Egzamin Maturalny – formuła 2021
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201229%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf

„Formuła 2021” – oznacza egzamin maturalny przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych
określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r.
(Dz.U. poz. 2314).
Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępne są aneksy do informatorów
o egzaminie maturalnym w 2021 r., w których wskazano m.in. zadania w informatorach wykraczające poza
zakres wymagań egzaminacyjnych.
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

1. Zdający egzamin maturalny 2021 ma obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu z:
a) języka polskiego – poziom podstawowy
b) matematyki - poziom podstawowy
c) wybranego języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy
2. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, musi uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego wyżej
wymienionego przedmiotu na poziomie podstawowym.
3. Zdający 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. Zdający może przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.
6. Egzamin przeprowadzany jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych (a nie podstawy programowej).
Deklaracje
1. Ze względu na zmianę zasad organizacji egzaminu maturalnego w 2021 r. wszystkie zadeklarowane
przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa.
2. Zdający mogą wprowadzić zmiany w złożonej deklaracji – w zakresie dotyczącym przedmiotów
dodatkowych – do 08 lutego 2021 r.
3. Osoby, które w 2021 r. muszą przystąpić do części ustnej egzaminu składają stosowną informację do
dyrektora szkoły do 08 lutego 2021 r.
4. Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej (po 08 lutego 2021 r.) nie ma już możliwości
dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów
(z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych).

