
MATURA 2022 …
Wszystko, co musisz wiedzieć 

o egzaminie maturalnym



Przedmioty na maturze

Egzamin maturalny jest przeprowadzany

z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów

dodatkowych i w 2022 r. składa się wyłącznie

z części pisemnej.

Ustna matura tylko w przypadku ewentualnej

rekrutacji na uczelnie zagraniczne.



Część pisemna egzaminu 

maturalnego

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:

• egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)

• egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)

• egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)

• egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie 
rozszerzonym).



Część pisemna egzaminu 

maturalnego

W roku 2022 – oprócz jednego obowiązkowego 

egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie 

rozszerzonym – absolwent może przystąpić do 

egzaminów z nie więcej niż 5 kolejnych 

przedmiotów dodatkowych na poziomie 

rozszerzonym (w przypadku języków obcych 

nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo 

dwujęzycznym). 



Część pisemna egzaminu 
maturalnego

Wyboru można dokonać spośród przedmiotów:

 biologia

 chemia

 Filozofia

 fizyka

 geografia

 historia

 historia muzyki

 historia sztuki

 informatyka

 język łaciński i kultura antyczna

 język polski 

 matematyka

 wiedza o społeczeństwie



Część pisemna egzaminu 
maturalnego

Egzamin maturalny w części pisemnej

z przedmiotów dodatkowych – z wyjątkiem języków

obcych nowożytnych – jest przeprowadzany na

poziomie rozszerzonym.

W roku 2022 matura zostanie także przeprowadzona

na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie

jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań

określonych w podstawie programowej.



Część pisemna egzaminu 
maturalnego

 Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego 

nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego jest 

przeprowadzany na poziomie: 

1. rozszerzonym i obejmuje wymagania egzaminacyjne 

dla poziomu podstawowego i rozszerzonego 

albo

2. dwujęzycznym i obejmuje wymagania egzaminacyjne 

dla poziomu dwujęzycznego.



Część pisemna egzaminu 
maturalnego

Nie ma ustnego egzaminu 

maturalnego w roku 2022.



Część pisemna egzaminu 
maturalnego

 W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka 

polskiego może przystąpić absolwent, który:

w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną 

zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu 

maturalnego z języka polskiego,

 zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu 

maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu 

zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.



Kiedy egzamin maturalny jest zdany ?

 Aby zdać egzamin, absolwent ma obowiązek przystąpić do części 

pisemnej egzaminu na poziomie podstawowym z następujących 

przedmiotów:

 język polski

 matematyka

 wybrany język obcy nowożytny

 z każdego z nich otrzymać co najmniej 30% punktów

oraz

 przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na 

poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest 

określony próg zaliczenia).



Deklaracja przystąpienia do matury

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu 

maturalnego, składa pisemną deklarację 

przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio 

dyrektorowi macierzystej szkoły albo 

dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej 

w określonych terminach.



Deklaracja przystąpienia do matury

do kogo składa? do kiedy?

deklaracja wstępna

do kiedy?

deklaracja ostateczna

wzór deklaracji 

Uczeń liceum 

ogólnokształcącego, 

który zamierza 

przystąpić do 

egzaminu 

maturalnego 

bezpośrednio po 

ukończeniu szkoły 

w 2022 r.

do dyrektora 

szkoły macierzystej
do 30 września 2021 r. do 7 lutego 2022 r. 1a (Deklaracja A)



Deklaracja przystąpienia do matury

 Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2022 r.

 Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian 

w deklaracji (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad 

przedmiotowych)

 W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w wyznaczonym 

terminie, z dniem 8 lutego 2022 r. deklaracja wstępna staje się 

deklaracją ostateczną.



Deklaracja przystąpienia do matury

 Maturzyści, którzy posiadają opinię, orzeczenie 

z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie 

uprawniające do dostosowania warunków egzaminu, muszą 

dołączyć dokument do deklaracji maturalnej                            

(do 30 września 2021 r.)

 Dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2022 r.



Dostosowanie warunków i form 

egzaminu

 Dostosowanie przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między 
innymi na:

 zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 
społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym zdającego

 zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

 wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

 odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu 
maturalnego

 ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania 
egzaminu maturalnego uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne zdającego

 zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela 
wspomagającego zdającego w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z 
zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub 
zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania 
właściwego kontaktu ze zdającym lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i 
środków dydaktycznych.



Dostosowanie warunków i form 

egzaminu

 Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub 

warunków przeprowadzenia egzaminu:

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niedostosowane społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym 

 orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

 zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza (zaświadczenie 

potwierdzające chorobę przewlekłą)

 opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, 

dyskalkulia).



Miejsce przystąpienia do matury

 Zasadniczo przystępuje się do matury w szkole, którą się ukończyło. 

Są jednak wyjątki:

 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 zespołu przedmiotowego do przeprowadzenia części 

ustnej z danego przedmiotu lub zespołu nadzorującego

W uzasadnionych przypadkach absolwent może przystąpić do egzaminu 

maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, na jego wniosek.

W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub 

niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, egzamin maturalny może być przeprowadzony 

w innym miejscu niż szkoła, np. w domu zdającego.



Terminy egzaminów maturalnych

Egzaminy maturalne w roku szkolnym 

2021/2022 w sesji głównej 

przeprowadzone zostaną w dniach 

4-23 maja. 

Egzaminy pisemne będę rozpoczynać się 

o godzinie 9.00 i 14.00



Terminy egzaminów maturalnych



Terminy egzaminów maturalnych



Terminy egzaminów maturalnych

 W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych 

można zdawać maturę w terminie dodatkowym.

 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 może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu 

maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym                 

(w czerwcu 2022 r.)

 wniosek, o którym mowa powyżej absolwent lub jego rodzice składają do 

dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie 

później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego 

przedmiotu. 



Terminy egzaminów maturalnych

Część pisemna egzaminu maturalnego 

w terminie dodatkowym odbędzie się 

w dniach od 1 do 15 czerwca 2022 r.



Czas trwania egzaminów maturalnych



Czas trwania egzaminów maturalnych



Przebieg egzaminu maturalnego w 

części pisemnej

 Podczas egzaminów pisemnych każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku.

 Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, 
materiały i przybory wskazane w komunikacie Dyrektora CKE

 W przypadku chorych lub niepełnosprawnych zdających – leki i inne 
pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność

 Zdający może wnieść do sali małą butelkę wody. Podczas pracy z 
arkuszem butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby 
zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

 Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części pisemnej 
egzaminu maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze 
względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została 
zgłoszona przed przed rozpoczęciem egzaminu.



Przebieg egzaminu maturalnego w 

części pisemnej

 Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie maturalnym:

 Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego 

przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) 

przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)

 Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonuje 

długopisem (nie wykonuje się rysunków ołówkiem) 



Przebieg egzaminu maturalnego w 

części pisemnej

 Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie maturalnym:



Przebieg egzaminu maturalnego w 

części pisemnej

 Do Sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych 
np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, ani korzystać z nich w tej sali. 
Złamanie powyższych zasad będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem 
egzaminu z danego przedmiotu, odpowiednio w części ustnej lub pisemnej.

 W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej 
sytuacji (np. wyjście do toalety), po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu 
nadzorującego i po zapewnieniu braku możliwości kontaktowania się z innymi 
osobami

 Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać wyjaśnień dotyczących 
zadań egzaminacyjnych. W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu 
członkowie zespołu nadzorującego mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w 
sposób niezakłócający pracy zdających.



Wyniki maturalne - interpretacja 

 Kiedy automatycznie przyznaje się 100% punktów ???

W przypadku laureatów i finalistów olimpiad otrzymuje się 100% 
punktów. 

W przypadku zwolnienia laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, 

na świadectwie dojrzałości zamiast wyniku egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu wpisuje się odpowiednio 

„zwolniony” albo „zwolniona” oraz zamieszcza się adnotację o 

posiadanym tytule laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej.



Wyniki maturalne - interpretacja 

 Kiedy automatycznie przyznaje się 0% punktów ???

W przypadku zgłoszenia w deklaracji zamiaru przystąpienia do 
egzaminu maturalnego z więcej niż dwóch przedmiotów 
dodatkowych i nieprzystąpienia do egzaminu maturalnego z 
drugiego lub kolejnego przedmiotu, absolwent otrzymuje z 
egzaminu maturalnego z tego przedmiotu bądź tych 
przedmiotów wynik „0%”.

W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z drugiego 
lub kolejnego zdawanego przez absolwenta egzaminu z 
przedmiotu dodatkowego, dyrektor okręgowej komisji 
egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu maturalnego z tego 
przedmiotu jako 0%.



Świadectwa dojrzałości i wyniki maturalne

 Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo 

dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.



Świadectwa dojrzałości i wyniki maturalne

 Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o 

wynikach tego egzaminu opracowaną przez Okręgową Komisję 

Eegzaminacyjną.



Świadectwa dojrzałości i wyniki maturalne

 Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i 

zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego Okręgowa 

Komisja Egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły, w której 
absolwent zdawał egzamin maturalny lub upoważnionej przez 

niego osobie w następujących terminach:

 5 lipca 2022 r. - dla absolwentów, którzy przystępowali do 
egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym

 9 września 2022 r. - dla absolwentów, którzy przystępowali do 

egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.



Prezentację przygotowała: 
Katarzyna Ignaszak

Sekretariat Uczniowski 

Liceum Ogólnokształcącego 

im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu


