
Deklarowanie przystąpienia do egzaminu maturalnego 

w roku szkolnym 2020/2021 przez: 

 

1.   Absolwentów, którzy, przystąpili do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 

2019/2020, w związku ze szczególnymi rozwiązaniami dotyczącymi 

przeprowadzania egzaminów w 2020 r. ze względu na covid-19 

  

1.1.  Absolwent, który w 2020 r. nie zdał egzaminu maturalnego z jednego lub więcej 

przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, przystępując do egzaminu 

maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 (lub w latach kolejnych), przystępuje 

również do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych 

w części ustnej, jeżeli: 

a.   nie przystępował wcześniej do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub 

przedmiotów obowiązkowych w części ustnej albo 

b.   przystępował do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów 

obowiązkowych w części ustnej, ale otrzymał wynik niższy niż 30% punktów 

możliwych do uzyskania albo egzamin został unieważniony. 

1.2.  Absolwent, który w 2020 r. przystąpił do egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej (niezależnie od tego, 

jaki wynik uzyskał, lub czy egzamin został mu unieważniony) i otrzymał świadectwo 

dojrzałości, przystępując ponownie do egzaminu maturalnego z tego samego 

przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej w roku szkolnym 

2020/2021 (lub w latach kolejnych), aby podwyższyć wynik z tego przedmiotu lub 

przedmiotów, zachowuje wydane w 2020 r. świadectwo dojrzałości niezależnie od 

wyniku uzyskanego z egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w części 

ustnej. 

  

2.    Absolwentów wszystkich typów szkół, którzy do roku 2020 włącznie przystępowali 

wyłącznie do egzaminu w „starej” formule 

  

2.1.  Absolwenci wszystkich typów szkół, którzy w latach ubiegłych przystępowali 

wyłącznie do egzaminu w „starej” formule, w roku szkolnym 2020/2021 mogą 

przystąpić do egzaminu wyłącznie w „nowej” formule („formule 2015”). 

2.2.  Ww. absolwenci, którzy do roku szkolnego 2019/2020 włącznie, nie uzyskali 

świadectwa dojrzałości (na podstawie egzaminu maturalnego w „starej” formule), 

w roku szkolnym 2020/2021 przystępują do egzaminu maturalnego w „Formule 

2015” w pełnym zakresie, tzn. do egzaminu z wszystkich wymaganych 

przedmiotów, w tym do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie 

rozszerzonym. 

2.3.  Absolwenci, którzy do roku szkolnego 2019/2020 włącznie, uzyskali świadectwo 

dojrzałości (na podstawie egzaminu maturalnego w „starej” formule), mogą w roku 

szkolnym 2020/2021 i w następnych latach szkolnych przystąpić do egzaminu 

maturalnego w „Formule 2015” z wybranego przedmiotu lub wybranych 

przedmiotów, aby podwyższyć uzyskany wcześniej wynik albo zdać egzamin 

z przedmiotu, z którego wcześniej go nie zdawali. 


