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Informacja do poprawnego wypełnienia deklaracji 
 

1. Zmiany w zasadach przystępowania do egzaminu maturalnego w 2022 r. 
 
1. W 2022 r. zniesiony został obowiązek przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych. 
 
2. W 2022 r. część ustna egzaminu maturalnego będzie przeprowadzana tylko dla tych osób, które: 

a) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są obowiązane przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z danego 
przedmiotu lub przedmiotów, lub  

b) są obowiązane przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania 
postanowień umowy międzynarodowej (dotyczy Título de Bachiller). 

 
3. W 2022 r. każdy zdający ma obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego 

na poziomie rozszerzonym. 
 

2. Część D: Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych 

 
1. Jeżeli w 2022 r. przystępujesz do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, musisz przystąpić do części pisemnej egzaminu z: 

a) języka polskiego na poziomie podstawowym 
b) matematyki na poziomie podstawowym 
c) języka obcego na poziomie podstawowym (możesz wybrać jeden spośród następujących języków: angielski, francuski, 

hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) 
d) wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. 

 
2. Jeżeli jesteś uczniem szkoły albo oddziału z nauczaniem języka mniejszości narodowej – musisz również przystąpić do części 

pisemnej egzaminu z języka tej mniejszości na poziomie podstawowym. 
 
3. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, musisz z wszystkich przedmiotów, o których mowa w pkt 2.1a, b, c i 2.2, uzyskać minimum 

30% punktów możliwych do zdobycia. 
 

4. Jeżeli przystępowałeś(-łaś) już do egzaminu maturalnego w latach ubiegłych i uzyskałeś(-łaś) świadectwo dojrzałości, możesz 
w 2022 r. ponownie przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu (jednego lub więcej), jeżeli chcesz podwyższyć uzyskany 
wcześniej wynik. 

 
5. Jeżeli przystępowałeś(-łaś) już do egzaminu maturalnego w latach ubiegłych, ale nie uzyskałeś(-łaś) świadectwa dojrzałości, 

możesz w 2022 r. przystąpić do egzaminu z tych przedmiotów, z których nie zdałeś(-łaś) egzaminu w latach ubiegłych. Jeżeli od 
pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego minęło 5 lat – musisz przystąpić do egzaminu maturalnego w pełnym 
zakresie. 

 
6. Jeżeli w latach 2017–2021 nie zdałeś(-łaś) tylko egzaminu ustnego z języka polskiego lub języka obcego, a z wszystkich 

pozostałych egzaminów obowiązkowych uzyskałeś(-łaś) co najmniej 30% punktów i przystąpiłeś(-łaś) do egzaminu z jednego 
przedmiotu na poziomie rozszerzonym – w 2022 r. otrzymasz świadectwo dojrzałości (pytanie D2). Konieczne jest złożenie 
wniosku do dyrektora OKE do 31 maja 2022 r. 

 
7. Jeżeli: 

a) w ubiegłych latach przystępowałeś(-łaś) do egzaminu maturalnego w „starej” formule (z roku 2014) albo 
b) w latach 2015–2016 przystępowałeś(-łaś) do egzaminu maturalnego w „nowej” formule (z roku 2015), 
ale nie uzyskałeś(-łaś) świadectwa dojrzałości, to w 2022 r. musisz przystąpić do egzaminu z wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych w formule z 2022 r. Jeżeli do egzaminu z któregoś przedmiotu będziesz przystępować po raz trzeci lub kolejny 
(czwarty, piąty itd.) – musisz za egzamin z tego przedmiotu wnieść opłatę. 

 

3. Części E, F i G: Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych 

 
1. W poniższej tabeli przedstawiono przedmioty dodatkowe, z których możesz zdawać egzamin maturalny. 
2. W deklaracji (pytanie E1) możesz wskazać maksymalnie sześć przedmiotów, w tym jeden przedmiot musisz wskazać 

obowiązkowo. 
3. Do egzaminów w części ustnej (oznaczonych *) mogą przystąpić tylko osoby, o których mowa w pkt 1.2 powyżej. 
 

Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 
Poziom 

w części ustnej w części pisemnej 

1. język polski – rozszerzony 

2. język mniejszości narodowej (ten sam, który był zdawany jako 
przedmiot obowiązkowy) 

– rozszerzony 

3.  a. język mniejszości narodowej (dla absolwentów, dla których 
egzamin z tego języka nie jest obowiązkowy) 

(1) w części pisemnej na poziomie rozszerzonym albo 
(2) w części pisemnej na poziomie rozszerzonym 
i *w części ustnej bez określania poziomu 

 b. język mniejszości etnicznej 

 c. język regionalny 

4. język obcy nowożytny (ten sam, który był zdawany jako 
przedmiot obowiązkowy) 

(1) w części pisemnej na poziomie rozszerzonym albo 
(2) w części pisemnej na poziomie dwujęzycznym, albo 
(3) w części pisemnej na poziomie dwujęzycznym 
i *w części ustnej na poziomie dwujęzycznym 

5. język obcy nowożytny (inny niż zdawany jako przedmiot 
obowiązkowy) 

(1) w części pisemnej na poziomie rozszerzonym albo 
(2) w części pisemnej na poziomie dwujęzycznym, albo 
(3) w części pisemnej na poziomie rozszerzonym 
i *w części ustnej bez określania poziomu, albo 



Strona 2 

(4) w części pisemnej na poziomie dwujęzycznym 
i *w części ustnej na poziomie dwujęzycznym 

6. matematyka –  
 
rozszerzony 
 
 
 
 
 
rozszerzony 

7. biologia – 

8. chemia – 

9. filozofia – 

10. fizyka – 

11. geografia – 

12. historia – 

13. historia muzyki – 

14. historia sztuki – 

15. informatyka – 

16. język łaciński i kultura antyczna – 

17. wiedza o społeczeństwie – 
 

  

 

  
   

  
   

      
   

   

 
  

 

   

 
 

     
   

   
 

   
  

   
  

 
 

    
  

   
  

 

   
 

   
 

     
   

 

   
    

 
  

 


