
MATURA 2022



Matura 2022. Jakie zmiany?

Matura w 2022 r., tak jak w tym roku, odbędzie się bez egzaminu ustnego, ale będzie obowiązek 
przystąpienia do jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wynik uzyskany z tego przedmiotu nie 
będzie miał wpływu na zdanie matury.

Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach 
egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., tak jak w tym roku, a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach 
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Język polski na poziomie podstawowym: zdający będą mieli trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie 
rozprawki oraz interpretację tekstu poetyckiego – jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, 
drugi temat rozprawki z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.

Matematyka na poziomie podstawowym: mniej zadań otwartych, a za rozwiązanie wszystkich zadań będzie 
można otrzymać maksymalnie 45 punktów.
Do egzaminów w części ustnej będą mogli przystąpić zdający, którzy potrzebują wyniku w rekrutacji na studia 
wyższe za granicą.



Z jakich przedmiotów dodatkowych można przystąpić do egzaminu maturalnego?

Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów:
• biologia 
• chemia 
• filozofia 
• fizyka
• geografia 
• historia
• historia muzyki 
• historia sztuki 
• informatyka 
• język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski
• język łaciński i kultura antyczna
• język mniejszości narodowej: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński
• język mniejszości etnicznej: łemkowski
• język regionalny: kaszubski
• język polski 
• matematyka
• wiedza o społeczeństwie 







Terminy składania deklaracji do egzaminu maturalnego w 2022r.

Termin złożenia deklaracji wstępnych przez tegorocznych maturzystów upływa         

30 września 2021 r.

Termin złożenia deklaracji ostatecznych (dotyczy tegorocznych maturzystów                

i absolwentów z ubiegłych lat) upływa 07 lutego 2022 r. 

Po 07 lutego 2022 r. nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian

w deklaracjach.



Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Aby otrzymać świadectwo, należy:
• uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu 

obowiązkowego w części ustnej,



Kiedy będzie przeprowadzony egzamin maturalny w 2022 r.?

• Sesja główna – od 4 do 20 maja 2022 r.
Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 20 maja.
Część ustna z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego oraz języków 
obcych nowożytnych – od 18 do 20 maja.

• Sesja dodatkowa – od 1 do 15 czerwca 2022 r.
Część pisemna – od 1 do 15 czerwca.
Część ustna – od 14 do 15 czerwca.
Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych lub 
losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w 
czerwcu. Wniosek składa absolwent lub rodzice nie później niż w dniu, w którym odbywa się e.m. z danego przedmiotu.

• Sesja poprawkowa – 23 sierpnia 2022 r.
Część pisemna – 23 sierpnia godz.9:00
Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych oraz do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego i nie zdali egzaminu 
tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo w części ustnej.



Jakie informacje znajdą się na świadectwie maturalnym? 
Kiedy świadectwo jest wydawane?

• Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. 
• Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis.
• Wyniki z egzaminów z poszczególnych przedmiotów będą przedstawiane jako procent 

uzyskanych punktów.
• Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent 

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

• Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w maju/czerwcu 2022 r. i zdadzą 
egzamin, otrzymają świadectwo 5 lipca 2022 r. 

• Osoby, które zdadzą egzamin w sesji poprawkowej (w sierpniu), otrzymają świadectwo 
9 września 2022 r.



Poprawiać niezdane egzaminy można tylko przez 
pięć kolejnych lat, licząc od października roku, 
kiedy egzamin był zdawany. 

Po tym okresie to co wcześniej już było zdane, 
traci ważność i trzeba zdawać całą maturę                
od nowa.





1. Dostosowanie formy egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych 
do potrzeb i możliwości zdających. 

2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między innymi na: 
a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub 
zagrożenia niedostosowaniem społecznym zdającego 
b. zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych 
c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych 
d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu maturalnego 
e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu 
maturalnego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne zdającego 
f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela wspomagającego zdającego 
w czytaniu lub pisaniu1 lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, 
niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do 
uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków 
dydaktycznych. 



Dokumenty uprawniające do korzystania z dostosowań wraz z deklaracją
maturalną należy złożyć do dyrektora szkoły do 30 września 2021 r.

Do 10 lutego 2022 r. dyrektor szkoły informuje ucznia na piśmie
o wskazanych sposobach dostosowań.

Uczeń składa oświadczenie o korzystaniu lub nie ze wskazanych
dostosowań nie później niż do 10 lutego 2021 r.







Wszelkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać 

zdający na egzaminie maturalnym w 2022r. znajdują się na stronie:

www.oke.jaworzno.pl







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


