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❑Komunikaty dyrektora CKE o:
harmonogramie egzaminu

przyborach

dostosowaniach

❑Lista programów operacyjnych i programów użytkowych  

na egzamin z informatyki

❑Komunikat MEN o olimpiadach

❑Terminy dla uczniów klas maturalnych 

są dostępne na stronie OKE Kraków lub na stronie 

CKE.GOV.PL



MATURA 2022

Termin główny

4 – 20 maja 2022 r.
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TERMINY EGZAMINÓW MATURALNYCH

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO 

Maj Godzina 9.00 Godzina 14.00

4 środa język polski PP język łaciński i kultura 

antyczna PR

5 czwartek matematyka PP historia muzyki PR

6 piątek język angielski PP język francuski PP

język hiszpański PP

język niemiecki PP

język rosyjski PP

język włoski PP

9 poniedziałek język angielski PR, DJ filozofia PR
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Maj Godzina 9.00 Godzina 14.00

10 wtorek język polski PR język francuski PR

11 środa matematyka PR język hiszpański PR

12 czwartek biologia PR język rosyjski PR

13 piątek wiedza o 

społeczeństwie PR

język niemiecki PR

16 poniedziałek chemia PR język włoski PR

17 wtorek historia PR język mniejszości 

narodowych PP

18 środa geografia PR język mniejszości 

narodowych PR

19 czwartek fizyka PR historia sztuki PR

20 piątek informatyka PR język kaszubski PR

język łemkowski PR
5



EGZAMIN MATURALNY

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE - PISEMNE

❑ język polski – na poziomie podstawowym

❑matematyka – na poziomie podstawowym 

❑ język obcy nowożytny - na poziomie 
podstawowym
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CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO 

języki: polski, mniejszości narodowych, obce nowożytne, 

łemkowski i kaszubski – od 18 do 20 maja według haromonogramu 

ustalonego przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

UWAGA! W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić 

wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w 

postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.



PRZEDMIOTY DODATKOWE

❑obowiązkowo jeden egzamin w 
części pisemnej na poziomie 
rozszerzonym

❑absolwent ma również prawo 
przystąpić do egzaminu z nie 
więcej niż pięciu kolejnych
przedmiotów 7



PRZEDMIOTY DODATKOWE
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na poziomie rozszerzonym

▪ język polski

▪ język obcy nowożytny (ten sam, 
który był wybrany jako obowiązkowy)

▪ matematyka

na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym

• język obcy nowożytny (inny niż 
obowiązkowy)

• biologia

• chemia

• filozofia

• fizyka

• geografia

• historia

• historia muzyki

• historia sztuki

• informatyka

• język łaciński i kultura antyczna

• wiedza o społeczeństwie

• języki mniejszości narodowych

w części pisemnej 
w części pisemnej –

przedmioty rozszerzone



DEKLARACJA MATURALNA

9

Terminy składania deklaracji maturalnej do dyrektora 

macierzystej szkoły

Deklaracja do pobrania ze strony szkoły w zakładce DOKUMENTY

❑ deklaracja wstępna - 30 września 2021 r.

❑ deklaracja ostateczna - 7 lutego 2022 r.

Podpisaną przez dyrektora szkoły kopię złożonej deklaracji

uczeń obowiązany jest odebrać z sekretariatu Liceum.

Zmian w deklaracji wstępnej można dokonywać w

dowolnym czasie przed upływem terminu 7 lutego 2022 r.

(zmiany dokonywane na oryginale deklaracji i na kopii

ucznia).



SZCZEGÓŁOWE SPOSOBY DOSTOSOWANIA WARUNKÓW

I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU
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Dostosowanie form na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego:

❑ odrębne arkusze egzaminacyjne

Dostosowanie warunków na podstawie opinii PPP, opinii 

rady pedagogicznej lub zaświadczania o stanie zdrowia

❑ obecność nauczyciela wspomagającego,

❑ zapewnienia sprzętu specjalistycznego lub miejsca 

zdawania,

❑ wydłużenie czasu trwania egzaminu,

❑ inne wymienione w komunikacie.

Szczegółowe regulacje w komunikacie dyrektora CKE



SZCZEGÓŁOWE SPOSOBY DOSTOSOWANIA

WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA

EGZAMINU
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Stosowne dokumenty są składane do pedagoga 

szkolnego zgodnie z terminarzem składania deklaracji 

maturalnych.

W sytuacjach losowych dokumentacja może być 

przedłożona w terminie późniejszym, niezwłocznie po 

jej otrzymaniu.



SPRAWDZANIE SPRZĘTU

Przed egzaminem 

z informatyki 

uczniowie korzystający ze sprzętu 

zobowiązani są do jego 

sprawdzenia  w terminie 

uzgodnionym  z administratorem.
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CZAS TRWANIA EGZAMINÓW
przedmiot poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

język polski 170 min – test i wypracowanie 180 min

język obcy 120 min 150 min

matematyka 170 min 180 min

geografia 180 min

biologia 180 min

chemia 180 min

fizyka 180 min

historia 180 min

historia muzyki 180 min

historia sztuki 180 min

wiedza o społeczeństwie 180 min

informatyka 210 min

cz. I – 60 min / cz. II – 150 min
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ROZPOCZĘCIE EGZAMINU

❑ Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie 

wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy 

egzaminacyjnych (9.00 lub 14.00).

❑ Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych zdający 

spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali 

egzaminacyjnej.
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TERMIN DODATKOWY

Dotyczy zdających, którzy :

❑ nie przystąpili do egzaminu maturalnego z powodu 

szczególnych przypadków losowych lub 

zdrowotnych;

❑ najpóźniej w dniu egzaminu z danego przedmiotu 

zdający (lub ich rodzice) złożyli dyrektorowi 

macierzystej szkoły udokumentowany wniosek.
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TERMIN DODATKOWY

❑ Dyrektor szkoły przekazuje wniosek zdającego 

wraz z załączonymi do niego dokumentami 

Dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po 

jego otrzymaniu.

❑ Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 

dni od daty jego otrzymania.
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INTERPRETACJA PRZYPADKU 

LOSOWEGO 

❑ śmierć członka najbliższej rodziny lub osoby, z 
którą absolwent był związany emocjonalnie 
(dołączyć akt zgonu);

❑ wypadki typu: nagła poważna choroba w rodzinie, 
pożar, powódź (dołączyć dokument potwierdzający 
zdarzenie);

❑ wyjazd w związku z powołaniem do kadry 
narodowej w danej dyscyplinie sportowej (dołączyć 
dokument potwierdzający);

❑ nie jest przypadkiem losowym: zaspanie, 
spóźnienie na autobus, wycieczka, wyjazd 
prywatny. 17



TERMIN DODATKOWY

egzamin ustny

❑ 14 – 15 czerwca 2022 r. (uwagi – jak wcześniej)

egzamin pisemny 

❑ 1 – 15 czerwca 2022 r.

informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu 

ogłasza Dyrektor OKE na stronie internetowej w 

ostatnim tygodniu maja 2022 r. 
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TERMIN POPRAWKOWY

Dotyczy zdających, którzy :

❑ przystąpili w 2022 r. do egzaminu maturalnego ze 

wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części 

ustnej i części pisemnej i żaden ich egzamin nie został 

unieważniony;

❑ przystąpili w 2022 r. do egzaminu maturalnego z co 

najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie 

rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie 

został unieważniony;

❑ nie zdali w roku 2022 r. wyłącznie jednego egzaminu 

obowiązkowego w części pisemnej.
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TERMIN POPRAWKOWY

do 12 lipca 2022 r. zdający składa przewodniczącemu 

zespołu egzaminacyjnego oświadczenie o ponownym 

przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, 

zgodnie z deklaracją ostateczną.
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TERMIN POPRAWKOWY

❑ egzamin pisemny - 23 sierpnia 2022 r., godz. 9.00 

Informacja o miejscu zdawania egzaminu 

poprawkowego zostanie podana na stronie OKE 

do 9 sierpnia 2022 r.

21



WYNIKI EGZAMINU

❑05 lipca 2022 r. przekazanie do szkół 

wyników zbiorczych (sprawozdanie), 

świadectw dojrzałości wraz z odpisami, 

aneksów i informacji o wynikach. 

❑9 września 2022 r. przekazanie do szkół 

świadectw dojrzałości z odpisami (po 

egzaminie poprawkowym).
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