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EGZAMIN MATURALNY od 2022

Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden 
raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od maja 
do września – zgodnie z harmonogramem 
ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie 
internetowej www.cke.gov.pl 

(Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 
2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 r.



Harmonogram egzaminów





Termin dodatkowy





Ogłoszenie wyników



EGZAMIN MATURALNY od 2022
Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów 
obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2022 r. 
składa się wyłącznie z części pisemnej, z zastrzeżeniem, że:

W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego 
może przystąpić absolwent, który:

a. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić 
wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego 
nowożytnego, lub 

b. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka 
obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. 

Zdający może być skierowany przez dyrektora OKE na egzamin z 
jednego lub więcej przedmiotów do innej szkoły, jeśli: 

• w macierzystej szkole nie ma możliwości powołania przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego do 
przeprowadzenia części ustnej z danego przedmiotu 

• zachodzą uzasadnione przyczyny przeprowadzenia ustnego lub pisemnego egzaminu w innej szkole 
lub miejscu niebędącym siedzibą szkoły 

• szkoła macierzysta zdającego została zlikwidowana lub przekształcona. 



Egzamin na podstawie wymagań 
egzaminacyjnych

W 2022 r. egzamin maturalny jest 
przeprowadzany na podstawie wymagań 

egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 
do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 16 grudnia 2020 r.3 (zwanych dalej 
„wymaganiami egzaminacyjnymi”) oraz 

sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te 
wymagania.



EGZAMIN MATURALNY od 2022

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje 
obowiązkowo:

• w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się 
poziomu, z następujących przedmiotów: 

• język polski 

• język obcy nowożytny 

wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, 
hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego 



EGZAMIN MATURALNY od 2022

w części pisemnej – egzaminy na poziomie 
podstawowym z następujących przedmiotów: 

• język polski 

• matematyka 

• język obcy nowożytny 

(język obcy ten sam, który zdaje w części ustnej)



EGZAMIN MATURALNY od 2022

• w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na 
poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego 
nowożytnego – na poziomie rozszerzonym. Wyboru dokonuje 
spośród następujących przedmiotów: 

• biologia 
• chemia 
• filozofia 
• fizyka 
• geografia 
• historia 
• historia muzyki 
• historia sztuki 



Ciąg dalszy

• informatyka 
• j. 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 
• język regionalny (język kaszubski) 
• matematyka 
• wiedza o społeczeństwie 



EGZAMIN MATURALNY od 2022

Uczeń może ponadto przystąpić w danym roku 
do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu 
kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych 
spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych 
wymienionych wcześniej.



EGZAMIN MATURALNY od 2022

Egzamin maturalny z języka obcego 
nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego, 
może być zdawany tylko w części pisemnej 

albo (dotyczy tylko zdających, którzy są 
zobowiązani zdawać egzamin ustny)

w części pisemnej i w części ustnej z tego 
samego języka



Opcje wyboru języka obcego nowożytnego na egzaminie maturalnym zostały 
przedstawione graficznie na rysunku poniżej. 



EGZAMIN MATURALNY od 2022

Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie 
maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, 

do której uczęszcza uczeń, ani od przedmiotów, 
których uczy się w tej szkole. 



Deklaracja przystąpienia do egzaminu 
maturalnego 

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu 
maturalnego po raz pierwszy, składa 
przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego 
(dyrektorowi szkoły), w terminie do 30 września 
2021 r. wstępną pisemną deklarację (załącznik 
1a). 
Poprawnie wypełnioną deklarację należy dostarczyć do wicedyrektora szkoły 

(w jednej teczce zbiór wszystkich deklaracji). Osoby odpowiedzialne: samorządy kl.



Deklaracje ostateczne

Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 
7 lutego 2022 roku. 

Po tym terminie nie ma już możliwości 
dokonywania zmian w deklaracji dotyczących 
wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów 
(z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad 
przedmiotowych). 
W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z 
dniem 8 lutego 2022 r. deklaracja wstępna staje się 
deklaracją ostateczną. 

Ferie zimowe: 14-27 lutego



Dostosowania

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu 
zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30 
września 2021 r.
Dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2022 roku. 

Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2022 r. 

Wyjątek stanowią uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, którzy 
zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym. 

p. Lidia Golba – pedagog, opiekun klas III



Zdający ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni
niedostosowaniem społecznym, mają prawo przystąpić do
egzaminu maturalnego w warunkach i formach określonych w
Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z
dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów
dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku
szkolnym 2021/2022 egzaminu maturalnego do potrzeb
absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz
zagrożonych niedostosowaniem społecznym, opublikowanym
na stronie internetowej CKE.



• Uczeń ma obowiązek podać w deklaracji dokładne 
dane teleadresowe umożliwiające stały, niezawodny z 
nim kontakt aż do terminu ogłoszenia wyników 
egzaminu maturalnego.

• Adres mailowy należy zapisać w deklaracji wyraźnie!

• Zdający podpisuje także w Deklaracji przystąpienia do 
egzaminu maturalnego (załącznik 1a) oświadczenie o 
wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie 
danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia. 









Dysleksja

Dysleksja:

• brak wydłużonego czasu trwania egzaminu,

• Dostosowanie kryteriów oceniania 

z j. polskiego, języka obcego nowożytnego i   

matematyki (tu dyskalkulia).



Kopie deklaracji

Osoba składająca deklarację wstępną i/lub 
ostateczną (załącznik 1a) otrzymuje od dyrektora 
szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia. 

• Kopię odbieramy w sekretariacie szkoły
• W przypadku wprowadzenia zmian 

(proponowany termin: od 24 stycznia 2022 r. 
(ferie: 14-27 lutego) – uczeń ponownie otrzymuje 
kopię deklaracji.



Laureaci i finaliści olimpiad
Zwolnienie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z egzaminu 

maturalnego 

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych znajdujących 
się w wykazie na rok 2022, ogłoszonym przez dyrektora 
CKE na stronie www.cke.gov.pl, są zwolnieni z egzaminu 
maturalnego z danego przedmiotu na podstawie 
zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia 
szkoły ponadgimnazjalnej tytułu odpowiednio laureata 
lub finalisty. 

Uprawnienie to przysługuje laureatom i finalistom 
olimpiad przedmiotowych także wtedy, gdy przedmiot nie 
był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły. 



Olimpiady cd.

• W przypadku przedmiotów zadeklarowanych jako obowiązkowe, zwolnienie 
laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest równoznaczne z uzyskaniem 
najwyższego wyniku z egzaminu z danego przedmiotu w części ustnej oraz w części 
pisemnej na poziomie podstawowym. 

• W przypadku przedmiotów zadeklarowanych jako dodatkowe w części pisemnej 
zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest równoznaczne z 
uzyskaniem najwyższego wyniku z egzaminu z danego przedmiotu na poziomie 
rozszerzonym albo – w przypadku języka obcego nowożytnego – najwyższego 
wyniku na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym, zgodnie ze złożoną 
deklaracją. 

• W przypadku egzaminów z języka obcego nowożytnego zadeklarowanych jako 
dodatkowe w części ustnej, zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady 
przedmiotowej jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z egzaminu 
bez określania poziomu albo najwyższego wyniku na poziomie dwujęzycznym, 
zgodnie ze złożoną deklaracją. 



Uwaga!

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przed 
egzaminem z danego przedmiotu przedstawiają 
przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego 
(dyrektorowi szkoły) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu 
laureata lub finalisty olimpiady w szkole 
ponadgimnazjalnej, na podstawie którego 
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego stwierdza 
uprawnienie do zwolnienia z egzaminu.
Zaświadczenie należy przedstawić niezależnie od tego, czy 
uczeń już wcześniej dostarczył kopię tego zaświadczenia, 
np. w klasie II.



W przypadku gdy zdający uzyskał tytuł laureata lub 
finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w 
deklaracji, może dokonać zmiany wyboru 
przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego, lub 
zmienić poziom egzaminu z języka obcego 
nowożytnego. 

Wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian 
składa do dyrektora szkoły nie później niż do 20 
kwietnia 2022 roku (załącznik nr 5). 



Przebieg egzaminu – informacje 
ogólne 

Szkolny harmonogram części ustnej egzaminu 
zostanie ustalony dla osób, które będą zmuszone 
zdawać częśc ustną egzaminu (warunki uczelni 
zagranicznej)

Informacje te zamieszczamy na tablicy ogłoszeń obok Auli

Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej
punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić
się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem), a w
przypadku zdających skierowanych przez OKE do innej szkoły – również ze
świadectwem ukończenia szkoły.



UWAGA!

Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej 
– ani w części ustnej, ani w części pisemnej –
żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub 
korzystać z nich w tej sali. 



Pomoce na egzaminie

Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu 
może korzystać wyłącznie z materiałów i 
przyborów pomocniczych, których wykaz ogłosił 
dyrektor CKE 20 sierpnia 2021 r. na stronie 
www.cke.gov.pl lub www.oke.krakow.pl

Zdający nie może wnosić do sali innych 
materiałów i przyborów. 

http://www.cke.gov.pl/
http://www.oke.krakow.pl/


Unieważnienie egzaminu

• Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych 
przez zdającego albo 

• wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia 
telekomunikacyjnego lub 

• materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez 
dyrektora CKE, lub 

• korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia 
telekomunikacyjnego, lub niedopuszczonych do użytku materiałów i 
przyborów, albo 

• zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub 
części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę 
pozostałym zdającym jest podstawą do unieważnienia egzaminu. 

• Egzamin można także unieważnić w przypadku naruszenia przepisów 
dotyczących przeprowadzania egzaminu, które mogło wpłynąć na wynik 
egzaminu. 



Unieważnienie egzaminu 
Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku: 

• a. stwierdzenia, podczas trwania egzaminu, niesamodzielnego rozwiązywania zadań 
egzaminacyjnych przez zdającego 

• b. wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub 
materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo 
korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub 
niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów 

• c. zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej 
egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym 

• d. stwierdzenia, podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej, niesamodzielnego 
rozwiązywania przez zdającego zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym z danego 
przedmiotu w części pisemnej 

• e. stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej zdającego występowania w jego 
pracy egzaminacyjnej jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań 
innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego 

• f. zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości 
ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu 

• g. stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek 
zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na 
wynik danego egzaminu. 



Warunki zdania egzaminu 

1. Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu z 
przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej 
otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz
przystąpił do egzaminu maturalnego w części pisemnej z 
przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego. 

2. Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego tylko z jednego 
przedmiotu dodatkowego i któremu ten egzamin unieważniono, nie 
zdał egzaminu maturalnego. 

3. Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki 
egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe.
Te egzaminy nie mają ustalonego progu zaliczenia. 



Zdający, który zdał egzamin maturalny, 
otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis 
wydane przez OKE. 

Świadectwa i odpisy są przekazywane 
absolwentom, za potwierdzeniem odbioru, 
w szkole macierzystej, a w przypadku osób 
skierowanych na cały egzamin przez OKE – w 
szkole, w której zdawali egzamin. 



Termin dodatkowy egzaminu

• W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 
przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w 
części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji 
egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców 
(załącznik 6), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu 
maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w 
czerwcu 2022 r.). 

• Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym 
odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej 
szkoły udokumentowany wniosek (załącznik) o umożliwienie przystąpienia do 
egzaminu w terminie dodatkowym. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z 
załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po 
otrzymaniu wniosku. 



• Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od daty jego otrzymania i może 
wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie 
dodatkowym. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne. 

• Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu 
pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu z danego 
przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 
dyrektora CKE i ogłoszonym na stronie internetowej CKE.
Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu dyrektor właściwej OKE ogłasza 
na stronie OKE w ostatnim tygodniu maja 2022 r. 

• Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu ustnego 
w terminie dodatkowym, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub 
przedmiotów w swojej szkole w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. 



Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego 
(egzamin w terminie poprawkowym) 

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić 
absolwent, który:

nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w 
części ustnej ALBO w części pisemnej,
pod warunkiem że: 

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych 
w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został 
mu unieważniony 
ORAZ
b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu 
dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin 
ten nie został mu unieważniony.



Możliwość wglądu do pracy egzaminacyjnej

Absolwent ma prawo wglądu do ocenionej i sprawdzonej pracy egzaminacyjnej w ciągu 6 miesięcy od
dnia wydania świadectwa.

Nie ma możliwości dokonania wglądu przez pełnomocnika lub z jego udziałem albo innej osoby
wskazanej przez zdającego.

Wniosek o wgląd do pracy składa się do dyrektora OKE (załącznik do pobrania ze strony OKE lub CKE).
Wniosek może złożyć również osoba występująca w imieniu zdającego.

Zakaz wykonywania kserokopii pracy egzaminacyjnej. Praca egzaminacyjna nie może być kopiowana.
Możliwe jest natomiast wykonywanie zdjęć pracy egzaminacyjnej, w całości lub w części.

Podczas wglądu dozwolone jest korzystanie z aparatu fotograficznego, który jest
integralną częścią urządzenia telekomunikacyjnego, np. telefonu komórkowego.

Absolwent może zwrócić się do OKE o weryfikację sumy punktów (2 dni od daty wglądu).
Uzasadnienie wniosku jest bardzo ważne!

W przypadku podwyższenia wyniku egzaminu absolwent otrzymuje nowe świadectwo.



ODWOŁANIE DO KOLEGIUM  ARBITRAŻU EGZAMINACYJNEGO

Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z
części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu
Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku
weryfikacji sumy punktów (załącznik do pobrania z www.oke.krakow.pl).

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może w wyniku wniesionego
odwołania dokonać ponownej weryfikacji sumy punktów.



Opłaty za egzamin

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno

w części ustnej, jaki w części pisemnej, jest odpłatny dla:

– absolwentów, którzy po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = 1 rok) przystępują do

egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego

przedmiotu dodatkowego;

– absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu

dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w

deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Opłata wynosi 50 zł brutto i jest wnoszona na konto wskazane przez OKE.



Ważne informacje

• Próbny egzamin maturalny
23-26 listopada

(ten egzamin odbędzie się, o ile będzie możliwość przeprowadzenia 
go w szkole)

• www.oke.krakow.pl;   www.cke.gov.pl
• Przykładowe arkusze maturalne, filmy o maturze, 

wymagania egzaminacyjne na 2022 r.
• Kursy dla maturzystów na stronach cke.gov.pl
• Materiały, które zostały dziś zaprezentowane (m. 

in. komunikaty, harmonogram egzaminów) będą 
umieszczone na stronie szkoły.

http://www.oke.krakow.pl/
http://www.cke.gov.pl/


UWAGA: 

Sposób organizacji i przeprowadzania

egzaminu maturalnego w 2022 r. opisany w

niniejszym dokumencie może zostać

zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze

względu na zapewnienie bezpieczeństwa

sanitarnego w związku z COVID-19.



Próbne matury 2021

Egzaminy obowiązkowe (godziny przedpołudniowe):

23 listopada (wtorek) – j. polski p.p.
24 listopada – matematyka p.p.
25 listopada – język obcy p.p.

26 listopada – przedmiot wybrany

Egzaminy nieobowiązkowe (g. 14.00):

j. polski p.r. matematyka p.r., 
język angielski albo niemiecki (p. r.)

Celem tego egzaminu jest nie tylko weryfikacja poziomu wiedzy, ale również pomoc uczniowi 
w poradzeniu sobie z niecodzienną sytuacją, jaką jest egzamin maturalny.

Wyniki egzaminów nie mogą mieć wpływu na obniżenie oceny śródrocznej 
lub rocznej. 



Dziękuję za uwagę!


