
W 2022 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań 

egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra 

Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. 

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

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej: 

 egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym) 

 egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym) 

 egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym) 

 egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym). 

W 2022 r. część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka 

polskiego, lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który: 

w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części 

ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego, lub 

zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego 

nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. 

Osoby, które – z ww. powodów – muszą przystąpić do części ustnej egzaminu, wypełniają dodatkowo 

odpowiednią część jednej z trzech Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r. 

(załącznik 1a albo 1b, albo 1c). 

Jakie warunki należ 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 

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: 4-letniego technikum (z lat 2006-2022) albo 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). 

Z jakich przedmiotów dodatkowych można przystąpić do egzaminu maturalnego? 

W 2022 r. – oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie 

rozszerzonym – absolwent może przystąpić do egzaminów z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów 

dodatkowych. Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów. 

W części pisemnej: 

 biologia (na poziomie rozszerzonym) 



 chemia (na poziomie rozszerzonym) 

 filozofia (na poziomie rozszerzonym) 

 fizyka (na poziomie rozszerzonym) 

 geografia (na poziomie rozszerzonym) 

 historia (na poziomie rozszerzonym) 

 historia muzyki (na poziomie rozszerzonym) 

 historia sztuki (na poziomie rozszerzonym) 

 informatyka (na poziomie rozszerzonym) 

 język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym) 

 język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym) 

 język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym) 

 język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym) 

 język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym) 

 język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym) 

 język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym) 

 język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym) 

 język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym) 

 język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym) 

 język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym) 

 język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym) 

 język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym) 

 język polski (na poziomie rozszerzonym) 

 matematyka (na poziomie rozszerzonym) 

 wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym) 

W części ustnej (dotyczy osób, które potrzebują wyniku tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym 

do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej [Título de Bachiller]): 

 język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym) 

 język francuski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym) 

 język hiszpański (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym) 

 język niemiecki (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym) 

 język rosyjski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym) 



 język włoski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym) 

 język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu) 

 język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu) 

 język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu) 

 język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu) 

 język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu) 

 język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu) 

W zależności od wyborów dokonanych w części obowiązkowej egzaminu, wybór przedmiotów 

dodatkowych (w części pisemnej i/lub części ustnej) może być ograniczony. Szczegółowo wszystkie 

zasady są opisano w Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 

Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” 

obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022. 

Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu (za wyjątkiem 

przedmiotów zdawanych obowiązkowo, tj. języka polskiego, matematyki, języka mniejszości 

narodowej – jeżeli był uczniem / jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej 

mniejszości narodowej – i jednego wybranego języka obcego nowożytnego spośród 

następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski). 

Terminy egzaminu maturalnego 

Termin główny – od 4 do 23 maja 2022 r. 

Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 18 do 20 maja. 

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja. 

Termin dodatkowy – od 1 do 15 czerwca 2022 r. 

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

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. 

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 23 sierpnia. 

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. 

Odpłatność za egzaminy 



Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy: 

1. Przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu 

dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny. 

2. W latach ubiegłych (2005–2021) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego 

przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na 

egzaminie). 

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, 

zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłatę za 

egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. na rachunek bankowy 

wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za 

egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. 

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych 

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy wzięli udział 

w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu najwyższy wynik. 

Osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie odpowiednich 

dokumentów – przysługuje osobom: z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, słabosłyszącym, 

niesłyszącym, słabowidzącym, niewidomym, z afazją, z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną 

mózgowym porażeniem dziecięcym, z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną innymi 

przyczynami niż mózgowe porażenie dziecięce i z czasową niesprawnością rąk, o których mowa w art. 

165 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (cudzoziemcom), z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z chorobami przewlekłymi, chorym lub niesprawnym 

czasowo, z niedostosowaniem społecznym lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym, które 

znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, które mają trudności adaptacyjne związane 

z wcześniejszym kształceniem za granicą, z zaburzeniami komunikacji językowej. 

Odbiór świadectw 

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. 


