MATURA 2022 - IV LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. DRA TYTUSA
CHAŁUBIŃSKIEGO W RADOMIU

Regulamin Maturzysty
I. Charakterystyka egzaminu maturalnego.
1. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2022 r., zdaje obowiązkowo
w części pisemnej –egzaminy na poziomie podstawowym z następujących
przedmiotów:
a)
język polski;
b)
matematyka;
c)
język obcy nowożytny.
2. Aby w 2022 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent obowiązkowo
przystępuje również do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na
poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na
poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
3. Absolwent może przystąpić w 2022 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż
sześciu przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, a w przypadku
języków obcych nowożytnych –na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
4. W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka
obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
a)
w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest
przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
lub języka obcego nowożytnego, lub
b)
zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z
języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy
międzynarodowej.
II. Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego.
1. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w roku 2022, składa
w terminie do 30 września 2021 r., wstępną pisemną deklarację.
2. Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2022 r. W przypadku
niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego 2022 r. deklaracja wstępna staje się
deklaracją ostateczną. Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już
możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i
poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych).
3. Osoby, które w 2022 r. muszą przystąpić do części ustnej egzaminu, składają
stosowną informację do dyrektora szkoły do 7 lutego 2022 r. (załącznik 30).
W informacji absolwent zamieszcza oświadczenie o konieczności przystąpienia do
części ustnej egzaminu wynikającej z uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym
na daną uczelnię zagraniczną wyniku również z egzaminu w części ustnej.
4. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub form egzaminu zdający
składa do 30 września 2021 r. razem z deklaracją (dokumentacja może być
uzupełniona do 7 lutego 2022 r.). W przypadkach losowych ww. dokumenty mogą być
przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

5. W przypadku gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu
niż wskazany w deklaracji, może dokonać zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka
obcego nowożytnego, lub zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego.
Wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian składa nie później niż do 20 kwietnia
2022 r. (załącznik 5).
Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej składa się do Przewodniczącego
Zespołu Egzaminacyjnego (Dyrektor szkoły) za pośrednictwem Sekretariatu szkoły.
III. Dokumentacja, z którą zobowiązany jest zapoznać się każdy maturzysta.
1. Informacją CKE o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego
w "Formule 2022" obowiązującą w roku szkolnym 2021 / 2022;
2. Komunikatem dyrektora CKE dotyczącym materiałów i przyborów pomocniczych,
z jakich będzie mógł korzystać w części pisemnej egzaminu;
3. Komunikatem dyrektora CKE dotyczącym harmonogramu egzaminów maturalnych;
4. Komunikatem dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania
warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego;
5. Informatorami o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów oraz
aneksami do tych informatorów obowiązującymi w roku szkolnym 2021/2022;
Maturzyści zamierzający przystąpić do egzaminu maturalnego z informatyki powinni się
zapoznać także z Komunikatem dyrektora CKE dotyczącym tego egzaminu.

IV. Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie maturalnym.
Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze:
Przybory pomocnicze

Przedmiot

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem),
przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)

wszystkie przedmioty

Linijka

matematyka, geografia

Cyrkiel

matematyka

kalkulator prosty

matematyka, chemia, fizyka,
biologia, geografia, informatyka

Odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami

historia muzyki

Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów
i przyborów pomocniczych, stanowiących konieczne wyposażenie każdej sali
egzaminacyjnej:
Materiały i przybory

Przedmiot

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

język polski

słownik łacińsko-polski dla każdego zdającego, mały atlas historyczny – nie mniej niż
1 na 25 osób

język łaciński i kultura
antyczna

wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i
fizyki dla każdego zdającego

chemia, biologia, fizyka

wybrane wzory matematyczne dla każdego zdającego

matematyka

Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących przyborów
pomocniczych:
Przybory będące fakultatywnym wyposażeniem
zdającego

Przedmiot

linijka

biologia, chemia, fizyka

kalkulator prosty

wiedza o społeczeństwie

lupa

geografia, historia, historia sztuki, historia
muzyki.

Kalkulator prosty – kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia
i dzielenia. Można też z jego pomocą obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb.

V. Egzamin maturalny w terminie dodatkowym.
1. Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych
uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub
pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin
w terminie dodatkowym (w czerwcu 2022 r.).
2. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa
się egzamin z danego przedmiotu, składają do Dyrektora szkoły udokumentowany
wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym
(załącznik 6). Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami
dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku.
3. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni roboczych od daty jego
otrzymania i może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w
terminie dodatkowym. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne.
4. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu
pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu
lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora CKE i
ogłoszonym na stronie internetowej CKE. Informację o miejscu przeprowadzenia
egzaminu dyrektor właściwej OKE ogłasza na stronie OKE w ostatnim tygodniu maja
2022 r. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie
się w dniach od 1 do 15 czerwca 2022 r.
5. Zdający, który uzyskała zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu ustnego
w terminie dodatkowym, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub
przedmiotów w swojej szkole w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.
Egzamin ustny powinien odbyć się w dniach 14-15 czerwca 2022 r.

VI. Egzamin w terminie poprawkowym.
1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent,
który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części
pisemnej, pod warunkiem że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów

2.

3.

4.

5.
6.

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 rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został
mu unieważniony.
Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie
później niż do 12 lipca 2022 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego
pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego
przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną.
Dyrektor Szkoły w terminie do 15 lipca 2022 r. przesyła do dyrektora OKE w formie
elektronicznej informacje o osobach, które złożyły oświadczenie o woli przystąpienia
do egzaminu w terminie poprawkowym.
Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor OKE ogłasza na stronie
internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 9 sierpnia 2022 r.
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się
23 sierpnia 2022 r.
Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym nie jest
przeprowadzana.

VII. Informowanie o wynikach egzaminu.
1. Warunki zdania egzaminu maturalnego.
a)
Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów
obowiązkowych w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów
możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu
maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
b)
Absolwent, który nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do
uzyskania z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych lub nie
przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego
przedmiotu dodatkowego lub któremu unieważniono egzamin z danego
przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej lub unieważniono egzamin w
części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, przy czym był to jedyny egzamin
w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, do którego przystąpił lub
unieważniono wszystkie egzaminy w części pisemnej z przedmiotów
dodatkowych, do których przystąpił. nie zdał egzaminu maturalnego.
2. Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach
egzaminu maturalnego okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi
szkoły, w której absolwent zdawał egzamin maturalny lub upoważnionej przez niego
osobie w terminie do 5 lipca 2022 r. (dla absolwentów, którzy przystępowali do
egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym) lub do 9 września 2022 r.
(dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie
poprawkowym).
3. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba przekazuje absolwentom, którzy
zdawali w tej szkole egzamin maturalny, świadectwa dojrzałości, aneksy do
świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

VIII. Opłata za egzamin maturalny.
1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego
na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego
z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu
dodatkowego
oraz dla
b. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego
przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach
zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego
przedmiotu.
2. Szczegółowe zasady opłat za egzamin maturalny regulują zapisy sekcji 20. Informacji
CKE o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego.
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