W związku z opublikowanie 29 grudnia 2020 r. aktualizacji Informacji o sposobie organizacji
i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021
poniżej najważniejsze informacje.
I. W 2021 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych
określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r.
(zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi”)
II. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2021 r., zdaje obowiązkowo w części pisemnej
– egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:
a. język polski,
b. matematyka,
c. język obcy nowożytny.

III. Wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa.
IV. W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego
może przystąpić absolwent, który:
a. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik
z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, lub
b. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego
nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
PRZEKAZANIE INFORMACJI O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU
MATURALNEGO Z DANEGO PRZEDMIOTU
1. Absolwenci, przekazują informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (załącznik 30 do Informacji o sposobie
organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego…) do dyrektora szkoły, której
są uczniami lub którą ukończyli (do 8 lutego 2021 r.), albo do dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej, do którego złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego
(do 15 stycznia 2021 r.). Informację tę należy złożyć wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu.
2. W informacji absolwent uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza
do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu
maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Dokumentem
poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni,
skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający otrzymał
jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku
również z egzaminu w części ustnej.
V. W części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym nie jest
obowiązkowy.
VI. Absolwent może przystąpić w 2021 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu
przedmiotów dodatkowych wybranych spośród wymienionych poniżej przedmiotów, na poziomie
rozszerzonym:
a. biologia,
b. chemia,
c. filozofia,
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fizyka,
geografia,
historia,
historia muzyki,
historia sztuki,
informatyka,
język łaciński i kultura antyczna,
język mniejszości etnicznej (język łemkowski),
język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski,
niemiecki, ukraiński),
język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski,
hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski),
język polski,
język regionalny (język kaszubski),
matematyka,
wiedza o społeczeństwie.
Zmiany w deklaracjach można wprowadzać do 8 lutego 2021 r.

Aktualizacja 08. 01. 2021 r.
Uczniowie oraz absolwenci, którzy nie dokonają zmian w złożonych wcześniej deklaracjach
poniosą następujące konsekwencje:
a. zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa,
b. uczniowie/absolwenci, którzy nie przystąpią do zadeklarowanego egzaminu (egzaminów)
na poziomie rozszerzonym na świadectwie, jako wynik będą mieli wpisane 0%,
c. uczniowie/absolwenci, którzy nie przystąpią do zadeklarowanego egzaminu (egzaminów)
na poziomie rozszerzonym w kolejnych latach będą zobowiązani do uiszczenia opłaty
za te egzaminy.

