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Uwaga: 

Sposób organizacji i przeprowadzenia 
egzaminu maturalnego w 2021 roku może ulec 
zmianie ze względów bezpieczeństwa 
związanych z COVID-19.



PRZED EGZAMINEM 
W TERMINIE GŁÓWNYM W MAJU

• Sesja egzaminacyjna: 7-20.05.2021

• Harmonogram egzaminu będzie ogłoszony 

do 04.03.2021 roku. 

• Szczegółowy harmonogram egzaminu zawiera: 
listę zdających wraz z godziną ich egzaminu, 
liczbę przerw i czas ich trwania. 

• Każdego dnia egzamin może rozpocząć się nie 
wcześniej niż o godzinie 9:00 i nie później niż 
około godziny 18:00.



• Przekazanie informacji zdającym o liczbie 
punktów nastąpi w dniu przeprowadzenia 
egzaminu po odpowiedzi od 2 do 5 uczniów 

– ogłoszenie wyników może się odbyć publicznie, 
pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich 
zdających w danej grupie.

•  Zdający, który przygotowuje się do odpowiedzi, 
może przygotowywać się do egzaminu w sali, w 
której przeprowadzany jest egzamin dla innego 
zdającego; albo w oddzielnej sali, pod warunkiem 
że będzie tam osoba uprawniona do nadzoru.



• Absolwent może przystąpić do części ustnej 
egzaminu maturalnego z języka polskiego w 
terminie innym niż ustalony w szkolnym 
harmonogramie w uzgodnieniu z 
przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego 
(w ramach harmonogramu określonego w 
komunikacie dyrektora CKE).



CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU 
MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 

PRZEPROWADZANA 
Z WYKORZYSTANIEM ZADAŃ 

W FORMIE WYDRUKÓW 

• Członkowie zespołu przedmiotowego będą 
losować numer zadania podczas egzaminu dla 
każdego zdającego. 

Zdający nie mogą osobiście losować 
wydrukowanych zadań ani numerów zadań.

• Liczba zadań: 210.



• Sale egzaminacyjne będą odpowiednio 
przygotowane.

• Podczas egzaminu nie będą udostępnione 
pomoce dydaktyczne z zakresu języka polskiego.

• W sali egzaminacyjnej powinien znajdować się 
zegar w widocznym miejscu dla zdającego.

• Przed salą egzaminacyjną będzie umieszczona 
lista zdających (imię i nazwisko).

• Zdający może sporządzić notatkę pomocniczą 
na czystej kartce opieczętowanej 

i przygotowanej przez szkołę.



• Dopuszczalne jest przeprowadzenie egzaminu 
w formie „hybrydowej”, tj. z wykorzystaniem 
zadań w formie wydruków dla zdających i 
plików elektronicznych dla członków zespołu 
przedmiotowego.



CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU 
MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 

PRZEPROWADZANA 
Z WYKORZYSTANIEM ZADAŃ 

W FORMIE PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH 
• Zdający korzysta z komputera bez dostępu do 

Internetu. (Nadal zdający nie mogą osobiście 
losować numerów zadań.) 

• Po wskazaniu numeru zestawu przez członków 
zespołu egzaminacyjnego, zdający odczytuje 
zadanie z pliku w komputerze lub je drukuje.



W TRAKCIE EGZAMINU

• W czasie trwania części ustnej egzaminu 
maturalnego z języka polskiego w sali 
egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie: 

-zdający, 

-przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, 

- osoby wchodzące w skład zespołu 
przedmiotowego i obserwatorzy, 

- osoba przygotowująca się do wypowiedzi. 



PODSUMOWANIE
Część ustna egzaminu maturalnego 

z języka polskiego przebiega 
w następujący sposób:

1. Czynności wstępne – Okazanie dowodu tożsamości i 
wejście do sali w odpowiednim czasie.

2. Losowanie zadania – Otrzymanie wydruku lub dostęp 
do wersji elektronicznej zadania. 

Wylosowane bilety z numerami zadań nie wracają do puli 
biletów, z której członkowie zespołu przedmiotowego losują 
bilety dla kolejnych zdających przystępujących do części ustnej 
egzaminu danego dnia przed tym zespołem przedmiotowym.



3. Przebieg egzaminu – Zdający przygotowuje się 
do odpowiedzi maksymalnie przez 15 minut. W 
trakcie przygotowywania się drugiej osoby przy 
wyznaczonym stoliku, pierwsza osoba zdaje 
egzamin przed zespołem przedmiotowym. 

Zdający nie może robić notatek na wydruku 
zadania. Notatki zapisuje wyłącznie na kartkach 
z pieczątką szkoły. 

Po zakończeniu przygotowania do wypowiedzi, 
zdający przechodzi z wydrukiem zadania i 
własnymi notatkami do wyznaczonego stolika.



Egzamin trwa około 15 minut:

- Wypowiedź monologowa (do 10 minut)

- Rozmowa z zespołem przedmiotowym (około 5 minut).

Egzamin sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na 

określony temat, inspirowanej tekstem kultury.

W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać 

ze słowników i innych pomocy.

4. Ustalenie liczby punktów.



• W czasie trwania części ustnej egzaminu 
maturalnego zdającym nie udziela się żadnych 
wyjaśnień dotyczących zadań 
egzaminacyjnych.

• Można zdobyć 40 punktów z matury ustnej z 
języka polskiego:

Meritum wypowiedzi 
monologowej

Organizacja wypowiedzi 
monologowej

Meritum wypowiedzi 
dialogowej

Styl i język wypowiedzi 
monologowej 
i dialogowej

…………………………..... …………………………..... …………………………..... ………………………….....
Wpisać liczbę punktów (od 0 do 16) Wpisać liczbę punktów (0–2–4–6–8) Wpisać liczbę punktów (od 0 do 8) Wpisać liczbę punktów (od 0 do 8)



DODATKOWE INFORMACJE 
DLA ZDAJĄCYCH UPRAWNIONYCH 
DO DOSTOSOWANIA WARUNKÓW 
I FORM EGZAMINU MATURALNEGO

• W przypadku przedłużenia czasu egzaminu 
(nie więcej niż o 15 minut) dodatkowy czas 
może być przeznaczony na przygotowanie do 
wypowiedzi oraz/lub egzamin (wypowiedź 
monologową oraz rozmowę z zespołem 
przedmiotowym).



PRZEBIEG EGZAMINU W TERMINIE 
DODATKOWYM (CZERWIEC) 

I POPRAWKOWYM (SIERPIEŃ)

• Sesja egzaminacyjna w terminie dodatkowym (w 
czerwcu) i w terminie poprawkowym (w sierpniu) 
odbywa się odpowiednio: od 7 do 12 czerwca 

oraz od 23 do 24 sierpnia 2021 r.

• W terminie dodatkowym (w czerwcu) i w terminie 
poprawkowym (w sierpniu) wykorzystuje się zadania 
egzaminacyjne przeznaczone na termin główny (w maju).

• Przebieg egzaminu w terminie dodatkowym i w terminie 
poprawkowym jest taki sam, jak w terminie głównym.
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