
Ważne informacje maturalne 2021 

1. Od 2021 r. do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu maturalnego z języka 

polskiego na poziomie podstawowym będą wykorzystywane dwa odrębne arkusze, 

oznaczone w polu tytułowym arkusza cyframi 1 oraz 2, które zawierają – odpowiednio 

– test oraz wypracowanie. Każdy z ww. arkuszy będzie miał odrębną kartę odpowiedzi, 

którą zdający zobowiązany jest zakodować. Na rozwiązanie zadań w obu arkuszach 

zdający ma 170 minut (podobnie jak w latach ubiegłych). 

2. Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w części 

pisemnej oprócz arkuszy egzaminacyjnych wykorzystuje się również płytę CD                                  

do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu (nie dotyczy egzaminu maturalnego 

dla uczniów/absolwentów słabosłyszących, którzy nie korzystają zurządzeń 

technicznych odpowiednich do wady słuchu (słuchawki) i niesłyszących). Na płycie 

znajdują się dwukrotnie nagrane teksty, polecenia i przerwy na wykonanie zadań.                        

Na każdą salę egzaminacyjną przewidziana jest jedna płyta. Każda szkoła otrzymuje 

również płytę/płyty rezerwowe (w zależności od liczby sal, w których jest 

przeprowadzany egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego).                                                  

3. Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z matematyki wykorzystuje się ,,Wybrane 

wzory matematyczne”, a do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z biologii, chemii 

i fizyki ,,Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny                                                      

z biologii, chemii i fizyki”. Publikacje zapewnia zdającym szkoła. 

4. Do przeprowadzenia drugiej części egzaminu maturalnego z informatyki wykorzystuje 

się oprócz arkuszy egzaminacyjnych również płytę CD (każdy zdający otrzymuje jedną 

płytę), zawierającą dane do zadań praktycznych. Każdy zdający musi mieć zapewniony 

sprawny komputer na stanowisku egzaminacyjnym, którego konfiguracja musi spełniać 

wymagania dotyczące systemu operacyjnego, języka programowania i programów 

użytkowych, wybranych przez zdającego spośród znajdujących się w komunikacie                           

o egzaminie z informatyki i dostępnych w szkole 

5. Więcej informacji o egzaminie maturalnym, w tym przykładowe zadania wraz                         

z rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie maturalnym                                  

z poszczególnych przedmiotów, opublikowanych na stronie internetowej Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl). Na tej samej stronie dostępne są również 

przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami oraz arkusze z sesji 

egzaminacyjnych, które odbyły się w latach 2015–2020, wraz z zasadami oceniania 

rozwiązań zadań. 

6. Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępne są również aneksy 

do informatorów o egzaminie maturalnym w 2021 r., w których wskazano m.in. zadania 

w informatorach wykraczające poza zakres wymagań egzaminacyjnych, 

zmodyfikowaną listę środków gramatycznych, których znajomość będzie sprawdzana 

w zadaniach egzaminu z języków obcych nowożytnych, zmodyfikowane listy lektur 

obowiązkowych przeznaczonych na egzamin z języków mniejszości narodowych, 

mniejszości etnicznej i języka regionalnego 


