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PRZED 
EGZAMINEM MATURALNYM

1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym przez dyrektora

szkoły harmonogramem

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

3. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać

z nich w tej sali (podstawa do unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu)

4. Zdający może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie

dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów

5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą. Podczas pracy

z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie

zalać materiałów egzaminacyjnych

6. Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym



DOPUSZCZALNE 
MATERIAŁY I PRZYBORY

Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze Obowiązkowo
/ fakultatywnie

Zapewnia*

biologia linijka fakultatywnie zdający

kalkulator prosty* obowiązkowo zdający

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin
maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo szkoła

chemia linijka fakultatywnie zdający

kalkulator prosty* obowiązkowo zdający

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin
maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo szkoła

fizyka linijka fakultatywnie zdający

kalkulator prosty* obowiązkowo zdający

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin
maturalny z biologii, chemii i fizyki obowiązkowo szkoła



DOPUSZCZALNE 
MATERIAŁY I PRZYBORY

Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze Obowiązkowo
/ fakultatywnie

Zapewnia*

geografia linijka obowiązkowo zdający

kalkulator prosty* obowiązkowo zdający

lupa fakultatywnie zdający

historia lupa fakultatywnie zdający

historia sztuki lupa fakultatywnie zdający

historia muzyki odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych
baterii i słuchawkami

obowiązkowo zdający

lupa fakultatywnie zdający

informatyka kalkulator prosty* obowiązkowo zdający

język polski słownik ortograficzny, słownik poprawnej 
polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo szkoła



MATERIAŁY I PRZYBORY 

Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze Obowiązkowo
/ fakultatywnie

Zapewnia*

matematyka linijka obowiązkowo zdający

kalkulator prosty* obowiązkowo zdający

cyrkiel fakultatywnie zdający

Wybrane wzory matematyczne obowiązkowo szkoła

Wiedza o 
społeczeństwie kalkulator prosty* fakultatywnie zdający



DOPUSZCZALNE 
MATERIAŁY I PRZYBORY

UWAGA!!

Kalkulator prosty to taki, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, 

ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb)

Zdającym należy zapewnić zapasowy długopis z czarnym tuszem oraz kalkulator prosty*



W TRAKCIE 
EGZAMINU MATURALNEGO

✓ Zdający ma obowiązek zakodować swój arkusz zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego komisji,

sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach, zapoznać się z instrukcją na

stronie tytułowej arkusza oraz sprawdzić kompletność arkusza

✓ Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych przez

przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły lub o pozostanie w sali egzaminacyjnej podczas

pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu części pisemnej egzaminu



W TRAKCIE 
EGZAMINU MATURALNEGO

✓ Egzamin zdającego z danego przedmiotu może zostać unieważniony, jeżeli komisja stwierdzi:

a. niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego

b. wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów

i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego

w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów

c. zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego

w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym



W TRAKCIE 
EGZAMINU MATURALNEGO

✓Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu z tego

przedmiotu w danym roku. Nie można będzie podejść do egzaminu w terminie poprawkowym

✓Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów nie stanowi

przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów



WYNIKI 
EGZAMINU MATURALNEGO

✓Wyniki egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym (w maju i czerwcu) zostaną ogłoszone

5 lipca 2022r., a w przypadku egzaminu w terminie poprawkowym (w sierpniu) – 09 września 2022r.

✓ istnieje możliwości sprawdzenia wyników, jakie uzyskał absolwent na egzaminie w systemie ZIU

(www.wyniki.edu.pl) – konieczne jest uzyskanie loginu oraz hasła od dyrektora szkoły, w której przystępuje

do egzaminu maturalnego. Wyniki będą udostępnione w ZIU 5 lipca 2022 r. od godz. 8:30

✓Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie

o wynikach egzaminu maturalnego – odbiera dokument w macierzystej szkole.



TERMIN DODATKOWY

✓ dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (załącznik 6), może wyrazić

zgodę na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym (w czerwcu 2022 r.).

✓wniosek absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, nie później niż w dniu, w którym odbywa

się egzamin maturalny z danego przedmiotu.

✓ dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE

jest ostateczne

✓ dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym, egzamin jest

przeprowadzany w terminie określonym w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie oraz miejscu

wskazanym przez dyrektora OKE; informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie

dodatkowym dyrektor OKE ogłasza na stronie internetowej OKE w ostatnim tygodniu maja



TERMIN POPRAWKOWY

✓ do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu

wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego, pod warunkiem że przystąpił do wszystkich egzaminów

z przedmiotów obowiązkowych pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony

✓ absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca

2022r.) składa do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego

z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną

✓ część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022r. o godzinie

9:00


