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Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje 
obowiązkowo:  
 

1.  w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z 
następujących przedmiotów:  
a. język polski  
b. matematyka  
c. język obcy nowożytny  
 

oraz  
 

2. jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie 
rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – 
na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. 
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 UWAGA! 

 

Uczeń, który zda wszystkie kwalifikacyjne egzaminy zawodowe 
może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o zaliczenie 
egzaminu zawodowego w miejsce obowiązkowego egzaminu 
dodatkowego. Wniosek taki można złożyć najpóźniej na 2 tygodnie 
(do 20 kwietnia) przez rozpoczęciem egzaminu maturalnego 
(załącznik 5b – informacja o rezygnacji z przystąpienia do 
egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego). 
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 Przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym 
 
 Matematyka  (TK-111, LO-27) Wiedza o społeczeństwie (TK-2, LO-1) 

Język obcy nowożytny (TK-101, LO-47) + 10 DJ 
(angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski, włoski) 

Historia sztuki 

Informatyka (TK-78, LO-6) Historia muzyki 

Język polski  (TK-12, LO-20) Filozofia 
 

Fizyka (TK-15, LO-6) Język łaciński i kultura antyczna 

Geografia (TK-5, LO-7) Język mniejszości etnicznej (łemkowski) 

Chemia (TK-1, LO-6) Język mniejszości narodowej 
 (białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński) 

Biologia  (TK-2, LO-12) 

 

Język regionalny (kaszubski) 

Historia (TK-1, LO-7) 
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Absolwent zda egzamin maturalny, jeżeli: 
 

• z wszystkich egzaminów zdawanych na poziomie 
podstawowym uzyska co najmniej 30% możliwych  do 
zdobycia punktów   

 

oraz 
 

• przystąpi do egzaminu z przedmiotu dodatkowego na 
poziomie rozszerzonym. 

 

Jeżeli absolwent nie zda jednego egzaminu to może przystąpić 
do egzaminu poprawkowego  23 sierpnia 2022 roku. 
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HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM 

 
 
Część  pisemna i ustna egzaminu maturalnego w Zespole Szkół 
Komunikacji przeprowadzana jest na ul. Fredry 13. 
 
Egzaminy pisemne przeprowadzane są według harmonogramu 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w terminie od 4 do 20 maja 
2022 roku 
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HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM  
 
Część ustna egzaminu maturalnego 

 
język polski  i język obcy nowożytny –  od 18 do 20 maja – zdają tylko osoby, 
które: 
• w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązane są 

przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka 
polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka 
regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub 

• zobowiązane są do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z 
języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy 
międzynarodowej. 

Egzamin przeprowadzany jest według harmonogramu ustalonego przez 
Dyrektora Zespołu Szkół Komunikacji (termin zostanie podany 4 marca 2022 
roku). 



 
Egzamin ustny z języka polskiego 
 

 
 
 
 
 

• Egzamin trwa około 30. minut (15 minut na przygotowanie; 10 minut – 
wypowiedź monologowa; 5 minut – rozmowa z Komisją) 

• Egzamin sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony 
temat, inspirowanej tekstem kultury.  

• Rozmowa dotyczy zagadnienia określonego w poleceniu, tekstu kultury 
dołączonego do polecenia oraz treści i tekstów kultury przywołanych 
przez zdającego w wypowiedzi. 

• Tematy związane są z tekstem literackim, tekstem ikonicznym lub 
dotyczą zagadnień językowych w oparciu teksty literackie, 
popularnonaukowe i publicystyczne.  

• Można uzyskać maksymalnie 40 punktów. 
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Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego 
 

 
 
 
 
 

• Egzamin trwa około 15. minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech 
zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas 
przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań. 

• W rozmowie wstępnej oraz zadaniach 2. i 3. egzaminujący zadaje 
wyłącznie pytania zamieszczone w zestawie dla egzaminującego. 

• Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one 
zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym; nie ma możliwości 
powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone. 

• Można uzyskać maksymalnie 30 punktów. 
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Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego: 

 
 Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa 

pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu Dyrektorowi Szkoły w 
terminie: 

•  do 30 września 2021 roku (deklaracja wstępna) 

• do 7 lutego 2022 roku (deklaracja ostateczna) 

Załącznik :„EM 2022 Zalacznik 1a Deklaracja A”.  

Wraz z deklaracją wstępną zdający  składa dokumenty uprawniające do 
dostosowania warunków lub formy egzaminu maturalnego. 
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Egzaminy pisemne obowiązkowe: 

 
 • Odbywają się w terminie od 4 do 20 maja 2021 roku o godzinie 9.00 lub 
14.00. Szczegółowy harmonogram oraz wszystkie informacje o 
egzaminie maturalnym  umieszczane będą w gablocie obok sekretariatu 
oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Matura. 

• Ponadto szczegółowy harmonogram egzaminów, informacja  
o sposobie organizacji egzaminów oraz informacje  
o: dostosowaniach, materiałach i przyborach pomocniczych oraz 
egzaminie z informatyki znajdują się także na stronie CKE: 
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-
formule/komunikaty-i-informacje/ 
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Życzymy powodzenia Maturzystom! 

 

Dziękuję za uwagę. 
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