
MATURA 2021/22-

TERMINY, PROCEDURY



ABSOLWENT, PRZYSTĘPUJĄC DO

EGZAMINU MATURALNEGO ZDAJE

OBOWIĄZKOWO :

 w części pisemnej 

– egzaminy na poziomie podstawowym z 

następujących przedmiotów: 

a. język polski 

b. matematyka 

c. język obcy nowożytny 

jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie 

rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego 

nowożytnego – na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.



ABSOLWENT, PRZYSTĘPUJĄC DO EGZAMINU

MATURALNEGO ZDAJE OBOWIĄZKOWO :

.

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, obcy 
nowożytny (,język polski,  język regionalny (język 

kaszubski),matematyka,
wiedza o społeczeństwie



ABSOLWENT, PRZYSTĘPUJĄC DO

EGZAMINU MOŻE PONADTO:

 przystąpić w danym roku do egzaminu 
maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych 
przedmiotów dodatkowych wybranych spośród 
pozostałych przedmiotów dodatkowych na poziomie 
rozszerzonym, 

 w przypadku, gdy uczeń/absolwent wybrał na 
egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy 
język polski, zdaje ten przedmiot tylko w części 
pisemnej. 

 egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego,, 
języka mniejszości etnicznej lub języka 
regionalnego, jako przedmiotu dodatkowego, może 
być zdawany tylko w części pisemnej albo w części 
pisemnej i w części ustnej z tego samego języka. 



DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO

EGZAMINU MATURALNEGO

1. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, 
składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego 
(dyrektorowi szkoły), w terminie do 30 września roku 
szkolnego, w którym przystępuje do egzaminu, wstępną 
pisemną deklarację (załącznik 1a).

2. Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 
roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić 
do egzaminu maturalnego. Po tym terminie nie ma już 
możliwości dokonywania zmian w deklaracji 
dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu 
egzaminów oraz tematu do części ustnej egzaminu z języka 
polskiego.

W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 

8 lutego deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

3. Osoba składająca deklarację otrzymuje od dyrektora 
szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.



DEKLARACJA MATURALNA

 Strona OKE-Warszawa

 Strona OKE Kraków

 https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-

nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

 Załączniki w formie edytowanej- załącznik 

EM 2022 Deklaracja 1a

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/


DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY

PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

MATURALNEGO

 Zdający, który ubiega się o prawo przystąpienia do 

egzaminu maturalnego w warunkach i formie 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych, jest obowiązany 

dołączyć do deklaracji składanej dyrektorowi 

szkoły wniosek o dostosowanie warunków i formy 

egzaminu wraz z opinią poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub orzeczeniami o potrzebie 

kształcenia specjalnego ze względu na 

niepełnosprawność lub niedostosowanie społeczne



PRZEBIEG EGZAMINU –

INFORMACJE OGÓLNE

 Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w 

części ustnej i pisemnej co najmniej na pół godziny 

przed jego rozpoczęciem, zgodnie z ogłoszonym 

harmonogramem.

 Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem 

stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem).

 Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej 

żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani 

korzystać z nich w tej sali.

 Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może 

korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów 

pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE 

dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu 

na stronie www.cke.edu.pl; 



PRZEBIEG EGZAMINU –

INFORMACJE OGÓLNE

 Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania 

zadań egzaminacyjnych przez zdającego albo 

wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej 

urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów 

i przyborów pomocniczych niewymienionych w 

wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub 

korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z 

urządzenia telekomunikacyjnego lub 

niedopuszczonych do użytku  materiałów i przyborów, 

albo zakłócanie przez zdającego prawidłowego 

przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu 

maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym 

zdającym jest podstawą do unieważnienia 

egzaminu.



PRZEBIEG EGZAMINU – INFORMACJE

OGÓLNE

 Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu 

maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów                    

w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi 

przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z 

pozostałych przedmiotów.



CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU

MATURALNEGO

 zdający część pisemną egzaminu maturalnego po 

wejściu do sali egzaminacyjnej i otrzymaniu arkusza 

na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego 

ma obowiązek zapoznać się z informacją na 

pierwszej stronie arkusza,

 sprawdzić, czy arkusz jest kompletny, tzn. ma 

wszystkie strony, czy zawiera wszystkie zadania i 

czy są one wyraźnie wydrukowane oraz 

 sprawdzić, czy otrzymał zestaw tablic/wzorów

 zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę 

odpowiedzi,

 wpisać (w odpowiednich miejscach) swój numer 

PESEL



CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU

MATURALNEGO

Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie 

wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania

arkuszy egzaminacyjnych.

Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie 

zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej

 Podczas egzaminu zdający nie opuszcza sali 

egzaminacyjnej.

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić 

zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po 

zapewnieniu warunków wykluczających możliwość 

kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z 

wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.



ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

 Zdający, który zdał egzamin maturalny, 
otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego 
odpis wydane OKE w dniu 5 lipca  2022r.

 Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki 
uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu 
zdawanego w części ustnej oraz w części 
pisemnej.

 W przypadku, gdy zdający nie przystąpił do 
zadeklarowanego egzaminu na świadectwie 
dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na 

 wpisanie wyniku odpowiednio wpisuje się „0%”.   
( podobna sytuacja dotyczy unieważnienia 
egzaminu)



ZGŁASZANIE ZASTRZEŻEŃ

 Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego 

zostały naruszone przepisy dotyczące jego 

przeprowadzania, może, w terminie 2 dni roboczych od 

daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z 

danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenie do 

dyrektora OKE.

 Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenie w terminie 7 

dni od daty jego otrzymania. W razie stwierdzenia 

naruszenia przepisów, dyrektor komisji okręgowej, w 

porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może 

unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich 

zdających albo zdających w jednej szkole lub sali, a 

także w stosunku do poszczególnych zdających i zarządzić 

jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie dyrektora 

OKE jest ostateczne.



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU

Następuje na podstawie:

 stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy 

egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania 

zadań przez zdających z danego przedmiotu w części 

pisemnej

 zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub 

kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku   

części pisemnej egzaminu

 unieważnienie egzaminu może także nastąpić w przypadku 

stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących 

przeprowadzania egzaminu, na  skutek zastrzeżeń 

zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to 

naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu.



TERMIN DODATKOWY

 Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych 

lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie 

z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu 

z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin 

w terminie dodatkowym (od 1-15 czerwca 2022r.)

 Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 

najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego 

przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły 

udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia 

do egzaminu w terminie dodatkowym.



EGZAMIN W TERMINIE POPRAWKOWYM

 Ponowny egzamin maturalny (egzamin w terminie 
poprawkowym) jest przeprowadzany w sierpniu 2022 r.

-część pisemna 23.08.2022r; Do egzaminu maturalnego 
w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, 
który:

 przystąpił do wszystkich egzaminów z 
przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu

 w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie 
został unieważniony

 nie zdał wyłącznie jednego egzaminu 
obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej

 w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników 
egzaminu (nie później niż 12 lipca) złożył  u dyrektora 
szkoły pisemne oświadczenie o ponownym 
przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu



TERMINY MATUR W ROKU SZK.2021/22

WWW.CKE.GOV.PL



CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO


