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 PROCEDURY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO EGZAMINU MATURALNEGO DLA 

ABSOLWENTÓW 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

I. OGÓLNY OPIS EGZAMINU  

1. Egzamin maturalny zdawany jest w szkole. 

2. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego: 

a) zdaje obowiązkowo w części ustnej: 

- język polski, 

- język obcy nowożytny.  

b) zdaje obowiązkowo w części pisemnej na poziomie podstawowym: 

- język polski, 

- matematykę, 

- język obcy nowożytny (ten sam, co w części ustnej). 

3. Absolwent musi przystąpić do egzaminu pisemnego z jednego przedmiotu 

dodatkowego zdawanego na poziomie rozszerzonym. 

4. Absolwent może przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż 

pięciu przedmiotów dodatkowych, oprócz przedmiotu wybranego jako obowiązkowy.  

a) w części pisemnej na poziomie rozszerzonym z : języka polskiego, matematyki, języka 

obcego nowożytnego, biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, 

historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy 

o społeczeństwie. 

5. Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym 

nie zależny od nauczanego zawodu. 

II. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU 

1. Absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną 

deklarację dotyczącą wyboru: 

a) przedmiotów zdawanych na egzaminie (na poziomie podstawowym i rozszerzonym) 

b) dostosowania warunków i form zdawania egzaminu (możliwe sposoby dostosowania 

egzaminu maturalnego dla zdających dostępne są na stronie https://cke.gov.pl). 

 

2. Wstępną deklarację należy złożyć do 25.09.2020 r – uczeń wychowawcy klasy; 

do 30.09.2020 r – wychowawca klasy – dziennik podawczy sekretariatu. 

 

III. ZMIANY W DEKLARACJACH WYBORU PRZEDMIOTÓW 

EGZAMINACYCH 

1.  Ostateczną deklarację należy złożyć nie później niż do 7 lutego 2021 r. Po tym terminie 

nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru 

https://cke.gov.pl/
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przedmiotów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). Nie ma 

też już możliwości rezygnacji z egzaminu maturalnego. 

2.  W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej, z dniem 7 lutego 2021 r. deklaracja 

wstępna staje się deklaracją ostateczną. 

3.  Wszelkie zmiany w deklaracjach dokonywane są osobiście przez ucznia 

 u wicedyrektora. 

 

IV. ZWOLNIENIA Z EGZAMINU MATURALNEGO 

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych znajdujących się w wykazie na rok 2021, 

ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie www.cke.edu.pl, są zwolnieni z egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu, jeżeli zadeklarowali wcześniej zdawanie egzaminu 

z tego przedmiotu. 

 

V. PRZEBIEG EGZAMINU 

1. Szczegółowe informacje dla zdających egzamin maturalny w roku szkolnym 2020/2021 

są umieszczone na stronie https://cke.gov.pl.  

https://cke.gov.pl/

