MATURA 2022

ABSOLWENT, PRZYSTĘPUJĄC DO
EGZAMINU MATURALNEGO, ZDAJE
OBOWIĄZKOWO
w części pisemnej - egzaminy na poziomie
podstawowym z następujących przedmiotów:
• język polski
• matematyka
• język obcy nowożytny

w części pisemnej - jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na
poziomie rozszerzonym.
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

•

UCZEŃ MOŻE PONADTO PRZYSTĄPIĆ W DANYM ROKU DO
EGZAMINU MATURALNEGO Z NIE WIĘCEJ NIŻ PIĘCIU KOLEJNYCH
PRZEDMIOTÓW
DODATKOWYCH
WYBRANYCH
SPOŚRÓD
POZOSTAŁYCH PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH

•

WYBÓR PRZEDMIOTÓW ZDAWANYCH NA
EGZAMINIE MATURALNYM NIE JEST ZALEŻNY OD
TYPU SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZEŃ,
ANI OD PRZEDMIOTÓW, KTÓRYCH UCZY SIĘ W
TEJ SZKOLE.

WARUNKI ZDANIA EGZAMINU

•Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego
egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części
pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych
do uzyskania oraz przystąpił do egzaminu maturalnego
w części pisemnej z przynajmniej jednego przedmiotu
dodatkowego i któremu ten egzamin nie został
unieważniony

PRZEBIEG EGZAMINU – INFORMACJE OGÓLNE

•Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z
ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem
stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem), a w przypadku zdających
skierowanych przez OKE do innej szkoły – również ze świadectwem ukończenia
szkoły.
• Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń
telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.
• Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z
materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłosi dyrektor CKE na
stronie www.cke.edu.pl. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i
przyborów.
•Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas
pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze
stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO
• Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość
zajmuje wylosowane miejsce w sali egzaminacyjnej
• Egzamin lub odpowiednia część egzaminu rozpoczyna się
punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od
rozdania arkuszy. Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie
nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych
przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności
organizacyjnych (tzn. z chwilą zapisania w widocznym miejscu
czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu), decyzję o
wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego zdającego
podejmuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, ale zdający
kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na
tablicy (planszy).
• Po zakończeniu czynności związanych ze sprawdzeniem
kompletności i kodowaniem arkuszy i kart odpowiedzi
przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje w widocznym
miejscu godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem
egzaminacyjnym.

• Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z języka obcego
nowożytnego w części pisemnej oprócz arkuszy wykorzystuje się
również płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze
słuchu
(nie
dotyczy
egzaminu
maturalnego
dla
uczniów/absolwentów słabosłyszących, którzy nie korzystają z
urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchu (słuchawki), i
niesłyszących). Na płycie znajdują się dwukrotnie nagrane teksty,
polecenia i przerwy na wykonanie zadań.
• Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z matematyki
wykorzystuje się Wybrane wzory matematyczne, a do
przeprowadzenia egzaminu maturalnego z biologii, chemii i fizyki
– Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z
biologii, chemii i fizyki. Publikacje zapewnia zdającym szkoła.
Można je również pobrać ze strony internetowej Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

• Do przeprowadzenia drugiej części egzaminu maturalnego z
informatyki wykorzystuje się oprócz arkuszy egzaminacyjnych
również płytę CD (każdy zdający otrzymuje jedną płytę),
zawierającą dane do zadań praktycznych. Każdy zdający musi
mieć
zapewniony
sprawny
komputer
na
stanowisku
egzaminacyjnym, którego konfiguracja musi spełniać wymagania
dotyczące środowiska komputerowego, języka programowania i
programów użytkowych, które zostały wybrane przez zdającego
spośród znajdujących się w komunikacie o egzaminie z informatyki
i dostępnych w szkole
• W przeddzień egzaminu zdający sprawdza, w ciągu jednej
godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie
zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania.
Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora
(opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w
czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Fakt sprawdzenia komputera
i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym
oświadczeniu (więcej informacji na stronie www szkoły)

• Podczas egzaminu zdający pracuje samodzielnie,
nie opuszcza sali egzaminacyjnej. W 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.
• W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający
sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po
uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu
nadzorującego na wyjście zdający pozostawia
zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a
czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole
przebiegu egzaminu w sali.

Zdający, który jest chory, może korzystać w
czasie trwania części pisemnej egzaminu
maturalnego ze sprzętu medycznego i
leków koniecznych ze względu na chorobę,
pod warunkiem że taka konieczność została
zgłoszona przewodniczącemu zespołu
egzaminacyjnego przed rozpoczęciem
egzaminu z danego przedmiotu.

•

Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty
arkusz
na
brzeg
stolika,
zgłasza
ukończenie
pracy
przewodniczącemu zespołu nadzorującego przebieg egzaminu
przez podniesienie ręki i za jego przyzwoleniem (po sprawdzeniu
przez członka zespołu nadzorującego poprawności zakodowania
arkusza i karty odpowiedzi) pozostawia arkusz na stoliku i
wychodzi z sali, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.

• Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań
danej części egzaminu zdający pozostawia na stoliku swój
zamknięty, poprawnie zakodowany arkusz egzaminacyjny, i
oczekuje na zgodę przewodniczącego zespołu nadzorującego na
opuszczenie sali.
• W przypadku egzaminu z informatyki po przerwie odbywa się
druga część egzaminu. Zdający, po otrzymaniu arkusza, postępuje
analogicznie, jak podczas pracy z arkuszem w pierwszej części
egzaminu.

Więcej informacji o egzaminie maturalnym, w
tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami,
jest dostępnych w informatorach o egzaminie
maturalnym z poszczególnych przedmiotów,
opublikowanych
na
stronie
internetowej
Centralnej
Komisji
Egzaminacyjnej
(www.cke.edu.pl) oraz www.2lojaslo.pl
Na stronie cke dostępne są również
przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z
rozwiązaniami oraz arkusze z poprzedniej sesji
egzaminacyjnej wraz z zasadami oceniania
rozwiązań zadań.

INFORMOWANIE O WYNIKACH
EGZAMINU MATURALNEGO
Wyniki egzaminu maturalnego (indywidualne, krajowe oraz
wg województw) z sesji majowej i czerwcowej zostaną
ogłoszone 5 lipca 2022 r., a w przypadku egzaminu
poprawkowego – 9 września 2022 r.

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU NASTĘPUJE W PRZYPADKU:
• stwierdzenia,

rozwiązywania

podczas
zadań

trwania egzaminu, niesamodzielnego
egzaminacyjnych
przez
zdającego

• wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z
urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów
pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach
• . zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu w
sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym
• stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez
egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez
zdającego lub występowania w pracy egzaminacyjnej zdającego
jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań
innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego

• zgłoszenia przez zdającego, w terminie 2 dni roboczych od
dnia
przeprowadzenia
egzaminu
maturalnego,
uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem
przepisów dotyczących przeprowadzania części ustnej lub
części pisemnej egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie
mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu
• niemożności ustalenia wyników danego egzaminu z powodu
zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej

Absolwent ma prawo złożyć wniosek o wgląd do
dokumentacji, na podstawie której dyrektor
okręgowej
komisji
egzaminacyjnej
zamierza
unieważnić egzamin maturalny z danego przedmiotu
w części pisemnej. Wniosek składa się do dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni
roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji o
zamiarze unieważnienia egzaminu.

• Absolwent, któremu przewodniczący zespołu
egzaminacyjnego unieważnił egzamin maturalny:
z przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej
nie zdał egzaminu maturalnego i nie może
przystąpić w tym samym roku do egzaminu
maturalnego w terminie poprawkowym

• nieprzystąpienie lub unieważnienie egzaminu z
jednego lub kilku przedmiotów nie stanowi
przeszkody w przystępowaniu do egzaminów z
pozostałych przedmiotów.

TERMIN DODATKOWY
• Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub
zdrowotnych uniemożliwiających mu przystąpienie w maju – zgodnie
z harmonogramem – do części pisemnej egzaminu z danego
przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin w terminie
dodatkowym (w czerwcu 2022 r.).
• 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.
przerwanie egzaminu z przyczyn zdrowotnych nie uprawnia
automatycznie do przystąpienia do egzaminu w terminie
dodatkowym.


Część pisemna egzaminu maturalnego w
terminie dodatkowym odbędzie się w dniach
od 1 do 15 czerwca 2022 r.

PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU
MATURALNEGO (EGZAMIN W TERMINIE
POPRAWKOWYM)
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić
absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu
obowiązkowego w części pisemnej na poziomie podstawowym, pod
warunkiem że:
• przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych
(język polski, matematyka, język obcy nowożytny) w maju/czerwcu w części
pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony
przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na
poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu
unieważniony
•w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż
12 lipca 2022r.) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym
przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu w terminie poprawkowym,
zgodnie z deklaracją ostateczną.

• Egzamin w terminie poprawkowym w części pisemnej
odbędzie 23 sierpnia 2022 r. - w miejscach wskazanych
przez dyrektora OKE.
• Informacje o miejscach przeprowadzenia egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w
terminie poprawkowym dyrektor OKE ogłasza na stronie
internetowej danej OKE w terminie do 9 sierpnia 2022 r.

WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ

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.
Absolwent może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów.
Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora OKE w terminie
2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.
ODWOŁANIE DO KOLEGIUM ARBITRAŻU EGZAMINACYJNEGO
Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów
z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu
Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora OKE, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów.
Więcej informacji na temat sposobu wglądu i odwołania od wyniku weryfikacji
znajduje się w procedurach maturalnych umieszczonych na stronie CKE lub:
http://www.2lojaslo.pl/

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY
Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu
dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części
pisemnej, jest odpłatny dla:
a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu
maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego
przedmiotu dodatkowego
b. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego
przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach
zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego
przedmiotu.
Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i
dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej wynosi 50 zł
brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.
Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2022 r. do
7marca 2022 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora OKE. W tym
też terminie absolwent składa dowód wniesienia opłaty dyrektorowi OKE. Kopię
dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi
szkoły, w której składa deklarację.
Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje
brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

INFORMACJE O MATURZE NA STRONIE WWW SZKOŁY:

Poniżej przedstawiono przybory jakie są
dopuszczone
do
korzystania
na
poszczególnych egzaminach zgodnie z
komunikatem dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i
przyborów pomocniczych, z których mogą
korzystać
zdający
na
egzaminie
maturalnym w 2022 roku.

Kalkulator prosty
(obok podstawowych działań
dopuszczalny jedynie pierwiastek 2
stopnia)

Cyrkiel - podobny jak na
rysunkach, na który można
założyć czarny długopis

Cyrkiel, którego
NIE MOŻNA użyć na
maturze:

Linijka

Pamiętać, że ekierka
to nie jest linijka, a
więc nie jest
dopuszczona

