
Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 

2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu 

maturalnego  w 2022 roku, dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im.kpt.hm. 

Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku informuje o terminach egzaminów maturalnych  

w terminie głównym oraz w terminie dodatkowym (dla zdających (absolwentów wszystkich typów 

szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu 

maturalnego w terminie dodatkowym*. 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego 

MAJ Godzina 9:00 Godzina 14:00 

4 Środa język polski-pp - 

5 Czwartek matematyka-pp - 

6 Piątek język angielski-pp język niemiecki- pp 

 

9 Poniedziałek język angielski-pr filozofia-pr 

10 Wtorek język polski-pr - 

11  Środa matematyka- pr - 

12 Czwartek biologia-pr - 

13 Piątek wiedza o  społeczeństwie- pr język niemiecki –pr 

 

16 Poniedziałek chemia-pr - 

17 Wtorek historia- pr - 

18 Środa geografia- pr - 

19 Czwartek fizyka- pr - 

20 Piątek informatyka-pr - 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM 

Część pisemna egzaminu maturalnego 

Czerwiec  Godzina 9:00 Godzina 14:00 

1 Środa język polski- pp język polski-pr 

2 Czwartek matematyka- pp matematyka- pr 

3 Piątek język angielski- pp filozofia-pr 

 

6 Poniedziałek biologia-pr język angielski-pr 

7 Wtorek wiedza o społeczeństwie-pr - 



8 Środa chemia-pr język niemiecki- pr 

9 Czwartek historia- pr  - 

10 Piątek geografia- pr - 

 

13 Poniedziałek fizyka-pr - 

14 Wtorek geografia - pr - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części 

pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na 

udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców , może wyrazić zgodę na 

przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów 

w terminie dodatkowym (w czerwcu 2022 r.). Wniosek, o którym mowa absolwent lub jego 

rodzice składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu 

maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego 

przedmiotu. 


