
MATURA 2021

LXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie



TERMINY MATURA 2021
CZĘŚĆ USTNA EGZAMNU MATURALNEGO
o 7 – 20 maja część ustna (j. obce)
o 7 – 20 maja część ustna (j. polski)
o(oprócz 9 i 16 maja)

OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ PISEMNA
o4 maja (wt) – język polski
o5 maja (śr) – matematyka
o6 maja (czw.) – język angielski
o7 maja (pt) – j. angielski pr. dj.
lub
o13 maja (czw.) – język niemiecki
o17 maja (pon) – język rosyjski
o12 maja (śr) – język francuski



TERMINARZ 
EGZAMINÓW USTNYCH

o Ogłoszony do 6 marca 2021 r. 
(dwa miesiące przed rozpoczęciem 
egzaminu)



TERMIN DODATKOWY
o W sytuacji usprawiedliwionej nieobecności na 

egzaminie w terminie głównym (zdarzenia 
losowe lub zdrowotne)

o Wniosek o zgodę do dyrektora szkoły nie 
później niż w dniu egzaminu z danego 
przedmiotu

o Konieczna zgoda dyrektora OKE

o 1 – 11 czerwca 2021 r.



PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

o Język polski

o Matematyka

o Język obcy nowożytny

Część pisemna na poziomie 
podstawowym



PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Część pisemna na poziomie rozszerzonym
do wyboru:

o Biologia
o Chemia
o Fizyka
o Filozofia
o Matematyka
o Wiedza o społeczeństwie 

o Geografia
o Historia
o Informatyka
o Język polski
o Historia muzyki
o Historia sztuki



PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY - CD

Część pisemna na poziomie rozszerzonym
do wyboru:

o Język obcy nowożytny (ang, franc, hiszp, niem, ros, 
wł)

o Język łaciński i kultura antyczna
o Język mniejszości etnicznej
o Język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, 

niemiecki, ukraiński)



PRZEDMIOTY DODATKOWE

Na poziomie rozszerzonym:

o Nie więcej niż 5 w jednej sesji

o Można wybrać spośród podanych 
powyżej przedmiotów



PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 
- CZĘŚĆ USTNA

o Język polski

o Język obcy nowożytny (do wyboru 
spośród języków: angielski, niemiecki, 
rosyjski, francuski, hiszpański i włoski)



PRZEBIEG EGZAMINU

o Punktualność 
o Konieczny jest dokument tożsamości (na każdy egzamin)
o Zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych
o Zakaz wnoszenia jakichkolwiek przyborów poza 

długopisem (z czarnym wkładem) oraz linijką (biologia, 
chemia, fizyka), linijką i cyrklem (matematyka), linijka i 
lupa (geografia), lupa (historia)

o Pozostałe przybory (kalkulatory, słowniki) zapewni szkoła



WARUNKI ZDANIA EGZAMINU

1. 30% punktów możliwych do uzyskania 
z każdego egzaminu z przedmiotu 
obowiązkowego w części ustnej i pisemnej

2. Przystąpienie do egzaminu maturalnego 
w części pisemnej z przynajmniej jednego 
przedmiotu dodatkowego - rozszerzonego

Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki 
uzyskane z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU

o Niesamodzielne rozwiązywanie zadań

o Wniesienie urządzeń telekomunikacyjnych, 
materiałów i przyborów innych niż wymienione 
w komunikacie OKE albo korzystanie z nich

o Zakłócanie przez zdającego przebiegu 
egzaminu



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU

o Niesamodzielne wykonywanie zadań przez 
zdających (egzaminator OKE)

o Zaginięcie lub zniszczenie prac

o Naruszenie przepisów dot. przeprowadzania 
egzaminu – wniosek zdającego (2 dni robocze 
od daty egzaminu)



INFORMACJA O WYNIKACH

o 5 lipca 2021 r. odbiór świadectw dojrzałości w 
szkole (konieczny jest dokument ze zdjęciem)



WGLĄD DO SPRAWDZONYCH 
PRAC

o W ciągu 6 miesięcy od daty wydania 
świadectw

o Wniosek z systemu
o Możliwość sporządzania notatek i 

fotografowania



ODWOŁĄNIE DO KOLEGIUM 
ARBITRAŻU 
EGZAMINACYJNEGO

o Odwołanie od wyniku sumy punktów z części 
pisemnej egzaminu

o Wskazanie zadań, za które według absolwenta 
przyznano niewłaściwą liczbę punktów

o Rozstrzygnięcie jest ostateczne



DOSTOSOWANIE WARUNKÓW 
I FORM PRZEPROWADZANIA 
EGZAMINU

o Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
(niepełnosprawność)

o Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
(niedostosowanie społeczne)

o Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego
o Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
o Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o
specyficznych trudnościach w uczeniu się



Dostosowanie warunków i form 
przeprowadzania egzaminu

o Wniosek nauczyciela lub specjalisty za zgodą rodziców 
lub pełnoletniego ucznia

o Pozytywna opinia rady pedagogicznej 
w przypadku:

p Uczniów objętych pomocą psycholog.-pedagog. 
w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane 
z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia 
komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub 
traumatyczną

p Cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka 
polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu



Sposoby dostosowania

Absolwenci ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się (dysleksja, 
dysortografia, dyskalkulia – opinia PPP)

o pisanie pracy na komputerze
o zastosowanie szczególnych zasad oceniania 

z j. polskiego, j. obcego, matematyki



Absolwenci z chorobami przewlekłymi (na 
podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania 
indywidualnego lub zaświadczenia 
lekarskiego) 

o dostosowanie warunków zdawania do specyfiki choroby, korzystanie 
ze sprzętu medycznego i leków

o Wydłużenie czasu przeprowadzania egzaminu - pisemnego nie 
więcej niż o 30 min – na wykonanie zadań lub przerwy, ustnego nie 
więcej niż o 15 min)

o Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w  pisaniu lub 
czytaniu

Sposoby dostosowania



Sposoby dostosowania

Absolwenci chorzy lub niepełnosprawni czasowo 
(zaświadczenie lekarskie)

o dostosowanie warunków zdawania do specyfiki 
choroby, korzystanie ze sprzętu medycznego i leków

o Miejsce pracy dostosowane do potrzeb



Sposoby dostosowania
Absolwenci w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej 
(pozytywna opinia rady pedagogicznej na wniosek 
nauczyciela lub specjalisty po uzyskaniu zgody 
rodziców/ucznia lub na wniosek rodziców / 
pełnoletniego ucznia)

o Zapewnienie obecności specjalisty
o Wydłużenie czasu przeprowadzania egzaminu 

(pisemnego nie więcej niż o 30 min – na wykonanie 
zadań lub przerwy, ustnego nie więcej niż o 15 min)

o Możliwość przystąpienia do egzaminu w oddzielnej sali



SKŁADANIE DEKLARACJI
o Do 30 września 2020 r. – deklaracje wstępne

o Do 7 lutego 2021 r.  – deklaracje ostateczne

W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja 
wstępna staje się deklaracją ostateczną. 

o Zaświadczenia  o dysgrafii i dysleksji –
do 31 grudnia 2020 r. W uzasadnionych przypadkach dokumentacja może 
być uzupełniona do 7 lutego 2021 r.

o Uczeń/absolwent składa oświadczenie  o korzystaniu albo niekorzystaniu ze 
wskazanych sposobów dostosowania w terminie 2 dni roboczych od dnia 
otrzymania informacji



OBOWIĄZKOWO 
PRZED ODDANIEM DEKLARACJI

o Sprawdzenie numeru PESEL

o Sprawdzenie imion i pisowni nazwiska



MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA 
DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO

o Warunkiem jest przystąpienie do wszystkich egzaminów 
z przedmiotów obowiązkowych

o Żaden egzamin nie został unieważniony

o Niezdany jest tylko JEDEN egzamin w części ustnej lub 
pisemnej

o Do 12 lipca 2021 r. absolwent złoży pisemne oświadczenie o 
zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego 
przedmiotu w terminie poprawkowym 



TERMINY 
EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

o Część pisemna 24 sierpnia 2021

o Część ustna 23 – 24 sierpnia 2021

o Termin odbioru świadectw (zdanie egzaminu) –
10 września 2021



SZCZEGÓŁOWE 
INFORMACJE

o www.cke.edu.pl
Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

o www.oke.waw.pl
Strony Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych

o www.pilsudski.edu.pl
Strona naszej szkoły


