
Informacje jakie będą zamieszczone na świadectwie dojrzałości w związku z rezygnacją  
z przeprowadzania w 2021 r. części ustnej egzaminu maturalnego oraz rezygnacją  
z obowiązku przystąpienia do egzaminu dodatkowego z jednego przedmiotu na 

poziomie rozszerzonym 
 

Opis sytuacji 
danego 
zdającego 

Egzaminy obowiązkowe Egzaminy dodatkowe 

część ustna część pisemna część ustna część pisemna 

 
 
 

1. Zdający nie 
zadeklarował 
przystąpienia do 
egzaminu 
z danego 
przedmiotu. 

Zamiast wyniku – 
na świadectwie 
adnotacja: 
W 2021 r. 
egzaminu nie 
przeprowadzano., 
pod warunkiem 
zdania 
egzaminów 
w części 
pisemnej. 

 

 
Zdający, który nie 
zadeklarował 
przystąpienia do 
żadnego 
egzaminu, nie 
otrzymuje 
świadectwa. 

 
 
 

 
Bez żadnej 
informacji na 
świadectwie. 

Zamiast wyniku – 
na świadectwie 
adnotacja: 
W 2021 r. nie 
wymagano 
przystąpienia do 
części pisemnej 
egzaminu 
maturalnego z 
jednego 
przedmiotu 
dodatkowego. 

2a. (Dotyczy tylko 
egzaminów 
obowiązkowych) 
Zdający 
zadeklarował 
przystąpienie do 
egzaminu 
z danego 
przedmiotu + 
przystąpił do 
tego egzaminu + 
uzyskał 30% lub 
więcej punktów 
możliwych do 
zdobycia. 

 
 

Wynik w % na 
świadectwie, jeżeli 
przystąpił, bo wynik 
był zdającemu 
potrzebny 
w rekrutacji do 
szkoły wyższej za 
granicą lub w celu 
realizacji umowy 
międzynarodowej – 
Título de Bachiller. 

 
 
 
 
 
 

Wynik w % 
i centylach na 
świadectwie. 

 
 
 
 
 
 
 

Nie dotyczy. 

 
 
 
 
 
 
 

Nie dotyczy. 

2b. (Dotyczy tylko 
egzaminów 
obowiązkowych) 
Zdający 
zadeklarował 
przystąpienie do 
egzaminu 
z danego 
przedmiotu + 
przystąpił do 
tego egzaminu + 
ale nie uzyskał 
minimum 30% 
punktów 
możliwych do 
zdobycia. 

 

 
Zamiast wyniku – 
na świadectwie 
adnotacja: 
W 2021 r. 
egzaminu nie 
przeprowadzano., 
pod warunkiem 
zdania 
egzaminów 
w części 
pisemnej. 

 

 

 

 

 

 
Zdający nie 
otrzymuje 
świadectwa. 

 

 

 

 

 

 

 
Nie dotyczy. 

 

 

 

 

 

 

 
Nie dotyczy. 



3. (Dotyczy tylko 
egzaminów 
dodatkowych) 
Zdający 
zadeklarował 
przystąpienie do 
egzaminu 
z danego 
przedmiotu + 
przystąpił do 
tego egzaminu. 

 

 

 

 

 
Nie dotyczy. 

 

 

 

 

 
Nie dotyczy. 

Wynik w % na 
świadectwie, jeżeli 
przystąpił, bo 
wynik był 
zdającemu 
potrzebny 
w rekrutacji do 
szkoły wyższej za 
granicą lub w celu 
realizacji umowy 
międzynarodowej – 
Título de Bachiller. 

 

 

 

 
Wynik w % 
i centylach na 
świadectwie. 

4. Zdający 
zadeklarował 
przystąpienie do 
egzaminu 
z danego 
przedmiotu + 
przystąpił do 
tego egzaminu + 
ale egzamin 
został mu 
unieważniony. 

 

 
Zamiast wyniku – 
na świadectwie 
adnotacja: 
W 2021 r. 
egzaminu nie 
przeprowadzano. 

Zdający nie 
otrzymuje 
świadectwa; musi 
przystąpić do 
egzaminu z 
danego przedmiotu 
w roku następnym 
– nie może 
przystąpić do 
egzaminu w sesji 
poprawkowej. 

 

 

 

 

Wynik na 
świadectwie: 
0% 

 

 

 

 

Wynik na 
świadectwie: 
0% 

5. Zdający 
zadeklarował 
przystąpienie do 
egzaminu 
z danego 
przedmiotu + ale 
do tego egzaminu 
nie przystąpił. 

 

Zamiast wyniku – 
na świadectwie 
adnotacja: 
W 2021 r. 
egzaminu nie 
przeprowadzano. 

 

 
Zdający nie 
otrzymuje 
świadectwa. 

 

 
Wynik na 
świadectwie: 
0% 

 

 
Wynik na 
świadectwie: 
0% 

 
6. Zdający jest 
laureatem albo 
finalistą 
olimpiady 
przedmiotowej. 

Wynik na 
świadectwie: 
100% 
oraz adnotacja 
dotycząca 
uzyskania tytułu 
laureata/finalisty 
olimpiady. 

Wynik na 
świadectwie: 
100% 
oraz adnotacja 
dotycząca 
uzyskania tytułu 
laureata/finalisty 
olimpiady. 

Wynik na 
świadectwie: 
100% 
oraz adnotacja 
dotycząca 
uzyskania tytułu 
laureata/finalisty 
olimpiady. 

Wynik na 
świadectwie: 
100% 
oraz adnotacja 
dotycząca 
uzyskania tytułu 
laureata/finalisty 
olimpiady. 

7. Zdający jest 
zwolniony 
z części ustnej 
egzaminu 
(dotyczy 
niesłyszących 
oraz osób, 
które trwale 
nie posługują 
się mową). 

Zamiast wyniku 
na świadectwie 
adnotacja: 
Zwolniony / 
zwolniona. 
W przypadku 
osób 
niesłyszących – 
dotyczy 
wyłącznie 
egzaminu z 
języka obcego 
nowożytnego. 

 

 
Nie dotyczy. 

 

 
Nie dotyczy. 

 

 
Nie dotyczy. 

 

 
 
 
 

 


