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Do jakich egzaminów trzeba przystąpić podczas egzaminu maturalnego w 2022 roku? 

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, języka mniejszości narodowej (w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z 

językiem nauczania mniejszości narodowej), mniejszości etnicznej, języka regionalnego 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, języka mniejszości narodowej, mniejszości 

etnicznej, języka regionalnego 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.  

 

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo? 

Aby otrzymać świadectwo w 2022 r., należy: 

 przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, tj. języka polskiego, 

matematyki, języka obcego nowożytnego 

 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). 

 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym 4- 20 maja 2022 r. 

 

Termin dodatkowy 1- 15 czerwca 2022 r. 

Termin poprawkowy 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9:00 

Maturzysto 

Przygotowując się do egzaminu maturalnego w 2022 r. zapoznawaj się na bieżąco z komunikatami 

Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Krakowie. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące egzaminu maturalnego 

2022 znajdziesz pod adresem  

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/ 
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