
MATURA 2021
Organizacja i przygotowanie



Cele przeprowadzania egzaminu maturalnego

1. Poświadczenie osiągnięcia przez absolwenta wymaganego prawem 
poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, 
matematyki, wybranego języka obcego – w części pisemnej na poziomie 
podstawowym oraz w części ustnej bez określania poziomu.

2. Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych.



Przedmioty obowiązkowe

Język polski 

(bez określania poziomu)

Język obcy nowożytny

(bez określania poziomu)

Język polski

(poziom podstawowy)

Język obcy  nowożytny

(poziom podstawowy)

Matematyka

(poziom podstawowy)

Ponadto: Każdy absolwent przystępuje obowiązkowo 
do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu 
dodatkowego w zakresie rozszerzonym 



Przedmioty dodatkowe

Część pisemna - Każdy  przedmiot na poziomie rozszerzonym

•biologia

•chemia

•filozofia

•fizyka

•geografia

•historia

•język obcy nowożytny

•język polski

•matematyka

•wiedza o społeczeństwie



Egzamin maturalny z języka 
obcego nowożytnego można 
zdawać z następujących 
języków:

•angielskiego

•francuskiego,

•hiszpańskiego

•niemieckiego

•rosyjskiego

•włoskiego 

Język obcy nowożytny może 
być wybrany także jako 
przedmiot dodatkowy



Egzaminy pisemne 
z przedmiotów obowiązkowych

Język polski- p.p. 170 min. Język polski- p.r.  180min.  

Matematyka- p.p. 170 min. Matematyka –p.r. 180 min. 

Język angielski- p.p. 120 min. Język angielski- p.r.  150min.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, spośród członków zespołu 
egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej 
egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz 
wyznacza przewodniczących tych zespołów. W zespole nie mogą 
pracować wychowawcy zdających oraz musi znajdować się jeden 
nauczyciel z innej szkoły.  



Termin 
części ustnej egzaminu maturalnego

Język polski Język obcy nowożytny

Egzamin jest przeprowadzany w szkole wg harmonogramu 
ustalonego przez przewodniczącego zespołu 
egzaminacyjnego – dyrektora.



Zespoły przedmiotowe
Egzamin ustny przeprowadzają zespoły przedmiotowe w składzie:

Nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzana część ustna egzaminu o 
uprawnieniach egzaminatora, jako przewodniczący

Drugi nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzana część ustna 
egzaminu, jako członek.

Co najmniej jeden nauczyciel wchodzący w skład zespołu przedmiotowego jest 
zatrudniony w innej szkole lub w placówce.

W skład zespołu przedmiotowego nie może wchodzić nauczyciel przedmiotu, z 
którego jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego, który w roku 
szkolnym, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, prowadził zajęcia 
edukacyjne ze zdającym. 



Celem ustnej części egzaminu maturalnego jest sprawdzenie 
umiejętności tworzenia samodzielnej wypowiedzi ustnej na 
podstawie danego tekstu kultury, zgodnie z zasadami poprawności 
językowej, logiki i retoryki.

Pod względem merytorycznym egzamin oparty jest na podstawie 
programowej z uwzględnieniem wiadomości i umiejętności 
zdobytych w szkole podstawowej i gimnazjum.	



Przebieg egzaminu Czas trwania
Czynności 
organizacyjne

Zdający losuje zadanie egzaminacyjne -

Przygotowanie 
wypowiedzi 
monologowej 

Zdający przygotowuje się do wygłoszenia 
wypowiedzi na wylosowany temat. Do 15 min

Wypowiedź 
monologowa

Zdający wygłasza wypowiedź
monologową 

Około 10 min.

Rozmowa Zdający uczestniczy w rozmowie z 
zespołem przedmiotowym (dotyczącej 
wygłoszonej wypowiedzi monologowej)

Około 5 min.



Przykładowe zadanie z języka polskiego w części 
ustnej

Zadanie 1.

W jaki sposób w utworach literackich bywają przedstawiani 
intelektualiści? Omów zagadnienie, odwołując się do 
załączonej bajki Ignacego Krasickiego oraz do innych 
utworów literackich.



Egzamin z języka  angielskiego

Egzamin składa się z części ustnej i pisemnej:

Celem części ustnej egzaminu maturalnego z języka 
obcego nowożytnego jest ocena sprawności mówienia, 
rozumianej jako kompetencja komunikacyjna zdającego.



Przebieg egzaminu
Charakterystyka zadań

Czas 
trwania

Czynności 
organizacyjne

Zdający losuje zestaw zadań.
Nie przewidziano czasu na przygotowanie się.

-

Rozmowa
wstępna

Egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i 
zainteresowaniami. Lista pytań do wyboru zamieszczona jest wyłącznie
w zestawie dla egzaminującego. Celem rozmowy jest umożliwienie 
zdającemu oswojenia się z sytuacją egzaminacyjną.

ok. 2 minut

Zadanie 1 Zdający ma ok. 30 sekund na zapoznanie się z poleceniem.
Zadanie polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i 
egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role.

do 4 min.

Zadanie 2
Opis ilustracji
i odpowiedzi 
na trzy pytania

Zdający:
-opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym
zestawie. 
- odpowiada na trzy pytania postawione przez
egzaminującego. 

do 3 min.



Część ustna z języka angielskiego c.d.

Zadanie 3.
Wypowiedź na
Podstawie materiału
stymulującego
i odpowiedzi na
dwa pytania

Zdający ma czas ok. 1 minuty na zapoznanie się
z poleceniem i materiałem stymulującym.
Zdający:
- wybiera element z materiału stymulującego,
który – jego zdaniem – najlepiej spełnia warunki
wskazane w poleceniu, i uzasadnia swoją decyzję
- wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozostałe elementy
- odpowiada na dwa pytania postawione przez
egzaminującego. Pytania są związane z tematyką
materiału stymulującego i zamieszczone są
wyłącznie w zestawie dla egzaminującego.
W swoich odpowiedziach zdający nie powinien
ograniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych 
wypowiedzi.

1 min. 



Egzamin maturalny z języka polskiego w części pisemnej na poziomie 
podstawowym sprawdza rozumienie tekstu nieliterackiego(część 
testowa) oraz tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowanie) 
w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu

Podczas egzaminu zdający otrzymuje arkusz egzaminacyjny, który 
składa się z dwóch części: 

a) testu sprawdzającego rozumienie tekstu nieliterackiego,

b) części sprawdzającej umiejętność tworzenia wypowiedzi 
argumentacyjnej (wypracowania). 

Na rozwiązanie zadań z arkusza zdający ma 170 minut i sam decyduje 
o rozłożeniu w czasie pracy nad testem oraz wypracowaniem.



Część  pisemna z języka angielskiego
1. Rozumienie ze słuchu

Podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie 
rozumienia ze słuchu stanowią teksty dwukrotnie odtwarzane w sali 
egzaminacyjnej z płyty CD, na której – oprócz tekstów w języku obcym –
nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań. 
Rozumienie tekstów pisanych

Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia 
tekstów pisanych oparte są na tekstach zamieszczonych w arkuszu 
egzaminacyjnym.

Znajomość środków językowych

Zadania sprawdzające znajomość środków językowych (leksykalno-
gramatycznych) oparte są na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach 
zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.

Wypowiedź pisemna

Zadanie polega na napisaniu tekstu zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi 
treści oraz formy zawartymi w poleceniu.



Matematyka
Opis arkusza dla poziomu podstawowego
Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań.

I grupa zawiera zadania zamknięte.

Dla każdego z tych zadań są podane cztery odpowiedzi, z których tylko jedna 
jest poprawna. Każde zadanie z tej grupy jest punktowane w skali 0–1. Zdający 
wskazuje właściwą odpowiedź, zaznaczając swoją decyzję na karcie 
odpowiedzi.

II grupa zawiera zadania otwarte krótkiej odpowiedzi. 

Zdający podaje krótkie uzasadnienie swojej odpowiedzi. Zadania z tej grupy 
punktowane są w skali 0–2.

III grupa zawiera zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi.
Zadania te wymagają starannego zaplanowania strategii rozwiązania oraz 
przedstawienia sposobu rozumowania i są punktowane w skali 0–4, 0–5 albo 
0–6.



WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO

Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi:

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

2. przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu 
dodatkowego w części pisemnej.



WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO

Egzamin uważa się za niezdany, jeżeli:

1. Nie został spełniony którykolwiek z warunków podanych  j.w. 
oraz/lub: 

2. - egzamin z któregokolwiek przedmiotu obowiązkowego lub z 
jedynego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej został 
unieważniony albo w trakcie samego egzaminu, albo w wyniku 
stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań podczas 
sprawdzania prac.



Absolwent, który zdał egzamin maturalny, 
otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis.

Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do 
których absolwent przystępuje dobrowolnie,
nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się 
je jednak na świadectwie dojrzałości.



Dziękuję za uwagę 


