TERMINY
1. Do 30.09.2021 należy złożyć deklarację wstępną.
2. Do 07.02.2022 należy złożyć deklarację ostateczną. Jeśli uczeń jej nie złoży to deklaracja
wstępna staje się ostateczną. Po dniu 07.02.2022 NIE MOŻNA DOKONAĆ ŻADNYCH ZMIAN.
3. Do 20.04.2022 uczeń, który uzyskał dyplom zawodowy na poziomie technika może przekazać
informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym – załącznik 5b
4. Do 20.04.2022 uczeń, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty składa załącznik 5a.
5. Od 04.05.2022 rozpoczynają się egzaminy maturalne.
6. Szczegółowe informacje dotyczące egzaminuj są w niniejszej zakładce – MATURA.
PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM DLA ZDAJĄCYCH, KTÓRZY PRZYSTĄPIĄ
DO EGZAMINU MATURALNEGO PO RAZ PIERWSZY.
1. 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.3
(zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi”) oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia
te wymagania.
2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku, w okresie od maja do września, w
terminach głównym, dodatkowym i poprawkowym, określonych w komunikacie o harmonogramie.
3. 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 pkt 3a
3a. 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, lub
b. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego
nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
W informacji absolwent zamieszcza oświadczenie o konieczności przystąpienia do części ustnej
egzaminu wynikającej z uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym na daną uczelnię zagraniczną
wyniku również z egzaminu w części ustnej.
4. 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 z przedmiotów obowiązkowych, do którego mogą przystąpić
osoby, o których mowa w pkt 2.1.3a, nie określa się poziomu egzaminu
5. 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

6. 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. Wyboru dokonuje spośród
następujących przedmiotów:
a. biologia
b. chemia
c. filozofia
d. fizyka
e. geografia
f. historia
g. historia muzyki
h. historia sztuki
i. informatyka
j. język łaciński i kultura antyczna
k. język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
l. język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki,
ukraiński)
m. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański,
niemiecki, rosyjski, włoski)
n. język polski
o. język regionalny (język kaszubski)
p. matematyka q. wiedza o społeczeństwie.
7.W 2022 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, nie musi przystąpić absolwent:
a. 4-letniego technikum z lat 2006–2022 albo
b. branżowej szkoły II stopnia z roku 2022,
który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum,
jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika
(por. sekcja 2.6.).
8. W 2022 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006–2022) oraz absolwenci branżowej szkoły II
stopnia, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum (z 2022 r.), nie mają
obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie
rozszerzonym, jeżeli posiadają:
a. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo
b. dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

c. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w
danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
d. certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
nauczanym na poziomie technika, albo
e. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji zawodowych, ze
wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika,
umożliwiające uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.
9. Absolwent 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, który w złożonej deklaracji
przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym,
ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 20 kwietnia 2022 r. uzyskał dokumenty wymienione w
pkt 2.6.1., może złożyć dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi OKE, do którego składał deklarację
maturalną, pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego
przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Pisemną
informację (załącznik 5b) należy złożyć nie później niż do 20 kwietnia 2022 r. Dyrektor szkoły
niezwłocznie przekazuje tę informację do dyrektora OKE.
10. Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian
dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad
przedmiotowych oraz osób, o których mowa w pkt 8). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej
w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.
11. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub formy egzaminu zdający przedkłada
odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej razem z
deklaracją do 30 września 2021 r.
TERMIN DODATKOWY
1. 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 (załącznik 6), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta
do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu
2022 r.).
2. Wniosek, o którym mowa w pkt 3.7.1., 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. Dyrektor szkoły uzupełnia ww. wniosek, wpisując w tabeli
„Uwagi dyrektora szkoły” rodzaj dostosowania warunków/formy przeprowadzania egzaminu – jeżeli
dotyczy. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi
okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku za
pośrednictwem SIOEO. Wydrukowany i podpisany wniosek należy przesłać do OKE.
3. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.
4. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na
przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w
terminie dodatkowym, egzamin maturalny jest przeprowadzany:

a. w terminie określonym w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie, opublikowanym na
stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (por. pkt 3.7.6. i 3.7.7.)
b. w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; informację o miejscu
przeprowadzenia części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji
egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja.
5. Absolwent może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub
przedmiotów w terminie innym niż ustalony w szkolnym harmonogramie przeprowadzania części
ustnej egzaminu maturalnego w uzgodnieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego.
Termin przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów
wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
6. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach od 1 do 15
czerwca 2022 r.
7. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym z języka polskiego, języków
mniejszości narodowych, języka łemkowskiego, języka kaszubskiego i języków obcych nowożytnych
odbędzie się w dniach od 14 do 15 czerwca 2022 r

TERMIN POPRAWKOWY
1. 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.
2. Absolwent, o którym mowa w pkt 3.8.1., 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 (załącznik
7), zgodnie z deklaracją ostateczną. Absolwent składa oświadczenie do dyrektora tej placówki (szkoły
albo OKE), do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.
3. 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 r.
4. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części
pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie
internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 9 sierpnia 2022 r.
5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu egzaminacyjnego do
przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkole w terminie poprawkowym.
6. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022
r.

7. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym nie jest przeprowadzana.

