
Kalendarz maturzysty 

w roku szkolnym 2020/2021 

do 30 września 2020 r.  
 

złożenie przez uczniów lub absolwentów wstępnych deklaracji oraz 
dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form 
egzaminu maturalnego  

do 8 lutego 2021 r.  
 

złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych; złożenie brakującej 
dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form 
egzaminu maturalnego 

do 8 lutego 2021 r.  
 

złożenie wniosku o zamiarze przystąpienia do części ustnej egzaminu 
maturalnego (tylko dla uczniów rekrutujących się szkoły wyższej za 
granicą)  

do 10 lutego 2021 r.  
 

ustalenie sposobów dostosowania warunków i form egzaminu dla 
uczniów i absolwentów uprawnionych do dostosowań  
 

do 15 lutego 2021 r.  
 

złożenie oświadczeń uczniów i absolwentów o korzystaniu albo 
niekorzystaniu z przyznanych dostosowań  
 

do 4 marca 2021 r.  
 

ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzania części ustnej 
egzaminu maturalnego (dla uczniów, którzy złożyli informację o zamiarze 
przystąpienia do egzaminu w części ustnej i która została przyjęta)  
 

do 20 kwietnia 2021 r. przyjęcie od uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady 
przedmiotowej, wniosku o wprowadzenie zmian w deklaracji 

do 27 kwietnia 2021 r.  odebranie od zdających lub ich rodziców zaświadczeń 
o uwarunkowaniach zdrowotnych zdających uniemożliwiających 
stosowanie maseczki do zakrycia ust i nosa oraz zaplanowanie egzaminu 
tego zdającego w oddzielnej sali 

 4—20 maja 2021 r.  
 

przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie 
głównym  
 

19—21 maja 2021 r.  
 

przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego 
i języków obcych nowożytnych  
 

 7—8 czerwca 2021 r.  
 

przeprowadzenie egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym 
w części pisemnej  
 

 7–12 czerwca 2021 r.  
 

przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego 
i języków obcych nowożytnych w terminie dodatkowym  
 

5 lipca 2021 r.  
 

ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego; przekazanie absolwentom 
świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń  
 

do 12 lipca 2021 r.  
 

złożenie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia 
do egzaminu w terminie poprawkowym  
 

24 sierpnia 2021 r.  
 

przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie 
poprawkowym  
 



10 września 2021 r.  
 

przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości i informacji o wynikach 
egzaminu maturalnego po sesji poprawkowej  
 

 


