
ABSOLWENCI – DODATKOWE INFORMACJE 

 

I. Szczególne warunki zdania egzaminu – otrzymania świadectwa dojrzałości 

 

1. Absolwenci, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego 

w latach 2015 – 2019 (absolwenci LO) lub w latach 2016 – 2019 

(absolwenci technikum) i nie zdali egzaminu maturalnego tylko z 

przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, a w 2021 r. zadeklarowali 

ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu/przedmiotów, otrzymają świadectwo dojrzałości bez 

konieczności przystępowania do egzaminów w części ustnej, jeżeli w 

latach ubiegłych zdali egzaminy obowiązkowe z wszystkich przedmiotów 

w części pisemnej. 

2. Absolwenci, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego 

w latach 2015 – 2020 (absolwenci LO) lub w latach 2016 – 2020 

(absolwenci technikum) i nie uzyskali świadectwa, ponieważ nie 

przystąpili do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie 

rozszerzonym, a w 2021 r. zadeklarowali przystąpienie do egzaminu z 

tego przedmiotu, w 2021 r. otrzymają świadectwo dojrzałości bez 

konieczności przystępowania do egzaminu z jednego przedmiotu na 

poziomie rozszerzonym, jeżeli w latach ubiegłych zdali egzaminy 

obowiązkowe z wszystkich przedmiotów w części pisemnej. 

 

II. Złożenie wniosku o wydanie świadectwa dojrzałości w 2021 r. 

 

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

świadectwa dojrzałości, a spełniają warunki opisane w pkt. I (powyżej), 

mogą w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości bez przystępowania do 

„brakujących” egzaminów. 

2. Absolwenci składają do dyrektora OKE w Gdańsku wniosek o wydanie 

świadectwa (załącznik 31) do 31 maja 2021 r.  

3. Absolwenci LO, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz 

pierwszy w 2015 r. i do 2020 r. włącznie nie uzyskali świadectwa 

dojrzałości, w 2021 r. muszą przystąpić do egzaminu maturalnego w 

pełnym zakresie (do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części 

pisemnej), ponieważ w październiku 2020 r. upłynął 5-letni okres, w 

którym absolwent może przystąpić do egzaminu z przedmiotów 

obowiązkowych na warunkach obowiązujących w roku, w którym 

przystępował do egzaminu po raz pierwszy. 


