
EGZAMIN MATURALNY

MAJ 2022
Katolickie Liceum Ogólnokształcące 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży



Drogi uczniu, zapoznaj się z:

• Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w
„Formule 2022” obowiązującą w roku szkolnym 2021/2022;

• Komunikatem dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych
sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
maturalnego w roku szkolnym 2021/2022;

• Komunikatem dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022
roku;

• Komunikatem dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów

i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie
ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku



Cel i struktura egzaminu maturalnego

• Sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania określone 

w wymaganiach  egzaminacyjnych;

• Przeprowadzony jest z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych



Część pisemna

Przedmioty Obowiązkowe

(poziom podstawowy)

język polski ,   matematyka,    język obcy nowożytny

Przedmioty Dodatkowe

(poziom rozszerzony)

Dodatkowo uczeń musi przystąpić w 2022 r. do egzaminu   maturalnego z jednego przedmiotu



Część ustna egzaminu maturalnego

W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego,
języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka
regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić
absolwent, który:

a) w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany
jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka
polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka
regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub

b) zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu
maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania
postanowień umowy międzynarodowej.



Egzamin pisemny

• Zakaz wnoszenia na salę egzaminacyjną urządzeń łączności w tym 
telefonu komórkowego;

• Zdający może wnieść wyłącznie przybory określone w wydanym przez 
dyrektora CKE „komunikacie o przyborach”;

• Zdający może wnieść małą butelkę wody, która powinna stać na 
podłodze, by nie uszkodzić arkuszy maturalnych;

• Zdający może wnieść lekarstwa i inne przedmioty medyczne, 

o których poinformował wcześniej Przewodniczącego Zespołu 
Egzaminacyjnego (dyrektora szkoły)



Na egzaminie pisemnym można korzystać z:

• Język polski – słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – 1 na 25 osób 
(udostępnia szkoła)

• Matematyka – linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, wybrane wzory matematyczne (wzory 
udostępnia szkoła)

• Wiedza o społeczeństwie – kalkulator prosty

• Historia – lupa

• Geografia: linijka, kalkulator prosty, lupa

• Biologia: kalkulator prosty, linijka, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne 

(wzory udostępnia szkoła)

• Chemia: kalkulator prosty, linijka, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne 

(wzory udostępnia szkoła)

• Fizyka: kalkulator prosty, linijka, (wzory udostępnia szkoła)

• Słownik islandzko-polski, polsko-islandzki ( zabezpiecza uczeń)

• Słownik hiszpańsko-polski, polsko-hiszpański  ( zabezpiecza uczeń)



Egzamin pisemny

• Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części
pisemnej egzaminu maturalnego ze sprzętu medycznego i leków
koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka
konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu
egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu.



Harmonogram części pisemnej
• 4 maja  (środa) – godz. 9.00 – j. polski – poziom podstawowy

• 5 maja (czwartek) – godz. 9.00 – matematyka – poziom podstawowy

• 6 maja  (piątek) – godz. 9.00 – j. angielski – poziom podstawowy

• 6 maja  (piątek) – godz. 14.00 – j. niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski, francuski (poziom podstawowy)

• 9 maja  (poniedziałek) – godz. 9.00 – j. angielski – p. rozszerzony

• 10 maja  (wtorek) – godz. 9.00 – j. polski – p. rozszerzony

• 11 maja  (środa) – godz. 9.00 – matematyka – p. rozszerzony

• 11 maja  (środa) – godz. 14.00 – j. hiszpański – p. rozszerzony

• 12 maja  (czwartek) – godz. 9.00 – biologia – p. rozszerzony

• 13 maja (piątek) – godz. 9.00 – wos – p. rozszerzony

• 13 maja (piątek) – godz. 14.00 – j. niemiecki – p. rozszerzony

• 16 maja (poniedziałek) – godz. 9.00 – chemia – p. rozszerzony

• 16 maja (poniedziałek) – godz. 14.00 – j. włoski – p. rozszerzony

• 17 maja (wtorek) – godz. 9.00 – historia – poziom rozszerzony

• 18 maja (środa) – godz. 9.00 – geografia – poziom rozszerzony

• 19 maja (czwartek) – godz.9.00 – fizyka – poziom rozszerzony

• 20 maja (piątek) – godz. 9.00 – informatyka – poziom rozszerzony



Termin egzaminu ustnego

18 – 20 maja 2022

do tej części egzaminu przystępują jedynie absolwenci, dla których jest 
to niezbędne w procesie rekrutacji



TERMIN DODATKOWY

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części
ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (Załącznik
6), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego
z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w czerwcu 2022 roku.

Dyrektor szkoły wypełnia wniosek w systemie SIOEO. Wniosek wraz z załączonymi do
niego dokumentami przesyła (mailem) dyrektorowi OKE w Łomży najpóźniej następnego
dnia po otrzymaniu wniosku.



Egzamin maturalny z języka 
polskiego

Dwa arkusze na egzaminie  maturalnym z języka polskiego !!!

Do przeprowadzenia części pisemnej z języka polskiego na poziomie
podstawowym będą wykorzystane dwa odrębne arkusze.

Każdy arkusz będzie miał odrębną kartę odpowiedzi. Czas

przewidziany na rozwiązanie zadań z obu arkuszy to 170 minut



Ważne terminy

• Do 30 września 2021 r. – złożenie „deklaracji wstępnej” (Załącznik 1a 
Deklaracja A)

• Do 7 lutego 2022 r. – złożenie „deklaracji ostatecznej”

• Od 4-20 maja 2022 r. – część pisemna egzaminu maturalnego

• Od 1-14 czerwca 2022 r. – dodatkowy termin pisemnego

egzaminu maturalnego

• 5 lipca 2022 r. – odbiór w szkołach macierzystych świadectw dojrzałości

• 23 sierpień 2022 r. – godz.9.00- egzamin poprawkowy



Świadectwo dojrzałości

Otrzymuje absolwent, który:

• Uzyskał co najmniej 30% z przedmiotów obowiązkowych zdawanych 
w części pisemnej egzaminu maturalnego;

• Przystąpił do pisemnego egzaminu maturalnego z co najmniej 
jednego przedmiotu dodatkowego;

• Świadectwo dojrzałości odbierane jest w szkole macierzystej w dniu 
05 lipca 2022 r



Wyniki egzaminu maturalnego

Wyniki przedstawiane są w procentach i na skali centylowej



Egzamin w terminie poprawkowym 

Zdający, który przystąpił do wszystkich egzaminów pisemnych z przedmiotów

obowiązkowych oraz jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego i nie zdał

jednego przedmiotu obowiązkowego, może złożyć w terminie do 7 dni po

ogłoszeniu wyników wniosek

o przystąpienie do sesji poprawkowej w 2022 roku (Załącznik 7).



Absolwent ma prawo do:

Wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej (w ciągu 6
miesięcy od dnia wydania świadectwa dojrzałości, aneksu, zaświadczenia przez
OKE w Łomży);

Wniosek o wgląd do pracy składa się do dyrektora OKE w Łomży; Załącznik 25 A;

Zasady wglądu do pracy egzaminacyjnej opisane w Informacji o sposobie
organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku

szkolnym 2021/2022.

Zgłoszenia zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących
przeprowadzenia egzaminu maturalnego;

Zachowanie terminu dwóch dni roboczych; Załącznik 22 A; Dostępny na stronie
OKE w Łomży.



Zdający ma obowiązek
• Zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem;

• Posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem;

• Zakodować swój arkusz zgodnie z instrukcją podaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego;

• Sprawdzić rodzaj arkusza i poziom egzaminu (na egzaminie z języka polskiego PP - czy otrzymał dwa zeszyty
zadań egzaminacyjnych, oznaczone 1 i 2, zawierające – odpowiednio – test oraz wypracowanie).

• Sprawdzić, czy arkusz jest kompletny (czy zawiera dołączoną kartę odpowiedzi, wszystkie kolejno
ponumerowane strony i kolejne zadania).

• Zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza oraz sposobem kodowania arkusza egzaminacyjnego.

• Sprawdzić poprawność cyfrowego numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.

• Pracować samodzielnie, nie przeszkadzać innym;

• Zgłosić zakończenie pracy z arkuszem zgodnie z procedurą podaną przez przewodniczącego zespołu
nadzorującego.

Zdający:
• Nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych;

• Może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych wymienionych w komunikacie dyrektora 
CKE;

• Może wnieść małą butelkę wody.



Unieważnienie Egzaminu

Egzamin zdającego może zostać unieważniony jeśli stwierdzone zostaną:

• Niesamodzielność rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego;

• Wniesienie przez zdającego urządzenia telekomunikacyjnego lub innych
materiałów i przyborów nie wymienionych w komunikacie Dyrektora CKE;

• Zakłócenie przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu.



Opłata za egzamin maturalny!
Opłatę 50 zł absolwent dokonuje kiedy:

• Podchodzi do egzaminu z tego samego przedmiotu po raz trzeci,

• Przystępuje do egzaminu z przedmiotu, na który nie stawił się w 
poprzedniej sesji egzaminacyjnej.




