
EGZAMIN MATURALNY
2021/2022

Opracowano na podstawie:

Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania 

egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca 

w roku szkolnym 2021/2022



Terminy

• Termin główny – maj 2022 r.

• Termin dodatkowy – czerwiec 2022 r.

• Termin poprawkowy – sierpień 2022 r.



Uwaga

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych 

oraz przedmiotów dodatkowych i w 2022 r. składa się wyłącznie z części 

pisemnej, z zastrzeżeniem:

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.



Przedmioty obowiązkowe

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2022 r., 

zdaje obowiązkowo – w części pisemnej – egzaminy na poziomie 

podstawowym z następujących przedmiotów:

a. język polski

b. matematyka

c. język obcy nowożytny



Przedmioty dodatkowe
Aby w 2022 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent obowiązkowo 

przystępuje również do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego 

na poziomie rozszerzonym. Wyboru dokonuje spośród następujących 

przedmiotów:

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.



Przedmioty dodatkowe

W 2022 r. absolwent może ponadto przystąpić do egzaminu 

maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów 

dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów

dodatkowych



DEKLAROWANIE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

Złożenie deklaracji wstępnej do dyrektora szkoły –

do 30 września 2021 r.

Razem z deklaracją wstępną należy złożyć dokumenty 

uprawniające do dostosowania warunków lub formy egzaminu.

Po złożeniu deklaracji wstępnej do 7 lutego

2022 r. można zmieniać w niej przedmioty i poziom egzaminu.

Po 7  lutego 2022 r. nie ma już możliwości dokonywania zmian.



Terminy złożenia dokumentów o 

dostosowania

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i formy 

egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły do 30 września 

2021(dotyczy uczniów klas IV oraz absolwentów) r. (dokumentacja 

może być uzupełniona do 7 lutego 2022 r. )

Uwaga! dotyczy  
1. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

2. posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania;

3. posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w 

uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, 

dyskalkulią. 



WARUNKI ZDANIA EGZAMINU 

MATURALNEGO

W 2022 r. absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z 

przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej otrzymał co 

najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do 

części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego

przedmiotu dodatkowego.



Informacje dotyczące Egzaminu maturalnego są zamieszczane 

na  stronie internetowej szkoły



CDN…


