


Drogi uczniu, zapoznaj się z:
Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

w „Formule 2022” obowiązującą w roku szkolnym 2021/2022;

Komunikatem dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym
2021/2022;

Komunikatem dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu
przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 roku;

Komunikatem dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i
przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2022
roku

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

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


Część Pisemna
Przedmioty obowiązkowe (poziom podstawowy)
j. polski 
matematyka
j. obcy nowożytny

Część Pisemna
Przedmioty dodatkowe (poziom rozszerzony)

Dodatkowo uczeń musi przystąpić w 2022 r. do egzaminu maturalnego z
jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
(Wynik egzaminu nie wpływa na zdanie)

Dodatkowo uczeń może przystąpić w 2022 r. do egzaminu maturalnego z pięciu
przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. (Wynik egzaminu nie
wpływa na zdanie)



EGZAMIN MATURALNY
W 2022 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego nie musi przystąpić absolwent

4-letniego technikum z lat 2006-2022 jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie

dyplomu zawodowego na poziomie technika, czyli:

-dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie

technika,

-dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

-świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji

wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

-certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym

zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

-świadectwa potwierdzające kwalifikacje i certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze

wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie

technika.

Absolwent 4-letniego technikum, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu

maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy

dniem złożenia deklaracji, a 20 kwietnia 2022r. uzyskał wskazane wyżej dokumenty,

może złożyć dyrektorowi szkoły 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.



Egzamin Pisemny
Zakaz wnoszenia na salę egzaminacyjną urządzeń łączności w tym telefonu komórkowego;
Zdający może wnieść tylko i wyłącznie przybory określone w wydanym przez dyrektora CKE

„komunikacie o przyborach”
Zdający może wnieść małą butelkę wody, którą stawia na podłodze przy ławce

Na egzaminie pisemnym można korzystać z:
Język polski – słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – 1 na 25 osób
Matematyka – linijka, cyrkiel z długopisem, kalkulator prosty, wybrane wzory matematyczne 

(wzory udostępnia szkoła)

Wiedza o społeczeństwie – kalkulator prosty
Historia – lupa
Geografia: linijka, kalkulator prosty, lupa
Biologia: kalkulator prosty, linijka, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne (wzory udostępnia szkoła)

Chemia: kalkulator prosty, linijka, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne (wzory udostępnia szkoła)

❑ Fizyka : kalkulator prosty, linijka, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne (wzory udostępnia szkoła)

Informatyka: kalkulator prosty



Harmonogram – Część pisemna

4 maj (środa) – godz. 9.00 – j. polski – poziom podstawowy
5 maj(czwartek) – godz. 9.00 – matematyka – poziom podstawowy
6 maj (piątek) – godz. 9.00 – j. angielski – poziom podstawowy
6 maj (piątek) – godz. 14.00 – j. niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski, francuski (poziom 

podstawowy)
9 maj (poniedziałek) – godz. 9.00 – j. angielski – p. rozszerzony
10 maj (wtorek) – godz. 9.00 – j. polski – p. rozszerzony
11 maj (środa) – godz. 9.00 – matematyka – p. rozszerzony
12 maj (czwartek) – godz. 9.00 – biologia – p. rozszerzony
12 maj (czwartek) – godz. 14.00 – j. rosyjski – p. rozszerzony
13 maj (piątek) – godz. 9.00 – wos – p. rozszerzony
13 maj (piątek) – godz. 14.00 – j. niemiecki – p. rozszerzony
16 maj (poniedziałek) – godz. 9.00 – chemia – p. rozszerzony
17 maj (wtorek) – godz. 9.00 – historia – poziom rozszerzony
18 maj (środa) – godz. 9.00 – geografia – poziom rozszerzony
19 maj (czwartek) – godz. 14.00 – historia sztuki – poziom rozszerzony
20 maj (piątek) – godz. 9.00 – informatyka – poziom rozszerzony



W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych,
uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego        z 

danego
przedmiotu w 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 roku.
Załącznik nr.6 absolwent lub jego rodzice składają do  dyrektora szkoły, 

nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin       z danego 
przedmiotu. 



Zasady przeprowadzania części pisemnej egzaminu z języka polskiego

Do przeprowadzenia części pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym 
będą wykorzystane dwa odrębne arkusze. Każdy arkusz będzie miał odrębną kartę 
odpowiedzi. Czas przewidziany na rozwiązanie zadań z obu arkuszy to 170 minut.



Świadectwo dojrzałości

Otrzymuje absolwent, który:

Uzyskał co najmniej 30% z przedmiotów obowiązkowych
zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego;

Przystąpił do pisemnego egzaminu maturalnego z co najmniej
jednego przedmiotu dodatkowego;

Świadectwo dojrzałości odbierane jest w szkole macierzystej
w dniu  05 lipca 2022 r.



Egzamin w terminie poprawkowym

Zdający, który przystąpił do wszystkich egzaminów
pisemnych z przedmiotów obowiązkowych i jednego

egzaminu z przedmiotu dodatkowego
i nie zdał jednego przedmiotu obowiązkowego może złożyć

w terminie do 7 dni po ogłoszeniu wyników wniosek
o przystąpienie do sesji poprawkowej w 2022 roku

(Załącznik 7).



Zdający ma obowiązek

Zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszony harmonogramem;

Posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem;
Nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych;
Może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych wymienionych
w komunikacie dyrektora CKE;
Zdający może wnieść małą butelkę wody;

Zakodować swój arkusz zgodnie z instrukcją podaną przez przewodniczącego zespołu
nadzorującego;

Sprawdzić rodzaj arkusza i poziom egzaminu (na egzaminie z języka polskiego PP - czy
otrzymał dwa zeszyty zadań egzaminacyjnych, oznaczone 1 i 2, zawierające – odpowiednio –
test oraz wypracowanie).

Sprawdzić, czy arkusz jest kompletny (czy zawiera dołączoną kartę odpowiedzi, wszystkie
kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania).

Zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza oraz sposobem kodowania arkusza
egzaminacyjnego.

Sprawdzić poprawność cyfrowego numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.
Pracować samodzielnie, nie przeszkadzać innym;
Zgłosić zakończenie pracy z arkuszem zgodnie z procedurą podaną przez przewodniczącego

zespołu nadzorującego;



telefon komórkowy = unieważniony egzamin



Unieważnienie Egzaminu

Egzamin zdającego może zostać unieważniony jeśli
stwierdzona zostanie:

Niesamodzielność rozwiązywania zadań egzaminacyjnych
przez zdającego;

Wniesienie przez zdającego urządzenia
Telekomunikacyjnego lub innych materiałów i przyborów
nie wymienionych w komunikacie Dyrektora CKE;

Zakłócenie przez zdającego prawidłowego przebiegu
egzaminu;



POWODZENIA NA EGZAMINACH!


