MATURA 2022
TERMIN GŁÓWNY
CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO 4
– 20.05.2022
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE POZIOM PODSTAWOWYEGZAMINY PISEMNE- GODZ.9.00

JĘZYK POLSKI – 04.05.2022
MATEMATYKA- 05.05.2022
JĘZYK ANGIELSKI– 06.05.2022
PRZEDMIOTY POZIOM ROZSZERZONY- EGZAMINY
PISEMNE
09.05.2022
PONIEDZIAŁEK
10.05.2022
WTOREK
11.05.2022
ŚRODA
12.05.2022
CZWARTEK
13.05.2022
PIĄTEK
16.05.2022
PONIEDZIAŁEK
17.05.2022
WTOREK
18.05.2022
ŚRODA
19.05.2022
CZWARTEK
20.05.2022
PIĄTEK

JĘZYK ANGIELSKI godz. 09.00
JĘZYK POLSKI

godz.09.00

MATEMATYKA

godz. 09.00

BIOLOGIA

godz.09.00

WIEDZA
O godz. 09.00
SPOŁECZEŃSTWIE
CHEMIA
godz.09.00
HISTORIA

godz. 09.00

GEOGRAFIA

godz.09.00

FIZYKA

godz. 09.00

INFORMATYKA

godz.09.00

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO
– w tym roku się nie odbędzie
• Termin dodatkowy
14– 15.06.2022 ( tylko w sytuacjach losowych za zgodą dyrektora
OKE )
• Termin poprawkowy dla zdających którzy przystąpili do
wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i nie
zdali jednego w części pisemnej lub ustnej 23.08.2022.

TERMIN OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO
- 05.07.2022
TERMIN WYDAWANIA ŚWIADECTW, ANEKSÓW I INFORMACJI
O WYNIKACH - 05.07.2022
TERMIN OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO
w TERMINIE DODATKOWYM- 09.09.2022

Komunikat dyrektora CKE z 20.08.2021 w sprawie szczegółowych
sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

1. Dostosowanie formy egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych
arkuszy dostosowanych do możliwości i potrzeb zdających.
2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między
innymi na zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.
Zdający uprawnieni do dostosowania :
Lp

Zdający

1

Posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego
(niepełnosprawność )
Posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego (
niedostosowanie społeczne lub
zagrożenie niedostosowaniem
społecznym)
Posiadający orzeczenie o potrzebie
indywidualnego nauczania
Chory lub niesprawny czasowo

2

3
4
5

6

7

Posiadający
opinię
poradni
psychologiczno-pedagogicznej o
specyficznych trudnościach w
uczeniu się, w tym z dysleksją,
dysgrafią,dysortografią, dyskalkulią.
Który w roku szkolnym 2020/2021
był objęty pomocą psychologicznopedagogiczną w szkole ze względu
na:
a) trudności
adaptacyjne
związane z wcześniejszym
kształceniem zagranicą
b) zaburzenia
komunikacji
językowej
c) sytuację
kryzysową
i
traumatyczną
O którym mowa w art. 165 ust. 2
ustawy z dn. 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe (cudzoziemiec,
któremu ograniczona znajomość
języka polskiego utrudnia
zrozumienie czytanego tekstu)

Dostosowanie Dostosowanie
formy
warunków

Dokument

Tak

Tak

Orzeczenie

Nie

Tak

Orzeczenie

Nie

Tak

Orzeczenie

Nie

Tak

Zaświadczenie
lekarskie

Nie

Tak

Opinia
PPP

Nie

Tak

Nie

Tak

Pozytywna
opinia rady
pedagogicznej

Pozytywna
opinia rady
pedagogicznej

Komunikat dyrektora CKE z 20.08.2022 r. w sprawie materiałów i
przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie
maturalnym w 2022 roku.
Zdający używa tylko długopisu lub pióra z czarnym tuszem / atramentem
.Rysunki- jeżeli trzeba je wykonać- zdający wykonuje długopisem. Nie wykonuje
się rysunków ołówkiem.

Przedmiot

Przybory

Biologia

Linijka, kalkulator prosty

Chemia

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin
maturalny z biologii, chemii i fizyki zapewnia szkoła
Linijka, kalkulator prosty
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin
maturalny z biologii, chemii i fizyki zapewnia szkoła

Fizyka

Geografia
Historia
Język polski
Informatyka
Matematyka
Wiedza
o
społeczeństwie

Linijka, kalkulator prosty
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin
maturalny z biologii, chemii i fizyki zapewnia szkoła
Linijka, kalkulator prosty, lupa
Lupa
Słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny- 1
na 25 zdających
kalkulator prosty
Linijka, kalkulator prosty, cyrkiel
Wybrane wzory matematyczne zapewnia szkoła
kalkulator prosty

