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Informacja o egzaminie maturalnym 

przeprowadzanym w maju 2022 roku na terenie objętym działalnością 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku 

(województwo kujawsko-pomorskie i województwo pomorskie) 

 

 

W 2022 roku egzamin maturalny (sesja główna) zostanie przeprowadzony w całym kraju  

od 4 do 23 maja. Egzamin maturalny będzie przeprowadzony dla: 

 uczniów ostatnich klas liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia 

oraz szkół artystycznych, tj. tegorocznych (2022) absolwentów  

 absolwentów liceów ogólnokształcących oraz techników z lat ubiegłych, którzy zdecydowali 

się: 

a) przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach lub   

b) przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu, lub   

c) przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik 

 absolwentów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu 

dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, sprzed 2005 r.  

 uczniów – obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

uznawany za legalny na podstawie Dz. U. poz. 583. art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 

2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa 

 

Do egzaminu maturalnego w 2022 roku na terenie objętym działalnością Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Gdańsku zgłoszono łącznie 40 385 zdających z 607 szkół. 

Szczegółowe informacje dotyczące liczby zgłoszonych oraz wyborów przedmiotów egzaminacyjnych 

z podziałem na województwa zostały zamieszczone w dalszej części informacji. 
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1. Przygotowanie i przebieg egzaminu 

Ministerstwo Edukacji i Nauki finansuje działania związane z organizacją i przeprowadzeniem 

egzaminu maturalnego.  

Zestawy zadań egzaminacyjnych ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna. 

Za organizację i przebieg egzaminu w szkole odpowiadają przewodniczący zespołów 

egzaminacyjnych, którymi są dyrektorzy szkół. 

Przeprowadzenie egzaminu maturalnego w szkołach w województwie kujawsko-pomorskim  

i pomorskim należy do zadań OKE w Gdańsku. Zadania te obejmują: 

 zebranie danych egzaminacyjnych o zdających, 

 zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych lub ich 

zastępców, w tym przekazanie informacji dotyczących organizacji i przeprowadzenia egzaminu 

 odbiór arkuszy egzaminacyjnych i dokumentacji egzaminacyjnej od przewodniczących zespołów 

egzaminacyjnych, 

 przekazanie prac egzaminacyjnych do placówek sprawdzania, 

 sprawdzenie odpowiedzi zdających zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w całym kraju, 

 odbiór prac egzaminacyjnych z placówek sprawdzania, 

 ustalenie wyników egzaminu, 

 przekazanie szkołom wyników oraz świadectw dojrzałości 

 przekazanie wyników do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz właściwych kuratoriów oświaty  

i organów prowadzących szkoły. 

Egzamin maturalny jest przeprowadzany raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od maja do 

sierpnia. Zdający przystępuje do egzaminu w swojej macierzystej szkole. 

 

2. Informacje o egzaminie maturalnym  

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego zdaje obowiązkowo w części pisemnej na 

poziomie podstawowym egzaminy z następujących przedmiotów: 

 język polski  

 matematyka  

 język obcy nowożytny  

 język mniejszości narodowej, jeśli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania 

mniejszości narodowej 
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W 2022 r. każdy absolwent ma obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego 

przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku wyboru języka obcego 

nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Absolwent może również przystąpić do 

egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych spośród następujących przedmiotów dodatkowych: 

 biologia 

 chemia 

 filozofia 

 fizyka 

 geografia 

 historia 

 historia muzyki 

 historia sztuki 

 informatyka 

 język łaciński i kultura antyczna 

 język mniejszości etnicznej (język łemkowski) 

 język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, 

ukraiński) 

 język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, 

niemiecki, rosyjski, włoski) 

 język polski 

 języka regionalny (język kaszubski) 

 matematyka 

 wiedzy o społeczeństwie. 

 

Po raz pierwszy w 2022 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006–2022) oraz absolwenci 

branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum  

(z 2022 r.), nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na 

poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.  

Do 20 kwietnia br. osoby, które w złożonej wcześniej deklaracji wyraziły wolę przystąpienia do egzaminu 

maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych, a po złożeniu deklaracji uzyskały 

dokumenty, o których mowa powyżej, mogły złożyć pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do 

egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych. W przypadku 

rezygnacji osoby takie nie mają obowiązku przystąpienia w maju do egzaminu dodatkowego z żadnego 

przedmiotu na poziomie rozszerzonym. 

 

W 2022 r. część ustna egzaminu maturalnego nie będzie przeprowadzana z wyjątkiem zdających, 

którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na 

uczelnię zagraniczną. 
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Tabela 1. Harmonogram części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego  

 

Część ustna egzaminu maturalnego* 
 

od 18 do 20 maja 
język polski 
języki mniejszości narodowych 
języki obce nowożytne 
język łemkowski 
język kaszubski 

Egzamin jest przeprowadzany 
w szkołach według 
harmonogramów ustalonych 
przez przewodniczących 
zespołów egzaminacyjnych. 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego 
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00 

4 środa język polski – pp** język łaciński i kultura antyczna – pr** 

5 czwartek matematyka – pp historia muzyki – pr 

 

6 
 

piątek 
 

język angielski – pp 
język francuski – pp 
język hiszpański – pp 
język niemiecki – pp 
język rosyjski – pp 
język włoski – pp 

7, 8 – sobota, niedziela 

9 poniedziałek 
język angielski – pr 
język angielski – dj** 

filozofia – pr 

10 wtorek język polski – pr 
język francuski – pr 
język francuski – dj 

11 środa matematyka – pr 
język hiszpański – pr 
język hiszpański – dj 

12 czwartek biologia – pr 
język rosyjski – pr 
język rosyjski – dj 

13 piątek wiedza o społeczeństwie – pr 
język niemiecki – pr 
język niemiecki – dj 

14, 15 – sobota, niedziela 

16 poniedziałek chemia – pr 
język włoski – pr 
język włoski – dj 

17 wtorek historia – pr języki mniejszości narodowych – pp 
18 środa geografia – pr języki mniejszości narodowych – pr 
19 czwartek fizyka – pr historia sztuki – pr 

20 piątek informatyka – pr 
język kaszubski – pr 
język łemkowski – pr 

21, 22 – sobota, niedziela 
 

23 
 

poniedziałek 
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów 
dwujęzycznych (pp)*** 
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów 
dwujęzycznych (pr)*** 
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów 
dwujęzycznych (pr)*** 
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów 
dwujęzycznych (pr)*** 
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów 
dwujęzycznych (pr)*** 
godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów 
dwujęzycznych (pr)*** 

 
* W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części  
egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą. 
** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny 

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać 
absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym. 
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4. Uczestnicy egzaminu maturalnego 

Tabela 2. Zestawienie liczby szkół i liczby osób zgłoszonych do egzaminu maturalnego 

 

Województwo kujawsko-pomorskie Województwo pomorskie 

Liczba 
szkół 

Liczba osób zgłoszonych do egzaminu 
maturalnego 

Liczba 
szkół 

Liczba osób zgłoszonych do egzaminu 
maturalnego 

Zdający po 
raz pierwszy 

Zdający po raz 
kolejny 

Razem 
Zdający po raz 

pierwszy 
Zdający po raz 

kolejny 
Razem 

300 15058 2956 18014 307 18453 3918 22371 

Tabela 3. Zestawienie liczby szkół i osób zgłoszonych do egzaminu maturalnego z podziałem na powiaty  

a) województwo kujawsko-pomorskie 

Powiat 
Liczba 
szkół 

Zgłoszeni do egzaminu 
maturalnego 

po raz 
pierwszy 

po raz 
kolejny 

Razem 

aleksandrowski 5 231 46 277 

brodnicki 8 553 60 613 

bydgoski 7 154 40 194 

chełmiński 6 260 53 313 

golubsko-
dobrzyński 

5 134 
30 

164 

grudziądzki 3 16 3 19 

inowrocławski 22 1103 215 1318 

lipnowski 9 213 67 280 

M. Bydgoszcz 62 3851 771 4622 

M. Grudziądz 21 1115 242 1357 

M. Toruń 33 2705 519 3224 

M. Włocławek 25 1610 291 1901 

mogileński 9 355 53 408 

nakielski 12 439 98 537 

radziejowski 6 192 37 229 

rypiński 6 347 40 387 

sępoleński 7 164 31 195 

świecki 15 438 86 524 

toruński 8 151 33 184 

tucholski 5 418 88 506 

wąbrzeski 4 132 21 153 

włocławski 11 180 52 232 

żniński 11 297 80 377 
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b) województwo pomorskie 

Powiat 
Liczba 
szkół 

Zgłoszeni do egzaminu 
maturalnego 

po raz 
pierwszy 

po raz 
kolejny 

Razem 

bytowski 8 452 93 545 

chojnicki 18 1028 250 1278 

człuchowski 14 326 76 402 

gdański 6 254 80 334 

kartuski 16 804 124 928 

kościerski 7 609 103 712 

kwidzyński 12 590 91 681 

lęborski 10 557 119 676 

M. Gdańsk 60 4717 1060 5777 

M. Gdynia 32 2636 501 3137 

M. Słupsk 34 1515 330 1845 

M. Sopot 8 450 95 545 

malborski 7 536 135 671 

nowodworski 2 100 22 122 

pucki 11 391 90 481 

słupski 5 81 26 107 

starogardzki 14 865 161 1026 

sztumski 7 150 46 196 

tczewski 18 918 209 1127 

wejherowski 18 1474 307 1781 

Tabela 4. Zestawienie liczby osób zgłoszonych do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych 
jako obowiązkowe 

a) województwo kujawsko-pomorskie 

Przedmiot 

Zgłoszeni do egzaminu 
maturalnego 

po raz 
pierwszy 

po raz 
kolejny 

Razem 

Język angielski 14546 574 15120 

Język francuski 16 0 16 

Język hiszpański 27 1 28 

Język niemiecki 369 37 406 

Język polski 15058 544 15602 

Język rosyjski 96 15 111 

Język włoski 4 1 5 

Matematyka 15058 1938 16996 
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b) województwo pomorskie 

Przedmiot 

Zgłoszeni do egzaminu 
maturalnego 

po raz 
pierwszy 

po raz 
kolejny 

Razem 

Język angielski 17879 782 18661 

Język francuski 22 1 23 

Język hiszpański 28 2 30 

Język niemiecki 437 60 497 

Język polski 18453 745 19198 

Język rosyjski 86 2 88 

Język włoski 1 0 1 

Matematyka 18453 2692 21145 

Tabela 5. Zestawienie liczby osób zgłoszonych do części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów 
zdawanych jako dodatkowe 

a) województwo kujawsko-pomorskie 

Przedmiot i poziom 

Przystępujący do egzaminu: 

po raz 
pierwszy 

po raz 
kolejny 

razem 

biologia poziom rozszerzony 2640 621 3261 

chemia poziom rozszerzony 1283 476 1759 

filozofia poziom rozszerzony 55 10 65 

fizyka poziom rozszerzony 839 60 899 

geografia poziom rozszerzony 3322 148 3470 

historia muzyki poziom rozszerzony 14 2 16 

historia poziom rozszerzony 1153 80 1233 

historia sztuki poziom rozszerzony 253 19 272 

informatyka poziom rozszerzony 577 30 607 

język angielski poziom dwujęzyczny 42 5 47 

język angielski poziom rozszerzony 9247 408 9655 

język angielski ustny poziom dwujęzyczny 1 0 1 

język francuski poziom dwujęzyczny 4 0 4 

język francuski poziom rozszerzony 22 4 26 

język francuski ustny poziom dwujęzyczny 4 0 4 

język hiszpański poziom dwujęzyczny 4 0 4 

język hiszpański poziom rozszerzony 42 9 51 

język hiszpański ustny poziom dwujęzyczny 4 0 4 

język kaszubski poziom rozszerzony 0 1 1 

język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony 6 0 6 

język niemiecki poziom dwujęzyczny 2 0 2 

język niemiecki poziom rozszerzony 170 14 184 

język niemiecki ustny poziom dwujęzyczny 1 0 1 

język polski poziom rozszerzony 2707 268 2975 

język rosyjski poziom rozszerzony 48 4 52 

język włoski poziom rozszerzony 5 4 9 

matematyka poziom rozszerzony 3325 187 3512 

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony 906 84 990 
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b) województwo pomorskie 

Przedmiot i poziom 

Przystępujący do egzaminu: 

po raz 
pierwszy 

po raz 
kolejny 

razem 

biologia poziom rozszerzony 2792 714 3506 

chemia poziom rozszerzony 1345 512 1857 

filozofia poziom rozszerzony 135 26 161 

fizyka poziom rozszerzony 1253 87 1340 

geografia poziom rozszerzony 3917 221 4138 

historia muzyki poziom rozszerzony 23 2 25 

historia poziom rozszerzony 1378 110 1488 

historia sztuki poziom rozszerzony 342 39 381 

informatyka poziom rozszerzony 731 37 768 

język angielski poziom dwujęzyczny 152 4 156 

język angielski poziom rozszerzony 12891 600 13491 

język angielski ustny poziom dwujęzyczny 3 0 3 

język francuski poziom dwujęzyczny 21 1 22 

język francuski poziom rozszerzony 29 8 37 

język francuski ustny poziom dwujęzyczny 4 0 4 

język hiszpański poziom dwujęzyczny 5 0 5 

język hiszpański poziom rozszerzony 105 6 111 

język hiszpański ustny poziom dwujęzyczny 4 0 4 

język kaszubski poziom rozszerzony 29 3 32 

język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony 5 1 6 

język mniejszości narodowej - ukraiński poziom 
rozszerzony 

1 0 1 

język niemiecki poziom dwujęzyczny 4 1 5 

język niemiecki poziom rozszerzony 299 48 347 

język polski poziom rozszerzony 4192 407 4599 

język rosyjski poziom dwujęzyczny 5 0 5 

język rosyjski poziom rozszerzony 138 8 146 

język włoski poziom rozszerzony 11 2 13 

matematyka poziom rozszerzony 4439 352 4791 

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony 1050 142 1192 
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5. Obserwacja egzaminu 

Na podstawie art. 44 zzw ust. 1 ustawy 7 września  1991 roku o systemie oświaty  (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1327 ze zm.) obserwatorami egzaminu mogą być  

1) delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania; 

2) delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;  

3) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, 

szkoły wyższej, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, posiadający upoważnienie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.  

Kuratorzy oświaty, starostowie, prezydenci i burmistrzowie miast, rektorzy szkół wyższych, 

dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli i dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych, po 

konsultacji z dyrektorem OKE w Gdańsku, delegowali pracowników do przeprowadzenia obserwacji 

przebiegu egzaminu we wskazanych szkołach. 

Tabela 6. Liczba osób upoważnionych do obserwowania egzaminu maturalnego 

Województwo Liczba upoważnień 

kujawsko-pomorskie 96 

pomorskie 100 

Razem 196 
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6. Sprawdzanie i ocenianie prac egzaminacyjnych 

Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów ustalą zespoły przedmiotowe  

w szkołach. Dyrektorzy szkół przekażą do OKE w Gdańsku listy zdających zawierające wyniki tej części 

egzaminu maturalnego.  

Zadania egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów części pisemnej egzaminu maturalnego będą 

sprawdzali i oceniali egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora OKE  

w Gdańsku. Wszyscy egzaminatorzy w całym kraju będą punktowali rozwiązania zadań zgodnie z jednolitymi 

kryteriami i schematami oceniania. 

Ośrodki sprawdzania zlokalizowano w następujących miastach: Bydgoszcz, Brodnica, Grudziądz, 

Inowrocław, Toruń, Włocławek, Nakło nad Notecią, Chojnice, Gdańsk, Gdynia, Lębork, Rumia, Wejherowo, 

Słupsk, Sopot, Kartuzy, Kwidzyn, Malbork, Tczew, Starogard Gdański. 

Do pracy w 134 zespołach dyrektor OKE w Gdańsku powołał łącznie 2 595 egzaminatorów.  

Tabela 7. Liczba powołanych zespołów egzaminatorów i egzaminatorów 

Województwo 
Liczba zespołów 
egzaminatorów  

Liczba egzaminatorów 

kujawsko-pomorskie 65 1329 

pomorskie 70 1266 

Razem 135 2595 

Na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów OKE w Gdańsku ustali wyniki 

egzaminu, które będą przesłane do szkół, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, organów prowadzących szkoły 

i organów nadzorujących szkoły.  


