
Drodzy Uczniowie klasy III, tegoroczni Maturzyści, 

przed Wami jeden z ważniejszych sprawdzianów edukacyjnych w Waszym życiu – egzamin maturalny. 

Wiemy, że temu wielkiemu wyzwaniu towarzyszą duże emocje i stres, szczególnie w warunkach pandemii i 

niestandardowego - zdalnego nauczania, ale wierzymy głęboko, że – podobnie jak Wasi starsi koledzy i 

koleżanki rok temu - Wy również świetnie poradzicie sobie z tym wyzwaniem i w przyszłym roku szkolnym 

będziecie kontynuować naukę na wymarzonych kierunkach studiów. Życzymy Wam tego z całego serca! 

 

EGZAMIN MATURALNY w roku szkolnym 2020/2021 

Egzamin maturalny w 2021 r. zostanie przeprowadzony tylko w części pisemnej, na podstawie wymagań 

egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 

grudnia 2020 r. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, 

mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego w roku 2021 może przystąpić 

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. 
 
UWAGA! Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym w roku 2021 nie jest obowiązkowe. Jednak, 

podobnie jak dotychczas, zdający może przystąpić do egzaminu nawet z sześciu przedmiotów dodatkowych, 

jeżeli wyniki z tych egzaminów są mu potrzebne w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej. 

Zakres egzaminów 

Język polski jako przedmiot obowiązkowy: 

• Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres 

wymagań podstawy programowej. 

• Czas trwania: 170 minut. 

• 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. 

• Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego. 

• Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza 

kanonu lektur obowiązkowych. 

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy: 

• Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres 

wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, 



całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego 

dotyczących ostrosłupów). 

• Czas trwania: 170 minut. 

• 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. 

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

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy: 

• Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres 

wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych. 

• Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w 

wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia 

tekstów pisanych). 

• Czas trwania: 120 minut. 

• Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 

10 pkt – zadania otwarte. 

  

Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe) 

• Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres 

wymagań podstawy programowej. 

• W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz 

obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach 

pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych). 

  
Szczegółowe informacje są zawarte na stronie: 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym 
 

 

 
Poniżej adresy ważnych i przydatnych stron internetowych: 
 
Centralna Komisja Egzaminacyjna: http://www.cke.gov.pl  
 
Harmonogram, komunikaty i informacje: 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym
http://www.cke.edu.pl/


• INFORMACJA o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w r. szk. 

2020/2021 (znajduje się tutaj m.in. opis procedur przed egzaminem oraz opis przebiegu egzaminu 

maturalnego),  AKTUALIZACJA z 29 grudnia 2020 r. 

• komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021 roku;  AKTUALIZACJA nr 1 z 22 grudnia 2020 

r. ; 

• komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2021 roku; 

• komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 roku; 

• komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2021 roku; 

• wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych 

egzaminem maturalnym w roku szkolnym oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych 

olimpiad w pierwszej kolejności na uczelnie wyższe. 

 

 Informatory z ANEKSAMI 2021, w których wskazano m.in. zadania w informatorach wykraczające 

poza zakres wymagań egzaminacyjnych, zmodyfikowaną listę środków gramatycznych, których 

znajomość będzie sprawdzana w zadaniach egzaminu z języków obcych nowożytnych 
 

 
 PRZYDATNE ŹRÓDŁA INFORMACJI: 
1.  Ministerstwo Edukacji i Nauki (MeiN): https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka 

2.  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie: http://www.oke.jaworzno.pl 

 

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201222%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKTUALIZACJA.pdf
http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201222%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKTUALIZACJA.pdf

