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Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego została 

opracowana zgodnie z:

1) ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 

1327 z późn. zm.), 

2) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 

i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.),

3) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w szczególności nowelizacjami ww. 

rozporządzenia: (1) z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314), (2) z dnia 17 sierpnia 

2021 r. (Dz.U. poz. 1525) oraz (3) z dnia 24 września 2021 r. (Dz.U. poz. 1743),

4) informatorami o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów oraz aneksami 

do tych informatorów obowiązującymi w roku szkolnym 2021/2022, opublikowanymi 

na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

5) Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 

w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 wydaną przez 

Centralną Komisję Egzaminacyjną,

6) komunikatami dyrektora CKE,

7) Wytycznymi zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych.

W instrukcji zastosowano następujące skróty: 

SZE – szkolny zespół egzaminacyjny; 

PZE – przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego;

ZP – przedmiotowy zespół egzaminacyjny; 

ZN – zespół nadzorujący; 

PZN – przewodniczący zespołu nadzorującego;

PZP –przewodniczący zespołu przedmiotowego;

OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu; 

CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna; 

Informacja  - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 

w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 wydana przez Centralną 

Komisję Egzaminacyjną.

Wytyczne - Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego  MEiN, MZ i GIS dla szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych
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MATERIAŁY NIEJAWNE 

I. Zasady postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi 

1. Do materiałów niejawnych stanowiących tajemnicę służbową należą takie informacje, których 

ujawnienie mogłoby spowodować szkodę dla prawnie chronionych interesów uczniów lub szkoły 

jako jednostki organizacyjnej. Należą do nich: 

a) dokumenty dotyczące danych osobowych uczniów (takie jak: deklaracje maturalne, opinie, 

orzeczenia poradni pedagogiczno-psychologicznej, zaświadczenia lekarskie,  listy 

zdających, numery PESEL, protokoły egzaminacyjne) 

b) materiały egzaminacyjne (arkusze egzaminacyjne, płyty CD i inne) 

2. Materiały niejawne muszą być chronione przed nieuprawnionym ujawnieniem, utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Materiały zawierające informacje niejawne muszą być tak 

przetwarzane, przekazywane lub przechowywane aby uniemożliwić osobom nieupoważnionym 

dostępu do takich informacji. 

II. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy służbowej 

1. Wszystkie osoby mające dostęp do niejawnych materiałów egzaminacyjnych z racji 

wykonywanych obowiązków podpisują oświadczenie o zachowaniu tajemnicy służbowej 

i zobowiązanie do jej przestrzegania. 

2. Oświadczenia wymienione w ust. 1 przechowuje się w dokumentacji szkoły. 

III. Sposób przyjmowania i zabezpieczania materiałów egzaminacyjnych 

1. Materiały egzaminacyjne odbiera od dystrybutora PZE lub w razie nieobecności powołany 

zastępca przewodniczącego lub inny przeszkolony nauczyciel zatrudniony w szkole, będący 

członkiem SZE. Zgodnie z instrukcją OKE sprawdza i przelicza otrzymane pakiety. 

a) W przypadku stwierdzenia, że przesyłki zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich 

materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego, PZE niezwłocznie 

powiadamia o tym dyrektora OKE oraz dystrybutora. 

b) Materiały egzaminacyjne do części ustnej i pisemnej egzaminu przechowywane są w sejfie 

szkolnym otwieranym i zamykanym przez PZE lub jego zastępcę. 

c) Klucz do sejfu posiada PZE, zastępca PZE lub inna upoważniona osoba może posiadać 

klucz w czasie trwania egzaminu w przypadku gdy PZE lub jego zastępca nie mogą wziąć 

udziału w egzaminie maturalnym.

d) Inne potrzebne materiały niejawne (np. listy uczniów, dane z aplikacji SIOEO) drukuje 

i powiela sekretarz szkoły przestrzegając zasad ochrony przed nieuprawnionym 

ujawnieniem.
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IV. Dostęp do materiałów egzaminacyjnych 

1. Przewodniczący SZE i zastępca przewodniczącego SZE mają dostęp do wszystkich materiałów 

egzaminacyjnych - przez cały czas przygotowania i trwania egzaminu maturalnego. Dodatkowo 

dostęp do materiałów egzaminacyjnych mają:

a) inny przeszkolony nauczyciel zatrudniony w szkole, w przypadku gdy przewodniczący 

SZE i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć 

udziału w egzaminie maturalnym; 

b) przewodniczący ZN przy odbiorze i zdawaniu materiałów egzaminacyjnych z części 

pisemnej egzaminu; 

c) wszyscy członkowie ZN i ZE w trakcie trwania egzaminu; 

d) obserwatorzy  w trakcie trwania egzaminu;

e) administrator lub opiekun pracowni informatycznej w czasie trwania pisemnego egzaminu 

z informatyki. 

2. Przewodniczący SZE udostępnia do wglądu nauczycielom wchodzącym w skład PZE: - na jeden 

dzień przed egzaminem ustnym z języka obcego - zestawy zadań oraz kryteria oceniania na ustną 

części egzaminu z j. obcego. 

3. Zasady przekazywania PZE i przewodniczącym ZN materiałów i dokumentacji egzaminacyjnej 

i ich rozliczanie po przeprowadzonym egzaminie określają dalsze rozdziały instrukcji: 

Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu oraz Przygotowanie i organizacja części 

pisemnej egzaminu.

4. Członkowie PZE i ZN zostaną przeszkoleni przez przewodniczącego SZE zgodnie 

z opracowanym szkolnym harmonogramem organizacji egzaminu maturalnego. Z każdego 

szkoleniowego spotkania sporządza się protokół, w którym umieszcza się datę, godzinę spotkania 

i listę uczestników. 

V. Archiwizacja materiałów egzaminacyjnych 

1. Dokumentacja egzaminacyjna jest przechowywana w szkole po terminie egzaminu maturalnego 

według zasad określonych w obowiązującej instrukcji kancelaryjnej, zgodnie z zapisami ustawy 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

2. Dokumentację egzaminacyjną będącą materiałami archiwalnymi, stanowią wszelkiego rodzaju 

dokumenty, korespondencja, oraz inna dokumentacja, bez względu na sposób jej wytwarzania, 

mająca znaczenie jako źródło informacji o egzaminach w szkole. 

3. Dokumentacja egzaminacyjna powstająca i napływająca do szkoły jest przechowywana przez 

szkołę przez okres 5 lat w archiwum szkolnym, po tym zaś okresie może ulec brakowaniu. 
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ZASADY OBIEGU INFORMACJI 

1. Nauczyciele, uczniowie i rodzice zapoznawani są z zasadami przeprowadzania egzaminu 

maturalnego 

a) nauczyciele - w czasie zebrań Rady Pedagogicznej, 

b) rodzice - na szkoleniu, które odbywa się w listopadzie oraz przez wychowawców na 

zebraniach z rodzicami,

c) uczniowie - na spotkaniach z dyrektorem lub upoważnionym nauczycielem (pierwsze 

odbywają się we wrześniu) oraz w czasie godzin wychowawczych i lekcji 

przedmiotowych. 

2. Informacje dla uczniów i rodziców udostępnione są: 

a) w sekretariacie szkoły, 

b) na szkolnych tablicach informacyjnych, 

c) na tablicach klasowych w oddziałach maturalnych,

d) poprzez stronę internetową szkoły, 

e) poprzez bezpośrednie spotkania z uczniami.

Uczniowie składają deklarację wstępną w terminie do 30 września roku kalendarzowego 

poprzedzającego rok egzaminu, deklarację ostateczną do 7 lutego roku, w którym odbywa się 

egzamin.

Zmiany w deklaracjach potwierdzone są podpisem ucznia.

Po złożeniu deklaracji ostatecznej uczeń otrzymuje jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

Absolwent składa deklarację do 7 lutego roku w którym odbywa się egzamin i otrzymuje jej 

kopię z potwierdzeniem przyjęcia oraz informację o ewentualnej konieczności wniesienia opłaty 

za egzamin.

3. Zdający ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają prawo przystąpić do 

egzaminu maturalnego w warunkach i formach określonych w Komunikacie dyrektora CKE. 

Sposób lub sposoby dostosowania warunków wskazuje rada pedagogiczna. Opinię/orzeczenie 

z poradni psychologiczno – pedagogicznej uczeń przedkłada dyrektorowi szkoły do 30 września 

roku poprzedzającego egzamin. Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 

roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin. Dyrektor szkoły informuje zdającego na piśmie 

o dostosowaniu warunków. Zdający składa oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji 

z przyznanych mu dostosowań  i form przeprowadzenia egzaminu do jego dysfunkcji. 

4. Zdający, ze względu na chorobę może mieć dostosowane warunki zdawania egzaminu 

maturalnego na podstawie zaświadczenia lekarskiego. O dostosowaniach zgodnych 

z komunikatem CKE decyduje Rada Pedagogiczna.

5.  Zdający, który jest chory, w czasie egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków 

koniecznych ze względu na chorobę. 
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6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przedstawiają dyrektorowi szkoły zaświadczenie 

o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty dzień przed egzaminem z danego przedmiotu.

PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU 
W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego 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.

Zdający, o których mowa wyżej, powinni złożyć wniosek do dyrektora OKE albo do dyrektora szkoły  

dołączając udokumentowane oświadczenie o konieczności przystąpienia do części ustnej egzaminu 

maturalnego. Dokumentem poświadczającym taką konieczność mógł być np. wydruk ze strony 

internetowej uczelni lub skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni.

1. Przewodniczący ZE ogłosi szczegółowy harmonogram części ustnej w terminie określonym 

w Informacji CKE. 

2. W porozumieniu z dyrektorami innych szkół PZE pozyskuje członków ZP oraz ZN. 

3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wskazuje nauczyciela języka polskiego, będącego 

egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów OKE, który przeprowadza szkolenie dla 

wszystkich nauczycieli języka polskiego z danej szkoły powołanych do zespołów 

przedmiotowych. Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia części 

ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. 

4. Każdy zespół przedmiotowy może w danym dniu przeprowadzić egzamin dla nie więcej niż 

20 osób. 

5. Każdego dnia egzamin może rozpocząć się nie wcześniej niż o godzinie 9:00 i nie później niż ok. 

godziny 18:00. Na każdy dzień przeznaczonych jest maksymalnie 32 zadań. Zadania, które każdy 

zespół przedmiotowy może wykorzystać do przeprowadzenia egzaminu danej grupy zdających, 

zależą od godziny rozpoczęcia egzaminu. 

6. Po przeprowadzeniu egzaminu dla grupy 5 zdających, zespół przedmiotowy ustala liczbę 

punktów przyznanych każdemu zdającemu oraz przekazuje tę informację zdającym. Ogłoszenie 

liczby punktów przyznanych zdającym może się odbyć publicznie pod warunkiem uzyskania 

zgody wszystkich zdających wdanej grupie. Przed przekazaniem zdającym liczby uzyskanych 

punktów należy zapytać, kto nie wyraża zgody na publiczne odczytanie punktacji. 

7. Na trzy dni przed rozpoczęciem egzaminów ustnych z danego przedmiotu PZE przekazuje: 

a) kierownikowi administracyjnemu − szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania 

i wystroju sal, w których będzie się odbywał egzamin, 

b) przewodniczącym ZP – informacje o zdających z dysfunkcjami w danej sali i warunkach, 

jakie powinny zostać im zapewnione. 
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8. Przewodniczący ZP odpowiada za przygotowanie do egzaminu sali. Dzień przed egzaminem 

sprawdza przygotowanie miejsc dla zdających, w tym dla osoby przygotowującej się do 

egzaminu. 

9. PZE udostępnia do wglądu nauczycielom wchodzącym w skład ZP zestawy zadań do części 

ustnej j. obcego – na 1 dzień przed egzaminem. 

10. W dniu egzaminu ustnego na 1 godz. przed rozpoczęciem egzaminu PZE przekazuje 

przewodniczącemu ZE materiały egzaminacyjne na dany dzień, listę zdających, druki protokołów 

części ustnej oraz inna niezbędną dokumentację. 

11. Zdający zgłaszają się na egzamin z dowodem tożsamości. Przystępują do egzaminu w kolejności 

ustalonej w szczegółowym harmonogramie części ustnej egzaminu. Zdający obowiązani są stawić 

się na egzamin co najmniej 30 minut przed wyznaczonym czasem.

12. W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sali egzaminacyjnej 

może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu. 

13. Przewodniczący ZE w dniu egzaminu: 

a) sprawdza tożsamość zdających, 

b) kontroluje czas trwania egzaminu poszczególnych zdających, 

c) bierze udział w ustalaniu wyniku egzaminu, 

d) ogłasza zdającym wyniki części ustnej egzaminu bezpośrednio po zakończeniu egzaminu 

w danym dniu. 

14. Przewodniczący ZP ustala wynik egzaminu z języka obcego dla każdego zdającego bezpośrednio 

po jego wyjściu z sali egzaminacyjnej. 

15. Przewodniczący ZP ustala liczbę punktów każdego zdającego i wypełnia protokół indywidualny 

części ustnej egzaminu. Wypełnione protokoły egzaminu podpisują wszyscy członkowie ZP, 

obserwatorzy i eksperci. 

16. Po zakończonym egzaminie ustnym i ogłoszeniu jego wyników przewodniczący ZP przekazuje 

PZE uporządkowane zestawy (wykorzystane i niewykorzystane), podpisane protokoły 

indywidualne i zbiorcze, a w przypadku egzaminu z języka polskiego kartki z notatkami 

i wylosowane bilety lub wydruki. PZE zabezpiecza je i przechowuje przez okres co najmniej 7 

dni. 

PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA EGZAMINU W CZĘŚCI 

PISEMNEJ 

W 2022 r. egzamin maturalny jest zdawany z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych 

i składa się tylko z części pisemnej. 

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

egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka 

obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Wyboru dokonuje spośród 

następujących przedmiotów:
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a. biologia

b. chemia

c. filozofia

d. fizyka

e. geografia

f. historia

g. historia muzyki

h. historia sztuki

i. informatyka

j. język łaciński i kultura antyczna

k. język mniejszości etnicznej (język łemkowski)

l. język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski,litewski, niemiecki, 

ukraiński)

m. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, 

niemiecki, rosyjski, włoski)

n. język polski

o. język regionalny (język kaszubski)

p. matematyka

q. wiedza o społeczeństwie.

W przypadku gdy uczeń/absolwent wybrał na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy język 

polski, zdaje ten egzamin tylko w części pisemnej (na poziomie rozszerzonym).

1. PSZE, w terminie określonym w Instrukcji CKE, powołuje zespoły nadzorujące (ZN) część 

pisemną egzaminu maturalnego. 

2. W terminie określonym w Informacji CKE przewodniczący ZE lub zastępca przewodniczącego 

ZE przeprowadza szkolenie członków ZN, zapoznając m. in. ze szczegółowym przydziałem 

zadań, zasadami postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. PZE odbiera od 

członków ZN oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń dotyczących zabezpieczenia materiałów 

egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 

3. W dniu otrzymania przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi przewodniczący ZE natychmiast 

sprawdza i przelicza, czy liczba i rodzaj pakietów odpowiada zapotrzebowaniu. W przypadku 

niezgodności w sposób ustalony zawiadamia dystrybutora i dyrektora OKE. 

4. Na 3 dni przed rozpoczęciem egzaminów pisemnych z danego przedmiotu przewodniczący ZE 

przekazuje: 

a) kierownikowi administracyjnemu – szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania 

i wystroju sal,

b) przewodniczącym ZN informacje o zdających z dysfunkcjami piszących egzamin w danej 

sali i warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione. 

5. W dniu poprzedzającym egzamin pisemny z danego przedmiotu: 
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a) zastępca przewodniczącego ZE wraz z właściwym przewodniczącym ZN i kierownikiem 

administracyjnym sprawdzają przygotowanie sal egzaminacyjnych uwzględniając potrzeby 

uczniów udokumentowane opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

zaleceniem lekarskim. W przypadku egzaminu z języka obcego sprawdzeniu podlega 

również sprawność sprzętu do odtwarzania płyt CD. Klucze do sal po ich sprawdzeniu 

przechowuje przewodniczący SZE, 

b) zastępca przewodniczącego ZE zabezpiecza co najmniej dwa odtwarzacze rezerwowe,

c) przewodniczący właściwych ZN przygotowują pomoce, z których będą mogli korzystać 

zdający. 

ZESPOŁY NADZORUJĄCE 

I. Zadania przewodniczącego ZN 

Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą zespołu i odpowiada za prawidłowy przebieg 

części pisemnej egzaminu maturalnego w danej Sali, a w szczególności: 

1. Zapoznaje się z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego, 

zadaniami zespołu, procedurą przebiegu części pisemnej egzaminu oraz wewnątrzszkolną 

instrukcją postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed 

nieuprawnionym ujawnieniem. 

2. Odpowiada za właściwe przygotowanie sali oraz innych materiałów potrzebnych do 

przeprowadzenia egzaminu. 

3. W dniu egzaminu 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu w obecności przedstawiciela zdających 

odbiera od przewodniczącego SZE: 

a) listę zdających, 

b) protokoły przebiegu egzaminu, 

c) naklejki z kodami (zawierające nr PESEL i kod szkoły), 

d) materiały egzaminacyjne do wyznaczonej sali, (oddzielnie do każdej części egzaminu- 

j.obcy) - bezpieczne koperty przeznaczone do zapakowania zestawów wypełnionych przez 

zdających, naklejki na bezpieczne koperty, kopertę formatu A4 przeznaczoną do 

zapakowania zestawów wypełnionych przez uczniów, którzy przerwali lub którym 

przerwano egzamin w danej części, plan sali egzaminacyjnej).

4. Zleca jednemu z członków ZN sprawdzenie dowodów tożsamości zdających, a także świadectwa 

ukończenia szkoły ponadpodstawowej w przypadku zdających spoza szkoły i dopilnowuje, aby 

w sali znajdowali się wyłącznie zdający umieszczeni na liście.

5. Dopilnowuje, aby do sali egzaminacyjnej nie zostały wniesione żadne urządzenia 

telekomunikacyjne ani elektroniczne nośniki informacji, poza tymi, które są stosowane w danym 

egzaminie. 
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6. Dopilnowuje, aby do sali egzaminacyjnej na egzamin z danego przedmiotu zdający nie wnosili 

żadnych materiałów i przyborów poza wymienionymi w komunikacie CKE. 

7. Rozmieszcza członków ZN w sali, zapewniając możliwość nadzorowania wszystkich zdających. 

8. Umożliwia obserwatorom wykonywanie ich czynności. 

9. Nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu; w sytuacjach szczególnych, gdy 

musi opuścić salę, swoje obowiązki powierza członkowi zespołu nadzorującego; fakt ten 

odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu.

10. Punktualnie o godzinie wyznaczonej w harmonogramie CKE tj. 9.00 lub odpowiednio 14. 00 

rozdaje zdającym, razem z pozostałymi członkami zespołu, arkusze egzaminacyjne.

11. Przypomina zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali 

egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.

12. Przypomina zdającym, że do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione 

w komunikacie CKE o przyborach.

13. Przypomina zdającym o: 

a) obowiązku sprawdzenia kompletności arkuszy egzaminacyjnych, 

b) obowiązku i sposobie kodowania prac,

c) zasadach oddawania prac po zakończeniu egzaminu, 

d) obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją 

wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza,

e) zasadach zachowania się podczas egzaminu, 

f) obowiązku zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi: pierwszy raz przed 

przystąpieniem do rozwiązywania zadań, drugi raz – na 10 minut przed zakończeniem 

czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem. 

14. Poleca członkom ZN sprawdzenie poprawności kodowania, tzn. czy numer PESEL na naklejkach 

jest taki sam jak w dowodzie osobistym i czy zdający poprawnie go wpisał w wyznaczonych 

miejscach. 

15. Wymienia zdającym w razie potrzeby arkusze na kompletne, korzystając z rezerwowych (nie 

wykonuje się kserokopii) i odnotowuje ten fakt w protokole, co zdający potwierdza podpisem. 

16. Zapisuje w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu 

17. Zezwala zdającemu, w uzasadnionej sytuacji (np. skorzystanie z WC), na opuszczenie sali, 

zdający wychodzi ze wskazanym członkiem ZN, który odprowadza danego zdającego do 

najbliższej toalety (z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej). W tym czasie arkusz 

egzaminacyjny pozostaje zamknięty na stoliku.

18. Powiadamia, w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 

egzaminacyjnych lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu przez zdającego - poprzez 

wskazanego członka ZN - przewodniczącego ZE, który podejmuje decyzję o przerwaniu 

egzaminu danego zdającego i unieważnieniu jego pracy. 

19. Odnotowuje unieważnienie pracy zdającego w protokole przerwania egzaminu i unieważnienia 

pracy zdającego i załącza do protokołu jego arkusz egzaminacyjny. 
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20. Przyjmuje od zdającego zgłoszenie wcześniejszego zakończenia pracy. Po uprzednim 

sprawdzeniu prawidłowości kodowania oraz sprawdzeniu kompletności zdawanego arkusza (ilość 

stron) zezwala na opuszczenie sali. Zamknięty arkusz pozostaje na stoliku.

21. Po zakończeniu czasu przeznaczonego na egzamin wskazuje członka ZN, który pomaga 

w sprawnym odbiorze prac. 

22. Nadzoruje przeliczanie, porządkowanie, kompletowanie, pakowanie i zabezpieczanie materiałów 

egzaminacyjnych. przez ZN. Zamknięcie bezpiecznych kopert odbywa się w obecności 

przedstawiciela zdających. 

23. Odpowiada za to, aby dokumentacja egzaminu (lista zdających i protokół przebiegu części 

pisemnej egzaminu maturalnego) została dokładnie wypełniona i podpisana przez wszystkich 

członków zespołu nadzorującego, obserwatorów.

24. Przekazuje, po zakończeniu egzaminu, przewodniczącemu ZE uporządkowane i spakowane, 

zgodnie ze szczegółową instrukcją OKE we Wrocławiu, arkusze egzaminacyjne i dokumentację 

egzaminacyjną. 

25. Wydaje po przerwie arkusz egzaminacyjny II dla poziomu rozszerzonego z informatyki 

i postępuje jak opisano w pkt. 7-18.

26. Odpowiada za to, aby zdający, któremu przerwano egzamin i unieważniono pracę nie przystąpił 

do rozwiązywania zadań z arkusza egzaminacyjnego II.

II. Zadania członków ZN 

1. Zapoznają się z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego, 

zadaniami zespołu, procedurą przebiegu części pisemnej egzaminu oraz wewnątrzszkolną 

instrukcją postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed 

nieuprawnionym ujawnieniem. 

2. Przygotowują salę egzaminacyjną, w tym: 

a) nadzorują prawidłowe rozmieszczenie stołów, 

b) organizują stanowiska dla zdających ze specjalnymi potrzebami (np. blisko drzwi 

wyjściowych),

c) przygotowują miejsca dla członków zespołu nadzorującego, obserwatorów i ekspertów, 

d) umieszczają przed wejściem do sali (na ścianie) listę zdających, 

e) umieszczają w sali w widocznym miejscu sprawny zegar, tablicę lub planszę do zapisania 

godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

f) usuwają niedozwolone pomoce dydaktyczne, 

g) umieszczają w wydzielonym miejscu materiały pomocnicze określone w komunikacie 

dyrektora CKE 

 j. polski – słownik ortograficzny i poprawnej polszczyzny - co najmniej 1szt na 25 

zdających,
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 matematyka, chemia, fizyka, biologia – odpowiednie tablice i kalkulatory - dla 

każdego zdającego. 

h) dopilnowują aby do sali egzaminacyjnej nie zostały wniesione żadne urządzenia 

telekomunikacyjne ani elektroniczne nośniki informacji, poza tymi które są stosowane 

w danym egzaminie. 

3. Rozdają zdającym kartki z nazwiskiem i imieniem, numer PESEL, naklejki z nadanym przez 

OKE kodem. 

4. Dopilnowują, aby zgłoszony przez zdającego ewentualny błąd numeru PESEL został wyraźnie 

skorygowany na liście zdających i opatrzony stosowną adnotacją. Odbierają od zdającego 

naklejki z błędnym numerem PESEL i instruują zdającego, że jest zobowiązany odręcznie wpisać 

swój prawidłowy PESEL na arkuszu i karcie odpowiedzi w miejscach przeznaczonych na 

naklejkę z kodem oraz dopisują na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi identyfikator 

szkoły. 

5. Dopilnowują, aby zdający prawidłowo zakodowali swoje arkusze, tzn. czy numer PESEL na 

naklejkach jest taki sam jak w dowodzie osobistym i czy zdający poprawnie go wpisał 

w wyznaczonych miejscach. 

6. Po zakodowaniu arkuszy przez uczniów zbierają i zabezpieczają koperty z kodami. 

7. Nadzorują pracę zdających i dopilnowują by zdający pracowali samodzielnie i nie zakłócali pracy 

innym. 

8. Zgłaszają przewodniczącemu ZN przypadki niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania 

przebiegu egzaminu. 

9. Odbierają arkusze egzaminacyjne od zdających, sprawdzają kompletność oddawanych arkuszy. 

W przypadku niekompletnej pracy (wyrwana kartka, brak kartki itp.) fakt taki odnotowuje się 

w protokole egzaminu, co zdający potwierdza podpisem. Następnie porządkują arkusze i pakują 

zgodnie z instrukcją OKE we Wrocławiu w obecności przynajmniej jednego zdającego. 

10. Biorą udział w sporządzaniu protokołu przebiegu egzaminu i podpisują ten protokół.

11. Wszyscy członkowie ZN bezwzględnie przestrzegają zasady nie wnoszenia do sali żadnych 

urządzeń telekomunikacyjnych, czasopism, książek, napoi, itp. rzeczy które mogłyby zakłócić 

egzamin. 

PRZEBIEG CZĘŚCI PISEMNEJ 

W dniach, w których przeprowadzane są  egzaminy z przedmiotów obowiązkowych (poziom 

podstawowy) członkowie ZN zgłaszają się do pracy o godz. 8.15 aby sprawdzić gotowość sal (ogólny 

ład, słowniki, tablice matematyczne, sprzęt CD).

O godz. 8.20 – sprawdzenie listy obecności i krótka odprawa w pokoju nauczycielskim. 

1. Członkowie ZN nadzorują zajmowanie miejsc w sali. O godz. ok. 8.30 - po okazaniu dowodu 

tożsamości, zdający wchodzą do sali według kolejności na liście, losują numer stolika lub 

zajmują miejsce wskazane przez PZN, (zostawiają torebki i itp. w wyznaczonej sali) i po 
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otrzymaniu naklejek zajmują wylosowane miejsce. Zdający nie może wnosić do sali 

egzaminacyjnej żadnych środków łączności. 

2. Po wejściu wszystkich zdających do sali członkowie ZN polecają zdającym sprawdzenie 

poprawności zapisu cyfrowego numeru PESEL tzn., czy numer PESEL na naklejkach jest taki 

sam jak w dowodzie osobistym przystępującego do egzaminu.

3. Błąd w numerze zdający koryguje na liście zdających i umieszcza adnotację o stwierdzeniu błędu 

i podpisuje listę.

4. Naklejki z błędnym nr PESEL członek ZN odbiera od zdającego. 

5. Nie nakleja ich się na arkuszu i karcie. W takiej sytuacji zdający odręcznie wpisuje nr PESEL 

w przeznaczonych do tego miejscach. 

6. Po sprawdzeniu poprawności nr PESEL następuje rozdanie arkuszy egzaminacyjnych – 

punktualnie o godzinie 9.00. 

7. Po rozdaniu wszystkich arkuszy egzaminacyjnych spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali 

egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach jednak nie później niż po zapisaniu godziny 

rozpoczęcia i zakończenia egzaminu. Decyzje podejmuje PZE. 

8. Przewodniczący ZN poleca zdającym: 

a) otwarcie arkuszy i zapoznanie się z instrukcją umieszczoną na pierwszej stronie, 

b) sprawdzenie, czy arkusze są kompletne; zauważone braki zdający zgłaszają PZN i 

otrzymują kompletne arkusze, których odbiór potwierdzają podpisem w protokole 

przebiegu egzaminu,

c) zakodowanie arkuszy, które polega na umieszczeniu na arkuszu egzaminacyjnym i karcie 

odpowiedzi naklejki przygotowanej przez OKE; w przypadku wystąpienia błędu na 

naklejce zdający wpisuje odręcznie prawidłowy nr PESEL w miejscach przeznaczonych na 

naklejkę, a członek ZN dopisuje identyfikator szkoły. 

9. Po czynnościach organizacyjnych PZN zapisuje na tablicy godzinę rozpoczęcia i zakończenia 

egzaminu. Czas trwania każdego egzaminu określają odrębne przepisy. Czas liczony jest od 

momentu zapisania go na tablicy. 

10. Członkowie ZN nie mają prawa udzielać zdającym żadnych wyjaśnień dotyczących zadań 

egzaminacyjnych ani ich komentować. 

11. W trakcie egzaminu zdający może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, (zgodnych 

z wykazem dyrektora CKE). Zdający przez podniesienie ręki sygnalizuje chęć skorzystania 

z pomocy i czeka na zezwolenie PZN. 

12. Podczas egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. W przypadku konieczności 

wyjścia z sali, zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku i wychodzi 

z wyznaczonym członkiem ZN. Czas nieobecności odnotowany zostaje w protokole.

13. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy lub jej zakłócania przez zdającego PZN zgłasza 

ten fakt PZE, który podejmuje decyzje o ewentualnym zakończeniu egzaminu przez zdającego.
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14. Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to PZN przez podniesienie ręki. 

Przewodniczący lub członek zespołu sprawdza poprawność kodowania i zezwala zdającemu na 

opuszczenie sali. Zamknięta praca pozostaje na stoliku.

15. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin zdający odkładają prace na brzeg stolika 

i pozostają na swoich miejscach, oczekując na sprawdzenie poprawności kodowania.

16. Po odebraniu prac PZN ogłasza zakończenie egzaminu (lub przerwę – w przypadku j. obcego 

poziom rozszerzony) i zdający wychodzą z sali, co najmniej jeden przedstawiciel zdających 

pozostaje i jest obecny przy pakowaniu arkuszy.

17. Członkowie ZN porządkują, kompletują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne, podpisują listy 

zdających, wypełniają i podpisują protokół przebiegu egzaminu

18. Przewodniczący ZN pakuje wypełnione arkusze, w tym karty odpowiedzi do bezpiecznych kopert 

i zakleja je w obecności członków ZN, obserwatorów, przedstawiciela zdających 

i przewodniczącego ZE.

19. Po zakończeniu egzaminu lub każdej części egzaminu z języka obcego członkowie ZN 

porządkują, pakują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne zgodnie ze szczegółową instrukcją 

OKE. PZN przekazuje wszystkie materiały z danej części PZE.

20. Po przerwie zdający, przystępujący do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym, 

wchodzą do sali według listy, pobierają arkusz II podpisując odbiór arkusza. Po odebraniu 

arkusza II zajmują swoje miejsce.

21. Egzamin przebiega dalej zgodnie z wcześniejszą procedurą.

22. W sytuacjach szczególnych PZN poprzez jednego z członków zespołu kontaktuje się z PZE.

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH

PROCEDURY AWARYJNE

I. Postępowanie w przypadku stwierdzenia niekompletności lub naruszenia pakietów 

zawierających arkusze egzaminacyjne 

1. Przewodniczący ZE lub upoważniona przez niego osoba, bezpośrednio po otrzymaniu pakietu od 

dystrybutora sprawdza i przelicza zgodnie z instrukcją zawartą w przesyłce, czy liczba i rodzaj 

arkuszy egzaminacyjnych odpowiadają zapotrzebowaniu i wykazowi zawartości przesyłki. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie zawiadamia w ustalony sposób 

dystrybutora materiałów egzaminacyjnych, a także zgłasza ten fakt do dyrektora OKE i dalej 

postępuje zgodnie z instrukcją zawartą w przesyłce i/lub zaleceniami dyrektora Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej. 

2. W przypadku stwierdzenia, że w wyniku uszkodzenia pakietu zaistniała możliwość ujawnienia 

arkuszy, dyrektor OKE powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora CKE, który podejmuje 

decyzję dotyczącą przebiegu i ustaleniu nowego terminu całości lub części egzaminu. W innych 
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przypadkach decyzje co dalszego przebiegu lub zawieszenia egzaminu podejmuje dyrektor OKE 

w porozumieniu z dyrektorem CKE. 

3. Zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej do momentu otrzymania od przewodniczącego 

zespołu egzaminacyjnego informacji o decyzji odpowiednio dyrektora OKE lub dyrektora CKE. 

4. Decyzję dotyczącą egzaminu dyrektor OKE lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, 

faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. 

5. Do szkoły informacja musi dotrzeć obowiązkowo dwiema niezależnymi drogami. 

II. Postępowanie w przypadku zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne 

1. Przewodniczący ZE po stwierdzeniu zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne 

powiadamia o tym fakcie dyrektora OKE, który przeprowadza postępowanie wyjaśniające. 

2. Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję o ewentualnym 

zawieszeniu egzaminu lub jego części, a dyrektor CKE ustala nowy termin egzaminu. 

3. O nowym terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE 

–przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. 

4. Informację o nowym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje egzamin. 

III. Postępowanie w przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek 

w arkuszach egzaminacyjnych 

1. W przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszu przewodniczący ZE 

odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu egzaminu i podejmuje decyzję o wykorzystaniu 

arkuszy rezerwowych. 

2. Jeżeli liczba zestawów rezerwowych jest niewystarczająca do przeprowadzenia egzaminu lub 

części egzaminu, przewodniczący ZE powiadamia dyrektora OKE we Wrocławiu, który 

podejmuje decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu lub części egzaminu. Zdający czekają na 

decyzję, nie opuszczając sali egzaminacyjnej. Nie wykonuje się kserokopii arkuszy 

egzaminacyjnych. 

3. Decyzję dotyczącą dalszego przebiegu egzaminu lub części egzaminu dyrektor OKE lub jego 

przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu 

SZE. 

IV. Postępowanie w przypadku ujawnienia zadań egzaminacyjnych 

1. W przypadku stwierdzenia, że zadania lub arkusze zostały nieprawnie ujawnione, decyzję co do 

dalszego przebiegu egzaminu podejmuje dyrektor CKE. 

2. W przypadku wstrzymania egzaminu lub jego części dyrektor CKE ustala nowy termin egzaminu. 
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3. O nowym terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE – 

przewodniczących SZE. 

4. Informację o nowym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje egzamin. 

V. Postępowanie w przypadku nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu 

1. W przypadku nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego 

powiadamia dyrektora OKE. 

2. Jeżeli zagrożenie zostało zażegnane przed otwarciem pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi, ale 

nie później niż godzinę po planowanym rozpoczęciu egzaminu, to egzamin może odbyć się, za 

zgodą dyrektora OKE, w tym samym dniu i w tym samym miejscu, przy czym kolejne części 

egzaminu rozpoczynają się w wyznaczonych terminach, a część, która się nie odbyła, pisana jest 

na końcu. Zdającym nie wolno kontaktować się w czasie przerw z osobami z zewnątrz. 

3. Jeżeli zagrożenie nastąpiło po rozpieczętowaniu pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi na daną 

część egzaminu, po ustaniu zagrożenia zdający kontynuują pisanie. 

4. Jeżeli zagrożenie nie zostało zażegnane, dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, 

zawiesza/unieważnia dany egzamin i zarządza jego ponowne przeprowadzenie w nowym 

terminie, ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

5. Dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, jeżeli zachodzi 

taka potrzeba, podejmuje decyzję o zmianie miejsca przeprowadzania egzaminu. 

6. W przypadku ustalenia nowego terminu egzaminu, o nowym terminie egzaminu dyrektor CKE 

powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE – przewodniczących zespołów 

egzaminacyjnych. 

7. Informację o nowym terminie (ewentualnie miejscu) egzaminu zdający uzyskuje w szkole, 

w której zdaje egzamin. 

SPOSOBY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

1. Zdający oraz członkowie zespołów nadzorujących i przedmiotowych przez cały czas trwania 

egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów przestrzegają zasad bezpieczeństwa 

sanitarnego określonych w Wytycznych.

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zleca przygotowanie sal egzaminacyjnych 

z uwzględnieniem  Wytycznych.

3. Przewodniczący zespołów nadzorujących przygotowują plany sal egzaminacyjnych, 

uwzględniające rozmieszczenie zdających, członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów 

w danej sali egzaminacyjnej oraz zasady określone w Wytycznych.

4. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o zakazie pożyczania materiałów 

od innych zdających.
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5. Zdający, który pozostał w sali do momentu zakończenia pakowania materiałów egzaminacyjnych 

obserwuje proces pakowania materiałów w bezpiecznej odległości. 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH 

MATURA 2022 

W SPOŁECZNYM INTEGRACYJNYM 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

„AMIGO” 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

Część ustna egzaminu maturalnego*

język polski Egzamin jest przeprowadzany
języki mniejszości narodowych w szkołach według

od 18 do 20 maja języki obce nowożytne harmonogramów ustalonych
język łemkowski przez przewodniczących
język kaszubski zespołów egzaminacyjnych.

Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00

4 środa język polski – pp**
język łaciński i kultura antyczna – 
pr**

5 czwartek matematyka – pp historia muzyki – pr

język francuski – pp
język hiszpański – pp

6 piątek język angielski – pp język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp

7, 8 – sobota, niedziela

9 poniedziałek język angielski – pr filozofia – pr
język angielski – dj**

10 wtorek język polski – pr język francuski – pr
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język francuski – dj

11 środa matematyka – pr język hiszpański – pr
język hiszpański – dj

12 czwartek biologia – pr język rosyjski – pr
język rosyjski – dj

13 piątek wiedza o społeczeństwie – pr język niemiecki – pr
język niemiecki – dj

14, 15 – sobota, niedziela

16 poniedziałek chemia – pr język włoski – pr
język włoski – dj

17 wtorek historia – pr
języki mniejszości narodowych – 
pp

18 środa geografia – pr
języki mniejszości narodowych – 
pr

19 czwartek fizyka – pr historia sztuki – pr

20 piątek informatyka – pr język kaszubski – pr
język łemkowski – pr

21, 22 – sobota, niedziela
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pp)***

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pr)***

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów

23 poniedziałek dwujęzycznych (pr)***

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pr)***

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pr)***

godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pr)***

* W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części 
egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.
** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, 
matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te 
były nauczane w języku obcym nowożytnym.
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HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej 
komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Część ustna egzaminu maturalnego**

język polski Egzamin jest przeprowadzany
języki mniejszości narodowych w szkołach według

14–15 czerwca języki obce nowożytne harmonogramów ustalonych przez
język łemkowski przewodniczących zespołów
język kaszubski egzaminacyjnych.

Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00

1 środa język polski – pp*** język polski – pr***

2 czwartek matematyka – pp matematyka – pr

język angielski – pp
język francuski – pp filozofia – prjęzyk hiszpański – pp

3 piątek
język łaciński i kultura antyczna – 
prjęzyk niemiecki – pp historia muzyki – prjęzyk rosyjski – pp

język włoski – pp
4, 5 – sobota, niedziela

6 poniedziałek biologia – pr język angielski – pr
język angielski – dj***

7 wtorek wiedza o społeczeństwie – pr język francuski – pr
język francuski – dj

8 środa chemia – pr język niemiecki – pr
język niemiecki – dj

9 czwartek historia – pr historia sztuki – pr

10 piątek geografia – pr język rosyjski – pr
język rosyjski – dj

11, 12 – sobota, niedziela

13 poniedziałek fizyka – pr język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
język kaszubski – pr

14 wtorek informatyka – pr język łemkowski – pr
zadania w języku obcym****

języki mniejszości narodowych – 
pr

15 środa
języki mniejszości narodowych – 
pp język włoski – pr

język włoski – dj

* Informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej 
właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2022 r.

* W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części 
egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
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* Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki 
mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w 
języku obcym nowożytnym.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 5 lipca 2022 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o 
wynikach do 5 lipca 2022 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o 
wynikach 5 lipca 2022 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze 
wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej

** Część pisemna – 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9:00

** Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – nie 
przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.

*** Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej 
okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2022 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 9 września 2022 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o 
wynikach 9 września 2022 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o 
wynikach 9 września 2022 r.
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CZAS TRWANIA EGZAMINU MATURALNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W CZĘŚCI 
PISEMNEJ

*

Przedmioty Arkusze Czas trwania
(w minutach)

poziom podstawowy Test 170

język polski
Wypracowani
e

poziom rozszerzony 180

matematyka poziom podstawowy 170
języki mniejszości narodowych poziom rozszerzony 180

poziom podstawowy 120
języki obce nowożytne poziom rozszerzony 150

poziom dwujęzyczny 180
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia poziom rozszerzony 180historia muzyki
historia sztuki
język kaszubski
język łaciński i kultura antyczna
język łemkowski
wiedza o społeczeństwie

informatyka poziom rozszerzony**
część I 60
część II 150

dodatkowe zadania egzaminacyjne zdawane w języku obcym*** – 
biologia (pr), 80
chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)****

1.Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora 

CKE.

** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

* Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, 
matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te 
były nauczane w języku obcym nowożytnym.

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony.


