ANEKS
Aktualizacja zmian
na egzaminie maturalnym
w roku szkolnym 2020/2021

Egzamin maturalny
z przedmiotów obowiązkowych
Obowiązuje tylko część pisemna
z 3. przedmiotów na poziomie
podstawowym:

język polski
matematyka

język obcy
nowożytny
(

W 2021 r. część ustna egzaminu
nie jest obowiązkowa.
Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka
mniejszości narodowej (w przypadku absolwentów szkół lub
oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej),
mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego
nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną
zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu
maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej,
mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego
nowożytnego, lub
zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu
maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania
postanowień umowy międzynarodowej.

Osoby, które – z ww. powodów – muszą przystąpić do
części ustnej egzaminu, muszą złożyć informację
potwierdzającą tę konieczność. Informację należy złożyć
razem z deklaracją przystąpienia do egzaminu
maturalnego.
Załącznik 30: Potwierdzenie zamiaru
przystąpienia do części ustnej egzaminu
maturalnego w 2021 r

Wzór formularza na
stronie CKE

Uczeń może zdawać od 1 do 6 przedmiotów dodatkowych
na poziomie rozszerzonym, ale nie jest to obowiązkowe.
Aby otrzymać świadectwo maturalne w 2021 r., należy:
1.przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych w części
pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego
nowożytnego oraz
2.uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego
przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.
W 2021 r. nie ma obowiązku:
1.przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego
przedmiotu na poziomie rozszerzonym
2.przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego
i języka obcego.

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części
ustnej egzaminu maturalnego i:
a.
nie przystąpi do tego egzaminu lub egzamin
zostanie mu unieważniony – na świadectwie otrzyma
wynik - 0%

b.
otrzyma poniżej 30% punktów – na świadectwie
będzie miał adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie
przeprowadzano.”
c.
otrzyma min. 30% punktów – na świadectwie
będzie miał wynik uzyskanych punktów procentowych.

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części
pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu
dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:

a.
nie przystąpi do tego egzaminu lub unieważni mu
się ten egzamin – na świadectwie otrzyma wynik - 0%
b.
przystąpi do tego egzaminu maturalnego – na
świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki
uzyskał na egzaminie.

Język polski jako przedmiot obowiązkowy
Dwie części części arkusza (20 pkt +50 pkt) – bez zmian.
Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz
interpretacja tekstu poetyckiego.
Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową,
drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur
obowiązkowych.
Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej
osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy
Arkusz odwołuje się do wymagań egzaminacyjnych –
ograniczony zakres wymagań z podstawy programowej, np.
ograniczone wymagania dotyczące funkcji graniastosłupów,
całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych
i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących
ostrosłupów.
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45
punktów, w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt –
zadania otwarte.
Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy
Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym
zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych
(w skali ESOKJ) –A2+(B1w zakresie rozumienia ze słuchu
i rozumienia tekstów pisanych).
Za rozwiązanie zadań można uzyskać
maksymalnie 50 punktów,
w tym:
40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
Część ustna– nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej
osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

