
NIEZBĘDNIK MATURZYSTY ZSBiKU w r. szk. 2020/21 

Absolwent obowiązkowo przystępuje do: 

1. dwóch egzaminów w części ustnej  

2. czterech egzaminów w części pisemnej. 

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej: 

1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu) 

2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu) 

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej: 

1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym) 

2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym) 

3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym) 

4. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym) 

Aby otrzymać świadectwo maturalne, należy: 

1. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego 

w części ustnej. 

2. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego 

w części pisemnej. 

3. Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie 

rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg 

zaliczenia). 

Uwaga!!!! 

1. Na każdy egzamin  ( pisemny lub ustny) uczeń przychodzi  1 godz. wcześniej. 

2. Na każdy egzamin uczeń przynosi ze sobą czarno piszący długopis i dowód osobisty. 

3. W sytuacjach choroby lub zdarzeń losowych w dniu egzaminu uczeń ma obowiązek 

w tym samym dniu poinformować niezwłocznie szkołę ( telefon do sekretariatu). 

 

Z jakich przedmiotów dodatkowych można przystąpić do egzaminu maturalnego? 

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie 

rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych 

przedmiotów.  

Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów. 

W części pisemnej: 

1. biologia (na poziomie rozszerzonym) 

2. chemia (na poziomie rozszerzonym) 

3. filozofia (na poziomie rozszerzonym) 

4. fizyka (na poziomie rozszerzonym) 

5. geografia (na poziomie rozszerzonym) 

6. historia (na poziomie rozszerzonym) 

7. historia muzyki (na poziomie rozszerzonym) 

8. historia sztuki (na poziomie rozszerzonym) 

9. informatyka (na poziomie rozszerzonym) 

10. język angielski (na poziomie rozszerzonym) 

11. język niemiecki (na poziomie rozszerzonym) 

12. język polski (na poziomie rozszerzonym) 

13. matematyka (na poziomie rozszerzonym) 

14. wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym) 

 

 



W części ustnej: 

1. język angielski (bez określania poziomu ) 

2. język niemiecki (bez określania poziomu) 

 

Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego? 

1. Do 30 września 2020 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są 

zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie/słuchacze, którzy 

zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po jej ukończeniu.  

2. Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2020/2021 plany egzaminacyjne ucznia 

ulegną zmianie – można je zgłosić do 7 lutego 2021 r. w ostatecznej deklaracji. 

Kiedy będzie przeprowadzony egzamin maturalny w 2021 r. 

Sesja główna – od 4 do 20 maja 2021 r.  

1. Część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych – od 7 do 20 maja. 

2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 20 maja. 

Termin wydania świadectw: 3 lipca 2021 

Sesja dodatkowa – od 1 do 19 czerwca 2021 r. 

1. Część ustna z języka polskiego - od 7 do 12 czerwca 

2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 17 czerwca. 

Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych 

przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali 

zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w czerwcu.  

Sesja poprawkowa  

1.Część ustna  – 23-24 sierpnia. 

2.Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 24 sierpnia. 

Sesja poprawkowa jest przeprowadzana 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. Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w 

komunikacie dyrektora CKE. 

Termin wydania świadectw: 10 września 2021 

 Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, 

zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla: 

1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego 

przedmiotu obowiązkowego 

    lub tego samego przedmiotu dodatkowego, 

2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu 

dodatkowego, który w poprzednim roku  

    lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili. 

 

          Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł. i należy ją wnieść w 

terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 marca, roku kalendarzowego, w którym absolwent 

będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.  

Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE w Gdańsku . 

 


