
Zmiany w egzaminie maturalnym w 2021 roku - aktualizacja 

 

Przypominamy, że do 5 lutego 2021 r.  należy dokonać zmian w deklaracji 

maturalnej – osobiście w szkole. 

Zmiany w deklaracji dotyczą rezygnacji / dopisania /zmiany 

nieobowiązkowych egzaminów z przedmiotów na poziomie rozszerzonym. 

 

Ze względu na zmianę zasad organizacji egzaminu maturalnego w 2021 r. 

wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane 

z mocy prawa. 

 

Zmiany w egzaminach: 

1. Język polski jako przedmiot obowiązkowy 

a) Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających 

ograniczony zakres wymagań podstawy programowej -  

(Aneks 2021 do informatora - 
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/aneks/

Aneks_2021_j%C4%99zyk%20polski_EM_standardowy.pdf). 

b) Czas trwania: 170 minut. 

c) Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym: 

część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i 

posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie 

otwartych – opartych na dwóch tekstach) 

część 2: wypracowanie – 50 pkt. 

d) Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu 

poetyckiego. 

e) Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – 

z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych. 

f) Maturzysta ma prawo  wykorzystać w argumentacji każdy inny tekst kultury (spoza 

kanonu lektur), który pozwoli mu uzasadnić swoje stanowisko. 

2. Matematyka jako przedmiot obowiązkowy 

a) Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających 

ograniczony zakres wymagań podstawy programowej  

(Aneks 2021 do informatora - 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/20

15/aneks/Aneks_2021_matematyka_EM_standardowy.pdf). 

b) Czas trwania: 170 minut. 

c) Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w 

latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte. 

d) Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9). 

3. Język obcy jako przedmiot obowiązkowy 

a) Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających 

ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres 

środków gramatycznych (Aneks 2021 do informatora –  

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/20

15/aneks/Aneks_Jezyk-angielski.pdf). 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/aneks/Aneks_2021_j%C4%99zyk%20polski_EM_standardowy.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/aneks/Aneks_2021_j%C4%99zyk%20polski_EM_standardowy.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/aneks/Aneks_2021_matematyka_EM_standardowy.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/aneks/Aneks_2021_matematyka_EM_standardowy.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/aneks/Aneks_Jezyk-angielski.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/aneks/Aneks_Jezyk-angielski.pdf


b) Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków 

językowych w wypowiedziach pisemnych. 

c) Czas trwania: 120 minut. 

d) Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – 

zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte. 

4. Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe): 

a) Egzamin przeprowadzany jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych, 

zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej. 

b) W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków 

gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym 

zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych. 

c) W przypadku geografii na poziomie rozszerzonym – usunięto niektóre treści  
o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia 

podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej 

Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów 

wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata. 
d) Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym jest nieobowiązkowe. 

Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych. 

 

5. Sposoby wyrażania wyników na świadectwie maturalnym w roku szkolnym 

2020/2021: 

a) W części ustnej – będą zastąpione adnotacją „W 2021 r. egzaminu nie 

przeprowadzano”. 

b) W części pisemnej: 

➢ w procentach i na skali centylowej w przypadku przedmiotów zdawanych 

jako obowiązkowe; 

➢ w procentach i na skali centylowej w przypadku przedmiotów zdawanych 

jako dodatkowe, z wyjątkiem: 

 sytuacji, w których absolwent zadeklarował przystąpienie do 

egzaminu z danego przedmiotu, ale do niego nie przystąpił albo jego 

egzamin został unieważniony – wówczas dyrektor OKE ustala wynik 

egzaminu jako „0%”; 

 sytuacji, w których absolwent nie przystąpił do egzaminu z żadnego 

przedmiotu dodatkowego (nie deklarował przystąpienia); wówczas 

na świadectwie znajdzie się adnotacja: „W 2021 r. nie wymagano 

przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego 

przedmiotu dodatkowego” 

6. Warunki zdania egzaminu maturalnego: 

a) Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów 

obowiązkowych w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów 

możliwych do uzyskania. 

 

7. Arkusze egzaminacyjne: 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/ 
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