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INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH  

A. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części pisemnej na ok. 60 minut przed 
wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.  

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

3. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń teleko-
munikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali. 

4. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czar-
nym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).  

5. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu 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.  

6. Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem 
egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie 
zalać materiałów egzaminacyjnych.  

7. Zdający ma obowiązek zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją przeka-
zaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez 
siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapoznać się z instrukcją 
na stronie tytułowej arkusza oraz sprawdzić kompletność arkusza.  

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

9. 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 pi-
semnej egzaminu.  

10. Egzamin zdającego z danego przedmiotu w części pisemnej może zostać unieważniony, 
jeżeli zespół przedmiotowy lub zespół nadzorujący stwierdzi:  

a) niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego  
b) wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub ma-

teriałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub ko-
rzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub nie-
dozwolonych materiałów i przyborów  

c) zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej egzaminu matural-
nego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.  

11. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egza-
minu z tego przedmiotu w danym roku.  

12. Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w 
części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych 
przedmiotów.  

13. Zdający ma prawo zgłosić uzasadnione zastrzeżenia związane z naruszeniem przepisów doty-
czących przeprowadzania egzaminu maturalnego.  

14. Jeżeli egzaminator stwierdzi podczas sprawdzania pracy niesamodzielne rozwiązywanie 
zadań przez absolwenta, otrzyma on od dyrektora OKE – za pośrednictwem dyrektora 
szkoły – informację o zamiarze unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu.  

15. Wyniki egzaminu maturalnego z sesji majowej i czerwcowej zostaną ogłoszone 5 lipca 
2022., a w przypadku egzaminu poprawkowego – 9 września 2022 r.  

16. Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświad-
czenie o wynikach egzaminu maturalnego odbiera dokument w macierzystej szkole.   
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17. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach egzaminu 
opracowaną przez OKE w macierzystej szkole.  

18. Zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz złożenia wnio-
sku o weryfikację sumy przyznanych punktów. 

INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW 4-LETNICH TECHNIKÓW (Z LAT 2006–2022) 

19. W 2022 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006–2022) nie mają obowiązku przystą-

pienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, je-

żeli posiadają:  

a. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie 

technika albo  

b. dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo  

c. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodręb-

nionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo  

20. Absolwent 4-letniego technikum który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu matu-
ralnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złoże-
nia deklaracji a 20 kwietnia 2022 r. uzyskał dokumenty wymienione wyżej, może złożyć pi-
semną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu 
dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Pisemną infor-
mację (załącznik 5b) należy złożyć nie później niż do 20 kwietnia 2022 r. 

B. EGZAMIN PISEMNY 

1. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (8.30. lub 13.30.) 
zdający wchodzą do Sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwier-
dzający tożsamość i losują numery stolików, przy których będą pracować. Członek zespołu nad-
zorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających 

2. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w przy-
padku zdających uprawnionych do dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egza-
minu maturalnego oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np. zezwolenie spóźnionemu 
zdającemu na przystąpienie do egzaminu). W takich przypadkach, miejsce danemu zdającemu 
wskazuje przewodniczący zespołu nadzorującego. 

3. Podczas losowania członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym naklejki przygotowane 
przez OKE. Zdający sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejce, a podpis w wykazie zda-
jących jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego tej poprawności. 

4. W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca zespołowi nadzorującemu 
naklejki z błędnym numerem PESEL, koryguje ten numer w wykazie zdających i potwierdza ko-
rektę czytelnym podpisem. Poprawność wpisanego przez zdającego numeru PESEL potwierdza 
przewodniczący zespołu nadzorującego, podpisując się w wykazie zdających. Przewodniczący 
zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole przebiegu części pisemnej egzaminu matural-
nego z danego przedmiotu w danej w Sali adnotację o stwierdzeniu błędu. Naklejki z błędnym 
numerem PESEL nie nakleja się na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi. 

5. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu 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  

a) każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) 
z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).  

b) pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:  
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EGZAMIN W NOWEJ FORMULE   

Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze 
Obowiązkowo 
/ fakultatywnie 

Zapewnia 

geografia  

linijka  obowiązkowo  zdający  

kalkulator prosty*  obowiązkowo  zdający  

lupa  fakultatywnie  zdający  

historia lupa    fakultatywnie zdający 

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

obowiązkowo  szkoła  

matematyka  

linijka  obowiązkowo  zdający  

cyrkiel  obowiązkowo  zdający  

kalkulator prosty*  obowiązkowo  zdający  

Wybrane wzory matematyczne  obowiązkowo  szkoła  

wiedza o  
społeczeństwie  

kalkulator prosty*  
fakultatywnie  zdający  

biologia linijka  fakultatywnie  zdający  

kalkulator prosty** obowiązkowo zdający 

Wybrane wzory i stałe 

fizykochemiczne na egzamin 

maturalny z biologii, chemii 
i fizyki 

obowiązkowo szkoła 

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, 
mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

6. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował, a członek zespołu nad-
zorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej .  

7. Po zajęciu miejsc przez zdających, przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały 
egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w towarzystwie przedstawi-
ciela zdających.  

8. W czasie trwania egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.  
(W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdają-
cemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możli-
wość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy 
medycznej. Zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia 
przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście z sali zdający pozostawia zamknięty ar-
kusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole 
przebiegu egzaminu w sali).  

9. W czasie trwania egzaminu zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egza-
minacyjnych ani ich nie komentuje.  Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi 
na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. 

10. W czasie egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący 
zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspo-
magający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecz-
nego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy. 

11. Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części pisemnej egzaminu 
maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod 
warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzami-
nacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu.  

12. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających oraz przyniesieniu do sali egzaminacyjnej mate-
riałów egzaminacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich:  

a) zasadach zachowania się podczas egzaminu maturalnego  

b) zasadach oddawania prac egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.   
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13. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne, nie wcześniej niż 
o godzinie podanej w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie. 

14. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających:  

a) obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją za-
mieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego  

b) konieczności sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy zawiera dołą-
czoną kartę odpowiedzi, wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania.  

c) konieczności sprawdzenia, czy otrzymali Wybrane wzory matematyczne (dotyczy egzaminu 
z matematyki). 

d) konieczności sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych 
przez OKE oraz o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego.  

15. Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i 
otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z puli arkuszy rezerwowych (nie wykonuje się kserokopii 
arkuszy egzaminacyjnych) i/lub Wybrane wzory… / Wybrane wzory i stałe… .  

16. Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego przewodniczący zespołu nadzorującego za-
mieszcza w protokole przebiegu egzaminu w sali. Wymianę arkusza egzaminacyjnego zdający 
potwierdza podpisem w tym samym protokole.  

17. Przed rozpoczęciem egzaminu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (w tym na 
karcie odpowiedzi), zdający wpisuje swój kod, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PE-
SEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz umiesz-
cza otrzymane od członków zespołu nadzorującego naklejki.  

18. W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL w miejscach przeznaczonych na naklejkę 
zdający wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL, a członek zespołu nadzorującego dopi-
suje identyfikator szkoły. 

19. Zdający nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.  

20. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności 
zdających poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym.  

21. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodni-
czący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy, w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i za-
kończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym. Czas trwania egzaminu dla każdego 
przedmiotu maturalnego określa rozporządzenie. 

22. W przypadku egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, bezpośrednio po zapisaniu 
godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz 
tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania za-
dań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie 
poszczególnych zadań.  

23. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych zdający spóźnieni nie zostają wpusz-
czeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po za-
kończeniu czynności organizacyjnych (tzn. z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu roz-
poczęcia i zakończenia egzaminu), decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego 
zdającego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z ar-
kuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy. Zdający ten zapoznaje się z instrukcją 
dla zdającego zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza. Zdający sprawdza, czy arkusz eg-
zaminacyjny jest kompletny i zawiera kolejno ponumerowane wszystkie strony. W razie potrzeby 
zgłasza braki przewodniczącemu zespołu nadzorującego i otrzymuje kompletny arkusz. Takie 
przypadki odnotowuje się w protokole przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z da-
nego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej.   

24. W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego 
oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy 
zdających: cicho, bez zaglądania do prac zdających.  
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25. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewod-
niczący zespołu nadzorującego informuje zdających o czasie pozostałym do zakończenia 
pracy, a w przypadku egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym oraz z języków 
obcych nowożytnych na wszystkich poziomach – dodatkowo przypomina zdającym o ob-
owiązku przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.  

26. Jeśli zdający ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzo-
rującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewod-
niczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego 
sprawdza kompletność materiałów. Arkusz pozostaje na stoliku.  

27. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali zdający wychodzi, nie zakłócając pracy 
pozostałym piszącym.  

28. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań przewodniczący zespołu nadzoru-
jącego lub członek zespołu nadzorującego przy stoliku zdającego, w jego obecności, sprawdza 
kompletność materiałów egzaminacyjnych (zakodowany zeszyt zadań oraz karta odpowiedzi), 
a następnie zezwala zdającemu na opuszczenie sali.  

29. Po zakończeniu odbierania prac od wszystkich zdających, przewodniczący zespołu nadzorują-
cego oraz członkowie tego zespołu sprawdzają, czy zostały zebrane prace z wszystkich stoli-
ków. Następnie przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, w obecności członków zespołu nad-
zorującego oraz jednego zdającego, pakuje materiały egzaminacyjne.  

30. Zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz złożenia wnio-
sku o weryfikację sumy przyznanych punktów. 

C. WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO   

1. Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części pi-
semnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części 
pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.  

2. Absolwent, który nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z jednego lub 
więcej przedmiotów obowiązkowych lub nie przystąpił do części pisemnej egzaminu matural-
nego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego lub któremu:  

a. unieważniono egzamin z danego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, lub  

b. unieważniono egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, przy czym był to 
jedyny egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, do którego przystąpił, lub  

c. unieważniono wszystkie egzaminy w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych, do któ-
rych przystąpił  

nie zdał egzaminu maturalnego.  

D. WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ   

1. Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej, w miej-
scu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy 
od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i za-
świadczeń o wynikach egzaminu maturalnego.   

2. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełno-
mocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego.  

3. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej. 
Wniosek może być złożony osobiście przez absolwenta lub osobę występującą w jego imieniu, lub 
przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną (załącznik 25a). 

4. Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia wydania przez OKE świadectw dojrzało-
ści, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu, zgodnie z kolejnością wpływu.  
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5. Zasady wglądu zostały opisane w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu 
maturalnego w „nowej” formule obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020 (www.komisja.pl) 

6. Absolwent może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów (załącznik 25b). Wnio-
sek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 
2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. 

7. Wniosek może być złożony osobiście przez absolwenta lub osobę występującą w jego imieniu, lub 
przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną   

8. Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.  

9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor 
okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowy wynik egzaminu maturalnego oraz:  
a) wydaje świadectwo dojrzałości, jeżeli w wyniku weryfikacji absolwent spełnił warunki nie-

zbędne do zdania egzaminu lub  
b) wydaje aneks do świadectwa dojrzałości, jeżeli w wyniku weryfikacji absolwent podwyższył 

wynik egzaminu zdawanego w poprzednich latach,  
c) anuluje odpowiednio świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświad-

czenie o wyniku egzaminu maturalnego, wydane 5 lipca 2021 r., i wydaje nowy dokument, 
jeżeli w wyniku weryfikacji podwyższony został wynik w procentach lub wynik na skali cen-
tylowej. Absolwent jest zobowiązany do zwrotu anulowanych dokumentów.   

10. Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej eg-

zaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku we-

ryfikacji sumy punktów (załącznik 25c).  

11. Procedura odwoławcza została opisana w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania eg-
zaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020 (www.komi-
sja.pl) 

 

G.  TERMIN DODATKOWY 

1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do 
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej w terminie 
głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta 
lub jego rodziców (załącznik 6.), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do 
egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 
2021 r.).  

2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1., absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w 
której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym od-
bywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu.  

3. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi 
okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku.   

4. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie 
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.  

5. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przy-
stąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie dodatko-
wym, egzamin maturalny jest przeprowadzany:   

a) w terminie określonym w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie, opublikowanym na 
stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  

b) w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; informację  o 
miejscu przeprowadzenia części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym 
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej ko-
misji egzaminacyjnej.  

http://www.komisja.pl/
http://www.komisja.pl/
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6. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach od 7 do 
8 lipca 2021 r.  

H.  TERMIN POPRAWKOWY 

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał 
egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warun-
kiem że:   

 przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i 
żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony  

ORAZ  

 przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie roz-
szerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.  

2. Absolwent, o którym mowa w pkt.1., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu 
maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzami-
nacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego 
przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną.  

3. Oświadczenie absolwenta o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przed-
miotu w części pisemnej w terminie poprawkowym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego 
przesyła w postaci elektronicznej do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później 
niż do 24 sierpnia 2020 r.  

4. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022 r.  
o godz. 9.00. 


