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DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

• Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, 
składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu 
dyrektorowi szkoły.
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Wraz z deklaracją składają dokumenty potwierdzające uprawnienia 
do dostosowań. 



DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?

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

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.
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JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN 
MATURALNY I OTRZYMAĆ ŚWIADECTWO?

Aby otrzymać świadectwo w 2022 r., należy:

• 1.przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych w części
pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego
nowożytnego

• 2.uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego
przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej oraz

• 3.przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu
dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla
tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

• W 2022 r. nie ma obowiązku przystąpienia do części ustnej
egzaminu z języka polskiego i języka obcego (a w przypadku
absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania
mniejszości narodowej – również z tego języka).
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Z JAKICH PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH MOŻNA 
PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO?

• 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 5



KIEDY BĘDZIE PRZEPROWADZONY EGZAMIN 
MATURALNY W 2022 R.?

• Termin główny – od 4 do 23 maja 2022 r. 

• 1.Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 18 do 20 maja. 

• 2.Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja.

• Termin dodatkowy – od 1 do 15 czerwca 2022 r. 

• 1.Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 14 do 15 czerwca. 
2.Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 15 czerwca. 

• Termin poprawkowy – 23 sierpnia 2022 r. 1.

• Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 23 sierpnia.
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Termin dodatkowy

• 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, może
wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu
maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie
dodatkowym (w czerwcu 2022 r.).

• 2. Wniosek absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, nie
później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego
przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do
niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie
później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku.

• 3. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego
otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej jest ostateczne.
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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 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
zgodnie z deklaracją ostateczną. Absolwent składa oświadczenie do
dyrektora szkoły.
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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.
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CZY OSOBY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, 
W TYM NIEPEŁNOSPRAWNE, MOGĄ PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU 

MATURALNEGO, KTÓRY BĘDZIE DOSTOSOWANY DO ICH POTRZEB 
ORAZ MOŻLIWOŚCI?

13

Tak. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu

maturalnego – na podstawie odpowiednich dokumentów.

Możliwe sposoby dostosowania warunków i form

przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających są

wymienione w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji

Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie

szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form

przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym

2021/2022.

Komunikat_dostosowania_egzamin_maturalny_2022.pdf

(oke.poznan.pl).

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/692/komunikat_dostosowania_egzamin_maturalny_2022.pdf


UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEZ 
DYREKTORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ 

ALBO DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI 
EGZAMINACYJNEJ.

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 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.
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UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU MATURALNEGO Z 
DANEGO PRZEDMIOTU PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO 

ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO

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.
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CZY ZA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO 
POBIERANA JEST OPŁATA?

• 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. 16


