
Informacja dla słuchaczy, którzy przystępują do egzaminu maturalnego w roku 

szkolnym 2021/2022 

 

Harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 

Część pisemna egzaminu maturalnego 

04.05.2022r. (środa) godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy) 

05.05.2022r.(czwartek) godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy) 

06.05.2022r. (piątek) godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy) 

06.05.2022r. (piątek) godz. 14.00 - język rosyjski (poziom podstawowy)  

09.05.2022r. (poniedziałek) godz. 09.00 - język angielski (poziom rozszerzony)  

11.05.2022r. (środa) godz. 09.00 - matematyka (poziom rozszerzony)  

12.05.2022r. (czwartek) godz. 14.00 - język rosyjski (poziom rozszerzony)  

20.05.2022r. (piątek) godz. 09.00 - informatyka (poziom rozszerzony)  

 

Część ustna egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 nie odbędzie się. 

 

 

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego 

1. Egzamin maturalny odbywać się będzie w budynku Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego w Lęborku przy ulicy Okrzei 8.  

Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin pisemny do szkoły, do której uczęszcza 

(Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych) nie później niż na pół godziny przed 

rozpoczęciem egzaminu, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. 

2. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (dowód osobisty). 

3. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych 

lub korzystać z nich w tej sali. 

4. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i 

przyborów pomocniczych, których wykaz znajduje się w Komunikacie dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej. 



5. Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z 

arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika. 

6. Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość zajmuje wylosowane miejsce 

w sali egzaminacyjnej. 

7. Punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE, zdający otrzymują arkusze 

egzaminacyjne i na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego mają obowiązek 

zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza, sprawdzić, czy arkusz jest kompletny, 

tzn. czy zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania i czy są one 

wyraźnie wydrukowane. Sprawdzają poprawność numeru PESEL na naklejkach. Zauważone 

braki należy zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin. 

8. Zdający jest zobowiązany zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi, tj. 

umieścić (w odpowiednich miejscach) naklejki oraz wpisać (w odpowiednich miejscach) swój 

numer PESEL. Zdający sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejce, a podpis na liście 

zdających (liście obecności) jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego 

poprawności. 

9. Osoby zgłaszające się na egzamin po rozdaniu arkuszy nie zostaną wpuszczone do sali 

egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu 

czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali spóźnionego zdającego podejmuje 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, ale zdający kończy pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy. 

10. Podczas egzaminu zdający pracuje samodzielnie, nie opuszcza sali egzaminacyjnej. 

W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić 

zdającemu na opuszczenie sali wraz z członkiem zespołu nadzorującego. W przypadku 

konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po 

uzyskaniu zezwolenia na wyjście pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim 

stoliku. 

11. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego albo zakłócania przez niego 

przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, albo wniesienia do 

sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i niedozwolonych 

przyborów, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa i 

unieważnia egzamin tego zdającego oraz nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. Zdający 



ma prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w kolejnym roku. 

12. Jeśli zdający ukończy pracę przed czasem, zgłasza ten fakt przez podniesienie ręki. 

13. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danej części egzaminu 

zdający pozostawia na stoliku zamknięty arkusz egzaminacyjny i oczekuje na zgodę 

opuszczenia sali. 

 

Warunki zdania egzaminu 

1. Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu pisemnego z przedmiotu 

obowiązkowego otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. 

Świadectwo dojrzałości 

1. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez 

okręgową komisję egzaminacyjną. 

2. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach tego 

egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną. 

3. Termin wydania przez  szkołę świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości i 

zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego - 05.07.2022r. 

 

Egzamin maturalny z informatyki 

Informacje ogólne 

1. Egzamin maturalny z informatyki składa się z dwóch części, pomiędzy którymi jest 

półgodzinna przerwa.   

2. Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych bez 

korzystania z komputera i przebiega według takich samych zasad, jak w przypadku 

pozostałych przedmiotów egzaminacyjnych w części pisemnej. Jeżeli rozwiązanie zadania lub 

jego części polega na przedstawieniu algorytmu, to zdający zapisuje go w wybranej przez 

siebie notacji: listy kroków, pseudokodu lub języka programowania, który wybrał na egzamin 

z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE .   

3. W części drugiej egzaminu z informatyki zdający pracuje przy autonomicznym stanowisku 

komputerowym  i może korzystać wyłącznie z programów, danych zapisanych na dysku 

twardym i na innych nośnikach stanowiących wyposażenie stanowiska lub otrzymanych z 



arkuszem egzaminacyjnym. Nie jest dozwolone korzystanie z tych samych zasobów na 

różnych komputerach i komunikowanie się zdających między sobą oraz zdających z innymi 

osobami. Niedozwolony jest bezpośredni dostęp do sieci lokalnej oraz zasobów internetu.   

4. Komputer na stanowisku egzaminacyjnym zdającego powinien być sprawny, a jego 

konfiguracja musi spełniać wymagania dotyczące systemu operacyjnego, języka 

programowania i  programów użytkowych, które zostały wybrane przez zdającego spośród 

znajdujących się na liście ogłoszonej przez dyrektora CKE i dostępnych w szkole.    

5. W przeddzień egzaminu zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania 

komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. 

Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka 

zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Fakt sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający 

potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu. 

6. Zdający nie może samodzielnie wymieniać elementów i podzespołów wchodzących w 

skład zestawu komputerowego oraz przyłączać dodatkowych; nie może również żądać 

takiego dodatkowego przyłączenia lub wymiany przez administratora (opiekuna) pracowni.   

7. Zdający nie może samodzielnie instalować, a także żądać zainstalowania przez 

administratora (opiekuna) pracowni dodatkowego oprogramowania na komputerze 

przydzielonym mu do egzaminu.   

8. W pracowni, w której odbywa się egzamin, jest dostępna podstawowa dokumentacja 

oprogramowania dostarczona z licencjami, z której może korzystać zdający.    

9. W czasie drugiej części egzaminu maturalnego z informatyki w sali egzaminacyjnej jest 

obecny przez cały czas administrator (opiekun) pracowni, który nie wchodzi w skład zespołu 

nadzorującego.   

10. Zdający, niezwłocznie po zakończeniu pracy z arkuszem w części drugiej egzaminu i 

nagraniu przez administratora (opiekuna) pracowni płyty CD–R dokumentującej pracę 

zdającego, ma obowiązek upewnić się o poprawności nagrania na płycie CD–R katalogu 

(folderu) oznaczonego swoim numerem PESEL wraz ze wszystkimi plikami, które przekazał 

do oceny. Folder powinien zawierać wszystkie pliki z odpowiedziami wraz z komputerowymi 

realizacjami rozwiązanych zadań. Fakt ten zdający potwierdza podpisem na stosownym 

oświadczeniu. 



Egzamin maturalny z informatyki w części drugiej     

1. W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego z informatyki przeprowadzanego 

w pracowni informatycznej jest obecny administrator lub opiekun tej pracowni, który nie 

wchodzi w skład zespołu nadzorującego.    

2. Część druga egzaminu z informatyki rozpoczyna się od czynności organizacyjnych.  

3. Zdający zajmują miejsca w sali przy stanowiskach, które uprzednio sprawdzili.    

4. Przewodniczący zespołu nadzorującego, w obecności przedstawiciela zdających, wnosi do 

sali materiały egzaminacyjne.   

5. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym zabezpieczone arkusze 

egzaminacyjne do tej części egzaminu.   

6. W czasie drugiej części egzaminu:  

a. każdy zdający otrzymuje arkusz egzaminacyjny i nośnik DANE zawierający pliki do zadań 

tego arkusza egzaminacyjnego  

b. zdający sam interpretuje treść otrzymanych zadań i nie może zadawać pytań dotyczących 

ich rozumienia i interpretacji, a członkowie zespołu nadzorującego oraz administrator 

(opiekun pracowni) nie mogą odpowiadać zdającym na ewentualne pytania dotyczące zadań 

ani sugerować interpretacji  

c. zdający nie ma potrzeby sprawdzania poprawności danych w plikach do zadań 

egzaminacyjnych; są one poprawne  

d. obowiązkiem zdającego jest zapisywanie efektów swojej pracy nie rzadziej niż co 10 minut 

w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL, znajdującym się na pulpicie, 

oraz na pendrivie, aby w przypadku awarii sprzętu możliwe było kontynuowanie pracy na 

innym stanowisku. 

7. Zdający zobowiązany jest dokumentować drugą część egzaminu w następujący sposób:  

a. wszystkie swoje pliki zdający przechowuje w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego 

numerem PESEL; foldery o innych nazwach nie będą kopiowane do sprawdzania  

b. jeśli rozwiązanie zadania lub jego części przedstawia algorytm lub program komputerowy, 

to zdający zapisuje go w tym języku programowania, który wybrał przed egzaminem 

(zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części egzaminu)  



c. jeśli rozwiązaniem zadania lub jego części jest program komputerowy, zdający 

zobowiązany jest umieścić w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL  

wszystkie utworzone przez siebie pliki w wersji źródłowej (nieskompilowanej)  

d. pliki oddawane do oceny zdający nazywa dokładnie tak, jak polecono w treściach zadań 

lub zapisuje pod nazwami (wraz z rozszerzeniem zgodnym z zadeklarowanym 

oprogramowaniem), jakie podaje w arkuszu egzaminacyjnym; pliki o innych nazwach nie 

będą sprawdzane przez egzaminatorów  

e. przed upływem czasu przeznaczonego na drugą część egzaminu zdający powinien zapisać 

w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL ostateczną wersję plików 

przeznaczonych do oceny, w tym pliki z komputerową realizacją rozwiązań utworzone przez 

zdającego w programach użytkowych bądź języku programowania. 

8. W przypadku awarii komputera zdający natychmiast informuje o tym zespół nadzorujący. 

Jeśli próba usunięcia awarii nie powiedzie się w ciągu 5 minut, to zdający jest kierowany do 

zapasowego stanowiska komputerowego w sali egzaminacyjnej (wyposażonego w takie samo 

oprogramowanie). W sytuacji opisanej wyżej zdający otrzymuje tyle dodatkowego czasu, ile 

trwała przerwa w pracy (czas od zgłoszenia awarii do momentu ponownego podjęcia pracy). 


