Uwaga Maturzyści!
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r.
(DZ.U. 2020 r. poz. 2314) nastąpiły zmiany w sposobie organizacji i przeprowadzania
egzaminu maturalnego w „Formule 2021”.
Uczeń/absolwent, który chce zrezygnować ze zdawania nieobowiązkowego
w roku 2021 przedmiotu dodatkowego zobowiązany jest do dokonania zmian w swojej
deklaracji wstępnej. W przypadku ucznia lub absolwenta, który nie dokona zmian
w deklaracji do dnia 8 lutego 2021 r. wstępna deklaracja staje się deklaracją ostateczną.
Zgodnie z informacją CKE z dnia 29 grudnia 2020 r. absolwent, przystępując
do egzaminu maturalnego w 2021 r., zdaje obowiązkowo: w części pisemnej – egzaminy
na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:
a. język polski
b. matematyka
c. język obcy nowożytny.
Absolwent może przystąpić w 2021 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż
sześciu przedmiotów dodatkowych wybranych spośród wymienionych poniżej
przedmiotów, na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych
– na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym:
a. biologia
b. chemia
c. filozofia
d. fizyka
e. geografia
f. historia
g. historia muzyki
h. historia sztuki
i. informatyka
j. język łaciński i kultura antyczna
k. język mniejszości etnicznej (język łemkowski)

l. język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski,
litewski, niemiecki, ukraiński)
m. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków:
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
n. język polski
o. język regionalny (język kaszubski)
p. matematyka
q. wiedza o społeczeństwie.

Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym jest nieobowiązkowe.
Absolwenci, którzy nie dokonają zmian w deklaracji i nie przystąpią do zadeklarowanego
egzaminu (egzaminów) na poziomie rozszerzonym na świadectwie, jako wynik będą
mieli wpisane 0%, a w kolejnych latach będą zobowiązani do uiszczenia opłaty
za te egzaminy.
Zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostają anulowane z mocy prawa.
W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości
narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego
może przystąpić tylko absolwent, który:
a) w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest
przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka
mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego
nowożytnego, lub b) zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu
maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy
międzynarodowej.

PRZEKAZANIE INFORMACJI O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU
MATURALNEGO Z DANEGO PRZEDMIOTU
Absolwenci przekazują informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły,

której są uczniami lub którą ukończyli (do 8 lutego 2021 r.), albo do dyrektora okręgowej
komisji egzaminacyjnej, do którego złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu
maturalnego (do 15 stycznia 2021 r.). Informację tę należy złożyć wraz z deklaracją
przystąpienia do egzaminu. 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.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI W 2021 R.
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 właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek
(załącznik 31) do 31 maja 2021 r.
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.

Absolwenci szkół, którzy z uzasadnionych przyczyn chcą przystąpić do egzaminu w innej
szkole mogą składać deklarację wariant A oraz załącznik 2. do 15 stycznia 2021 r.

Korekty deklaracji przystąpienia do egzaminu
maturalnego w 2021 r. można dokonywać
od 11.01.2021 r. do 15.01.2021 r.
w godz. 900 - 1400 w sekretariacie szkoły.

