
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania 

egzaminu maturalnego w „Formule 2022”  

obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 

 

Termin główny – maj 2022 r.  

Termin dodatkowy – czerwiec 2022 r.  

Termin poprawkowy – sierpieo 2022 r. 

 Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych 

i w 2022 r. składa się wyłącznie z części pisemnej. 

 Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2022 r., zdaje obowiązkowo – w części pisemnej – 

egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy 

nowożytny. 

 Aby w 2022 r. uzyskad świadectwo dojrzałości, absolwent obowiązkowo przystępuje również do egzaminu 

z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. 

 Częśd pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach od 1 do 15 czerwca 

2022 r. 

 W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej w terminie głównym, dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (załącznik 

6), może wyrazid zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu 

lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 2022 r.). Wniosek taki absolwent lub jego rodzice 

składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż 

w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. 

 

PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW PISEMNYCH 

 Harmonogram egzaminów: 

MAJ GODZINA 9:00 GODZNIA 14:00 

4  środa Język polski - pp  

5 czwartek Matematyka - pp  

6 piątek Język angielski- pp Język niemiecki - pp 
Język włoski - pp 
Język rosyjski - pp 

7,8 - sobota, niedziela 

9 poniedziałek Język angielski - pr  

10 wtorek Język polski - pr  

11 środa Matematyka - pr  

12 czwartek Biologia - pr Język rosyjski - pr 

13 piątek WOS - pr Język niemiecki - pr 

14,15 - sobota, niedziela 

16 poniedziałek Chemia - pr Język włoski - pr 

17 wtorek Historia - pr  

18 środa Geografia - pr  

19 czwartek Fizyka - pr   

20 piątek Informatyka - pr  

 



 Na egzamin uczeo musi stawid się godzinę przed rozpoczęciem z dowodem osobistym lub innym 

dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamośd. 

 Zdającego obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeo 

telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeo w tej sali. 

 Zdający może wnieśd do sali przybory (czarne długopisy, linijkę prostą, kalkulator prosty, cyrkiel na 

długopis, lupę). 

 Zdający mogą również wnieśd do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym butelka powinna stad na podłodze przy nodze stolika. 

 W czasie trwania egzaminu zdający nie powinni opuszczad sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych 

przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolid zdającemu na opuszczenie sali 

egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwośd kontaktowania się zdającego 

z  innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Zdający sygnalizuje potrzebę 

opuszczenia sali egzaminacyjnej przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego 

zespołu nadzorującego na wyjście z sali zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim 

stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w Sali. 

 Po wylosowaniu i zajęciu miejsc przez zdających oraz przyniesieniu do sali egzaminacyjnej materiałów 

egzaminacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich:  

a. o zasadach zachowania się podczas egzaminu maturalnego, 

b. o zasadach oddawania prac egzaminacyjnych po zakooczeniu pracy. 

 Następnie, nie wcześniej niż o godzinie podanej w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie, 

członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki 

przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również zostad przekazane zdającym przy losowaniu 

numerów stolików. 

 Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających: 

 a. o obowiązku zapoznania się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza 

egzaminacyjnego  

b. o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy zawiera dołączoną kartę 

odpowiedzi, wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania 

 c. o konieczności sprawdzenia, czy otrzymali dwa zeszyty zadao egzaminacyjnych (dotyczy egzaminu 

z języka polskiego na poziomie podstawowym)  

d. o konieczności sprawdzenia, czy otrzymali Wybrane wzory matematyczne (dotyczy egzaminu 

z matematyki) lub Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i 

fizyki (dotyczy egzaminu z biologii, chemii i fizyki) 

 e. o konieczności sprawdzenia poprawności numeru PESEL oraz zgodności kodu arkusza 

wydrukowanego na pierwszej stronie arkusza z kodem arkusza wydrukowanym na naklejkach 

przygotowanych przez OKE oraz o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego. 

 Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i 

otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z puli arkuszy rezerwowych. 

 Przed rozpoczęciem egzaminu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (w tym na karcie 

odpowiedzi), zdający wpisuje swój trzycyfrowy kod, numer PESEL oraz umieszcza otrzymane od 

członków zespołu nadzorującego naklejki.  

 Zdający podpisuje w wykazie zdających co jest równoznaczne ze stwierdzeniem przez zdającego 

poprawności arkusza i zgodności kodów. Zdający nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego imieniem 

i nazwiskiem. 

 Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali 

egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakooczeniu czynności 

organizacyjnych (tzn. z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i zakooczenia 

egzaminu). 



 W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego oraz 

obserwatorzy mogą poruszad się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy zdających: 

cicho, bez zaglądania do prac zdających. 

 Na 10 minut przed zakooczeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący zespołu 

nadzorującego informuje zdających o czasie pozostałym do zakooczenia pracy, a w przypadku 

egzaminu (a) z matematyki na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym oraz (b) z języków 

obcych nowożytnych na wszystkich poziomach – dodatkowo przypomina zdającym o obowiązku 

przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Odpowiedź zaznaczona przez zdającego na karcie 

odpowiedzi jest ostateczna, niezależnie od odpowiedzi zaznaczonej w arkuszu. 

 Jeśli zdający ukooczył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez 

podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego 

lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego sprawdza kompletnośd materiałów.  

  Ostatni ze zdających powinien pozostad w sali do momentu zakooczenia pakowania materiałów 

egzaminacyjnych przez zespół nadzorujący. 

 W przypadku:  

a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadao 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;  

– przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu absolwentowi egzamin 

maturalny z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej. Uczeo ten nie ma prawa do poprawki 

w sierpniu. 

 Egzamin maturalny z danego przedmiotu może zostad danemu zdającemu unieważniony:  

a. przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego  

b. przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. 

 Absolwent może, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu maturalnego z 

danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej, zgłosid zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone 

przepisy dotyczące jego przeprowadzania. 

 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 zaświadczeo o 

wynikach egzaminu maturalnego. 

 Absolwent może wnieśd odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu 

maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów. 

 

WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO 

 

 Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej 

otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej 

egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. 

 Absolwent, który nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z jednego lub więcej 

przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej lub nie przystąpił do części pisemnej egzaminu 

maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego lub któremu: 

 a. unieważniono egzamin z danego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,  



 b. unieważniono egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, przy czym był to jedyny 

egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, do którego przystąpił, 

c. unieważniono wszystkie egzaminy w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych, do których 

przystąpił, 

- nie zdał egzaminu maturalnego. 

 

PRZEKAZANIE WYNIKÓW EGZAMINÓW 

 Absolwent, który zdał egzamin maturalny lub osoba przez niego upoważniona,  otrzymuje świadectwo 

dojrzałości wydane przez OKE w następujących terminach:  

a. do 5 lipca 2022 r. – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie 

głównym i dodatkowym, 

b.  b. do 9 września 2022 r. – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego 

w terminie poprawkowym. 

 Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu 

opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną. 

 Zdający może sprawdzid wyniki, jakie uzyskał z egzaminu z każdego przedmiotu (zarówno wynik 

ogólny, jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania) w systemie informatycznym ZIU dostępnym pod 

adresem: www.wyniki.edu.pl. Login oraz hasło do logowania przekazuje zdającemu dyrektor szkoły, w 

której zdający przystępował do egzaminu maturalnego. Wyniki będą udostępnione w ZIU 5 lipca 2022 

r. od godz. 8:30. 

EGZAMIN POPRAWKOWY W SIERPNIU 

 Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpid 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, 

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym 
w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony. 

 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 (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną. 
Absolwent składa  w sekretariacie szkoły. 

 Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej 

w terminie poprawkowym dyrektor OKE ogłasza na stronie internetowej OKE nie później niż do 9 

sierpnia 2022 r. (będzie to 23 sierpnia 2022r.). 

 

 

 


