
                          EGZAMIN MATURALNY (w r. szk. 2020/2021) – wersja dla maturzystów

1 Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

A) dwóch  egzaminów  w  części  ustnej  (z  języka  polskiego  i  języka  obcego
nowożytnego – bez określania poziomu)

B) czterech egzaminów w części pisemnej:
 na  poziomie  podstawowym:  z  języka  polskiego,  matematyki  i  języka

obcego nowożytnego
 na  poziomie  rozszerzonym  z  wybranego  przedmiotu  dodatkowego,  tj.

biologia,  chemia,  filozofia,  fizyka,  geografia,  historia,  historia  muzyki,
historia  sztuki,  informatyka,  język  łaciński  i  kultura  antyczna,  język
mniejszości  etnicznej lub  narodowej,  język  obcy  nowożytny,  język  polski,
język regionalny (język kaszubski), matematyka, wiedza o społeczeństwie

2. Uczeń/absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie
więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych
przedmiotów  dodatkowych  na  poziomie  rozszerzonym,  a  w  przypadku  języków  obcych
nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. 

3 Aby  otrzymać  świadectwo,  należy  uzyskać  co  najmniej  30% punktów  z  egzaminu  z
każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i pisemnej oraz przystąpić do egzaminu
z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części  pisemnej (dla
tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

4 Egzamin maturalny przeprowadzony będzie  w sesji głównej –  od 4 do 20 maja 2021 r.,
w sesji  dodatkowej  –  od  1  do  16  czerwca  2021  r. ( dla  tych  zdających,  którzy
z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu
w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE) oraz w s  esji poprawkowej – od 23 do 24 sierpnia
2021 r. (dla tych zdających, którzy przystąpili  do wszystkich przedmiotów obowiązkowych
w maju/czerwcu i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo
w części  ustnej  oraz  przystąpili  do  co  najmniej  jednego  egzaminu  z  przedmiotu
dodatkowego. 

5 Do 30 września 2020 r. maturzyści  są zobowiązani złożyć do dyrektora szkoły  wstępną
deklarację przystąpienia  do  egzaminu  maturalnego  oraz  dokumenty  uprawniające
do dostosowania warunków i  form egzaminu,  natomiast   do 7 lutego 2021 r.  deklarację
ostateczną. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian. 

6. Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w 
deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem lau-
reatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej
w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną. 

7. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i formy egzaminu zdający 
przedkłada odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji 
egzaminacyjnej razem z deklaracją:     do 30 września 2020 r. 



8  Dostosowanie  warunków  i/lub  form  egzaminu  maturalnego –  na  podstawie
odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom: 

A) niesłyszącym, słabosłyszącym, 
B) niewidomym,  słabowidzącym,  z niepełnosprawnością  ruchową  i  z  czasową

niesprawnością rąk, 
C) z  afazją,  z  autyzmem,  w  tym  z zespołem  Aspergera,  z  chorobami  przewlekłymi,

chorym lub niesprawnym czasowo, ze     specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
D) z niedostosowaniem  społecznym  lub  zagrożeniem  niedostosowaniem  społecznym,

które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, 
E) które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą,

z zaburzeniami komunikacji językowej.

9.  Zdający  posiadający  opinię  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  
poradni  specjalistycznej,  o  specyficznych  trudnościach  w  uczeniu  się,  tj.  z  dysleksją,
dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią mają prawo do pisania pracy na komputerze (zgodnie z
treścią orzeczenia) oraz do zastosowania szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań 
otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki. 

10  Uczeń/absolwent składa oświadczenie (również w załączniku 4b) o korzystaniu albo 
niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia 
otrzymania informacji, o której mowa w pkt 3.9.18., tj. nie później niż – odpowiednio – do 15 
lutego 2021 r. albo do 15 marca 2021 r. (

11 Zdający ma prawo do poprawiania wyników przez  5 lat, po tym czasie zdaje egzamin
maturalny w pełnym wymiarze.

12. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego
na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej,  jest odpłatny dla:
absolwentów,  którzy po raz trzeci  i  kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego
samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla
absolwentów,  którzy  przystępują  do  egzaminu  maturalnego  z  tego  samego  przedmiotu
dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale
nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Niewniesienie opłaty w terminie
1 stycznia – 7 marca 2020 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

13.  Zdający  ma  obowiązek:  zgłosić  się  na  egzamin  na  pół  godziny  przed  jego
rozpoczęciem,  okazać  dowód  tożsamości   przy  wchodzeniu  do  sali  egzaminacyjnej,
pozostawić  wszelkie  urządzenia  telekomunikacyjne  poza  salą,  zająć  miejsce  przy
wylosowanym  przez  siebie  stoliku,  uważnie  słuchać  poleceń  przewodniczącego  komisji,
zapoznać  się  z instrukcją  na  pierwszej  stronie  arkusza,  sprawdzić  kompletność  arkusza,
poprawnie  go  zakodować,  wypełniać  arkusz  czarnym  długopisem,  używać  wyłącznie
dozwolonych pomocy naukowych, rozwiązywać zadania samodzielnie, na koniec sprawdzić
poprawność przeniesienia rozwiązań na kartę odpowiedzi oraz zgłosić zakończenie pracy
przez podniesienie ręki.  Niesamodzielna praca, zakłócanie pracy innym, wniesienie do sali
egzaminacyjnej  urządzenia  telekomunikacyjnego  może  skutkować  unieważnieniem
egzaminu maturalnego.



14. Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części pisemnej egzaminu
maturalnego  ze  sprzętu  medycznego  i  leków  koniecznych  ze  względu  na  chorobę,  pod
warunkiem  że  taka  konieczność  została  zgłoszona  przewodniczącemu  zespołu
egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu.

15.  Świadectwa  dojrzałości OKE  przekazuje  dyrektorowi  szkoły  w  następujących
terminach:  
3 lipca 2020 r. – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie
głównym i dodatkowym,  a  11 września 2020 r. – dla absolwentów,  którzy przystępowali
do egzaminu poprawkowego. 

Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej,
w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6
miesięcy  od  dnia  wydania  przez  oke  świadectw  dojrzałości,  aneksów  i  zaświadczeń
o wynikach egzaminu maturalnego. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się
do dyrektora komisji okręgowej w Gdańsku. Absolwent ma również prawo do odwołania się
do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o
wyniku weryfikacji sumy punktów.

Szczegółowe informacje na temat  egzaminu maturalnego można odnaleźć na stronach:  
www.cke.edu.pl oraz www.oke.gda.pl.

http://www.oke.gda.pl/
http://www.cke.edu.pl/


EGZAMIN MATURALNY – wersja dla klas 3

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

1. dwóch  egzaminów  w  części  ustnej  (z  języka  polskiego  i  języka  obcego
nowożytnego – bez określania poziomu)

2. czterech egzaminów w części pisemnej:
a) na  poziomie  podstawowym:  z  języka  polskiego,  matematyki  i  języka

obcego nowożytnego
b) na  poziomie  rozszerzonym  z  wybranego  przedmiotu  dodatkowego,  tj.

biologia,  chemia, filozofia,  fizyka,  geografia,  historia,  historia muzyki,  historia
sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej
lub  narodowej,  język  obcy  nowożytny,  język  polski,  język  regionalny  (język
kaszubski), matematyka, wiedza o społeczeństwie

Uczeń/absolwent  może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie
więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych
przedmiotów  dodatkowych  na  poziomie  rozszerzonym,  a  w  przypadku  języków  obcych
nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. 

Aby otrzymać świadectwo, należy uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego
przedmiotu  obowiązkowego  w  części  ustnej  i  pisemnej  oraz  przystąpić  do  egzaminu
z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części  pisemnej (dla
tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

Zdający  ma  prawo  do  poprawiania  wyników  przez  5  lat,  po  tym  czasie  zdaje  egzamin
maturalny w pełnym wymiarze.

Egzamin  maturalny z  każdego  przedmiotu  obowiązkowego  i  przedmiotu  dodatkowego
na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej,  jest odpłatny dla:
absolwentów,  którzy po raz trzeci  i  kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego
samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla
absolwentów,  którzy  przystępują  do  egzaminu  maturalnego  z  tego  samego  przedmiotu
dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale
nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 

Zdający ma obowiązek: zgłosić się na egzamin na pół godziny przed jego rozpoczęciem,
okazać  dowód  osobisty  przy  wchodzeniu  do  sali  egzaminacyjnej,  pozostawić  wszelkie
urządzenia telekomunikacyjne poza salą egzaminacyjną, zająć miejsce przy wylosowanym
przez  siebie  stoliku,  uważnie  słuchać  poleceń  przewodniczącego  komisji,  zapoznać  się
z instrukcją  na  pierwszej  stronie  arkusza  maturalnego,  sprawdzić  kompletność  arkusza,
poprawnie  go  zakodować,  wypełniać  arkusz  czarnym  długopisem,  używać  wyłącznie
dozwolonych pomocy naukowych, rozwiązywać zadania samodzielnie, na koniec sprawdzić
poprawność przeniesienia rozwiązań na kartę odpowiedzi, zgłosić zakończenie pracy przez
podniesienie ręki.

Szczegółowe informacje na temat  egzaminu maturalnego można odnaleźć na stronach:  
www.cke.edu.pl oraz www.oke.gda.pl.

http://www.oke.gda.pl/
http://www.cke.edu.pl/


EGZAMIN MATURALNY – wersja dla klas 1 i 2

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

1. dwóch  egzaminów  w  części  ustnej  (z  języka  polskiego  i  języka  obcego
nowożytnego – bez określania poziomu)

2. czterech egzaminów w części pisemnej:
a) na  poziomie  podstawowym:  z  języka  polskiego,  matematyki  i  języka

obcego nowożytnego
b) na  poziomie  rozszerzonym  z  wybranego  przedmiotu  dodatkowego,  tj.

biologia,  chemia, filozofia,  fizyka,  geografia,  historia,  historia muzyki,  historia
sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej
lub  narodowej,  język  obcy  nowożytny,  język  polski,  język  regionalny  (język
kaszubski), matematyka, wiedza o społeczeństwie

Uczeń/absolwent  może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z  nie
więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych
przedmiotów  dodatkowych  na  poziomie  rozszerzonym,  a  w  przypadku  języków  obcych
nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. 

Aby otrzymać świadectwo, należy uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego
przedmiotu  obowiązkowego  w  części  ustnej  i  pisemnej  oraz  przystąpić  do  egzaminu
z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części  pisemnej (dla
tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

Zdający  ma  prawo  do  poprawiania  wyników  przez  5  lat,  po  tym  czasie  zdaje  egzamin
maturalny w pełnym wymiarze.

Egzamin  maturalny z  każdego  przedmiotu  obowiązkowego  i  przedmiotu  dodatkowego
na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej,  jest odpłatny dla:
absolwentów,  którzy po raz trzeci  i  kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego
samego  przedmiotu  obowiązkowego  lub  z  tego  samego  przedmiotu  dodatkowego  oraz
dla absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu
dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale
nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 

Szczegółowe informacje na temat  egzaminu maturalnego można odnaleźć na stronach:  
www.cke.edu.pl oraz www.oke.gda.pl.

http://www.oke.gda.pl/
http://www.cke.edu.pl/


10. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania
uczniów  i  ich  rodziców  z  możliwymi  dostosowaniami  warunków  i  form  przeprowadzania
egzaminu maturalnego nie później niż do 28 września 2020 r. 

11 Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie ucznia lub 
absolwenta o wskazanym odpowiednio przez radę pedagogiczną lub przewodniczącego 
zespołu egzaminacyjnego sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy   nie 
później niż   do 10 lutego 2021 r.   (  załącznik 4b  ), a w przypadku absolwenta z innej szkoły, 
skierowanego na egzamin przez dyrektora OKE – nie później niż do 10 marca 2021 r. 


