zdającego

PESEL zdającego

trzycyfrowy kod 

na odwrocie karty 

Zdający przenosi odpowiedzi 

do zadań zamkniętych na 

kartę odpowiedzi.
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Przerwanie egzaminu z przyczyn losowych 

lub zdrowotnych

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej decyduje,      

czy zostanie uznany wynik uzyskany w części ustnej albo 

w części pisemnej, czy zostanie przyznany termin 

dodatkowy egzaminu (po złożeniu stosownego, 

udokumentowanego wniosku).

W części pisemnej arkusz ma być spakowany razem 

ze wszystkim arkuszami do sprawdzenia. 
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Termin dodatkowy

egzaminu maturalnego
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Termin dodatkowy 

W szczególnych przypadkach losowych lub

zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub

przedmiotów w terminie głównym, dyrektor okręgowej

komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek

absolwenta lub jego rodziców, może wyrazić zgodę na

przystąpienie przez absolwenta do egzaminu

maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów

w terminie dodatkowym w czerwcu 2021 roku.



Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,  ul. Na Stoku 49,  80-874 Gdańsk,  tel.: (058) 320 55 90

29

Termin dodatkowy 

Wniosek do dyrektora szkoły składa absolwent lub 

jego rodzice najpóźniej w dniu egzaminu z danego 

przedmiotu. 
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Termin dodatkowy 

Proszę o podanie we wniosku, z jakich 

dostosowań korzysta zdający, typ arkusza, 

wydłużenie czasu itp.

W systemie SIOEO będzie możliwość 

złożenie wniosku o termin dodatkowy. 

Złożony wniosek należy wydrukować, 

podpisać i uzupełnić o załączniki. Taki 

komplet zeskanować i przesłać mailem 

do OKE.
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Termin dodatkowy 
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Termin dodatkowy 

Egzaminy pisemne w terminie dodatkowym 

odbywają się głównie w Gdańsku. Jeżeli nadal 

będzie utrzymywał się stan epidemii, to 

egzaminy będziemy próbowali zorganizować 

również w województwie kujawsko-pomorskim.

W szczególnych przypadkach zdrowotnych 

egzamin może być przeprowadzony w szkole 

macierzystej zdającego. 
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Unieważnianie egzaminu maturalnego

Szczegółowe zasady 

unieważniania w przypadku 

naruszenia przepisów
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Unieważnianie egzaminu maturalnego

Szczegółowe zasady 

unieważniania w przypadku 

stwierdzenia przez 

egzaminatora 

niesamodzielnego 

rozwiązywania zadań
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Świadectwa

Świadectwo 

dojrzałości 

lub zaświadczenie 

o uzyskanych 

wynikach 

zdający otrzymają 

5 lipca 2021 roku                    

w macierzystej szkole.

Zdający otrzymuje wraz 

ze świadectwem jego 

odpis.
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Świadectwa

Wyniki na świadectwie 

dojrzałości z każdego 

przedmiotu w części ustnej 

będą przedstawiane 

w procentach, zaś wyniki 

w części pisemnej -

w procentach i na skali 

centylowej.

Wyjątek stanowią wyniki z dodatkowych 

zadań rozwiązywanych w języku obcym, 

których wyniki będą podawane wyłącznie 

w procentach.
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Wgląd do pracy

Wnioski o wgląd będą przyjmowane 

od dnia ogłoszenia wyników, czyli od 

5 lipca 2021 roku.
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Wniosek o weryfikację sumy punktów

Wniosek wraz                      

z uzasadnieniem składa się 

do OKE w terminie dwóch

dni roboczych od dnia 

dokonania wglądu.
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Arbitraż
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Egzamin maturalny 

w terminie poprawkowym
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Egzamin w terminie poprawkowym 

Zdający, który przystąpił do wszystkich egzaminów pisemnych                        

z przedmiotów obowiązkowych

i jednego z nich nie zdał, może złożyć w terminie do 7 dni po 

ogłoszeniu wyników wniosek

o przystąpienie do sesji poprawkowej w 2021 roku.
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Egzamin w terminie poprawkowym 

Oświadczenie o przystąpieniu               

do egzaminu w terminie 

poprawkowym powinno być 

złożone do 12 lipca 2021 roku.

Załącznik 7_2314
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Termin poprawkowy

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym 

– odbywa się w szkołach macierzystych, czyli 

tam, gdzie odbywał się egzamin w maju.
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Termin egzaminu poprawkowego w sierpniu 

24 sierpnia 2021 r. godz. 9:00 

– część pisemna egzaminu w macierzystej szkole
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Termin wydawania świadectw dojrzałości

10 września 2021 r. 

zdający odbierają świadectw dojrzałości            

w macierzystej szkole



Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

ul. Na Stoku 49  

80-874 Gdańsk

tel.: (058) 320 55 90

Termin odbioru świadectw dojrzałości w 

Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Kościerzynie

Do 30 września 2021r. (włącznie) 

zdający mogą odbierać świadectwo dojrzałości            

w sekretariacie szkoły.

Po tym terminie nieodebrane świadectwa 

dojrzałości zostaną odesłane do OKE w Gdańsku i 

tam można je odebrać.
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Inne ważne informacje

Deklaracje maturalne dla maturzystów 

podwyższających wyniki lub poprawiających 

maturę w roku szkolnym 2021/22 przyjmowane 

będą w terminie: 

od 2 stycznia 2022r. do 7 lutego 2022r. (włącznie)

Duplikaty świadectw dojrzałości 

wystawia OKE w Gdańsku
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POWODZENIA NA MATURZE !

DZIĘKUJĘ.


