
Najważniejsze informacje 

o egzaminie maturalnym w roku 2022 

  

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. (Dz.U. poz. 2314) 

oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania. Dokumenty zawierają zawężony katalog 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą 

przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych. 

Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r. może zostać zmodyfikowany, 

jeżeli będzie to konieczne ze względu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19. 

Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od maja do 

sierpnia,  w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym określonych w komunikacie o 

harmonogramie. 

1. W 2022 r. zniesiony został obowiązek przystąpienia do: 
a) części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych 

2. W 2022 r. część ustna egzaminu maturalnego będzie przeprowadzana tylko dla tych osób, które: 
a) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są obowiązane przedstawić wynik części ustnej egzaminu 

maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego, lub 

b) są obowiązane przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu 

zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej 

 

 

3. Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych – jest przeprowadzany na poziomie 

podstawowym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego 
 

Jeżeli w 2022 r. przystępujesz do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, musisz przystąpić do części 

pisemnej egzaminu z: 

·                języka polskiego na poziomie podstawowym 

·                matematyki na poziomie podstawowym 

·                języka obcego na poziomie podstawowym (możesz wybrać jeden spośród  

                 następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) 

·                wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. 

 

 



 

 

4. Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym 
 

1) Musisz przystąpić w 2022 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie 

rozszerzonym. Wyboru dokonujesz 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. 

2) Możesz ponadto przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów 

dodatkowych wybranych spośród wymienionych powyżej przedmiotów, na poziomie 

rozszerzonym,  a  w  przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym. 

 



3)  Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości 

etnicznej lub języka regionalnego, jako przedmiotu dodatkowego, może być zdawany tylko w części 

pisemnej albo – w przypadku osób, o których mowa w pkt. 2 a, b –w części pisemnej i w części ustnej z tego 

samego języka. 

 

5. Informacje dla absolwentów 4-letnich techników (z lat 2006–2022) 
 

1) W 2022 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006–2022) 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. 

2) Osoby, o których mowa w 5.1., w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazują fakt 

posiadania dokumentów wymienionych w 5.1 (dołączają do deklaracji oryginały dokumentów). 

3) Osoby, o których mowa w pkt 5.1.w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego mogą dodatkowo 

zadeklarować przystąpienie do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych 

na  poziomie rozszerzonym. 

4) Absolwent 4-letniego, 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 5.1., 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. 

 

5) Jeżeli absolwent 4-letniego technikum wniósł (do 7 marca 2022 r.) opłatę za przystąpienie do egzaminu 

maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a następnie spełnił warunek, o którym 

mowa w pkt 5.1., wówczas dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwalnia z urzędu tego absolwenta z 

tej opłaty, a wniesioną opłatę zwraca na numer konta wskazany przez absolwenta. 

 

6. Warunek zdania egzaminu 
 

Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, musisz z wszystkich przedmiotów, o których mowa w pkt.3.1. a, b, 

c uzyskać minimum 30% punktów możliwych do zdobycia i przystąpić do co najmniej jednego 

egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym 

 

7. Egzamin uważa się za niezdany, jeżeli: 
a. nie został spełniony którykolwiek z warunków podanych w punkcie 6. oraz/lub 



b. egzamin z któregokolwiek przedmiotu obowiązkowego lub z jedynego przedmiotu dodatkowego w części 

pisemnej został unieważniony albo w trakcie samego egzaminu, albo w wyniku stwierdzenia 

niesamodzielnego rozwiązywania zadań podczas sprawdzania prac. 

c. unieważniono wszystkie egzaminy w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych, do których zdający 

przystąpił. 

Jeżeli zdający nie zda któregokolwiek egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej, nie powinien 

rezygnować z przystępowania do kolejnych egzaminów w tej samej sesji, zgodnie 

z określonym harmonogramem. 

 

8. Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje dobrowolnie, 

nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na świadectwie dojrzałości. 

 

9. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis. 
Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu 

maturalnego okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły, w której absolwent zdawał 

egzamin maturalny – 5.07.2022 oraz 9.09.2022 r. dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu 

maturalnego w terminie poprawkowym. 

10. Uprawnienia absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
 

1) Absolwenci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawni, niedostosowani społecznie 

oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do egzaminu maturalnego zgodnie z ogólnym 

harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach i formach 

dostosowanych 

do potrzeb. 

 

2) Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego przysługuje na podstawie 

dokumentów: 

a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne 

lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym 

 

c) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

d) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza 

e) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się 

f) pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku: 

• uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne 

związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację 

kryzysową lub traumatyczną 

• cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu. 



3) Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie ucznia lub absolwenta 

o  wskazanym odpowiednio przez radę pedagogiczną lub przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 

sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do 10 lutego 2022 r. (załącznik 4b). 

4) Uczeń/absolwent składa oświadczenie (również w załączniku 4b) o korzystaniu albo niekorzystaniu 

ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, 

tj.  nie  później niż do 15 lutego 2022 r.  

 

11. Unieważnienie 
1) W przypadku: 

a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez absolwenta 

b. wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego 

albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach 

c. zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę 

pozostałym zdającym 

– przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu absolwentowi egzamin maturalny 

z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej 

  

2) Unieważnienie następuje w przypadku: 

a. 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 

b. zgłoszenia przez zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących 

przeprowadzania części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło 

wpłynąć na wynik tego egzaminu 

c. zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu 

maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu 

d. niemożności ustalenia wyników danego egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy 

egzaminacyjnej 

12. Wgląd do pracy egzaminacyjnej 
1) Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i 

czasie wskazanym przez dyrektora OKE, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez OKE świadectw 

dojrzałości, aneksów 

i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego. 

2) Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika 

albo innej osoby wskazanej przez zdającego. 

3) Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej. 

Wniosek może być złożony osobiście przez absolwenta lub osobę występującą w jego imieniu, lub 

przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną (załącznik 25a). 



4) Dyrektor OKE – jeżeli to możliwe, w porozumieniu z wnioskodawcą –w ciągu nie więcej niż 5 dni 

roboczych 

od otrzymania wniosku o wgląd wyznacza termin wglądu (dzień oraz godzinę). O wyznaczonym terminie 

wglądu komisja okręgowa informuje wnioskodawcę. 

5) Absolwent może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów (załącznik 25b). Wniosek wraz 

z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od 

dnia dokonania wglądu. W uzasadnieniu absolwent wykazuje, że jego rozwiązanie zadania 

egzaminacyjnego lub zadań egzaminacyjnych, co do których nie zgadza się z przyznaną liczbą punktów, 

jest merytorycznie poprawne oraz spełnia warunki określone w poleceniu do tego zadania lub tych zadań 

oraz instrukcji dla zdającego zawartej 

w arkuszu egzaminacyjnym 

 

13. Deklaracje maturalne 
1) Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego i wyboru przedmiotów dodatkowych uczniowie 

składają do 30 września 2021 r. ( tzw. deklaracja wstępna). 

2) Uczeń może dokonać zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów do 7 

lutego 2022 r. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji.  Z dniem 8 

lutego 2022r. staje się ona ostateczną. 

3) Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminów zdający składa do 30 września 

2021 r. Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa 7 lutego 2022 r. 

 

14. 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 VIII.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 

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. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się 

w dniach od 1 do 15 czerwca 2022 r. 

 

15. Egzamin w sesji poprawkowej 

 

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 XIV.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. 

16. Dodatkowe informacje dla absolwentów 
a) Jeżeli przystępowałeś(-łaś) już do egzaminu maturalnego w latach ubiegłych i uzyskałeś 

(- łaś) świadectwo dojrzałości, możesz w 2022 r. ponownie przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu 

(jednego lub więcej), jeżeli chcesz podwyższyć uzyskany wcześniej wynik. 

b) Jeżeli przystępowałeś(-łaś) już do egzaminu maturalnego w latach ubiegłych, ale nie uzyskałeś(-łaś) 

świadectwa dojrzałości, możesz w 2022 r. przystąpić do egzaminu z tych przedmiotów, z których nie zdałeś(-

łaś) egzaminu w latach ubiegłych. Jeżeli od pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego minęło 5 lat 

– musisz przystąpić do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie. 

c) Jeżeli w latach 2017–2021 nie zdałeś(-łaś) tylko egzaminu ustnego z języka polskiego lub języka obcego, 

a z wszystkich pozostałych egzaminów obowiązkowych uzyskałeś(-łaś) co najmniej 30% punktów i 

przystąpiłeś(-łaś) do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym – w 2022 r. otrzymasz 

świadectwo dojrzałości. Konieczne jest złożenie wniosku do dyrektora OKE do 31 maja 2022 r. 

d) Jeżeli: 

·         w ubiegłych latach przystępowałeś(-łaś) do egzaminu maturalnego w „starej” formule (z roku 2014) 

albo 

·         w latach 2015–2016 przystępowałeś(-łaś) do egzaminu maturalnego w „nowej” formule (z roku 2015), 

 ale nie uzyskałeś(-łaś) świadectwa dojrzałości, to w 2022 r. musisz przystąpić do egzaminu z wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych w formule z 2022 r. Jeżeli do egzaminu z któregoś przedmiotu będziesz 

przystępować po raz trzeci lub kolejny (czwarty, piąty itd.) – musisz za egzamin z tego przedmiotu wnieść 

opłatę. 

 

 

 

 



17. Opłata za egzamin maturalny 
Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy: 

1) przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu 

dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok) 

2) w latach ubiegłych (2005–2021) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego 

przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na 

egzaminie). 
– Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, 

zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. 

– Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. na rachunek 

bankowy wskazany przez dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym 

terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. 

– Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie! W 

przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły lub właściwą okręgową komisją 

egzaminacyjną. 

– Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź 

nieprzystąpienia do egzaminu. 

– Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 

od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym 

terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację. 

– W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w 

porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, 

może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z 

danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2022 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2022 r. 

18. Część pisemna egzaminu maturalnego 

 

1) Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie 

z  ogłoszonym harmonogramem. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem 

potwierdzający tożsamość, numer stolików losuje przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek 

zespołu nadzorującego w obecności zdającego. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych 

urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali. 

 

2) Zdający mogą wnosić do sali egzaminacyjnej wyłącznie przybory wymienione w komunikacie 

o  przyborach 

3) Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Powinna stać przy nodze 

stolika. 

4) Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających oraz przyniesieniu do sali egzaminacyjnej materiałów 

egzaminacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich: 

a. o zasadach zachowania się podczas egzaminu maturalnego 



b. o zasadach oddawania prac egzaminacyjnych po zakończeniu pracy. 

5) Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających: 

a. obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną 

na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego 

b. o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy zawiera dołączoną kartę 

odpowiedzi, wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania 

c. o konieczności sprawdzenia, czy otrzymali dwa zeszyty zadań egzaminacyjnych, oznaczone 1 i 2, 

zawierające – odpowiednio – test oraz wypracowanie (dotyczy egzaminu z języka polskiego na poziomie 

podstawowym; por. pkt 1.3.2.) 

d. o konieczności sprawdzenia, czy otrzymali Wybrane wzory matematyczne (dotyczy egzaminu 

z matematyki) lub Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki 

(dotyczy egzaminu z biologii, chemii i fizyki) 

e. o konieczności sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE 

oraz 

o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego. 

6) Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i 

otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny. Wymianę arkusza egzaminacyjnego zdający potwierdza podpisem 

w tym samym protokole (załącznik 16) 

7) Zdający jest zobowiązany zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi, tj. umieścić (w 

odpowiednich miejscach) otrzymane od członków zespołu nadzorującego naklejki z nadanym przez OKE 

kodem, zawierające m.in. numer PESEL zdającego zapisany za pomocą cyfr, oraz wpisać (w odpowiednich 

miejscach) swój numer PESEL. Zdający sprawdza poprawność cyfrowego numeru PESEL na naklejce, a 

podpis na wykazie zdających jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego tej 

poprawności.  Zdający nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. 

8) W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z 

błędnym numerem PESEL, koryguje ten numer na wykazie zdających, i potwierdza korektę czytelnym 

podpisem. Poprawność wpisanego przez zdającego numeru PESEL potwierdza przewodniczący zespołu 

nadzorującego, podpisując się 

 w wykazie zdających. Przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole przebiegu części 

pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej w sali adnotację o stwierdzeniu błędu. 

Naklejki z błędnym numerem PESEL nie nakleja się na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie 

odpowiedzi. W takiej sytuacji 

w miejscach przeznaczonych na naklejkę zdający wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL, a członek 

zespołu nadzorującego dopisuje identyfikator szkoły. W przypadku braku numeru PESEL zdający wpisuje 

w miejscach przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE serię i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

9) Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności zdających 

poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek, w arkuszu egzaminacyjnym. 

10) Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, Przewodniczący 

ZN zapisuje w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym. 

11) W przypadku egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu godziny 

rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku 

obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się 

z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań. 



12) Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni 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 nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie 

zapisanym na tablicy (planszy). Takie przypadki odnotowuje się 

w protokole przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali 

egzaminacyjnej (załącznik 16.).   

13) W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego oraz 

obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy zdających: cicho, 

bez zaglądania do prac zdających. 

14) Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący zespołu 

nadzorującego informuje zdających o czasie pozostałym do zakończenia pracy, a w przypadku egzaminu 

(a) 

z matematyki na poziomie podstawowym oraz (b) z języków obcych nowożytnych na wszystkich 

poziomach – dodatkowo przypomina zdającym o obowiązku przeniesienia odpowiedzi na kartę 

odpowiedzi. Odpowiedź zaznaczona przez zdającego na karcie odpowiedzi jest ostateczna, niezależnie od 

odpowiedzi zaznaczonej 

w arkuszu. 

15) W czasie trwania egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać 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. Zdający sygnalizuje 

taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego 

na wyjście z sali zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego 

nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu 

w sali (załącznik 16.). 

16) Członkowie ZN mogą udzielać odpowiedzi na pytania dot. kodowania arkusza i instrukcji dla 

zdającego. 

17) Jeśli zdający ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez 

podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub 

członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego sprawdza kompletność materiałów. Arkusz 

pozostaje na stoliku.  

18) Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali zdający wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym 

piszącym. 

19) Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań przewodniczący zespołu nadzorującego lub 

członek zespołu nadzorującego przy stoliku zdającego, w jego obecności, sprawdza kompletność 

materiałów egzaminacyjnych (zakodowany zeszyt zadań oraz karta odpowiedzi), a następnie zezwala 

zdającemu na opuszczenie sali. Pracę każdego zdającego – po sprawdzeniu – można pozostawić na stoliku 

do momentu odebrania prac od wszystkich zdających, można również zbierać je sukcesywnie. Jeden 

zdający powinien pozostać w sali do momentu zakończenia pakowania materiałów egzaminacyjnych. 

 


