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Informacja o egzaminie maturalnym 
przeprowadzanym w maju 2021 roku na terenie objętym działalnością 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku 
(województwo kujawsko-pomorskie i województwo pomorskie) 

 

 

W 2021 roku egzamin maturalny (sesja główna) zostanie przeprowadzony w całym kraju  

od 4 do 21 maja. Egzamin maturalny będzie przeprowadzony dla: 

• absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku 

szkolnym 2020/2021 

• wszystkich absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół artystycznych, którzy 

ukończyli szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie, 

• absolwentów liceów profilowanych oraz techników uzupełniających dla młodzieży, którzy 

ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie, 

• absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku 

szkolnego 2012/2013 włącznie, 

• absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, 

• osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument –potwierdzający wykształcenie średnie 

–wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, 

• osób, które uzyskały świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów 

eksternistycznych. 

 

 

 

Do egzaminu maturalnego w 2021 roku na terenie objętym działalnością Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Gdańsku zgłoszono łącznie 42 555 zdających z 617 szkół. 

Szczegółowe informacje dotyczące liczby zgłoszonych oraz wyborów przedmiotów egzaminacyjnych 

z podziałem na województwa zostały zamieszczone w dalszej części informacji. 
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1. Przygotowanie i przebieg egzaminu 

Ministerstwo Edukacji i Nauki finansuje działania związane z organizacją i przeprowadzeniem 

egzaminu maturalnego.  

Zestawy zadań egzaminacyjnych ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna. 

Za organizację i przebieg egzaminu w szkole odpowiadają przewodniczący zespołów 

egzaminacyjnych, którymi są dyrektorzy szkół. 

Przeprowadzenie egzaminu maturalnego w szkołach w województwie kujawsko-pomorskim  

i pomorskim należy do zadań OKE w Gdańsku. Zadania te obejmują: 

• zebranie danych egzaminacyjnych o zdających, 

• zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych lub ich 

zastępców, w tym przekazanie informacji dotyczących organizacji i przeprowadzenia egzaminu 

• odbiór arkuszy egzaminacyjnych i dokumentacji egzaminacyjnej od przewodniczących zespołów 

egzaminacyjnych, 

• przekazanie arkuszy egzaminacyjnych do placówek sprawdzania, 

• sprawdzenie odpowiedzi zdających zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w całym kraju, 

• odbiór arkuszy egzaminacyjnych z placówek sprawdzania, 

• ustalenie wyników egzaminu, 

• przekazanie szkołom świadectw dojrzałości 

• przekazanie wyników do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz właściwych kuratoriów oświaty  

i organów prowadzących szkoły. 

Egzamin maturalny jest przeprowadzany raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od czerwca do 

września. Zdający przystępuje do egzaminu w swojej macierzystej szkole. 

 

2. Informacje o egzaminie maturalnym  

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego zdaje obowiązkowo w części pisemnej na 

poziomie podstawowym egzamin z następujących przedmiotów: 

− język polski  

− matematyka  

− język obcy nowożytny  

− język mniejszości narodowej, jeśli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania 

mniejszości narodowej 

Absolwent może przystąpić w 2021 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu 
przedmiotów dodatkowych wybranych spośród następujących przedmiotów: 

− biologia 

− chemia 

− filozofia 

− fizyka 
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− geografia 

− historia 

− historia muzyki 

− historia sztuki 

− informatyka 

− język łaciński i kultura antyczna 

− język mniejszości etnicznej (język łemkowski) 

− język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, 

ukraiński) 

− język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, 

niemiecki, rosyjski, włoski) 

− język polski 

− języka regionalny (język kaszubski) 

− matematyka 

− wiedzy o społeczeństwie. 

W przypadku egzaminu dodatkowego języka obcego nowożytnego zdający dokonuje wyboru czy 

zdaję na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.  

W 2021r. część ustna egzaminu maturalnego nie będzie przeprowadzana z wyjątkiem zdających, 

którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na 

uczelnię zagraniczną. 
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Tabela 1. Harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego  
 

* pp – poziom podstawowy, pr – poziom rozszerzony, dj – poziom dwujęzyczny 

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą 
rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym 
nowożytnym.
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4. Uczestnicy egzaminu maturalnego 

Tabela 2. Zestawienie liczby szkół i liczby osób zgłoszonych do egzaminu maturalnego 

 

Województwo kujawsko-pomorskie Województwo pomorskie 

Liczba 
szkół 

Liczba osób zgłoszonych do egzaminu 
maturalnego 

Liczba 
szkół 

Liczba osób zgłoszonych do egzaminu 
maturalnego 

Zdający po 
raz pierwszy 

Zdający po raz 
kolejny Razem Zdający po raz 

pierwszy 
Zdający po raz 

kolejny Razem 

309 15 140 3 976 19 116 308 18 250 5 189 23 439 

Tabela 3. Zestawienie liczby szkół i osób zgłoszonych do egzaminu maturalnego z podziałem na powiaty  

a) województwo kujawsko-pomorskie 

Powiat Liczba 
szkół 

Zgłoszeni do egzaminu 
maturalnego 

po raz 
pierwszy 

po raz 
kolejny Razem 

aleksandrowski 5 180 77 257 
brodnicki 9 587 81 668 
bydgoski 8 145 61 206 
chełmiński 6 261 58 319 
golubsko-
dobrzyński 7 160 41 201 

grudziądzki 3 17 3 20 
inowrocławski 24 1131 342 1473 
lipnowski 9 262 95 357 
M. Bydgoszcz 62 3665 944 4609 
M. Grudziądz 20 1214 318 1532 
M. Toruń 33 2735 685 3420 
M. Włocławek 24 1529 438 1967 
mogileński 9 374 66 440 
nakielski 13 465 120 585 
radziejowski 5 193 60 253 
rypiński 8 344 65 409 
sępoleński 7 175 51 226 
świecki 16 397 117 514 
toruński 9 159 45 204 
tucholski 5 371 122 493 
wąbrzeski 4 187 27 214 
włocławski 11 198 65 263 
żniński 12 391 95 486 
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b) województwo pomorskie 

Powiat Liczba 
szkół 

Zgłoszeni do egzaminu 
maturalnego 

po raz 
pierwszy 

po raz 
kolejny Razem 

bytowski 8 483 122 605 
chojnicki 19 1003 317 1320 
człuchowski 15 296 108 404 
gdański 5 266 102 368 
kartuski 15 872 172 1044 
kościerski 8 603 172 775 
kwidzyński 10 537 121 658 
lęborski 10 584 182 766 
M. Gdańsk 63 4388 1347 5734 
M. Gdynia 33 2662 696 3358 
M. Słupsk 33 1488 407 1895 
M. Sopot 8 460 123 583 
malborski 7 590 218 808 
nowodworski 2 99 35 134 
pucki 10 417 108 525 
słupski 4 91 38 129 
starogardzki 15 917 232 1149 
sztumski 8 139 63 202 
tczewski 17 913 299 1212 
wejherowski 18 1446 328 1774 

Tabela 4. Zestawienie liczby osób zgłoszonych do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych 
jako obowiązkowe 

a) województwo kujawsko-pomorskie 

Przedmiot 

Zgłoszeni do egzaminu 
maturalnego 

po raz 
pierwszy 

po raz 
kolejny Razem 

Język angielski 14475 1015 15490 
Język francuski 16 0 16 
Język hiszpański 25 4 29 
Język niemiecki 475 72 547 
Język polski 15132 838 15970 
Język rosyjski 137 20 157 
Język włoski 4 0 4 
Matematyka 15132 2756 17888 
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b) województwo pomorskie 

Przedmiot 

Zgłoszeni do egzaminu 
maturalnego 

po raz 
pierwszy 

po raz 
kolejny Razem 

Język angielski 17585 1195 18780 
Język francuski 21 1 22 
Język hiszpański 24 4 28 
Język niemiecki 511 87 598 
Język polski 18225 1104 19329 
Język rosyjski 82 11 93 
Język włoski 3 1 4 
Matematyka 18225 3635 21859 

Tabela 5. Zestawienie liczby osób zgłoszonych do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych 
jako dodatkowe 

a) województwo kujawsko-pomorskie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedmiot i poziom 

Przystępujący do egzaminu: 

po raz 
pierwszy 

po raz 
kolejny razem 

biologia poziom rozszerzony 2458 647 3105 

chemia poziom rozszerzony 1315 548 1863 

filozofia poziom rozszerzony 55 12 67 

fizyka poziom rozszerzony 862 64 926 

geografia poziom rozszerzony 2690 104 2794 

historia muzyki poziom rozszerzony 11 0 11 

historia poziom rozszerzony 995 91 1086 

historia sztuki poziom rozszerzony 238 9 247 

informatyka poziom rozszerzony 504 35 539 

język angielski poziom dwujęzyczny 28 7 35 

język angielski poziom rozszerzony 7311 301 7612 

język francuski poziom dwujęzyczny 2 0 2 

język francuski poziom rozszerzony 27 3 30 

język hiszpański poziom dwujęzyczny 8 0 8 

język hiszpański poziom rozszerzony 32 6 38 

język łaciński i kultura antyczna poziom 
rozszerzony 14 2 16 

język mniejszości narodowej - ukraiński 
poziom rozszerzony 0 1 1 

język niemiecki poziom dwujęzyczny 1 1 2 

język niemiecki poziom rozszerzony 136 13 149 

język polski poziom rozszerzony 2402 185 2587 

język rosyjski poziom rozszerzony 32 4 36 

język włoski poziom rozszerzony 14 2 16 

matematyka poziom rozszerzony 3041 219 3260 

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony 771 70 841 
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b) województwo pomorskie 

 
 
 
 
 
 
 

 

Przedmiot i poziom 

Przystępujący do egzaminu: 

po raz 
pierwszy 

po raz 
kolejny razem 

biologia poziom rozszerzony 2436 718 3154 

chemia poziom rozszerzony 1348 561 1909 

filozofia poziom rozszerzony 163 31 194 

fizyka poziom rozszerzony 1320 127 1447 

geografia poziom rozszerzony 3171 132 3303 

historia muzyki poziom rozszerzony 16 4 20 

historia poziom rozszerzony 1102 84 1186 

historia sztuki poziom rozszerzony 309 37 346 

informatyka poziom rozszerzony 674 56 730 

język angielski poziom dwujęzyczny 141 9 150 

język angielski poziom rozszerzony 10765 446 11211 

język francuski poziom dwujęzyczny 17 0 17 

język francuski poziom rozszerzony 41 8 49 

język hiszpański poziom dwujęzyczny 8 0 8 

język hiszpański poziom rozszerzony 67 13 80 

język kaszubski poziom rozszerzony 14 2 16 
język łaciński i kultura antyczna poziom 
rozszerzony 8 1 9 

język niemiecki poziom dwujęzyczny 3 0 3 

język niemiecki poziom rozszerzony 278 26 304 

język polski poziom rozszerzony 3892 274 4166 

język rosyjski poziom dwujęzyczny 4 0 4 

język rosyjski poziom rozszerzony 117 8 125 

język włoski poziom dwujęzyczny 0 1 1 

język włoski poziom rozszerzony 8 0 8 

matematyka poziom rozszerzony 4183 377 4560 

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony 849 83 932 
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5. Obserwacja egzaminu 
Na podstawie § 8.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2223 ze zm.) obserwatorami egzaminu mogą być  

1) delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania; 

2) delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;  

3) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, 

szkoły wyższej, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, posiadający upoważnienie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.  

Kuratorzy oświaty, starostowie, prezydenci i burmistrzowie miast, rektorzy szkół wyższych, 

dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli i dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych, po 

konsultacji z dyrektorem OKE w Gdańsku, delegowali pracowników do przeprowadzenia obserwacji 

przebiegu egzaminu we wskazanych szkołach. 

Tabela 6. Liczba osób upoważnionych do obserwowania egzaminu maturalnego 

Województwo Liczba upoważnień 

kujawsko-pomorskie 93 

pomorskie 105 

Razem 198 
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6. Sprawdzanie i ocenianie prac egzaminacyjnych 

Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów ustalą zespoły przedmiotowe  

w szkołach. Dyrektorzy szkół przekażą do OKE w Gdańsku listy zdających zawierające wyniki tej części 

egzaminu maturalnego.  

Zadania egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów części pisemnej egzaminu maturalnego będą 

sprawdzali i oceniali egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora OKE  

w Gdańsku. Wszyscy egzaminatorzy w całym kraju będą punktowali rozwiązania zadań zgodnie z jednolitymi 

kryteriami i schematami oceniania. 

Ośrodki sprawdzania zlokalizowano w następujących miastach: Bydgoszcz, Brodnica, Grudziądz, 

Inowrocław, Toruń, Włocławek, Nakło nad Notecią, Chojnice, Gdańsk, Gdynia, Lębork, Rumia, Wejherowo, 

Słupsk, Sopot, Kartuzy, Kwidzyn, Malbork, Tczew, Starogard Gdański. 

Do pracy w 134 zespołach dyrektor OKE w Gdańsku powołał łącznie 2 645 egzaminatorów.  

Tabela 7. Liczba powołanych zespołów egzaminatorów i egzaminatorów 

Województwo Liczba zespołów 
egzaminatorów  Liczba egzaminatorów 

kujawsko-pomorskie 65 1377 

pomorskie 69 1268 

Razem 134 2 645 

Na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów OKE w Gdańsku ustali wyniki 

egzaminu, które będą przesłane do szkół, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, organów prowadzących szkoły 

i organów nadzorujących szkoły.  


