
Matura 2022



TERMINARZ

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

do września – zgodnie z harmonogramem 
ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie 

internetowej www.cke.edu.pl











WAŻNE TERMINY
• 30 września - termin składania przez ucznia do 

dyrektora szkoły deklaracji wstępnych 

• 30 września - termin składania dokumentacji 
uprawniającej do dostosowania warunków i form 
egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – szczegóły 
dotyczące dostosowań, inne informacje dla zdających 
na stronie OKE: https://oke.wroc.pl/egzamin-
maturalny-informacje-dla-zdajacych/ oraz na stronie 
szkoły w zakładce: MATURA

https://oke.wroc.pl/egzamin-maturalny-informacje-dla-zdajacych/


https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/E8_EM_Harm_2022.pdf



Zmiany w zasadach przystępowania do egzaminu 
maturalnego w 2022 r.
1. W 2022 r. zniesiony został obowiązek przystąpienia do 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 danego przedmiotu lub przedmiotów, 
lub
b) są obowiązane przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka 
obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy 
międzynarodowej (dotyczy Título de Bachiller).

3. W 2022 r. każdy zdający ma obowiązek przystąpić do części pisemnej 
egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie 
rozszerzonym.



Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych

1. Jeżeli w 2022 r. przystępujesz do egzaminu 
maturalnego po raz pierwszy, musisz przystąpić do 
części pisemnej egzaminu z:
a) języka polskiego na poziomie podstawowym
b) matematyki na poziomie podstawowym
c) języka obcego na poziomie podstawowym (możesz 
wybrać jeden spośród następujących języków: 
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, 
włoski)
d) wybranego przedmiotu na poziomie 
rozszerzonym.



Egzamin maturalny z przedmiotów 
dodatkowych

1. W poniższej tabeli przedstawiono przedmioty 
dodatkowe, z których możesz zdawać egzamin 
maturalny.

2. W deklaracji (pytanie E1) możesz wskazać 
maksymalnie sześć przedmiotów, w tym jeden 
przedmiot musisz wskazać obowiązkowo.





DOSTOSOWANIA

Należy koniecznie sprawdzić, czy w szkole są 
złożone dokumenty uprawniające do 

dostosowania warunków lub form egzaminu 
maturalnego – z poradni psychologiczno-

pedagogicznej;

W przypadku chorób przewlekłych –
zaświadczenie od lekarza;

Nagłe zachorowania lub sytuacje losowe – na 
bieżąco należy składać zaświadczenia.



KOMUNIKAT O DOSTOSOWANIACH

• Opublikowany na stronie LO1 (zakładka 
MATURA), na stronach OKE i CKE 
(INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH)

Link do komunikatu o dostosowaniach:

https://oke.wroc.pl/wp-
content/uploads/library/File/pdfy/EM_Dost_20

22.pdf

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/EM_Dost_2022.pdf


• 7 lutego 2022 (poniedziałek)
termin nanoszenia zmian w 
deklaracjach – (deklaracja 
ostateczna), weryfikacja danych 
w deklaracjach, możliwość 
uzupełnienia dokumentacji 
uprawniającej do dostosowania 
warunków egzaminu maturalnego



Absolwent, który z wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych na 
poziomie podstawowym uzyska 

co najmniej 30% pkt. 

i przystąpi do przynajmniej 
jednego przedmiotu 
dodatkowego, otrzyma 
świadectwo dojrzałości. 



Sesja poprawkowa

Absolwent, który nie zda wyłącznie jednego 
egzaminu obowiązkowego może przystąpić do 

niego ponownie w sesji poprawkowej w 
sierpniu. Prawo to nie dotyczy osób nieobecnych 

na egzaminie lub tych, którym unieważniono 
egzamin. 



Absolwent, który otrzyma świadectwo, może 

w kolejnych sesjach egzaminacyjnych 
zadeklarować podwyższanie wyników oraz 

nowe przedmioty dodatkowe zgodnie z 
przepisami obowiązującymi w roku, w którym 

ponownie przystępuje do egzaminu. 




