
 

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW  - egzamin maturalny – maj 2022 

 

1. Informacja dla przystępujących do egzaminu maturalnego 

1) Na egzamin zdający zgłaszają się przed salą egzaminacyjną w ustalonym                                 

w harmonogramie dniu co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną 

rozpoczęcia egzaminu. 

2) Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną 

3) Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

telefonów komórkowych, maskotek, wszystkie zbędne rzeczy zdający i tak 

zobowiązani są pozostawić poza salą. 

4) Wejście na salę  wg listy zdających po okazaniu dowodu tożsamości.  

5) Zdający zajmują miejsca na sali wylosowane przez przewodniczącego lub członka 

Zespołu Nadzorującego.  

6) Arkusze egzaminacyjne wypełnia się tylko czarnopiszącym długopisem lub 

piórem. 

7) Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych, ale tylko 

dozwolonych  pomocy. Zabronione jest pożyczanie przyborów od innych 

zdających. 

8) Dozwolone pomoce wynikają z tylko z wykazu Dyrektora CKE (dostępny na 
stronie OKE Poznań lub CKE) 

9) Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić telefonów komórkowych ani innych 

urządzeń telekomunikacyjnych. 

10)  Podczas egzaminu zdający zobowiązani są do samodzielnej pracy. 

11)  W razie niesamodzielnej pracy albo w razie wniesienia na salę niedozwolonych 

pomocy, korzystania z nich lub zakłócania przebiegu egzaminu grozi przerwanie               

i unieważnienie egzaminu w danym dniu. 

12)  Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę 

z wodą o pojemności poniżej 1 litra. Podczas egzaminu butelka powinna stać przy 

nodze stolika.  

13)  W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali z wyjątkiem sytuacji 

szczególnych (losowych, zdrowotnych). 

14)  W czasie egzaminu zdający postępują zgodnie z procedurami OKE i poleceniami 

Zespołu Nadzorującego. 

2. Ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa sanitarnego 

1) Na egzamin może zgłosić się osoba bez objawów chorobowych, infekcji lub 

choroby zakaźnej.  

2) Po wejściu do szkoły rekomenduje się dezynfekcję rąk lub mycie wodą z mydłem. 

3) Przestrzegać higieny podczas kichania i kaszlu – należy zakryć usta i nos 

zgiętym łokciem lub chusteczką. 

4) Należy unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza oczu, nosa i ust. 

 



 

5) W czasie egzaminu zaleca się wietrzenie sal i części wspólnych pomieszczeń 

(korytarzy). 

6) W przypadku egzaminu z języka polskiego, na którym dozwolone jest 

korzystanie przez grupę zdających z jednego słownika, zdający są 

zobowiązani do dezynfekcji rąk  przed skorzystaniem ze słownika. 

7) Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 
egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

3. Inne ważne informacje dotyczące egzaminów maturalnych 

1) Czas trwania egzaminu pisemnego 

a)  na poziomie podstawowym: 
           - j. polski – 170 min., - matematyka – 170 min.,   - j. obcy – 120 min. 

b) przedmioty dodatkowe: j. obcy  – 150 min., pozostałe - 180 min. 

2) Jeżeli zdający nie może przystąpić do egzaminu w danym dniu  z bardzo 
ważnych powodów (losowych, zdrowotnych) może przystąpić do egzaminu                      

w terminie dodatkowym (w czerwcu – od 1 do 15.06.2022) na wniosek Dyrektora 

szkoły i za zgodą Dyrektora OKE Poznań, pod warunkiem zgłoszenia zdarzenia                     

w tym samym dniu, przedstawienia stosownych zaświadczeń (osobiście, przez 

Rodzica lub opiekuna prawnego)  oraz złożenia odpowiedniego wniosku                                 

w  Kancelarii szkoły. 

3) Zdający otrzyma świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego obowiązkowego 

przedmiotu uzyska co najmniej 30 % pkt. oraz przystąpi co najmniej do jednego 

przedmiotu dodatkowego. Warunek drugi nie dotyczy absolwentów Technikum, 
którzy zrezygnowali ze zdawania przedmiotu dodatkowego na podstawie zdanych 
egzaminów zawodowych.  

4)  Wydawanie świadectw dojrzałości oraz informacja o wynikach matur –                   
w dniu 5 lipca 2022 r. od godz. 12.00 w Kancelarii szkolnej. Zdający, który nie 

uzyska min. 30 % pkt. z jednego przedmiotu obowiązkowego, może przystąpić do 
egzaminu poprawkowego w sierpniu, pod warunkiem złożenia stosownego 

oświadczenia w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników. 

5) Egzaminy poprawkowe (dotyczą tylko przedmiotu obowiązkowego) planowane są 

w dniu 23 sierpnia 2022 r. godz. 9.00. 

6) Wyniki egzaminów poprawkowych oraz świadectwa dojrzałości po poprawkach  

zostaną wydane w dniu 9 września 2022 r. 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów maturalnych można znaleźć na stronie 
internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu: www.oke.poznan.pl                     

w zakładce Egzamin maturalny.  

Polecamy m.in.: 

1) Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin maturalny                      

w 2021 r. 

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/691/komunikat_o_przyborach_e8_em_2022.pdf2) 

http://www.oke.poznan.pl/
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/575/komunikat_o_przyborach_e8_eg_em_2020.pdf
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/575/komunikat_o_przyborach_e8_eg_em_2020.pdf
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/691/komunikat_o_przyborach_e8_em_2022.pdf2


 

2) Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO 

obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 (aktualizacja z 28.09.2021 r.) 

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/692/informacja_egzamin_maturalny_2022_aktualizacja.pdf 

 

3) Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r.                            

w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu 

maturalnego w 2022 roku  

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/harmonogram_e8_em_2022.pdf4)  

 

 

 

Szanowni Maturzyści!!! 

Życzymy powodzenia i uzyskania pomyślnych wyników z wszystkich egzaminów 

Dyrekcja ZS CKU w Koninie  

 

 

Opracowanie: 

Jan Wawrzyniak  - wicedyrektor ZS CKU w Koninie 
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