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Absolwent przystępujący do egzaminu maturalnego w 2022 roku:

obowiązkowo zdaje w części pisemnej , na poziomie  
podstawowym:   język polski

matematykę

język obcy nowożytny

obowiązkowo przystępuje do jednego przedmiotu dodatkowego 
na poziomie rozszerzonym

Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego 
albo  z języka obcego nowożytnego może przystąpić 
absolwent, który zobowiązany jest przedstawić wynik tego  
egzaminu w procesie rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną
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Egzamin maturalny                 
z przedmiotów obowiązkowych



W 2022 roku  absolwent nie musi przystąpić do egzaminu 
maturalnego z przedmiotu dodatkowego jeżeli posiada dokumenty

poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie 
technika.

We wrześniu uczeń deklaruje przystąpienie do egzaminu z 
przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale po 
uzyskaniu dyplomów potwierdzających wszystkie 
kwalifikacje  zawodowe w nauczanym zawodzie może złożyć 
pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu 
maturalnego z przedmiotu dodatkowego (załącznik 5b),  nie później 
niż do 20 kwietnia 2022 roku.

3

Egzamin maturalny                 
z przedmiotów obowiązkowych



◼ Dodatkowo absolwenci mogą przystąpić do 
egzaminu z nie więcej niż pięciu przedmiotów

◼ Przedmioty dodatkowe mogą być zdawane 
wyłącznie na poziomie rozszerzonym – wyjątek 
język obcy nowożytny również na dwujęzycznym

◼ Wybór przedmiotu, do którego absolwent 
przystępuje na egzaminie maturalnym, nie jest 
zależny od przedmiotów, których uczył się 
w zakresie rozszerzonym szkole

◼ Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu
z przedmiotu zdawanego na poziomie 
rozszerzonym nie mają wpływu na zdanie 
egzaminu maturalnego

Egzamin maturalny z 
przedmiotów dodatkowych



Poziom rozszerzony –
przedmioty do wyboru 

Między innymi:

◼ biologia

◼ chemia

◼ fizyka 

◼ geografia

◼ historia

◼ informatyka

◼ język obcy nowożytny

◼ język polski

◼ matematyka

◼ wiedza o 
społeczeństwie



Deklaracja przystąpienia do 
egzaminu maturalnego

◼ Uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do 
egzaminu maturalnego zobowiązani są złożyć 
pisemną deklarację do 30 września 2021 
roku

◼ W przypadku zmiany wybranych przedmiotów 
należy dokonać korekty w złożonej deklaracji 
nie później niż 7 lutego 2022 roku



Dostosowanie warunków i formy 
egzaminu maturalnego

Absolwenci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi na podstawie odpowiednich 
dokumentów (orzeczeń, opinii, zaświadczeń 
lekarskich, itd.) mają prawo korzystać z 
dostosowania warunków i form egzaminu



Dostosowanie warunków i formy 
egzaminu maturalnego

◼ Dokumenty uprawniające do dostosowania 
warunków i form egzaminu zdający składa do 
30 września 2021 roku (dokumentację 
można uzupełnić do 7 lutego 2022 roku)

◼ W sytuacjach losowych zaświadczenia 
lekarskie i opinie można złożyć w terminie 
późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu



Zwolnienie z egzaminu 
maturalnego

◼ Finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych  
są zwolnieni z egzaminu maturalnego                 
z danego przedmiotu

◼ Jeśli zadeklarowali inny przedmiot, mogą,    
nie później niż 2 tygodnie przed terminem 
egzaminu, zmienić przedmiot na przedmiot 
zgodny z olimpiadą



Harmonogram matury

◼ Egzamin maturalny w terminie głównym 

4 – 23 maja 2022 roku

◼ 4 maja 2022r.– język polski

5 maja 2022r. – matematyka

6 maja 2022r. – język angielski 

9 maja 2022r.- j. angielski, poziom rozszerzony

11 maja 2022r.- matematyka, p. rozszerzony



Konsekwencje  niezdania lub 
niezgłoszenia się na egzamin

Niezdanie lub niezgłoszenie się na egzamin 
maturalny z przedmiotu lub przedmiotów        
w części ustnej lub pisemnej nie stanowi 
przeszkody w zdawaniu egzaminu                   
z pozostałych przedmiotów



Opłata za egzamin

Zadeklarowanie egzaminu i niestawienie się na 
nim wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty 
za egzamin w przypadku chęci przystąpienia do 
egzaminu z tego samego przedmiotu na tym 
samym poziomie w roku kolejnym



Termin dodatkowy egzaminu 
maturalnego

◼ Dotyczy absolwentów, którzy z powodu 
szczególnych przypadków losowych lub 
zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu    
z danego przedmiotu

◼ Zdający lub jego rodzice składają do 
dyrektora szkoły udokumentowany 
wniosek najpóźniej w dniu, w którym 
odbywa się egzamin z danego przedmiotu

◼ Termin dodatkowy 1 – 15 czerwca 2022r 



Matura w terminie poprawkowym

◼ Termin poprawkowy egzaminu 

23 sierpnia 2022 roku

◼ Dotyczy tych absolwentów, którzy nie zdali 
wyłącznie jednego egzaminu

◼ Warunkiem przystąpienia jest złożenie           
w terminie do 12 lipca 2022 roku    
pisemnego oświadczenia o gotowości 
przystąpienia do egzaminu



Warunki zdania egzaminu 
maturalnego

Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli:

◼ otrzymał co najmniej 30% punktów  z każdego 
przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej   

◼ przystąpił do egzaminu z jednego przedmiotu na 
poziomie rozszerzonym w części pisemnej i 
egzamin ten nie został mu unieważniony albo 
skorzystał z prawa do rezygnacji z tego 
egzaminu (posiada dyplomy z kwalifikacji)



Tryb odwoławczy

◼ Absolwent ma prawo w terminie 2 dni od dnia 
przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego 
przedmiotu, zgłosić zastrzeżenia wraz                  
z uzasadnieniem do dyrektora OKE, jeżeli uzna, że 
w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy 
dotyczące jego przeprowadzania (załącznik 22a)

◼ Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 7 dni. 
Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne



Unieważnienie egzaminu

◼ Egzamin maturalny może być unieważniony przez 
dyrektora OKE

◼ Absolwent ma prawo złożyć wniosek o wgląd do 
dokumentacji, na podstawie której dany egzamin 
maturalny może być unieważniony. Wniosek 
składa się w terminie 2 dni od otrzymania 
pisemnej informacji o zamiarze unieważnienia 
(załącznik 22b)



Wgląd do sprawdzonej pracy 
egzaminacyjnej

1. Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy
egzaminacyjnej, wyklucza się z wglądów pełnomocników.

2. Wgląd jest możliwy do 6 miesięcy od dnia przekazania informacji o
szczegółowych wynikach egzaminu.

3. Wniosek o wgląd składa się do dyrektora OKE drogą elektroniczną, faksem,
pocztą tradycyjną lub w innej formie (załącznik 25a)



Weryfikacja sumy punktów

Absolwent może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów

w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.



Świadectwo dojrzałości

◼ Po zdaniu egzaminu maturalnego każdy 
absolwent otrzymuje świadectwo 
dojrzałości i jeden jego odpis

◼ Absolwent, który nie zdał egzaminu 
maturalnego, otrzymuje informację          
o wynikach tego egzaminu

◼ Świadectwa będą wydawane w szkole       
5 lipca 2022 roku

◼ Świadectwa po terminie poprawkowym -

- 9 września 2022 roku



Ważne adresy internetowe

Wszelkie informacje oraz druki można znaleźć 
na stronach:

www.cke.gov.pl

www.oke.krakow.pl

www.zsel1.krakow.pl


