
Informacje dla absolwentów

zdających maturę w 

ZSG-H 

w Toruniu





Komunikaty dotyczące egzaminu maturalnego

 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie

harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022

roku

 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie

materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie

ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku

 Komunikat 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

 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie

listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w

przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2022



Harmonogram egzaminu maturalnego w 2022 roku 

Komunikat dyrektora 

CKE z 20 sierpnia 

2021 r. aktualizacja 

z 22.12.2021 r.



Każdy zdający powinien mieć

 długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

 Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.

 Nie wykonuje się rysunków ołówki

Komunikat                     

dyrektora CKE                           

z 20 sierpnia 2021 r. 

w sprawie materiałów 

i przyborów pomocniczych

Przybory pomocnicze

język polski słownik ortograficzny, słownik poprawnej 

polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób 

matematyka linijka , cyrkiel, kalkulator prosty

biologia Linijka, kalkulator prosty, 

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

geografia                                                   linijka, kalkulator prosty** 

lupa( fakultatywnie)



Wybrane wzory matematyczne oraz Wybrane wzory i stałe fizyczne na egzaminie 

maturalnym z biologii, chemii i fizyki 



Zasady przeprowadzania części pisemnej egzaminu z języka 
polskiego  

Do przeprowadzenia części pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym 

będą wykorzystane dwa odrębne arkusze. Każdy arkusz będzie miał odrębną kartę 

odpowiedzi. Czas przewidziany na rozwiązanie zadań z obu arkuszy to 170 minut.



Karta odpowiedzi

naklejka z kodem 

kreskowym zdającego

PESEL zdającego

trzycyfrowy kod 

na odwrocie karty 

Zdający przenosi odpowiedzi 
do zadań zamkniętych na 

kartę odpowiedzi.



Wytyczne dla absolwentów przystępujących do egzaminu 

maturalnego 2022r.

 Na egzamin należy przyjść na pół godziny przed wyznaczoną godziną 

uwzględniając czas potrzebny na czynności przed wejściem do sali

 Pozostawienie odzieży wierzchniej i innych przedmiotów  w tym telefonów 

komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych  w miejscu do tego 

przeznaczonym 

 Do Sali mogą zostać wniesione wyłącznie niezbędne przybory zgodne z

komunikatem dyrektora CKE, butelka wody o pojemności 0,33 l

Przy wejściu do sali  należy   podpisać listę obecności ( obowiązkowy dowód osobisty)

 Losowanie  numeru stolika przeprowadza członek zespołu nadzorującego w obecności 

zdającego 



Obowiązki zdającego 

 Sprawdza rodzaj arkusza i poziom egzaminu (na egzaminie z języka polskiego PP 

- czy otrzymał dwa zeszyty zadań egzaminacyjnych, oznaczone 1 i 2, zawierające 

– odpowiednio – test oraz wypracowanie).

 Zapoznaje się z informacją na pierwszej stronie arkusza oraz sposobem kodowania 

arkusza egzaminacyjnego.

 Sprawdza, czy arkusz jest kompletny (czy zawiera dołączoną kartę odpowiedzi, 

wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania).

 Sprawdza poprawność cyfrowego numeru PESEL na naklejkach przygotowanych 

przez OKE.

W przypadku błędu na naklejce w numerze PESEL, zdający koryguje ten numer 

w wykazie zdających i potwierdza korektę czytelnym podpisem. Poprawność 

wpisanego przez zdającego numeru PESEL potwierdza przewodniczący zespołu 

nadzorującego, podpisując się w wykazie zdających.



 Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających:

 o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją

zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

 o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy zawiera

dołączoną kartę odpowiedzi, wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania

 o konieczności sprawdzenia, czy otrzymali Wybrane wzory matematyczne (dotyczy

egzaminu z matematyki) lub Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin

maturalny z biologii, chemii i fizyki (dotyczy egzaminu z biologii, chemii i fizyki)



 o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego.

 Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania,

przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w

widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem

egzaminacyjnym.

Po rozdaniu arkuszy do sali nie mogą już wchodzić zdający  spóźnieni oraz 

inne osoby  z wyłączeniem zespołu medycznego, dyrektora i wicedyrektora  

Czas egzaminu liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych.



Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem

przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających o czasie pozostałym do

zakończenia pracy,

 dodatkowo przypomina zdającym o obowiązku przeniesienia odpowiedzi na kartę

odpowiedzi.

 Odpowiedź zaznaczona przez zdającego na karcie odpowiedzi jest ostateczna,

niezależnie od odpowiedzi zaznaczonej w arkuszu.



W TRAKCIE EGZAMINU

 Zakaz kontaktowania się ze zdającymi

 przestrzeganie higieny  podczas kichania i kaszlu

 zakaz opuszczania Sali w trakcie egzaminu

 w wyjątkowych sytuacjach można opuścić salę  po uzyskaniu zgody od 

przewodniczącego zespołu nadzorującego



 Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań przewodniczący

zespołu nadzorującego ogłasza zakończenie egzaminu,

 członkowie zespołu nadzorującego przy stolikach zdających, w ich obecności,

sprawdzają kompletność materiałów egzaminacyjnych (zakodowany zeszyt zadań oraz

karta odpowiedzi), a następnie zezwalają kolejno na opuszczenie sali.

 Po zakończeniu odbierania prac od wszystkich zdających, przewodniczący zespołu

nadzorującego w obecności członków zespołu nadzorującego oraz jednego zdającego,

pakuje materiały egzaminacyjne zgodnie z instrukcją ( pakuje w sali egzaminacyjnej

wypełnione arkusze egzaminacyjne do bezpiecznej koperty)

 Jeśli zdający ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi

nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.



ZDAJĄCY PO EGZAMINIE

 Odbiera  rzeczy osobiste  pozostawione  we wskazanym miejscu

 Bezwzględne  opuszcza  szkoły zachowując ciszę szczególnie kiedy 

wychodzi przed czasem

 Obowiązuje zakaz gromadzenia się przy szkole po egzaminie

:



Niesamodzielność rozwiązań arkuszy egzaminacyjnych 

W przypadku: 

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego,

wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w 

informacji dyrektora Komisji Centralnej,

zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej egzaminu 

maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym,

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin tego zdającego i 

unieważnia jego egzamin maturalny z danego przedmiotu części pisemnej. 



Przerwanie egzaminu z przyczyn losowych lub 

zdrowotnych

Przed rozpoczęciem egzaminu - w części pisemnej, przewodniczący 

zespołu egzaminacyjnego/nadzorującego upewnia się, czy wszyscy 

zdający dobrze się czują i czy mogą przystąpić do danego egzaminu. 

Przerwanie egzaminu z przyczyn zdrowotnych nie daje z automatu 

prawa do egzaminu w terminie dodatkowym.

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej decyduje,      czy zostanie 

uznany wynik uzyskany, czy zostanie przyznany termin dodatkowy 

egzaminu (po złożeniu stosownego, udokumentowanego wniosku).



Odbiór świadectw dojrzałości 

Świadectwo 

dojrzałości 

lub zaświadczenie 

o uzyskanych 

wynikach 

zdający otrzymają 
5 lipca 2022 roku                    

w macierzystej szkole.



Egzamin w terminie poprawkowym 

Zdający, który przystąpił do wszystkich egzaminów pisemnych

z przedmiotów obowiązkowych ( i jednego dodatkowego) i jednego z

obowiązkowych nie zdał, może złożyć w terminie do 7 dni po ogłoszeniu

wyników wniosek o przystąpienie do sesji poprawkowej w 2022 roku.

Oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu w terminie poprawkowym musi

być złożone do 12 lipca 2022 r.



Termin egzaminu poprawkowego w sierpniu 

23 sierpnia 2022 r. godz. 9:00 

– część pisemna egzaminu w macierzystej szkole





Opłata za egzamin maturalny

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, 

jest odpłatny dla:

absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego

z tego samego przedmiotu obowiązkowego oraz dla

• absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego

przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach

zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego

przedmiotu.

 „Kolejny raz” oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie

głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane

jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym

poziomie jeden raz.



Z życzeniami powodzenia na maturze

Dziękuję za uwagę 

Joanna Jędrzejewska


