
Egzamin dojrzałości 

2022
Informacje dla uczniów i rodziców



Terminy:

Termin główny: 4 maja – język polski – godz. 09:00;

5 maja – matematyka – godz. 09:00

od 6 do 20 maja 2022 inne przedmioty:

- 6 maja  – j. angielski podstawowy – godz. 09:00;

- 6 maja – j. rosyjski podstawowy – godz. 14:00;

- 9 maja  – j. angielski rozszerzony godz. 09:00;

- 10 maja – j. polski rozszerzony godz. 09:00;

- 11 maja – matematyka rozszerzona godz. 09:00;

- 12 maja – biologia rozszerzona godz. 09:00;

- 12 maja – j. rosyjski rozszerzony godz. 14.00

- 16 maja – chemia rozszerzona godz. 09:00;

- 16 maja – j. włoski rozszerzony godz. 14.00;

- 18 maja  – geografia rozszerzona godz. 09:00.



Termin dodatkowy: 1 – 15 czerwca 2022

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, 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.

Termin poprawkowy: 23 sierpnia 2022

Wyniki: 5 lipca 2022 dla terminu głównego i dodatkowego

9 września 2022 dla terminu poprawkowego



CZAS TRWANIA EGZAMINU MATURALNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW 

W CZĘŚCI PISEMNEJ PODANE W MINUTACH

język polski poziom podstawowy Test 170 

wypracowanie poziom rozszerzony 180 

matematyka poziom podstawowy 170  poziom rozszerzony 180 

języki obce nowożytne poziom podstawowy 120 poziom rozszerzony 150 

biologia, chemia, geografia  poziom rozszerzony 180 



INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM DLA ZDAJĄCYCH, KTÓRZY PRZYSTĄPIĄ DO EGZAMINU MATURALNEGO 

PO RAZ PIERWSZY 

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. (zwanych dalej „wymaganiami 

egzaminacyjnymi”) oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania. 

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2022 r. 

składa się wyłącznie z części pisemnej, z zastrzeżeniem osób, o których mowa w punkcie kolejnym 

W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości 

etnicznej, języka regionalnego 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, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego 

lub języka obcego nowożytnego, 

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

zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. 



Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest przeprowadzany na poziomie 

podstawowym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego. 

Dla egzaminu maturalnego w części ustnej nie określa się poziomu egzaminu. 

Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych– jest przeprowadzany na poziomie 

rozszerzonym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. 

Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego jest 

przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego 

i rozszerzonego 

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2022 r., zdaje obowiązkowo

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

a. język polski 

b. matematyka 

c. język obcy nowożytny

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

w części pisemnej z tego samego języka, co podstawowy czyli np. język angielski – podstawa i rozszerzenie



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.

Absolwent, o którym mowa wcześniej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie 

później niż do 12 lipca 2022 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego 

z danego przedmiotu w terminie poprawkowym zgodnie z deklaracją ostateczną. 

Absolwent składa oświadczenie do dyrektora tej placówki (szkoły albo OKE), do którego składał deklarację 

przystąpienia do egzaminu maturalnego. 

Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych oświadczeń, sporządza wykaz absolwentów przystępujących do egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie poprawkowym i przekazuje go w postaci 

elektronicznej w dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż do 15 lipca 2022



DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO DO POTRZEB 

EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH 

1. Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających są wymienione w osobnym komunikacie o dostosowaniach, 

który jest zamieszczony na stronie CKE

2. Dostosowanie formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy 

egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności absolwenta, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność. Nie przygotowuje się odrębnych arkuszy 

egzaminacyjnych dla absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. 

3. Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla zdających: 

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

słabosłyszących c. niesłyszących 

słabowidzących e. niewidomych 

z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi.



Dostosowanie warunków 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, o których 

mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego 

zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela wspomagającego zdającego w czytaniu 

i/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 i/lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.



Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania 

egzaminu maturalnego, to: 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność  

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie 

niedostosowaniem społecznym 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza 

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

w uczeniu się 

pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku: 

 uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane 

z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną 

 cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.



Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym 

przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję 

egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego. 

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Wniosek może być 

złożony osobiście przez absolwenta lub osobę występującą w jego imieniu, lub przesłany do komisji okręgowej drogą 

elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.

Czas wglądu do jednej pracy egzaminacyjnej wyznaczony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie może 

być krótszy niż 30 minut. Na prośbę osoby uprawnionej do wglądu, po upływie czasu wyznaczonego przez dyrektora 

OKE, czas wglądu może zostać wydłużony w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, po uwzględnieniu liczby wglądów 

wyznaczonych na dany dzień.

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. Osoba dokonująca wglądu ma prawo sporządzania notatek podczas wglądu, korzystając z materiałów 

przekazanych przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osobom dokonującym wglądu należy zapewnić kartki formatu 

A4 oraz długopisy (w kolorze określonym przez OKE). Osoby dokonujące wglądu nie mogą robić notatek, korzystając 

z własnych materiałów i przyborów do pisania



Absolwent może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się 

do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu

Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. 

W przypadku zastrzeżeń dotyczących kwestii natury technicznej, np. pomyłek w sumowaniu liczby punktów 

przyznanych za rozwiązania poszczególnych zadań, weryfikacji dokonuje pracownik wskazany przez dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

W przypadku zastrzeżeń dotyczących kwestii merytorycznych, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wskazuje 

osobę, która dokonuje ponownej oceny rozwiązań wskazanych zadań, zgodnie z zasadami oceniania rozwiązań zadań 

opracowanymi przez CKE. Osoba wskazana przez dyrektora OKE musi posiadać uprawnienia egzaminatora w zakresie 

danego przedmiotu. Dyrektor OKE do weryfikacji sumy punktów wyznacza egzaminatora innego niż egzaminator, 

który sprawdzał i oceniał pracę egzaminacyjną jako pierwszy.



Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie (listem albo e-mailem, albo faksem – jeżeli nr został 

podany) absolwenta o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej ustala nowy wynik egzaminu maturalnego oraz wydaje świadectwo dojrzałości, jeżeli w wyniku 

weryfikacji absolwent spełnił warunki niezbędne do zdania egzaminu.

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.

Odwołanie może dotyczyć wyłącznie rozwiązań zadań otwartych, tzn. takich, w których zdający samodzielnie 

formułuje odpowiedź/rozwiązanie. Rozwiązania zadań zamkniętych nie podlegają ocenie Kolegium Arbitrażu 

Egzaminacyjnego.

Absolwent w odwołaniu wskazuje zadanie lub zadania egzaminacyjne, co do których nie zgadza się z przyznaną 

liczbą punktów, wraz z uzasadnieniem, w którym wykazuje, że rozwiązanie tego zadania lub zadań egzaminacyjnych 

przez niego: a. jest merytorycznie poprawne oraz b. spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania 

egzaminacyjnego oraz instrukcji dla zdającego zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym. Wniosek bez uzasadnienia 

merytorycznego zostanie zwrócony absolwentowi do uzupełnienia (nie zostanie przekazany do Kolegium do czasu 

uzupełnienia uzasadnienia merytorycznego).

Odwołanie rozpatruje się w terminie 21 dni od dnia przekazania odwołania przez dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Termin może być jednokrotnie przedłużony, 

nie więcej jednak niż o 7 dni.


