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Organizacja egzaminu maturalnego 

 

1. Zdający stawiają się do szkoły na egzamin o godz. 8.15 (jeśli egzamin 

rozpoczyna się o 9.00) lub 13.15 (jeśli egzamin rozpoczyna się o 14.00). 

2. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych zdający spóźnieni nie zostają 

wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. Proszę uwzględnić trudności, które mogą 

pojawić się podczas podróży i mogą być przyczyną spóźnienia. 

3. Wejście do szkoły jest tylko od ulicy Kasprzaka, wejściem głównym, pozostałe 

wejścia będą zamknięte. 

4. Proszę pamiętać o dokumencie tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a 

absolwenci z poprzednich lat oraz osoby skierowane do naszej szkoły przez 

OKE muszą mieć świadectwo ukończenia szkoły. 

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych: 

czarno piszący  długopis, linijka cyrkiel, kalkulator. Zdający nie mogą pożyczać 

przyborów od innych zdających. Nie wolno używać ołówka i korektora. 

6. Na egzamin należy przynieść własną małą butelkę wody 

7. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym telefonów 

komórkowych, smartfonów, żadnych urządzeń elektronicznych.  

8. W dniach 04 – 06.05 oraz 09.05. wierzchnie ubrania, plecaki i telefony zdający 

pozostawiają w salach wg przydziału 

- w sali 51 – piszący egzamin w salach 303, 304, 305, 309, 311 i 204 

- w sali 324 – piszący egzamin w salach 322, 321, 320 

- w sali 114 – piszący egzamin w salach 101,102,103,108 i 111 

- w sali 116 – piszący egzamin w salach 127,124, 125, 126 

W pozostałe dni numery sal wyznaczonych na szatnie będą umieszczone na 

tablicy korkowej w holu. 

9. 4 maja każdy zdający otrzyma komplet naklejek na arkusze egzaminacyjne, 

odpowiada za nie i przynosi na każdy egzamin maturalny. 

10. Wyniki egzaminu można sprawdzić na stronie www.wyniki.edu.pl od dnia ich 

ogłoszenia – 5 lipca 2022 r. – przy pomocy otrzymanego w szkole loginu i hasła. 
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    11. Zdający, którzy przyjadą na egzamin samochodem będą mieli możliwość     

wjazdu i zaparkowania na parkingu szkolnym. 

Szczegóły egzaminu z informatyki będą podane w późniejszym terminie w 

oddzielnym komunikacie 

 

Egzamin w terminie dodatkowym, egzamin poprawkowy, wnioski o 

weryfikacje punktów 

 

Podstawy prawne  

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 

2020 r. poz. 1327) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 grudnia 2016 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminu 

gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2223, ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych 

rozwiązań – „covidowe” – z dnia20 marca 2020 (D.U. z 2020 r. poz. 493, z 

późn. zm.), w szczególności nowelizacje: z dnia 16 grudnia2020 r. (Dz.U. 

poz. 2314) z dnia 17 sierpnia 2021 r. (Dz.U. poz. 1525) 

 

Egzamin w terminie dodatkowym 
 

Termin Zadanie /działanie Załączniki 
(dokumentowanie) 

w dniu egzaminu Przyjęcie od absolwenta lub 
jego rodziców 
udokumentowanego wniosku 
o przystąpienie do egzaminu 
w terminie dodatkowym 

Załącznik 6 

do następnego dnia Złożenie w SIOEO przez 
dyrektora szkoły wniosku o 
termin dodatkowyi przesłanie 
go wraz z załącznikami do 
OKE 

SIOEO 
Zaświadczenie lekarskie lub 
dokument potwierdzający 
zdarzenie losowe 

2 dni od dnia otrzymania 
wniosku 

Rozpatrzenie wniosku przez 
dyrektora OKE – 
zatwierdzenie lub odrzucenie 
wniosku w SIOEO 

SIOEO 

ostatni tydzień maja OKE informuje o miejscu Ogłoszenie na stronie 
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przeprowadzenia egzaminu www.oke.waw.pl 
1 – 16 czerwca Egzaminy pisemne w 

terminie dodatkowym 
Harmonogram matur  

5 lipca 2022-ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 

Przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości 

Egzamin poprawkowy 

W przypadku niezdania jednego pisemnego egzaminu obowiązkowegoabsolwent 

wypełnia oświadczenie (Załącznik 7) o zamiarze przystąpienia do egzaminu w 

terminie poprawkowym, do sekretariatu szkoły do 12 lipca 2022 r. Do 09  

sierpnia na stroniewww.oke.waw.plukaże się informacja o miejscu przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego , może to być szkoła macierzysta lub wskazana przez 

OKE. Pozostałe informacje dotyczące egzaminu poprawkowego znajdują się w 

punkcie „Harmonogram matur”. 

23 sierpnia Egzamin poprawkowy 

9 września Ogłoszenie wyników egzaminów w sesji 

poprawkowej 

 

Wglądy, wnioski o weryfikację sumy punktów, odwołania  

do kolegium arbitrażu egzaminacyjnego 

1. Absolwent składa wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej (zał. 25a).  
 

2. Absolwent występuje o weryfikację sumy punktów wodniesieniu do 
wskazanych zadań wdanej pracy egzaminacyjnej (zał. 25b) w terminie 2 dni od 
dnia dokonania wglądu.  

 

3. Dyrektor OKE przekazuje absolwentowi pisemną informację  o wyniku 

weryfikacji w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.  
 

4. Absolwent wnosi odwołanie (zał. 25c) –za pośrednictwem dyrektora OKE – do 
Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego w terminie 7dni od dnia otrzymania 

informacji o wyniku weryfikacji. 
 

5. Dyrektor OKE może uznać odwołanie i poinformować o tym absolwenta 
(zał.25d)w terminie 7dni od dnia otrzymania odwołania  lub przesłać odwołanie 
do CKE (zał. 25e)i zawiadomić o tym absolwenta (zał.25e). 
 

6. Dyrektor CKE przekazuje odwołanie  do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. 
Kolegium rozpatruje je w terminie 21(+ 7) dni od dnia otrzymania, a 
rozstrzygnięcie podejmuje w terminie nie krótszymniż 10dni(zał. 25f). 
 

http://www.oke.waw.pl/
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7. Dyrektor CKE przekazuje niezwłocznie rozstrzygnięcie Kolegium dyrektorowi 
OKE i absolwentowi.  

 

 

Szczegółowe procedury i wytyczne obowiązujące podczas egzaminu 

maturalnego  w 2022 r. znajdziecie na stronie: 

www.cke.gov.pl  zakładka: „egzamin maturalny” 

www.oke.waw.pl 

 

http://www.cke.gov.pl/

