


Podstawy prawne:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku

o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.
1327)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r., poz.
2223, ze zm.)





 Każdy zdający musi posiadać długopis z czarnym wkładem (najlepiej 
dwa); może posiadać małą butelkę wody

Dozwolone materiały i przybory:
 j. polski – słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny 

(zapewnia szkoła)
 matematyka – kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, wybrane wzory 

matematyczne (wzory zapewnia szkoła)
 fizyka – kalkulator prosty, linijka, karta wybranych wzorów i stałych 

fizykochemicznych (kartę zapewnia szkoła)
 chemia – kalkulator prosty, linijka, karta wybranych wzorów i stałych 

fizykochemicznych (kartę zapewnia szkoła)
 biologia – kalkulator prosty, linijka, karta wybranych wzorów i stałych 

fizykochemicznych (wzory zapewnia szkoła)
 geografia – kalkulator prosty, linijka, lupa
 historia – lupa
 historia sztuki – lupa
 informatyka – kalkulator prosty
 WOS – kalkulator prosty



MATERIAŁY ZAPEWNIA 
SZKOŁA



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.

Do przeprowadzenia innych 
egzaminów 
wykorzystywany będzie 
jeden arkusz (z wyjątkiem 
informatyki)



KARTA ODPOWIEDZI

ZESZYT ZADAŃ 
EGZAMINACYJNYCH



 Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin                  
w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie                              
z ogłoszonym harmonogramem (8:30, 13:30).

 Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem 
stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem).

 Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej 
żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może 
korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów 
pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE 
dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu 
na stronie www.cke.edu.pl; zdający nie może wnosić do 
sali innych materiałów i przyborów pomocniczych.

 Zdający może wnieść małą butelkę wody.



 UNIEWAŻNIENIE:

1. Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych
2. Wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów                                        

i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie CKE
3. Korzystanie z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych

materiałów i przyborów
4. Zakłócanie prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej 

egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym
zdającym.

 Egzamin można także unieważnić w przypadku naruszenia przepisów 
dotyczących przeprowadzania egzaminu, które mogło wpłynąć na 
wynik egzaminu.

 Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z określonego 
przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej nie stanowi przeszkody 
w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.



 Zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej na podstawie dowodu 

tożsamości i zajmują stolik, którego numer wylosował członek 

komisji.

 Przewodniczący zespołu przypomina zdającym o:

- zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych i innych 

przyborów niż wskazane w komunikacie dyrektora CKE

- samodzielnym rozwiązywaniu zadań

- niezakłócaniu pracy innym zdającym

- sygnalizowaniu  przez podniesienie ręki, np. złego 

samopoczucia, wcześniejszego zakończenia pracy z arkuszem

- możliwości wniesienia małej butelki wody, którą zdający 

przechowują obok stolika, aby nie zalać materiałów 

egzaminacyjnych

- przenoszeniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi



 Po otrzymaniu arkusza na polecenie 

przewodniczącego zespołu nadzorującego       

ma obowiązek zapoznać się z informacją                 

na pierwszej stronie arkusza, sprawdzić, czy 

arkusz jest kompletny, tzn. ma wszystkie 

strony, czy zawiera wszystkie zadania i czy są 

one wyraźnie wydrukowane.



 Zdający jest zobowiązany zakodować swój arkusz 
egzaminacyjny i kartę odpowiedzi, tj. umieścić
(w odpowiednich miejscach) otrzymane od członków 
zespołu nadzorującego naklejki z nadanym przez OKE 
kodem, zawierające m.in. numer PESEL zdającego 
zapisany za pomocą cyfr, oraz wpisać                                 
(w odpowiednich miejscach) swój numer PESEL. 
Zdający sprawdza poprawność cyfrowego numeru 
PESEL na naklejce, a podpis na liście zdających 
(liście obecności) jest równoznaczny ze 
stwierdzeniem przez zdającego tej poprawności.
(w przypadku błędnego PESELU zadający zgłasza  

ten fakt komisji i NIE WKLEJA NAKLEJKI)



 Egzamin rozpoczyna się punktualnie
o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE 
od rozdania arkuszy egzaminacyjnych. 

 Osoby zgłaszające się na egzamin po tym 
czasie nie zostaną wpuszczone do sali 
egzaminacyjnej. 

 Przewodniczący zespołu nadzorującego 
zapisuje w widocznym miejscu godziny 
rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem 
egzaminacyjnym.



 Podczas egzaminu zdający nie opuszcza sali 
egzaminacyjnej. 

 W uzasadnionych przypadkach przewodniczący 
zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu 
na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków 
wykluczających możliwość kontaktowania się 
zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób 
udzielających pomocy medycznej. 

 W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający 
sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie 
ręki.



 W przypadku unieważnienia egzaminu 
zdający ma prawo przystąpić do niego 
ponownie w kolejnym roku.

 Nie ma możliwości zdawania tego egzaminu 
ani w sesji dodatkowej, ani w sesji 
poprawkowej (nie dotyczy sytuacji, kiedy 
egzamin przerwano i unieważniono                             
z przyczyn losowych lub zdrowotnych; 
wówczas przysługuje możliwość złożenia 
wniosku o termin dodatkowy)



 Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, 
odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika, 
zgłasza ukończenie pracy przez podniesienie 
ręki i po sprawdzeniu przez członka zespołu 
nadzorującego poprawności zakodowania arkusza 
i karty odpowiedzi wychodzi z sali, nie 
zakłócając pracy pozostałym zdającym.

 Po upływie czasu przeznaczonego na 
rozwiązywanie zadań danej części egzaminu 
zdający pozostawia na stoliku swój zamknięty 
arkusz i oczekuje na zgodę przewodniczącego 
zespołu nadzorującego na opuszczenie sali.



 Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli                         

z każdego egzaminu obowiązkowego w 

części pisemnej otrzymał co najmniej 30% 

punktów możliwych do uzyskania.

 Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają 

wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów 

zdawanych jako dodatkowe. Te egzaminy nie 

mają ustalonego progu zaliczenia.



 Wyniki części pisemnej egzaminu ustalone

przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

w Gdańsku zostaną przekazane

przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego

w terminie ustalonym przez dyrektora

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(ogłoszenie wyników – 05.07.2022)



 Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje
świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez
OKE. Świadectwa i odpisy są przekazywane
absolwentom, za potwierdzeniem odbioru, w szkole
macierzystej (można upoważnić na piśmie inną osobę
do odbioru; upoważnienie podpisuje zdający
w obecności dyrektora lub wicedyrektora).

 Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki
uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu
zdawanego w części pisemnej.

 Wyniki uzyskane w części pierwszej i w części drugiej
egzaminu pisemnego z informatyki, odnotowywane są
łącznie.



Zdający otrzymuje świadectwo dojrzałości, jeżeli 

przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów 

obowiązkowych i je zdał.

W przypadku gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego 

egzaminu  maturalnego  z  przedmiotu  lub  przedmiotów  

dodatkowych  na  świadectwie  dojrzałości  wpisuje się „0%”.

W  przypadku  unieważnienia  egzaminu  maturalnego  z  

przedmiotu  dodatkowego  na  świadectwie  wpisuje się „0%”. 



 Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach 
losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających 
przystąpienie zgodnie z harmonogramem do egzaminu 
z danego przedmiotu lub przedmiotów, złożyć 
udokumentowany wniosek o egzamin w terminie 
dodatkowym w czerwcu 2022 roku.

 Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 
najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin          
z danego przedmiotu, składają do dyrektora 
macierzystej szkoły udokumentowany wniosek                      
o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie 
dodatkowym.



 Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz                      
z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE 
najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu 
wniosku.

 Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 
dni roboczych od daty jego otrzymania i może
wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta 
do egzaminu w terminie dodatkowym.

 Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest 
ostateczne.



 Egzamin w terminie poprawkowym jest przeprowadzany                          
w sierpniu 2022 r., w terminie ustalonym przez dyrektora CKE.

 Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może 
przystąpić absolwent, który:

 przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów 
obowiązkowych w maju/czerwcu i żaden jego egzamin nie został 
unieważniony

 nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego

w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu                           
(nie później niż 12 lipca) złożył do dyrektora szkoły pisemne 
oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego 
przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną.



 Ponowny egzamin (w terminie 

poprawkowym) jest przeprowadzany 23 

sierpnia 2022 w szkole macierzystej 

zdającego.



 Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej 
pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez 
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora 
właściwej komisji okręgowej. Wniosek może być złożony osobiście 
przez absolwenta lub osobę występującą  w jego imieniu,                       
lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną lub pocztą 
tradycyjną.

 Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia wydania 
przez OKE świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń                           
o wynikach egzaminu, zgodnie  z kolejnością wpływu.


