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21. ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W 2021 R. ORAZ 

W LATACH KOLEJNYCH (POCZĄWSZY OD 2022 R.), W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI 

W ZASADACH PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W 2021 R. 
 

Poniżej przedstawiono najważniejsze zasady dotyczące przystępowania do egzaminu maturalnego 
w roku 2021 i w latach kolejnych, w związku ze zmianami w zasadach przeprowadzania egzaminu 
maturalnego w 2021 r.  
 
Zasady te przedstawiono dla 4 głównych grup zdających, tj. 
1) Tabela 1. – zasady dla osób, które ukończyły LO w latach 2005–2014 albo ukończyły 

technikum w latach 2006–2015  
2) Tabela 2. – zasady dla osób, które ukończyły LO w latach 2015–2019 albo ukończyły 

technikum w latach 2016–2019 
3) Tabela 3. – zasady dla osób, które ukończyły LO albo technikum w roku 2020 
4) Tabela 4. – zasady dla osób, które ukończą LO albo technikum w roku 2021. 
 
W tabelach zapisami na niebieskim tle wyróżniono kluczowe pojęcia oraz skróty, które są 
wyjaśnione poniżej. 
1) Wymagania egzaminacyjne – katalog wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach 

egzaminu maturalnego w 2021 r., określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra 
Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-194. 

2) Wymagania określone w podstawie programowej – katalog wiadomości i umiejętności 
sprawdzanych w zadaniach egzaminu maturalnego w latach 2015–2020 oraz od roku 2022, 
określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 
2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół5. 

3) PP – poziom podstawowy. 
4) PR – poziom rozszerzony. 
 
 

Tabela 1. Absolwenci LO z lat 2005–2014 oraz absolwenci technikum z lat 2006–2015 
 

 Egzamin w 2021 r. Egzamin od 2022 r. 

A. Absolwent 
nigdy wcześniej 
nie przystępował 
do egzaminu 
maturalnego. 

1. Absolwent ma obowiązek przystąpić 
do części pisemnej egzaminu z: 
a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego (PP). 

 
2. Aby uzyskać świadectwo, musi 

uzyskać co najmniej 30% punktów 
z każdego przedmiotu wymienionego 
w pkt 1. 

 
3. Nie ma obowiązku: 

a) przystąpienia do części pisemnej 
egzaminu z jednego przedmiotu 
na poziomie rozszerzonym 

b) przystąpienia do części ustnej 
egzaminu z języka polskiego i 
języka obcego. 

 

1. Absolwent ma obowiązek przystąpić 
do: 
1) części pisemnej egzaminu z: 

a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego 

(PP) 
2) części ustnej egzaminu z: 

a) języka polskiego 
b) wybranego języka obcego 

3) części pisemnej egzaminu 
z jednego przedmiotu na PR. 

 
2. Aby uzyskać świadectwo, musi 

uzyskać co najmniej 30% punktów 
z każdego przedmiotu wymienionego 
w pkt 1.1 i 1.2. 

 
3. Obowiązkowe jest: 

                                                           
4 Dz.U. poz. 2314 (link do rozporządzenia). 
5 Dz.U. poz. 977 (link do rozporządzenia). 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000231401.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000977
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4. Do części ustnej może przystąpić 
wyłącznie osoba, która potrzebuje 
wyniku tego egzaminu 
w postępowaniu rekrutacyjnym do 
szkoły wyższej za granicą lub w celu 
realizacji umowy międzynarodowej 
(Título de Bachiller). 

 
5. Absolwent może przystąpić do 

egzaminu z maksymalnie 6 
przedmiotów dodatkowych. 

 
6. Egzamin przeprowadzany na 

podstawie wymagań 
egzaminacyjnych. 

1) przystąpienie do części pisemnej 
egzaminu z jednego przedmiotu 
na poziomie rozszerzonym 

2) zdanie części ustnej egzaminu 
z języka polskiego i języka 
obcego. 

 
4. Absolwent może przystąpić do 

egzaminu z pięciu kolejnych 
przedmiotów dodatkowych. 

 
5. Egzamin przeprowadzany na 

podstawie wymagań określonych 
w podstawie programowej. 

B. Absolwent 
przystępował do 
egzaminu 
maturalnego w 
ubiegłych latach, 
ale nie uzyskał 
świadectwa 
dojrzałości. 

1. Jeżeli absolwent przystępował do 
egzaminu maturalnego w formule 
obowiązującej do 2014/2015 r. 
(„starej formule”) – musi przystąpić 
do egzaminu w pełnym zakresie, tzn. 
do egzaminów z wszystkich 
przedmiotów wskazanych w wierszu 
A. (Egzamin w 2021 r.) w pkt 1. 
w formule obowiązującej od roku 
2015 („nowej formule”). 

 
2. Jeżeli absolwent przystępował już do 

egzaminu maturalnego w „nowej 
formule”, ale nie zdał egzaminu 
z danego przedmiotu lub 
przedmiotów albo nie przystąpił 
jeszcze do wszystkich egzaminów 
w „nowej formule” – musi w 2021 r. 
przystąpić do egzaminów z tych 
przedmiotów w „nowej formule”, do 
których jeszcze nie przystępował 
albo do których przystępował, ale ich 
nie zdał, zgodnie z zasadami 
określonymi w wierszu A. (Egzamin 
w 2021 r.).  

 
3. Jeżeli absolwent przystępował już do 

egzaminu maturalnego w „nowej 
formule”, ale w latach ubiegłych nie 
uzyskał świadectwa dojrzałości 
wyłącznie ze względu na to, że nie 
przystąpił do egzaminu z jednego 
przedmiotu na poziomie 
rozszerzonym – w tym roku uzyska 
świadectwo, jeżeli do 31 maja 
2021 r. złoży wniosek do dyrektora 
OKE. 

 
4. Egzamin przeprowadzany na 

podstawie wymagań 
egzaminacyjnych. 

1. Jeżeli absolwent przystępował do 
egzaminu maturalnego w formule 
obowiązującej do 2014/2015 r. 
(„starej formule”) – musi przystąpić 
do egzaminu w pełnym zakresie, tzn. 
do egzaminów z wszystkich 
przedmiotów wskazanych w wierszu 
A. (Egzamin od 2022 r.) w pkt 1. 
w formule obowiązującej od roku 
2015 („nowej formule”). 

 
2. Jeżeli absolwent przystępował już do 

egzaminu maturalnego w „nowej 
formule”, ale nie zdał egzaminu 
z danego przedmiotu lub 
przedmiotów albo nie przystąpił 
jeszcze do wszystkich egzaminów 
w „nowej formule” – musi w 2022 r. 
przystąpić do egzaminów z tych 
przedmiotów w „nowej formule”, do 
których jeszcze nie przystępował 
albo do których przystępował, ale ich 
nie zdał, zgodnie z zasadami 
określonymi w wierszu A. (Egzamin 
od 2022 r.) 

 
3. Przystąpienie do egzaminu 

dodatkowego z jednego wybranego 
przedmiotu na poziomie 
rozszerzonym jest obowiązkowe. 

 
4. Egzamin przeprowadzany na 

podstawie wymagań określonych 
w podstawie programowej. 

C. Absolwent 
przystępował do 
egzaminu 
maturalnego w 
ubiegłych latach 

1. Absolwent może przystąpić do 
egzaminów z przedmiotów 
dodatkowych (maksymalnie 6). 

 

1. Absolwent może przystąpić do 
egzaminów z przedmiotów 
dodatkowych (maksymalnie 6). 
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i uzyskał 
świadectwo 
dojrzałości 
(w „starej” albo 
w „nowej” formule 
egzaminu). 

2. Absolwent może przystąpić do 
egzaminu z przedmiotu 
obowiązkowego lub dodatkowego, 
z którego już zdawał egzamin, aby 
podwyższyć uzyskany wcześniej 
wynik. 

 
3. Do części ustnej może przystąpić 

wyłącznie osoba, która potrzebuje 
wyniku tego egzaminu w 
postępowaniu rekrutacyjnym do 
szkoły wyższej za granicą lub w celu 
realizacji umowy międzynarodowej 
(Título de Bachiller). 

 
4. Egzamin przeprowadzany na 

podstawie wymagań 
egzaminacyjnych. 

2. Absolwent może przystąpić do 
egzaminu z przedmiotu 
obowiązkowego lub dodatkowego, 
z którego już zdawał egzamin, aby 
podwyższyć uzyskany wcześniej 
wynik. 

 
3. Egzamin przeprowadzany na 

podstawie wymagań określonych 
w podstawie programowej. 

 

 
 
Tabela 2. Absolwenci LO z lat 2015–2019 oraz absolwenci technikum z lat 2016–2019 
 

 Egzamin w 2021 r. Egzamin od 2022 r. 

A. Absolwent 
nigdy wcześniej 
nie przystępował 
do egzaminu 
maturalnego. 

1. Absolwent ma obowiązek przystąpić 
do części pisemnej egzaminu z: 
a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego (PP). 

 
2. Aby uzyskać świadectwo, musi 

uzyskać co najmniej 30% punktów 
z każdego przedmiotu wymienionego 
w pkt 1. 

 
3. Nie ma obowiązku: 

a) przystąpienia do części pisemnej 
egzaminu z jednego przedmiotu 
na poziomie rozszerzonym 

b) przystąpienia do części ustnej 
egzaminu z języka polskiego 
i języka obcego. 

 
4. Do części ustnej może przystąpić 

wyłącznie osoba, która potrzebuje 
wyniku tego egzaminu 
w postępowaniu rekrutacyjnym do 
szkoły wyższej za granicą lub w celu 
realizacji umowy międzynarodowej 
(Título de Bachiller). 

 
5. Absolwent może przystąpić do 

egzaminu z maksymalnie 6 
przedmiotów dodatkowych. 

 
6. Egzamin przeprowadzany na 

podstawie wymagań 
egzaminacyjnych. 

1. Absolwent ma obowiązek przystąpić 
do: 
1) części pisemnej egzaminu z: 

a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego 

(PP) 
2) części ustnej egzaminu z: 

a) języka polskiego 
b) wybranego języka obcego 

3) części pisemnej egzaminu 
z jednego przedmiotu na PR. 

 
2. Aby uzyskać świadectwo, musi 

uzyskać co najmniej 30% punktów 
z każdego przedmiotu wymienionego 
w pkt 1.1 i 1.2. 

 
3. Obowiązkowe jest: 

1) przystąpienie do części pisemnej 
egzaminu z jednego przedmiotu 
na poziomie rozszerzonym 

2) zdanie części ustnej egzaminu 
z języka polskiego i języka 
obcego. 

 
4. Absolwent może przystąpić do 

egzaminu z pięciu kolejnych 
przedmiotów dodatkowych. 

 
5. Egzamin przeprowadzany na 

podstawie wymagań określonych 
w podstawie programowej. 

B1. Absolwent 
przystąpił do 
egzaminu 

Por. informacje w Tabeli 3., wiersz B. Por. informacje w Tabeli 3., wiersz B. 
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maturalnego po 
raz pierwszy 
w 2020 r. i nie 
uzyskał 
świadectwa 
dojrzałości. 

B2. Absolwent 
przystępował do 
egzaminu 
w latach 
ubiegłych, ale nie 
uzyskał 
świadectwa 
dojrzałości. 

1. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, 
absolwent musi mieć zdane (min. 
30% punktów) egzaminy pisemne z: 
a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego (PP). 

 
2. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, 

absolwent musi zdać tylko ten 
egzamin pisemny, którego nie zdał 
w roku 2020 lub w latach 
poprzednich. 

 
3. Nie ma obowiązku: 

a) przystąpienia do części pisemnej 
egzaminu z jednego przedmiotu 
na poziomie rozszerzonym 

b) przystąpienia do części ustnej 
egzaminu z języka polskiego 
i języka obcego. 

 
4. Jeżeli w latach ubiegłych absolwent 

nie uzyskał świadectwa dojrzałości 
wyłącznie ze względu na to, że nie 
przystąpił do egzaminu z jednego 
przedmiotu na poziomie 
rozszerzonym – w tym roku uzyska 
świadectwo, jeżeli do 31 maja 
2021 r. złoży wniosek do dyrektora 
OKE.6 

 
5. Absolwent może przystąpić do 

egzaminu z maksymalnie 6 
przedmiotów dodatkowych. 

 
6. Absolwent może przystąpić do 

egzaminu z przedmiotu 
obowiązkowego lub dodatkowego, 
z którego już zdawał egzamin, aby 
podwyższyć uzyskany wcześniej 
wynik. 

 
7. Jeżeli w latach ubiegłych absolwent 

nie uzyskał świadectwa dojrzałości 
wyłącznie ze względu na to, że nie 
zdał egzaminu lub egzaminów w 
części ustnej – w tym roku uzyska 
świadectwo, jeżeli do 31 maja 
2021 r. złoży wniosek do dyrektora 
OKE.6 

 

1. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, 
absolwent musi: 
1) mieć zdane (min. 30% punktów) 

egzaminy pisemne z: 
a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego 

(PP) 
2) mieć zdane (min. 30% punktów) 

egzaminy ustne z: 
a) języka polskiego  
b) wybranego języka obcego 

3) przystąpić do części pisemnej 
egzaminu z jednego przedmiotu 
na PR. 

 
2. Absolwent, który przed 2022 r. nie 

zdał jednego lub więcej egzaminów 
w części pisemnej, będzie musiał 
zdać ten niezdany egzamin / te 
niezdane egzaminy i dodatkowo 
uzyskać (lub już posiadać) co 
najmniej 30% punktów z każdego 
obowiązkowego egzaminu ustnego 
oraz przystąpić do egzaminu 
z jednego przedmiotu na PR (jeżeli 
w latach ubiegłych do takiego 
egzaminu nie przystępował). 

 
3. Absolwent może przystąpić do 

egzaminu z pięciu kolejnych 
przedmiotów dodatkowych. 

 
4. Absolwent może przystąpić do 

egzaminu z przedmiotu 
obowiązkowego lub dodatkowego, 
z którego już zdawał egzamin, aby 
podwyższyć uzyskany wcześniej 
wynik. 

 
5. Egzamin przeprowadzany na 

podstawie wymagań określonych 
w podstawie programowej. 

                                                           
6 Absolwenci LO z 2015 r., którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, a w 2021 r. będą chcieli świadectwo dojrzałości uzyskać, muszą 
w 2021 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, obowiązującym w 2021 r., tj. do części pisemnej egzaminu z języka polskiego, 
matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym. Absolwentom tym minął już 5-letni okres, w którym mogli przystępować do egzaminu, aby 
go zdać, wyłącznie w zakresie przedmiotów, których wcześniej nie zdali (por. pkt 3.5b.3). 
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8. Do części ustnej może przystąpić 
wyłącznie osoba, która potrzebuje 
wyniku tego egzaminu 
w postępowaniu rekrutacyjnym do 
szkoły wyższej za granicą lub w celu 
realizacji umowy międzynarodowej 
(Título de Bachiller). 

 
9. Egzamin przeprowadzany na 

podstawie wymagań 
egzaminacyjnych. 

C. Absolwent 
przystąpił do 
egzaminu w 
latach 
2015(2016)–2020 
i uzyskał 
świadectwo 
dojrzałości (zdał 
egzamin). 

1. Absolwent może przystąpić do 
egzaminów z przedmiotów 
dodatkowych (maksymalnie 6). 

 
2. Absolwent może przystąpić do 

egzaminu z przedmiotu 
obowiązkowego lub dodatkowego, 
z którego już zdawał egzamin, aby 
podwyższyć uzyskany wcześniej 
wynik. 

 
3. Do części ustnej może przystąpić 

wyłącznie osoba, która potrzebuje 
wyniku tego egzaminu 
w postępowaniu rekrutacyjnym do 
szkoły wyższej za granicą lub w celu 
realizacji umowy międzynarodowej 
(Título de Bachiller). 

 
4. Egzamin przeprowadzany na 

podstawie wymagań 
egzaminacyjnych. 

1. Absolwent może przystąpić do 
egzaminów z przedmiotów 
dodatkowych (maksymalnie 6). 

 
2. Absolwent może przystąpić do 

egzaminu z przedmiotu 
obowiązkowego lub dodatkowego, 
z którego już zdawał egzamin, aby 
podwyższyć uzyskany wcześniej 
wynik. 

 
3. Absolwent będzie mógł przystąpić do 

części ustnej egzaminu z dowolnego 
przedmiotu. Jeżeli z przedmiotu 
obowiązkowego uzyska mniej niż 
30% punktów możliwych do zdobycia 
– nie straci świadectwa dojrzałości. 

 
4. Egzamin przeprowadzany na 

podstawie wymagań określonych 
w podstawie programowej. 

 

 
 
Tabela 3. Absolwenci LO i technikum z roku 2020 
 

 Egzamin w 2021 r. Egzamin od 2022 r. 

A. Absolwent nie 
przystąpił do 
egzaminu 
maturalnego 
w 2020 r. 

1. Absolwent ma obowiązek przystąpić 
do części pisemnej egzaminu z: 
a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego (PP). 

 
2. Aby uzyskać świadectwo, musi 

uzyskać co najmniej 30% punktów 
z każdego przedmiotu wymienionego 
w pkt 1. 

 
3. Nie ma obowiązku: 

a) przystąpienia do części pisemnej 
egzaminu z jednego przedmiotu 
na poziomie rozszerzonym 

b) przystąpienia do części ustnej 
egzaminu z języka polskiego 
i języka obcego. 

 
4. Do części ustnej może przystąpić 

wyłącznie osoba, która potrzebuje 
wyniku tego egzaminu 

1. Absolwent ma obowiązek przystąpić 
do: 
1) części pisemnej egzaminu z: 

a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego 

(PP) 
2) części ustnej egzaminu z: 

a) języka polskiego 
b) wybranego języka obcego 

3) części pisemnej egzaminu 
z jednego przedmiotu na PR. 

 
2. Aby uzyskać świadectwo, musi 

uzyskać co najmniej 30% punktów 
z każdego przedmiotu wymienionego 
w pkt 1.1 i 1.2. 

 
3. Obowiązkowe jest: 

1) przystąpienie do części pisemnej 
egzaminu z jednego przedmiotu 
na poziomie rozszerzonym 
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w postępowaniu rekrutacyjnym do 
szkoły wyższej za granicą lub w celu 
realizacji umowy międzynarodowej 
(Título de Bachiller). 

 
5. Absolwent może przystąpić do 

egzaminu z maksymalnie 6 
przedmiotów dodatkowych. 

 
6. Egzamin przeprowadzany na 

podstawie wymagań 
egzaminacyjnych. 

2) zdanie części ustnej egzaminu 
z języka polskiego i języka 
obcego. 

 
4. Absolwent może przystąpić do 

egzaminu z pięciu kolejnych 
przedmiotów dodatkowych. 

 
5. Egzamin przeprowadzany na 

podstawie wymagań określonych 
w podstawie programowej. 

B. Absolwent 
przystąpił do 
egzaminu w 
2020 r., ale go nie 
zdał i nie uzyskał 
świadectwa 
dojrzałości. 

1. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, 
absolwent musi mieć zdane (min. 
30% punktów) egzaminy pisemne z: 
a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego (PP). 

 
2. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, 

absolwent musi zdać tylko ten 
egzamin pisemny, którego nie zdał 
w roku 2020. 

 
3. Nie ma obowiązku: 

a) przystąpienia do części pisemnej 
egzaminu z jednego przedmiotu 
na poziomie rozszerzonym 

b) przystąpienia do części ustnej 
egzaminu z języka polskiego 
i języka obcego. 

 
4. Jeżeli w ubiegłym roku absolwent nie 

uzyskał świadectwa wyłącznie ze 
względu na to, że nie przystąpił do 
egzaminu z jednego przedmiotu na 
poziomie rozszerzonym – w tym roku 
uzyska świadectwo, jeżeli do 31 
maja 2021 r. złoży wniosek do 
dyrektora OKE. 

 
5. Absolwent może przystąpić do 

egzaminu z maksymalnie 6 
przedmiotów dodatkowych. 

 
6. Absolwent może przystąpić do 

egzaminu z przedmiotu 
obowiązkowego lub dodatkowego, 
z którego już zdawał egzamin, aby 
podwyższyć uzyskany wcześniej 
wynik. 

 
7. Do części ustnej może przystąpić 

wyłącznie osoba, która potrzebuje 
wyniku tego egzaminu 
w postępowaniu rekrutacyjnym do 
szkoły wyższej za granicą lub w celu 
realizacji umowy międzynarodowej 
(Título de Bachiller). 

 

1. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, 
absolwent musi: 
1) mieć zdane (min. 30% punktów) 

egzaminy pisemne z: 
a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego 

(PP) 
2) mieć zdane (min. 30% punktów) 

egzaminy ustne z: 
a) języka polskiego  
b) wybranego języka obcego 

3) przystąpić do części pisemnej 
egzaminu z jednego przedmiotu 
na PR. 

 
2. Absolwent, który przed 2022 r. nie 

zdał jednego lub więcej egzaminów 
w części pisemnej, będzie musiał 
zdać ten niezdany egzamin / te 
niezdane egzaminy i dodatkowo 
uzyskać (lub już posiadać) co 
najmniej 30% punktów z każdego 
obowiązkowego egzaminu ustnego 
oraz przystąpić do egzaminu 
z jednego przedmiotu na PR (jeżeli 
w latach 2020–2021 do takiego 
egzaminu nie przystępował). 

 
3. Absolwent może przystąpić do 

egzaminu z pięciu kolejnych 
przedmiotów dodatkowych. 

 
4. Absolwent może przystąpić do 

egzaminu z przedmiotu 
obowiązkowego lub dodatkowego, 
z którego już zdawał egzamin, aby 
podwyższyć uzyskany wcześniej 
wynik. 

 
5. Egzamin przeprowadzany na 

podstawie wymagań określonych 
w podstawie programowej. 
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8. Egzamin przeprowadzany na 
podstawie wymagań 
egzaminacyjnych. 

C. Absolwent 
przystąpił do 
egzaminu w 2020 
r. i uzyskał 
świadectwo 
dojrzałości (zdał 
egzamin). 

1. Absolwent może przystąpić do 
egzaminów z przedmiotów 
dodatkowych (maksymalnie 6). 

 
2. Absolwent może przystąpić do 

egzaminu z przedmiotu 
obowiązkowego lub dodatkowego, 
z którego już zdawał egzamin, aby 
podwyższyć uzyskany wcześniej 
wynik. 

 
3. Do części ustnej może przystąpić 

wyłącznie osoba, która potrzebuje 
wyniku tego egzaminu 
w postępowaniu rekrutacyjnym do 
szkoły wyższej za granicą lub w celu 
realizacji umowy międzynarodowej 
(Título de Bachiller). 

 
4. Egzamin przeprowadzany na 

podstawie wymagań 
egzaminacyjnych. 

1. Absolwent może przystąpić do 
egzaminów z przedmiotów 
dodatkowych (maksymalnie 6). 

 
2. Absolwent może przystąpić do 

egzaminu z przedmiotu 
obowiązkowego lub dodatkowego, 
z którego już zdawał egzamin, aby 
podwyższyć uzyskany wcześniej 
wynik. 

 
3. Absolwent będzie mógł przystąpić do 

części ustnej egzaminu z dowolnego 
przedmiotu. Jeżeli z przedmiotu 
obowiązkowego uzyska mniej niż 
30% punktów możliwych do zdobycia 
– nie straci świadectwa dojrzałości. 

 
4. Egzamin przeprowadzany na 

podstawie wymagań określonych 
w podstawie programowej. 

 

 
 
Tabela 4. Absolwenci LO i technikum z roku 2021 
 

 Egzamin w 2021 r. Egzamin od 2022 r. 

A. Absolwent 
ukończy szkołę 
w kwietniu 
2021 r., ale 
w maju 2021 r. 
nie przystąpi do 
egzaminu 
maturalnego.  

Nie dotyczy. 1. Absolwent ma obowiązek przystąpić 
do egzaminu maturalnego w pełnym 
zakresie, tzn. do: 
1) części pisemnej egzaminu z: 

a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego 

(PP) 
2) części ustnej egzaminu z: 

a) języka polskiego 
b) wybranego języka obcego 

3) części pisemnej egzaminu 
z jednego przedmiotu na PR. 

 
2. Aby uzyskać świadectwo, musi 

uzyskać co najmniej 30% punktów 
z każdego przedmiotu wymienionego 
w pkt 1.1 i 1.2. 

 
3. Obowiązkowe jest: 

1) przystąpienie do części pisemnej 
egzaminu z jednego przedmiotu 
na poziomie rozszerzonym 

2) zdanie części ustnej egzaminu 
z języka polskiego i języka 
obcego. 

 
4. Absolwent może przystąpić do 

egzaminu z pięciu kolejnych 
przedmiotów dodatkowych. 
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5. Egzamin przeprowadzany na 

podstawie wymagań określonych 
w podstawie programowej. 

B. Absolwent 
ukończy szkołę 
w kwietniu 2021 r. 
i przystąpi do 
egzaminu w maju 
2021 r., ale nie 
zda egzaminu 
i nie uzyska 
świadectwa 
dojrzałości. 

1. Absolwent ma obowiązek przystąpić 
do części pisemnej egzaminu z: 
a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego (PP). 

 
2. Aby uzyskać świadectwo, musi 

uzyskać co najmniej 30% punktów 
z każdego przedmiotu wymienionego 
w pkt 1. 

 
3. Nie ma obowiązku: 

a) przystąpienia do części pisemnej 
egzaminu z jednego przedmiotu 
na poziomie rozszerzonym 

b) przystąpienia do części ustnej 
egzaminu z języka polskiego 
i języka obcego. 

 
4. Do części ustnej może przystąpić 

wyłącznie osoba, która potrzebuje 
wyniku tego egzaminu 
w postępowaniu rekrutacyjnym do 
szkoły wyższej za granicą lub w celu 
realizacji umowy międzynarodowej 
(Título de Bachiller). 

 
5. Absolwent może przystąpić do 

egzaminu z maksymalnie 6 
przedmiotów dodatkowych. 

 
6. Egzamin przeprowadzany na 

podstawie wymagań 
egzaminacyjnych. 

1. Absolwent ma obowiązek przystąpić 
do: 
1) części pisemnej egzaminu z: 

a) języka polskiego (PP) 
b) matematyki (PP) 
c) wybranego języka obcego 

(PP) 
2) części ustnej egzaminu z: 

a) języka polskiego 
b) wybranego języka obcego 

3) części pisemnej egzaminu 
z jednego przedmiotu na PR. 

 
2. Aby uzyskać świadectwo, musi 

uzyskać co najmniej 30% punktów 
z każdego przedmiotu wymienionego 
w pkt 1.1 i 1.2. 

 
3. Obowiązkowe jest: 

1) przystąpienie do części pisemnej 
egzaminu z jednego przedmiotu 
na poziomie rozszerzonym 

2) zdanie części ustnej egzaminu 
z języka polskiego i języka 
obcego. 

 
4. Absolwent może przystąpić do 

egzaminu z pięciu kolejnych 
przedmiotów dodatkowych. 

 
5. Absolwent może przystąpić do 

egzaminu z przedmiotu 
obowiązkowego lub dodatkowego, 
z którego już zdawał egzamin, aby 
podwyższyć uzyskany wcześniej 
wynik. 

 
6. Egzamin przeprowadzany na 

podstawie wymagań określonych 
w podstawie programowej. 

C. Absolwent 
ukończy szkołę 
w kwietniu 
2021 r., przystąpi 
do egzaminu 
w maju 2021 r. 
i uzyska 
świadectwo 
dojrzałości. 

Jak wyżej (wiersz B.). 1. Absolwent może przystąpić do 
egzaminów z przedmiotów 
dodatkowych (maksymalnie 6). 

 
2. Absolwent może przystąpić do 

egzaminu z przedmiotu 
obowiązkowego lub dodatkowego, 
z którego już zdawał egzamin, aby 
podwyższyć uzyskany wcześniej 
wynik. 

 
3. Absolwent będzie mógł przystąpić do 

części ustnej egzaminu z dowolnego 
przedmiotu. Jeżeli z przedmiotu 
obowiązkowego uzyska mniej niż 
30% punktów możliwych do zdobycia 
– nie straci świadectwa dojrzałości. 
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4. Egzamin przeprowadzany na 

podstawie wymagań określonych 
w podstawie programowej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


