
EGZAMIN 
MATURALNY              

W 2022 ROKU

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWA PRAWNA
❖ Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z 

późn. zm.)

❖ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i 
egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, ze zm.)

❖ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie 
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych(Dz.U. z 2019r. poz. 
1700, z późn. zm.)

❖ informatory o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów oraz aneksy 
do tych informatorów obowiązującymi w roku szkolnym 2021/2022, 
opublikowanymi na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

❖ Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form 
przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022, 
opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej



❖ komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku

❖ komunikat dyrektora CKE z 20sierpnia2021r. w sprawie materiałów i przyborów 
pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie 
maturalnym w 2022 roku

❖ komunikat dyrektora CKE z 20sierpnia 2021r. w sprawie listy systemów operacyjnych, 
programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu 
maturalnego z informatyki w 2022roku

❖wykaz olimpiad, o którym mowa w Komunikacie Ministra Edukacji Narodowej w 
sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub 
przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku 
szkolnym 2021/2022, zwanym dalej „wykazem olimpiad”, dostępnym pod następującym 
adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-
narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-
przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-
maturalnym-oraz-konkursow-dla-uczniow-szkol-i-placowek-artystycznych-w-roku-
szkolnym-20212022 



❖ rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843, z późn.zm.)

❖ 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 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.) , w szczególności nowelizacjami ww. 
rozporządzenia: (1) z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314) oraz (2) z dnia 17 
sierpnia 2021 r. (Dz.U. poz. 1525).



INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM DLA 
ZDAJĄCYCH, KTÓRZY PRZYSTĄPIĄ DO EGZAMINU 

MATURALNEGO 

1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów 
obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2022 r. składa 
się wyłącznie z części pisemnej, z zastrzeżeniem osób, , które: 

a) w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązane 
są przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka 
polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka 
regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub 

b) zobowiązane są do przystąpienia do części ustnej egzaminu 
maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania 
postanowień umowy międzynarodowej. 



2. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych 
– z wyjątkiem języków obcych nowożytnych – jest przeprowadzany 
na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania egzaminacyjne 
dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.

3. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego 
nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego jest przeprowadzany 
na poziomie: 

a) rozszerzonym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla 
poziomu podstawowego i rozszerzonego albo 

b) dwujęzycznym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla 
poziomu dwujęzycznego. 



4. Absolwent naszej szkoły, 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 

5. Aby w 2022 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent 
obowiązkowo przystępuje również do egzaminu z jednego 
przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub –
w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie 
rozszerzonym albo dwujęzycznym. 



6. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów: 

biologia, chemia,  filozofia , fizyka,   geografia,  historia,   historia 
muzyki,  historia sztuki,  informatyka,  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. 



Wybór przedmiotów zdawanych na 

egzaminie maturalnym 

nie zależy

od typu szkoły, do której uczęszczał 

absolwent, ani od przedmiotów 

nauczanych w tej szkole



CZAS TRWANIA EGZAMINU MATURALNEGO Z 
POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W CZĘŚCI 

PISEMNEJ – W MINUTACH

Przedmiot Poziom podstawowy Poziom rozszerzony

Język polski, matematyka 170 180

Język obcy nowożytny 120 150 / 180 ( dwujęzyczny )

Biologia, chemia, filozofia, 
fizyka, geografia, historia, 
historia muzyki, historia 
sztuki, język kaszubski, 
język łaciński i kultura 
antyczna, język łemkowski, 
wiedza o społeczeństwie 

180

Informatyka część I                  60
część II               150



ZMIANA

Od 2021 r. do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu maturalnego z 
języka polskiego na poziomie podstawowym są wykorzystywane dwa 
odrębne arkusze, oznaczone w polu tytułowym arkusza cyframi 1 oraz 2, 
zawierające –odpowiednio –test oraz wypracowanie.

Każdy z ww. arkuszy ma odrębną kartę odpowiedzi, którą zdający będzie 
zobowiązany zakodować. Na rozwiązanie zadań w obu arkuszach zdający 
ma 170 minut (podobnie jak w latach ubiegłych).



WAŻNE DATY 

➢ Zaświadczenie o stanie zdrowia, lub opinię z poradni psychologiczno-
pedagogicznej przedkłada się wraz z deklaracją do 30 września 2021 r.

➢ W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie 
późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu. 

➢ Do 7 lutego 2022 r. – przyjmowanie ostatecznych deklaracji od zdających maturę w 
sesji wiosennej 2021/2022

➢ 29 kwiecień 2022 r. – uroczyste zakończenie nauki w technikum



WAŻNE DATY – CIĄG DALSZY

➢ 4 maja (środa) – 23 maja  (poniedziałek): egzaminy maturalne 2022

➢ 5 lipca 2022 r. – ogłoszenie wyników matur i przekazanie absolwentom świadectw 
dojrzałości

Termin dodatkowy : 1 – 15 czerwca 2022 r.

Egzamin poprawkowy : 23 sierpnia 2022 r.



SZCZEGÓŁOWE SPOSOBY DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I 
FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO DO 
POTRZEB:

1. zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

2. osób, o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe2 (tj. cudzoziemców)



1. Dostosowanie form egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy 
dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających. 

2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między 
innymi na: 
a) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym zdającego 
b) zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych
c) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych 
d) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu 

maturalnego 
e) 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 

f) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela 
wspomagającego zdającego w czytaniu lub pisaniu 3 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.



Lp Zdający:
Dostosowanie 

Podstawa 
(dokument)

formy warunków

1. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

tak tak orzeczenie

2. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie 
społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem 
społecznym

nie tak orzeczenie

3. posiadający orzeczenie o potrzebie 
indywidualnego nauczania

nie tak orzeczenie

4. chory lub niesprawny czasowo oraz 
zdający z chorobami przewlekłymi 

nie tak zaświadczenie 
o stanie zdrowia 
wydane przez 
lekarza



Lp Zdający:
Dostosowanie 

Podstawa 
(dokument)

formy warunków

5. posiadający opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 
specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: 
z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią 

nie tak opinia poradni 
psychologiczno-
pedagogicznej

6. który w roku szkolnym 2021/2022 był objęty pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na: 
a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym 
kształceniem za granicą 
b. zaburzenia komunikacji językowej 
c. sytuację kryzysową lub traumatyczną 

nie tak pozytywna opinia 
rady pedagogicznej 

7. o którym mowa w art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemiec), któremu 
ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia 
zrozumienie czytanego tekstu 

nie tak pozytywna opinia 
rady pedagogicznej 



3) Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w pkt 4. lub opinię, o której 
mowa w pkt 5., przedkłada się wraz z deklaracją (terminy składania deklaracji 
oraz osoba, do której deklarację należy złożyć, są określone w pkt 3.3. Informacji o 
sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązującej w 
roku szkolnym 2021/2022). W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia 
mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu 
dokumentu. 

4) Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w pkt 4.6. i 4.7., jest wydawana na 
wniosek:

a) nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po 
uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia, lub 

b) rodziców albo pełnoletniego ucznia. 

5) Odrębnych arkuszy egzaminacyjnych nie przygotowuje się dla: 

a) zdających wymienionych w pkt 2.–7.  

b) absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. 



6) W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na 
wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia lub 
absolwenta do egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego 
potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w niniejszym 
komunikacie. Wniosek powinien być uzasadniony i potwierdzony stosownymi 
dokumentami. Uzgodnienia pomiędzy dyrektorem szkoły a dyrektorem okręgowej 
komisji egzaminacyjnej odbywają się w formie pisemnej nie później niż do 10 
lutego 2022 r. Jeżeli konieczność przyznania dostosowań, o których mowa 
powyżej, nastąpi po tym terminie, stosowne uzgodnienia muszą zostać 
przeprowadzone niezwłocznie po uzyskaniu przez dyrektora szkoły informacji o 
potrzebie takich dostosowań. 



Wszystkie informacje dotyczące egzaminu 
maturalnego 2022 znajdą Państwo : 

https://cke.gov.pl/

https://www.oke.waw.pl/


