
Kalendarium maturzysty - matura 2022 
 

TERMIN ZADANIE / DZIAŁANIE 

do 28 września 2021 r. 

zapoznanie uczniów, którzy zamierzają przystąpid do egzaminu maturalnego, 
z informacją o egzaminie maturalnym oraz z komunikatami dyrektora CKE, 
w tym w szczególności z komunikatem w sprawie harmonogramu 
przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r. i komunikatem 
o dostosowaniach 

 
do 30 września 2021 r. 

przyjęcie od uczniów lub absolwentów wstępnych deklaracji oraz dokumentów 
uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego 

do 31 grudnia 2021 r. 
przyjęcie od absolwenta uzasadnionego wniosku o przystąpienie do egzaminu 
maturalnego w innej szkole, niż szkoła, którą ukooczył wraz z deklaracją 
przystąpienia do egzaminu maturalnego  

do 7 lutego 2022 r. 
przyjęcie od uczniów i absolwentów deklaracji ostatecznych; przyjęcie 
brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form 
egzaminu maturalnego  

do 10 lutego 2022 r. 
ustalenie sposobów dostosowania warunków i form egzaminu dla uczniów 
i absolwentów uprawnionych do dostosowao oraz poinformowanie ich o nich 
na piśmie  

do 15 lutego 2022 r. 
przyjęcie oświadczeo uczniów i absolwentów o korzystaniu albo niekorzystaniu 
z przyznanych dostosowao  

do 20 kwietnia 2022 r. 

przyjęcie od uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady 
przedmiotowej, wniosku o wprowadzenie zmian w deklaracji  

przyjęcie od uczniów/absolwentów 4-letniego technikum pisemnej informacji 
o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu 
dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, jeżeli 
posiadają dokumenty uprawniające do uzyskania dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na 
poziomie technika  

4–23 maja 2022 r. przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie głównym 

1–15 czerwca 2022 r. 
przeprowadzenie egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym w części 
pisemnej  

5 lipca 2022 r. 
ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego; przekazanie absolwentom 
świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeo  

do 12 lipca 2022 r. 
zebranie pisemnych oświadczeo absolwentów o zamiarze przystąpienia do 
egzaminu w terminie poprawkowym  

23 sierpnia 2022 r. 
przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie 
poprawkowym  

9 września 2022 r. 
przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości i informacji o wynikach 
egzaminu maturalnego po sesji poprawkowej  

 


