
Egzamin maturalny 2022 



Zasady ogólne 

 Obowiązują jednolite standardy wymagań 
egzaminacyjnych uwzględniające podstawę 
programową kształcenia ogólnego. 

 Stosowane są jednakowe w całym kraju arkusze 
egzaminacyjne oraz kryteria oceniania. 

 Prace pisemne zdających są sprawdzane przez 
zewnętrznych egzaminatorów. 

 Wynik egzaminu jest podstawą w rekrutacji na 
studia wyższe. 



Struktura egzaminu 

Egzamin maturalny 

Część obowiązkowa 

Część pisemna 
(poziom podstawowy) 

matematyka 

język obcy 

język polski  

Część dodatkowa 

wybrane do 5 
przedmiotów 
zdawanych na 

poziomie 
rozszerzonym 

lub 
dwujęzycznym 

lub bez 
określania 
poziomu 

klasy 
dwujęzyczne  
dodatkowe 
zadania w j. 
angielskim z 
wybranych 

przedmiotów 

Część pisemna 
(poziom  

rozszerzony) 

1 przedmiot 



Część ustna egzaminu maturalnego 

w 2022 roku 

 
język polski 
 
 
język obcy  
nowożytny 
 
 

• egzamin wymagany w postępowaniu 
rekrutacyjnym na uczelnię 
zagraniczną 
 

• wymagany jest w celu zrealizowania 
postanowień umowy 
międzynarodowej 
 



 

maksymalnie 5 kolejnych 

przedmiotów 

 

 

Egzamin maturalny  

z przedmiotów dodatkowych 

język obcy nowożytny, język polski, matematyka, 
biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, 
historia, historia muzyki, historia sztuki, 
informatyka, język łaciński i kultura antyczna, 
wos 



Absolwenci klas dwujęzycznych  
 

mogą przystąpić do rozwiązywania 

dodatkowych zadań w języku obcym tj. języku 

angielskim z następujących przedmiotów: 

• matematyka, 

• historia, 

• geografia, 

• biologia,  

• chemia, 

• fizyka. 

 



Podstawowe terminy 

 30 września 2021 r. – termin złożenia wstępnej deklaracji 

maturalnej oraz dokumentów uprawniających do 
dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego 

 styczeń 2022 r. – próbna matura 

 do 7 lutego 2022 r. – termin złożenia ostatecznej 
deklaracji maturalnej 

 do 4 marca 2022 r. – ogłoszenie harmonogramu matury 
ustnej 

 do 4 kwietnia 2022 r. – ogłoszenie harmonogramu 
matury pisemnej 

 29 kwietnia 2022 r. – zakończenie roku szkolnego 

 

 

 



Podstawowe terminy 

 od 4 do 23 maja 2022 r. – część pisemna egzaminu 
maturalnego 

 od 18 do 20 maja 2022 r. – część ustna egzaminu 
maturalnego  

 od 1 do 15 czerwca 2022 r. – egzamin w terminie 
dodatkowym 

 5 lipca 2022 r. – ogłoszenie wyników egzaminu 
maturalnego 

 23 sierpnia 2022 r. – egzamin maturalny pisemny w 
terminie poprawkowym 



Dostosowanie form i warunków przeprowadzenia 

 egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb uczniów 

oraz zdający z chorobami przewlekłymi  



2021/2022  był 



Zdający składa deklarację do 

30 września 202 r. 

 (dokumentację można uzupełnić do 

7 lutego 2022 r.) 

Termin złożenia deklaracji 

uprawniającej do dostosowania 

warunków i formy egzaminu 

maturalnego  



Informacje o egzaminie maturalnym 
w tym informatory w wersji elektronicznej oraz 

zestawy egzaminacyjne z lat ubiegłych 

Centralna Komisja Egzaminacyjna 

www.cke.edu.pl 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

www.oke.poznan.pl 



Dziękujemy za uwagę 


