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Harmonogram egzaminów w 2022

 Termin główny

 Część pisemna 4-20 maja (oprócz sobót, niedziel)

 Termin dodatkowy

 Część pisemna 1-15 czerwca (oprócz soboty i niedzieli)

 Ogłoszenie wyników (termin główny i dodatkowy) – 5 lipca 2022 r.

 Termin poprawkowy

 Część pisemna 23 sierpnia godzina 9.00

 Ogłoszenie wyników - 09 września 2022 r.





MATURA 2022

 Wyniki egzaminów dodatkowych nie decydują

o zdaniu matury, są jednak istotne przy rekrutacji na

studia.

 Wyniki egzaminów maturalnych można podwyższać w

okresie 5 lat od pierwszego zdawanego egzaminu.

 Jeśli absolwent nie zdał egzaminu maturalnego, może

przystąpić do niezdanych egzaminów w ciągu

5 lat od pierwszego zdawanego egzaminu.



Warunki zdania egzaminu

Egzamin maturalny jest zdany,

jeżeli z każdego egzaminu
obowiązkowego otrzymacie co
najmniej 30 % punktów możliwych
do uzyskania.



TERMIN DODATKOWY

• W szczególnych przypadkach uniemożliwiających
przystąpienie do egzaminu zgodnie z
harmonogramem, można zdawać egzamin w terminie
dodatkowym.

• Wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu
w terminie dodatkowym należy złożyć do
przewodniczącego PKE (dyrektor szkoły) najpóźniej w
dniu egzaminu.



Terminy egzaminu dodatkowego

1 -15 czerwca 2022 



Egzamin poprawkowy

Do egzaminu poprawkowego w sierpniu można 
przystąpić, jeżeli:

przystąpiliście do wszystkich egzaminów z  
przedmiotów obowiązkowych,

nie zdaliście wyłącznie jednego egzaminu,

w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników złożycie 
odpowiednie oświadczenie chęci przystąpienia do 
egzaminu poprawkowego.



Terminy egzaminu 

poprawkowego

Część pisemna – 23 
sierpnia 2022 godz. 09:00

TERMIN OGŁOSZENIA 
WYNIKU MATURALNEGO  09 
WRZEŚNIA 2022



Świadectwo dojrzałości

oraz jego odpis odbieracie w szkole :

5 lipca 2022

/termin główny i dodatkowy/



szkolenia

 Szkolenie dla zdających na komputerze : 29.04 

– p.A.Rozwadowska

 Szkolenie dla zdających informatykę : 19.05 –

dzień przed egzaminem – p.A.Rozwadowska



Materiały i przybory pomocnicze, które 

zapewnia szkoła:

PRZEDMIOT PRZYBORY

BIOLOGIA WZORY, KALKULATORY

CHEMIA WZORY, KALKULATORY

FIZYKA WZORY, KALKULATORY

JĘZYK POLSKI SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY, 

POPRAWNEJ POLSZCZYZNY

MATEMATYKA WZORY, KALKULATORY

WOS KALKULATORY

GEOGRAFIA KALKULATORY

INFORMATYKA KALKULATORY



Materiały i przybory pomocnicze, które 

powinien mieć zdający: 

PRZEDMIOT PRZYBORY

BIOLOGIA LINIJKA (f)

CHEMIA LINIJKA (f)

FIZYKA LINIJKA (f)

GEOGRAFIA LUPA (f), LINIJKA (o)

HISTORIA LUPA (f)

HISTORIA SZTUKI LUPA (f)

MATEMATYKA LINIJKA (o), CYRKIEL (o)

CZARNY DŁUGOPIS LUB PIÓRO !!!



KALKULATOR PROSTY

TO TAKI, KTÓRY UMOŻLIWIA WKONYWANIE TYLKO:

+

-

*

/

EWENTUALNIE OBLICZANIE PROCENTÓW LUB 

PIERWIASTKÓW KWADRATOWYCH Z LICZB.



W DNIU EGZAMINU 

sprawdzacie na listach w jakiej sali
zdajecie egzamin,

o godzinie 7.30 lub 12.30 zgłaszacie się
po nalepki kodowe do komisji przy sali
egzaminacyjnej,

sprawdzacie dane na naklejce, czy są
zgodne z prawdą, podpisujecie listę,

losujecie numer stolika.



W DNIU EGZAMINU 

przed każdym egzaminem macie
obowiązek posiadać dowód tożsamości,
długopis lub pióro piszące na czarno,
dozwolone pomoce oraz możecie mieć
butelkę wody (0,5l), którą stawiacie na
czas egzaminu przy stoliku, tak by nie
zalać stanowiska pracy.



WAŻNE INFORMACJE

 Egzamin pisemny rozpoczyna się  punktualnie o godzinie 9.00 
lub 14.00.

 Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić – iPhonów, 
smartfonów, żadnych urządzeń elektronicznych, maskotek, 
zbędnych przedmiotów ….

 Z zespołem nadzorującym komunikujecie się przez 
podniesienie ręki.  

 Po otrzymaniu arkusza macie obowiązek zapoznać się z 
instrukcją.

 Sprawdzacie kompletność arkusza.

 Kodujecie arkusz i kartę odpowiedzi.

 Odpowiedzi udzielacie kolorem czarnym.



WAŻNE INFORMACJE

➢ Należy pamiętać, że prace pisane ołówkiem nie będą 
sprawdzane.

➢ Nie wolno używać korektora.

➢ Odpowiedzi na zamknięte pytania  należy nanieść na 
kartę odpowiedzi.

➢ Po zakończeniu egzaminu zostawiacie arkusz na ławce i 
poprzez podniesienie ręki informujecie o chęci 
opuszczenia sali.

➢ Dysleksję na pracy zaznacza komisja.



W czasie egzaminu

Osoby zgłaszające się na egzamin po jego 
rozpoczęciu nie będą wpuszczane do sali !!!

 Członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych 
wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

 Nadzorowana jest samodzielność pracy zdających. 
(!!!)

 Opuszczanie sali egzaminacyjnej  jest możliwe tylko 
w wyjątkowych przypadkach. 



Kodowanie arkuszy 

egzaminacyjnych



Arkusz z języka polskiego

DWA ODRĘBNE ARKUSZE

Każdy z arkuszy będzie miał odrębną kartę odpowiedzi.

Zdający koduje na stronie tytułowej (kod, PESEL,

naklejka) i na karcie odpowiedzi (PESEL, naklejka)

Zdający otrzymuje obydwa arkusze na początku egzaminu

i ma na ich rozwiązanie 170 minut







Arkusz z języka polskiego –karta odpowiedzi



www.oke.waw.pl

25

Karta odpowiedzi
arkusza z 
matematyki na 
poziomie 
podstawowym

Wypełnia zdający

Wypełnia 

zespół 

nadzorujący



Nie wolno !!!

 Wnosić urządzeń telekomunikacyjnych  !!!

 Pisać innym kolorem niż czarny !

 Pisać ołówkiem !

 Wnosić jedzenia, jeśli nie ma dostosowania !

 Rozmawiać ! 

 Zmieniać miejsca !

 Wnosić i korzystać z innych przyborów niż w komunikacie !

 Ściągać !!!

 Korzystać z nie swoich przyborów !!!



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU

Przewodniczący unieważnia egzamin w sytuacji :

stwierdzenia niesamodzielności rozwiązywania 
zadań,

wniesienia lub korzystania z urządzeń 
telekomunikacyjnych albo materiałów lub pomocy 
nie wymienionych w komunikacie dyrektora CKE,

zakłócenia przez absolwenta przebiegu egzaminu.



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU

Dyrektor OKE lub dyrektor CKE w sytuacji:

 zgłoszenia przez zdającego zastrzeżeń związanych z 

naruszeniem  przepisów przeprowadzania egzaminu;

 obiektywnych okoliczności prowadzących do naruszenia 

przepisów przeprowadzania egzaminów (zaginięcie przesyłki 

z materiałami, ujawnienie zadań, nagłe zakłócenie 

egzaminu itp.);

 stwierdzenia przez egzaminatora niesamodzielnego 

rozwiązania zadania (fragmenty przepisane z Internetu, 

identyczne rozwiązania w pracach z tej samej koperty itp.).



Unieważnienie egzaminu maturalnego w przypadku 

zgłoszenia przez absolwenta uzasadnionych zastrzeżeń 

dotyczących naruszenia przepisów egzaminacyjnych

 Zdający uznaje, że naruszono przepisy dot. przeprowadzania egzaminu

 2 dni robocze

 Zdający wnosi zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora OKE (zał. 22

 7dni od otrzymania zastrzeżeń

 Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia i informuje zdającego o wyniku (zał. 
22b)

 Nie unieważnia egzaminu Unieważnia egzamin (zał. 23a)

 3 dni robocze od rozstrzygnięcia

 Zdający może wnieść do dyrektora CKE zastrzeżenia (zał. 22c)

 7 dni od wniesienia zastrzeżeń

 Dyrektor CKE podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie 

 Nie unieważnia egzaminu Unieważnia egzamin (zał. 23b)



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU

Niesamodzielność 
rozwiązywania zadań 

może stwierdzić 
EGZAMINATOR w czasie 

sprawdzania arkusza.



KOLEGIUM ARBITRAZU

➢ Wglądy, wnioski o weryfikację sumy punktów, odwołania do kolegium arbitrażu 
egzaminacyjnego:

➢ Absolwent składa wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej (zał. 25a). 

➢ Absolwent występuje o weryfikację sumy punktów w odniesieniu do wskazanych 
zadań w danej pracy egzaminacyjnej (zał. 25b) w terminie 2 dni od dnia 
dokonania wglądu.

➢ Dyrektor OKE przekazuje absolwentowi pisemną informację  o wyniku weryfikacji w 
terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku. 

➢ Absolwent wnosi odwołanie (zał. 25c) – za pośrednictwem dyrektora OKE  - do 
Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji o wyniku weryfikacji. 

➢ Dyrektor OKE może uznać odwołanie i poinformować o tym absolwenta (zał. 25d) 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania  lub przesłać odwołanie do CKE 
(zał. 25e) i zawiadomić o tym absolwenta (zał. 25e). 

➢ Dyrektor CKE przekazuje odwołanie  do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. 
Kolegium rozpatruje je w terminie 21 (+ 7) dni od dnia otrzymania, a rozstrzygnięcie 
podejmuje w terminie nie krótszym niż 10 dni (zał. 25f).

➢ Dyrektor CKE przekazuje niezwłocznie rozstrzygnięcie Kolegium dyrektorowi OKE i 
absolwentowi. 



Szczegółowe informacje

Procedury organizowania i przeprowadzania

egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

znajdziecie na stronie OKE :

www.oke.waw.pl



GDZIE PISZEMY EGZAMIN ?

Hala

Aula

Dodatkowe sale



ZOSTAWIANIE RZECZY 

HALA :

Szatnie według instrukcji



ZOSTAWIANIE RZECZY 

AULA :

szatnie + szafki



KSIĄŻKI BIBLIOTEKA

PUDEŁKO PRZY 

SALACH 

EGZAMINACYJNYCH


