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W 2022 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:

1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)
2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)
3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)
4. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo 
przystępują także do egzaminu z języka tej mniejszości w części pisemnej (na poziomie 
podstawowym).

W 2022 r. część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa. Do części ustnej egzaminu 
maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej (w przypadku absolwentów 
szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej), mniejszości etnicznej, 
języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

1. 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

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

Co musi wiedzieć absolwent przed egzaminem?
o terminach poszczególnych egzaminów

o miejscu przystąpienia do egzaminu w przypadku porozumienia między szkołami

o tym, czego nie można wnosić na teren szkoły –smartfonu, żadnych urządzeń 
elektronicznych, maskotek, zbędnych przedmiotów…
•o konsekwencjach wniesienia smartfonu (natychmiastowe unieważnienie egzaminu)

o tym, co należy przynieść na egzamin:
•dokument tożsamości

•przybory piśmienniczych określone w Komunikacie dyrektora CKE (czarny długopis, linijka, 
cyrkiel, ewentualnie kalkulator);

•własny słownik w przypadku cudzoziemców;

•butelkę wody

o sposobie sprawdzenia wyników na stronie  www.wyniki.edu.pl od dnia ich ogłoszenia –5 
lipca 2022 r. –przy pomocy otrzymanego w szkole loginu i hasła

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN MATURALNY I 

OTRZYMAĆ ŚWIADECTWO?
Aby otrzymać świadectwo w 2022 r., należy:

1. przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, tj. języka 
polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego

http://www.wyniki.edu.pl/


2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu 
obowiązkowego w części pisemnej oraz

3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie 
rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg 
zaliczenia).

W 2022 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w pkt 3., nie 
musi przystąpić absolwent:
a. 4-letniego technikum (z lat 2006-2022) albo
b. branżowej szkoły II stopnia (z 2022 r.), który ukończył kształcenie w branżowej szkole I 
stopnia jako absolwent gimnazjum,jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie 
dyplomu zawodowego na poziomie technika.

W 2022 r. nie ma obowiązku przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i 
języka obcego (a w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania 
mniejszości narodowej – również z tego języka).

KIEDY BĘDZIE PRZEPROWADZONY EGZAMIN MATURALNY W 2022 R.?
Termin główny – od 4 do 23 maja 2022 r.

1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 18 do 20 maja.
2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja.

Termin dodatkowy – od 1 do 15 czerwca 2022 r.

1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 14 do 15 czerwca.
2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 15 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych 
przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali 
zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w czerwcu.

Termin poprawkowy – 23 sierpnia 2022 r.

1. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 23 sierpnia.
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 

nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu 
przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego 
przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej. Szczegółowy harmonogram egzaminu jest 
określony w komunikacie dyrektora CKE.

JAKIE INFORMACJE ZNAJDĄ SIĘ NA ŚWIADECTWIE MATURALNYM? KIEDY 

ŚWIADECTWO JEST WYDAWANE?

1. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego 
odpis.

2. Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów 
z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch 
formach: (a) jako procent uzyskanych punktów, (b) jako pozycja na skali centylowej, 
wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od posiadacza 
świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko jako 
procent uzyskanych punktów (jeżeli absolwent przystąpił, bo wynik był mu potrzebny 
w rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy 



międzynarodowej – Título de Bachiller). Jeżeli zdający część ustną egzaminu nie 
uzyskał 30% punktów możliwych do zdobycia, zamiast wyniku – na świadectwie 
adnotacja: W 2022 r. egzaminu nie przeprowadzano., pod warunkiem zdania 
egzaminów w części pisemnej. Na świadectwie dojrzałości wskazany jest również 
poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

3. Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje 
dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na 
świadectwie dojrzałości.

4. Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w terminie głównym i dodatkowym w 2022 r. i
zdadzą egzamin, otrzymają świadectwo 5 lipca 2022 r. Osoby, które zdadzą egzamin
w terminie poprawkowym, otrzymają świadectwo 9 września 2022 r.


