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DEKLARACJA MATURALNA 
DO 30 WRZEŚNIA 2020r. uczeń składa do 

sekretariatu wstępną deklarację maturalną na 
druku otrzymanym od wychowawcy.  

Do 7 LUTEGO 2021r. uczeń składa deklarację 
ostateczną. Po tym terminie nie ma już 
możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian 
w deklaracji. W przypadku niezłożenia deklaracji 
ostatecznej deklaracja wstępna staje się ostateczną 
z dniem 8 lutego 2021r. 

Uczeń składający deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje 
od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia. 



EGZAMINY OBOWIĄZKOWE 
część ustna (bez określania poziomu): 

• j. polski; 
• j. obcy. 

część pisemna: 
przedmioty na poziomie podstawowym: 

• j. polski; 
• matematyka; 
• j. obcy 

oraz 
jeden przedmiot dodatkowy na poziomie 

rozszerzonym  spośród następujących: 



• j. polski 

• matematyka 

• j. obcy nowożytny, 
wybór z: angielski, 

francuski, hiszpański, 
niemiecki, rosyjski, włoski 

• historia 

• wiedza o 
społeczeństwie 

• geografia 

• biologia 

• chemia 

• filozofia 

• fizyka 

• historia muzyki 

• historia sztuki 

• informatyka 

• język łaciński i kultura 
antyczna 



EGZAMINY DODATKOWE: 

Uczeń może przystąpić do egzaminu 
maturalnego z nie więcej niż pięciu 

przedmiotów dodatkowych wybranych 
spośród podanych powyżej na poziomie 

rozszerzonym. 

Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie 
maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do 

której uczęszcza uczeń, ani od przedmiotów, 
których uczy się w tej szkole. 



DOSTOSOWANIA: 
Zdający ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 

niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni 
niedostosowaniem  społecznym mają prawo przystąpić do 
egzaminu maturalnego w warunkach określonych w 
Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Sposób lub sposoby dostosowania warunków i form 
przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości uczniów 
wskazuje rada pedagogiczna.  

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form 
egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły wraz z 
deklaracją do 30 września. Ewentualne uzupełnienie 
dokumentacji  może nastąpić do 7 lutego. 

Wyjątek stanowią uczniowie chorzy lub niepełnosprawni czasowo, 
którzy zaświadczenie mogą dostarczyć w terminie późniejszym. 



Możliwe dostosowania egzaminu 
maturalnego: 

• W formie przeprowadzania egzaminu (arkusz 
maturalny dostosowany do schorzenia lub typu niepełnosprawności na 

podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego). 

• W warunkach przeprowadzania egzaminu (na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, 
zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, opinii poradni psychol.-pedag., 

pozytywnej opinii rady pedagogicznej) w postaci: dostosowania 
stanowiska pracy, możliwości zażywania leków w 
trakcie egzaminu, wydłużenia części ustnej egzaminu 
do 15 min. i części pisemnej do 30 min. 



Harmonogram egzaminów pisemnych 
w terminie głównym 

4 maja – 9.00 – j. polski PP; 14.00 – j. łaciński PR; 

5 maja – 9.00 – matematyka PP; 14.00 – historia muzyki 

6 maja – 9.00 – j. angielski PP; 14.00 – historia sztuki; 

7 maja – 9.00 – j. angielski PR; 14.00 – filozofia; 

10 maja – 9.00 – j. polski PR;  

11 maja – 9.00 – matematyka PR; 14.00 – WOS; 

12 maja – 9.00 – biologia; 

13 maja – 9.00 – geografia; 14.00 – j. niemiecki PP; j. włoski PP; j. 
hiszpański PP;  

14 maja – 9.00 – chemia; 14.00 – j. niemiecki PR; 

17 maja – 9.00 – historia; 

18 maja – 9.00 – fizyka; j. 14.00 – hiszpański PR;  

19 maja – 9.00 – informatyka; 14.00 – j. włoski PR. 

 



TERMIN DODATKOWY 
uczniowie, którzy są nieobecni na 

egzaminie w terminie głównym, dostarczą 
zwolnienie lekarskie w dniu egzaminu i 
uzyskają zgodę na pisanie egzaminu w 

terminie dodatkowym od dyrektora OKE: 

1 - 16 czerwca 2021r. 
 

EGZAMIN POPRAWKOWY: pisemny 24 sierpnia 
2021 g. 9.00; ustny 23-24 sierpnia 2021 – osoby, 

które nie zdały tylko jednego egzaminu. 



Materiały i pomoce na egzaminie maturalnym 

• wszystkie egzaminy: długopis (pióro) z czarnym tuszem 
(atramentem) – także do wykonywania rysunków – ołówek jest 

niedopuszczalny; 

• j. polski – słownik ortograficzny, słownik poprawnej 
polszczyzny – jeden na 25 os. (OBOWIĄZKOWO); 

• matematyka – linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, tablice 
matematyczne (OBOWIĄZKOWO); 

• geografia – linijka (OBOWIĄZKOWO), kalkulator prosty 
(OBOWIĄZKOWO), lupa; 

• historia, hist. sztuki – lupa; 

• wos – kalkulator prosty; 

• biologia, fizyka, chemia – linijka, kalkulator prosty 
(OBOWIĄZKOWO), wzory fizykochemiczne (OBOWIĄZKOWO); 

• informatyka – kalkulator prosty (OBOWIĄZKOWO). 



Czas trwania egzaminów: 

• j. polski; matematyka – 170 min. pp, 180 
min. pr; 

• języki obce 120 min. pp, 150 min. pr; 

• biologia, chemia, filozofia, fizyka, 
geografia, historia, hist. muzyki, hist. 
sztuki, j, łaciński, wos – 180 min. pr; 

• informatyka – cz. I: 60 min., cz. II: 150 
min. 



PRZEBIEG EGZAMINU: 

Uczeń: 

• zgłasza się na każdy egzamin (zarówno ustny, 
jak i pisemny) z godzinnym wyprzedzeniem; 

• okazuje dowód tożsamości ze zdjęciem 
(dowód osobisty, paszport, legitymację); 

• nie wnosi do sali egzaminacyjnej ŻADNYCH 
urządzeń telekomunikacyjnych; 

• może korzystać WYŁĄCZNIE z materiałów i 
przyborów pomocniczych wskazanych przez 
dyrektor CKE. 



Unieważnienie egzaminu może nastąpić  

z powodu: 

• stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 
egzaminacyjnych; 

• wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej 
urządzenia telekomunikacyjnego; 

• korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych; 

• korzystania z materiałów pomocniczych innych niż 
wymienione w Komunikacie dyr. CKE; 

• zakłócania przez zdającego pracy innym 
maturzystom. 

 



 

Niezdanie lub nieprzystąpienie do 
egzaminu maturalnego z przedmiotu 
lub przedmiotów w części ustnej lub 
pisemnej nie stanowi przeszkody w 
zdawaniu egzaminu maturalnego z 

pozostałych przedmiotów. 



Warunki zdania egzaminu: 

• absolwent zdaje egzamin maturalny jeżeli z każdego 
egzaminu obowiązkowego w części ustnej i pisemnej 
otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do 
uzyskania i przystąpił do egzaminu maturalnego w 
części pisemnej z przynajmniej jednego przedmiotu 
na poziomie rozszerzonym; 

• zdający, który przystąpił tylko z jednego przedmiotu 
dodatkowego i któremu ten egzamin unieważniono 
nie zdaje egzaminu maturalnego. 



TERMINY DODATKOWE: 

• zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach 
losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających mu 
przystąpienie do egzaminu w maju – zgodnie z 
harmonogramem – do cz. ustnej lub pisemnej, może 
zdawać egzamin w terminie dodatkowym (w czerwcu 
2021r.) 

• zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 
najpóźniej w dniu egzaminu składają do dyrektora 
udokumentowany (zwolnienie lekarskie) wniosek o 
umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie 
dodatkowym. 



EGZAMIN POPRAWKOWY: 
Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić 

absolwent, który: 

• przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów 
obowiązkowych i żaden z egzaminów nie został mu 
unieważniony; 

• przystąpił do egzaminu dodatkowego na poziomie 
rozszerzonym i egzamin ten nie został mu unieważniony; 

• nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu 
obowiązkowego ALBO w części ustnej, ALBO w części 
pisemnej na poziomie podstawowym z przedmiotów z j. 
polskiego, matematyki lub j. obcego; 

• do 7 dni od ogłoszenia wyników złożył wniosek do dyrektora 
szkoły. 



Ogłoszenie wyników 
egzaminów maturalnych 

zdawanych w terminie głównym: 
5 lipca 2021 



PRZYDATNE LINKI: 

•www.cke.gov.pl 

•www.oke.krakow.pl 
 

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

