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ZASADY OGÓLNE
Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i 

umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych 
z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach w 
wymaganiach określonych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego.

Po egzaminie pisemnym prace zdających są 
sprawdzane przez zewnętrznych egzaminatorów , 
zgodnie z jednakowymi kryteriami i zasadami 
oceniania.

Egzamin maturalny w 2022 roku. 2



 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia

2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego ;

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie 
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych;

 informatory o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów,  
opublikowanymi na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ;

 komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej; 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19.
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Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania 
egzaminu maturalnego

www.oke.jaworzno.pl

Zakładka Egzamin 
maturalny/Informacje

dla zdającychdla zdających



EGZAMIN MATURALNY 2022
Ważne!

Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu 

maturalnego w 2022 r. może zostać zmodyfikowany, 
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maturalnego w 2022 r. może zostać zmodyfikowany, 

jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie 

bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19.



EGZAMIN MATURALNY 2022
Matura w 2022 r., tak jak w roku poprzednim, odbędzie 

się bez egzaminu ustnego, ale będzie obowiązek 

przystąpienia do jednego przedmiotu na przystąpienia do jednego przedmiotu na 

poziomie rozszerzonym. 

Wynik uzyskany z tego przedmiotu nie będzie miał 

wpływu na zdanie matury.
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EGZAMIN MATURALNY 2022

Do egzaminów w części ustnej będą mogli przystąpić 

zdający, którzy potrzebują wyniku w rekrutacji na zdający, którzy potrzebują wyniku w rekrutacji na 

studia wyższe za granicą.
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Język polski

Język polski na poziomie podstawowym: 
zdający będą mieli trzy tematy wypracowania do 

wyboru: dwie rozprawki oraz interpretację tekstu wyboru: dwie rozprawki oraz interpretację tekstu 
poetyckiego – jeden temat rozprawki ze wskazaną 
lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki z tekstem 
spoza kanonu lektur obowiązkowych.
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Matematyka 
Matematyka 
na poziomie 

podstawowym: 
 mniej zadań 

otwartych, 
 za rozwiązanie  za rozwiązanie 

wszystkich zadań 
będzie można 
otrzymać 
max 45 punktów.
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CZĘŚĆ PISEMNA
Przedmioty obowiązkowe Przedmioty dodatkowe

język polski  absolwent ma obowiązek 
przystąpić do części pisemnej

z jednego przedmiotu na 
poziomie rozszerzonym poziomie rozszerzonym 

matematyka 
 absolwent ma również prawo 
przystąpić do egzaminu maturalnego z 
nie więcej niż 5 przedmiotów 
dodatkowych

język obcy nowożytny

język mniejszości narodowej 
(absolwenci szkół lub oddziałów z 
językiem nauczania mniejszości 
narodowej)
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LISTA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU 

biologia
chemia wiedza o społeczeństwie
filozofia język mniejszości  narodowej 
fizyka język mniejszości etnicznejfizyka język mniejszości etnicznej
geografia język regionalny  
historia język łaciński  i kultura antyczna
historia muzyki język obcy nowożytny 
historia sztuki język polski
informatyka matematyka 
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POZIOMY    EGZAMINU  

Przedmioty obowiązkowe Przedmioty dodatkowe
Pisemnie na poziomie podstawowym: Tylko na poziomie 

rozszerzonym
język  polski język  polski 

(lub dwujęzycznym 
w przypadku języków 

obcych-
poziom do wyboru dla 
wszystkich zdających)

język obcy 

matematyka
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Przedmiot dodatkowy 
W 2022 r. do egzaminu z jednego przedmiotu 
dodatkowego, nie musi przystąpić absolwent: 

jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie 
dyplomu zawodowego na poziomie  technika .
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BUDOWA ARKUSZA  MATURALNEGO
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DEKLARACJE  ZDAJĄCYCH

Deklaracja wstępna do  30 września    2021 r.  
Deklaracja ostateczna do 7 lutego 2022 r.
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W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, 
deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną. 

Po tym terminie nie można dokonywać żadnych 
zmian w deklaracji.



DEKLARACJE  ZDAJĄCYCH

Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie nie jest zależny od
typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów,
których uczy się w zakresie rozszerzonym w szkole
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Maturzysta wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia.



DEKLARACJE  ZDAJĄCYCH
Załącznik 1a:Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r.
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Załącznik 1a:Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r.- c.d
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Załącznik 1a:Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r.- c.d
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Załącznik 1a:Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r.- c.d
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Załącznik 1a:Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r.- c.d
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DOSTOSOWANIE  WARUNKÓW I FORMY PRZEPROWADZANIA 
EGZAMINU MATURALNEGO 

 Zdający, który ubiega się o prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego w 
warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 
edukacyjnych, jest zobowiązany złożyć z deklaracją składaną dyrektorowi szkoły 
wniosek o dostosowanie warunków i formy egzaminu wraz   z opinią poradni 
psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania 
lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, lub zaświadczeniem lekarskim. 

 Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego (na podstawie     Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego (na podstawie    

 odpowiednich dokumentów ) przysługuje osobom: 

a) niesłyszącym,                            b)     słabosłyszącym

c)   niewidomym d)  słabowidzącym

e)  z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk

f) z afazją                                      g)  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

i)z chorobami przewlekłymi            j) chorym lub niesprawnym czasowo

k) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

l) z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym
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SERWIS DLA MATURZYSTÓW
Każdy maturzysta otrzymuje od dyrektora szkoły login i hasło.

Logowanie do serwisu odbywa się pod adresem: www.wyniki.edu.pl

W serwisie można sprawdzić:

w lutym – dane osobowe oraz przedmioty /części/poziomy zdawania 
zgłoszone do OKE przez dyrektora szkoły,

w lipcu- wyniki egzaminu w sesji głównej,

we wrześniu – wyniki egzaminu zdawanego w sesji poprawkowej.
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TERMIN DODATKOWY

Zdający ma prawo w szczególnych przypadkach losowych

lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie dolub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do

egzaminu /egzaminów w terminie głównym , zdawać

egzamin maturalny w terminie dodatkowym w czerwcu.
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TERMIN  POPRAWKOWY
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który 

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

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych 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. 
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Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego należy w terminie 7 dni od daty
ogłoszenia wyników egzaminu (do 12 lipca 2022 r.) złożyć dyrektorowi szkoły
pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie
poprawkowym.
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ZDANIE EGZAMINU MATURALNEGO
tylko 2022 r.

Część  pisemna:

30% punktów

z każdego egzaminu 
obowiązkowego

Przystąpienie do 
jednego egzaminu z 

przedmiotów 
dodatkowych

Świadectwo 
dojrzałości
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Opłata za egzamin maturalny
 Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu 

dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części 
pisemnej, jest odpłatny dla: 

a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu 
maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego 
przedmiotu dodatkowego oraz dla 

b. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego b. 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 za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i 
przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, 
na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu 
państwa

 Niewniesienie  opłaty w terminie 1 stycznia 2022 r . –7 marca  2022 r. 
skutkuje  brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
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Harmonogram pisemnych  
egzaminów  maturalnych  w 2022 r.              

Maj 2022r. Godz. 900 Godz. 1400

4 maja 
(środa)

język polski – poziom 
podstawowy 

5 maja matematyka – poziom 5 maja
(czwartek)

matematyka – poziom 
podstawowy 

6 maja
(piątek)

język angielski – poziom 
podstawowy 

9 maja 
(poniedziałek)

język angielski – poziom 
rozszerzony 
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Harmonogram pisemnych  egzaminów  
maturalnych                 w 2022 r . c.d.

Maj 2022 Godz. 900 Godz. 1400

10 maja 
(wtorek)

język polski – poziom 
rozszerzony  

11 maja
(środa)

matematyka–
poziom rozszerzony  (środa) poziom rozszerzony  

12 maja
(czwartek)

biologia-
poziom  rozszerzony

13 maja
(piątek)

wiedza o 
społeczeństwie

poziom rozszerzony

język niemiecki-
poziom rozszerzony

16 maja
(poniedziałek)

chemia-
poziom rozszerzony
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Matura odbywa się
w szkole, którą ukończył 
zdający.

Tylko w sytuacjach szczególnych 
egzamin przeprowadzany może 
być w innym miejscu, wskazanym 
przez OKE.
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Ogłoszenie wyników

 Dyrektor szkoły  5 lipca  2022 r. przekazuje 
zdającym informacje o wynikach egzaminu oraz 
świadectwa dojrzałości.świadectwa dojrzałości.
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CZĘŚĆ PISEMNA

Zadania egzaminacyjne zawarte 

w arkuszach egzaminacyjnych ustala CKE w arkuszach egzaminacyjnych ustala CKE 

i są one jednakowe w całej Polsce.
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TERMINY EGZAMINU 
POPRAWKOWEGO

 Pisemny - 23 sierpnia 2022 r. ,      godz. 9.00*

* Informacja o miejscu egzaminu oraz o * Informacja o miejscu egzaminu oraz o 
szczegółowych terminach egzaminów ustnych 
zostanie umieszczona na stronie internetowej 
właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w 
terminie do dnia 10 sierpnia 2022r.
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CZAS TRWANIA EGZAMINÓW-
CZĘŚĆ PISEMNA
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MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE

Egzamin maturalny w 2022 roku. 36



MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE
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WAŻNE ADRESY
www.cke.gov.pl
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www.oke.jaworzno.pl
 Filmiki i materiały dydaktyczne z języka 

polskiego ,biologii 
https://www.youtube.com/user/ckeedupl



Absolwent nie przystępujący do matury
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Absolwent  przystępujący do matury
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INFORMACJE DLA 
UCZNIÓW /RODZICÓW

 Uczeń powinien racjonalnie i odpowiedzialnie dokonywać wyboru 
przedmiotów egzaminacyjnych- dodatkowych , bowiem np. 
zadeklarowanie egzaminu i niestawienie się na nim  w danym roku 
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zadeklarowanie egzaminu i niestawienie się na nim  w danym roku 
wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za egzamin w przypadku 
chęci przystąpienia do egzaminu z tego samego przedmiotu w latach 
kolejnych.

 ( Opłata 50 zł brutto)

 Opłatę wnosi również absolwent który po raz trzeci i kolejny 
przystępuje do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego.   



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU 
MATURALNEGO

W przypadku:
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez absolwenta;

b. wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych 
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niewymienionych wkomunikacie o przyborach;

c. zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób 

utrudniający pracę pozostałym zdającym

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu 

absolwentowi egzamin maturalny z danego przedmiotu w części ustnej lub części 

pisemnej. 

Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się odpowiednio w  protokole. 



INFORMACJE DLA 
UCZNIÓW/ RODZICÓW

 Uczniowie mają możliwość wglądu 
do pracy  egzaminacyjnej ,

szczegółowe informacje na stronach :
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szczegółowe informacje na stronach :

 http://www.oke.jaworzno.pl/www2/ind
ex.php/egzamin-
maturalny/wgladypracematura

 https://cke.gov.pl



INFORMACJE DLA 
UCZNIÓW/ RODZICÓW
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 Zrzut  strony   cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-
formule/materialy-dodatkowe/filmy/



Opracowała Marzena Tejchman
Nauczyciel matematyki w Zespole      Szkół Spożywczych w Zabrzu
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