Egzamin Maturalny „w Formule 2022”
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2
w Gdańsku

Na podstawie Informacji CKE o sposobie organizacji
i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022
UWAGA: Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego
w 2022 r. może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne
ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego
w związku z COVID-19.

Egzamin maturalny w Formule 2022
1. 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. (zwanych dalej
„wymaganiami egzaminacyjnymi”) oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.
2. Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu maturalnego z danego
przedmiotu lub przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji.
3. W 2022 r. zniesiony został obowiązek przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów
obowiązkowych.
4. W 2022 r. część ustna egzaminu maturalnego będzie przeprowadzana tylko dla tych osób, które
a. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną są zobowiązane przedstawić wynik z części
ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub
b. są zobowiązane do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego
w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:
1. w części pisemnej na poziomie podstawowym:
❑ język polski
❑ matematyka
❑ język obcy nowożytny
2. w części pisemnej: – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie
rozszerzonym.
W 2022 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, nie musi przystąpić absolwent
4-letniego technikum z lat 2006–2022, jeżeli posiada dokumenty poświadczające
uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika (lub świadectwa potwierdzające
uzyskanie wszystkich kwalifikacji w zawodzie).

Przedmioty dodatkowe do których można przystąpić do egzaminu maturalnego
w części pisemnej - na poziomie rozszerzonym
(do wyboru maks. 6 przedmiotów, w tym 1 obowiązkowy).
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki

✓
✓
✓
✓

informatyka
język polski
język łaciński i kultura antyczna
języki obce nowożytne,
(w tym języki mniejszości narodowych,
mniejszości etnicznych i język regionalny)
✓ matematyka
✓ wiedza o społeczeństwie

Wybór przedmiotów na egzaminie maturalnym nie zależy od tego,
jakich przedmiotów uczeń uczył się w szkole.

Matura – warunki zaliczenia
Aby otrzymać świadectwo maturalne należy:
✓ Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego
przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.
✓ Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego
na poziomie rozszerzonym w części pisemnej
(dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

Chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego należy zgłosić poprzez
złożenie deklaracji u Dyrekcji CKZiU Nr 2
Do 30 września 2021 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są
zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie, którzy zamierzają
przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2022 r.
Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2021/2022 plany egzaminacyjne
ucznia ulegną zmianie – można je zgłosić do 7 lutego 2022 r. w ostatecznej deklaracji.
Egzamin maturalny jest odpłatny tylko dla:
✓absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego
lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub
kolejny (jeden raz = jeden rok).
✓absolwentów, którzy nie przystąpili do egzaminu z wybranego przedmiotu na poziomie
rozszerzonym ( nie mają również prawa do egzaminu w terminie poprawkowym)

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego
do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających
❑ Osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym osoby niepełnosprawne, mogą przystąpić
do egzaminu maturalnego, który będzie dostosowany do ich potrzeb oraz możliwości
na podstawie odpowiednich dokumentów złożonych u Pedagoga szkolnego lub Dyrekcji
do dnia 28 września 2021 r.
❑ Informacje o dostosowaniach ogłoszone są komunikatem dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania
warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022,
opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
❑ Do 10 lutego 2022 r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na
piśmie (załącznik 4b w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu
maturalnego obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021) ucznia lub absolwenta o wskazanych
sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego
potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

1. Dostosowanie form egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy
dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.
2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między innymi na:

a. zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych
b. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
c. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu maturalnego
d. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu
maturalnego, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego
e. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela wspomagającego
zdającego w czytaniu lub pisaniu lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków
dydaktycznych.

DOSTOSOWANIA PRZYSŁUGUJĄ:
✓ chorym lub niesprawnym czasowo

✓ niesłyszącym
✓ słabosłyszącym
✓ niewidomym

✓ słabowidzącym
✓ z niepełnosprawnością ruchową
i z czasową niesprawnością rąk

✓ ze specyficznymi trudnościami w uczeniu
się (np. :dyskalkulia, dysleksja..)
✓ z niedostosowaniem społecznym lub
zagrożeniem niedostosowaniem
społecznym

✓ które znalazły się w sytuacji kryzysowej
lub traumatycznej

✓ które mają trudności adaptacyjne
✓ z afazją
związane z wcześniejszym kształceniem
za granicą
✓ z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
✓ z zaburzeniami komunikacji językowej.
✓ z chorobami przewlekłymi
✓ o których mowa w art. 94a ust. 1a ustawy
o systemie oświaty (cudzoziemcom)

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków
przeprowadzania egzaminu maturalnego, to:
a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie
społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
c. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
d. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

e. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych
trudnościach w uczeniu się (Opinia wydana uczniowi po ukończeniu III klasy szkoły
podstawowej zachowuje swoją ważność na egzaminach na kolejnych etapach edukacyjnych).
f. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku:
uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności
adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji
językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną

cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie
czytanego tekstu

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym
4-20 maja 2022 r.
Część pisemna g. 9:00

Część pisemna g. 14:00

4 maja 2022 r. - środa

Język polski PP

Język łaciński i kultura antyczna PR

5 maja 2022 r. - czwartek

Matematyka PP

Historia muzyki PR

6 maja 2022 r. - piątek

Język angielski PP

Inne języki nowożytne PR

9 maja 2022 r. - poniedziałek

Język angielski PR

Filozofia PR

10 maja 2022 r. - wtorek

Język polski PR

Język francuski PR

11 maja 2022 r. - środa

Matematyka PR

Język hiszpański PR

12 maja 2022 r. - czwartek

Biologia PR

Język rosyjski PR

13 maja 2022 r. - piątek

Wiedza o społeczeństwie PR

Język niemiecki PR

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym
cd.
Część pisemna g. 9:00

Część pisemna g. 14:00

16 maja 2022 r. - poniedziałek

Chemia PR

Język włoski PR

17 maja 2022 r. - wtorek

Historia PR

Języki mniejszości narodowych PP

18 maja 2022 r. - środa

Geografia PR

Języki mniejszości narodowych PR

19 maja 2022 r. - czwartek

Fizyka PR

Historia sztuki PR

20 maja 2022 r. - piątek

Informatyka PR

Język kaszubski PR
Język łemkowski PR

Obowiązki Maturzysty
❑na egzaminy zdający zgłasza się ok. 45 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu
z danego przedmiotu
❑obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych
bądź korzystania z takich urządzeń w sali
❑o godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający
wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem
potwierdzający tożsamość i losują numery stolików, przy których będą zdawać
egzamin
❑ do sali egzaminacyjnej można wnieść wyłącznie przybory wymienione
w komunikacie o przyborach oraz długopis z czarnym wkładem
❑Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas
pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze
stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

MATURA - TERMIN DODATKOWY
W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie
do egzaminu maturalnego w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej,
na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego może wyrazić zgodę na przystąpienie przez
absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów 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 szkoły przekazuje
wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji
egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku.
Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

Uwaga: Od 2021 r. do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu maturalnego
z języka polskiego na poziomie podstawowym
są wykorzystywane dwa odrębne arkusze:
❑ Arkusz 1. Test
❑ Arkusz 2. Wypracowanie
Każdy z arkuszy ma odrębną kartę odpowiedzi, którą zdający będzie zobowiązany zakodować.
Na rozwiązanie zadań w obu arkuszach zdający ma 170 minut (podobnie jak w latach ubiegłych).

Wyniki egzaminów maturalnych ogłoszone będą 5 lipca 2022 r

MATURA - TERMIN POPRAWKOWY – 23 sierpnia 2022 r.
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który
nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo
w części pisemnej, pod warunkiem że:
❑ przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej
i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony
oraz
❑ przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie
rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony
Absolwent, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego
(nie później niż do 15 lipca 2022 r.) składa do Dyrekcji szkoły pisemne oświadczenie
o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie
poprawkowym.

Gdzie szukać informacji w celu przygotowania do matury?
❑ Więcej informacji o egzaminie maturalnym, w tym przykładowe zadania
wraz z rozwiązaniami, jest dostępnych w Informatorach o egzaminie maturalnym
z poszczególnych przedmiotów, opublikowanych na stronie internetowej Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl).
❑ Na stronie CKE dostępne są również przykładowe arkusze egzaminacyjne
wraz z rozwiązaniami oraz arkusze z sesji egzaminacyjnych, które odbyły się
w latach 2015–2021, wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań.
❑ Na stronie internetowej CKE dostępne są również aneksy do informatorów
o egzaminie maturalnym w 2022 r., w których wskazano m.in. zadania
w informatorach wykraczające poza zakres wymagań egzaminacyjnych,
zmodyfikowaną listę środków gramatycznych, których znajomość będzie
sprawdzana w zadaniach egzaminu z języków obcych nowożytnych.

Próbna Matura z „OPERONEM” zostanie przeprowadzona
w dniach 22-25.11.2021 r.
– koszt 4 arkuszy 12 zł
Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych,
wraz z rozwiązaniami można znaleźć:
✓ w informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów
✓ w przykładowych zestawach zadań
✓ w arkuszach tzw. matury próbnej
✓ w arkuszach z lat ubiegłych

Dziękujemy za uwagę.
Dyrekcja CKZiU Nr 2 w Gdańsku

