
MATURA 2023 r.



Podstawa prawna:

 Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie 
egzaminu maturalnego (DZ.U. poz. 1644) w FORMULE 2023.

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki

z  dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie  szczegółowych warunków i sposobu  
przeprowadzania egzaminu maturalnego  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2223 z późn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie 
wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 
szkolnym 20/23 i 23/24 (Dz. U. poz.1698).

 Informatory o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów wraz                           
z aneksami do tych informatorów obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023.

 Komunikaty Dyrektora CKE.



HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

W TERMINIE GŁÓWNYM

CZĘŚĆ PISEMNA

04.05 – 19.05. 2023 r. wg harmonogramu Dyrektora CKE                        

CZĘŚĆ USTNA

10.05 - 23.05. 2023 r. wg szkolnego harmonogramu



STRUKTURA EGZAMINU

Przedmioty obowiązkowe

Część pisemna:

Poziom  podstawowy: 3 przedmioty

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny 

3. Matematyka

Poziom  rozszerzony:  1 przedmiot

Wybrany przez absolwenta

bez progu zaliczenia

Część ustna:

1. Język polski – bez określenia poziomu

2. Język obcy nowożytny – ten sam co w części pisemnej 

– bez określenia poziomu



GeografiaChemiaFizykaBiologia

STRUKTURA EGZAMINU

Przedmioty dodatkowe: Poziom rozszerzony

możliwość przystąpienia do egzaminów  z   5 kolejnych  przedmiotów

Historia

Język polski
Języki obce  
nowożytneMatematyka

Informatyka

Wiedza 

o społeczeń.

Filozofia
Język      

łaciński

Historia

sztuki

Historia 

muzyki



ZWOLNIENIE Z EGZAMINU

Z egzaminu maturalnego z danego  przedmiotu mogą być 
zwolnieni  laureaci i finaliści olimpiad  przedmiotowych  
na podstawie  zaświadczenia o uzyskanym tytule*.

Także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem  nauczania 
w danej szkole.

* Zgodnie z Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej                        

w   sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych uprawniających do zwolnienia  



Świadectwo maturalne otrzymuje uczeń,

który

z każdego egzaminu w części obowiązkowej  otrzymał 

co najmniej 30 % punktów

możliwych do uzyskania

i przystąpił do 1 egzaminu  dodatkowego 

na poziomie rozszerzonym.



Uczeń, który nie zdał jednego 

egzaminu  obowiązkowego

(oraz przystąpił do  egzaminu dodatkowego 

i nie unieważniono, nie przerwano mu  żadnego egzaminu), 

może zdawać  egzamin poprawkowy w sierpniu. 

(świadectwo  naturalne otrzyma we wrześniu).

Egzamin poprawkowy

Konieczność złożenia oświadczenia o woli przystąpienia do egzaminu                           

w terminie poprawkowym u Dyrektora Szkoły.

Część pisemna – 22 sierpnia 2023 r. - godz. 9:00 

Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce 

nowożytne) – 21 sierpnia 2023 r. 



PRZYCZYNY UNIEWAŻNIENIA

 wniesienie  lub korzystanie przez ucznia w  sali       

egzaminacyjnej z urządzenia  telekomunikacyjnego                   

albo materiałów  pomocniczych niewymienionych                               

w komunikacie dyrektora CKE,

 stwierdzenie niesamodzielnego  rozwiązywania zadań  

(występowanie  jednakowych sformułowań w pracach  ucznia),

 zakłócanie przebiegu egzaminu.

egzamin unieważnić może:

• dyrektor szkoły

• komisja egzaminacyjna

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU



Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej  oraz zaświadczenie lekarskie 

o stanie zdrowia  składa się wraz  z deklaracja maturalną maturzysta przedkłada 

nie później niż do 7 lutego 2023 r.

Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w  uczeniu się mają 

prawo przystąpić do  egzaminu maturalnego w warunkach

i formie  dostosowanych do indywidualnych potrzeb  

psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta,  

na podstawie orzeczenia lub opinii 

publicznej poradni  psychologiczno-pedagogicznej.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie

szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu

maturalnego w roku szkolnym 2022/2023.

DOSTOSOWANIA



MATERIAŁY  I PRZYBORY POMOCNICZE

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu

długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony

do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Rysunki – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków

ołówkiem.

Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów

egzaminacyjnych zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji

Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów

i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na

egzaminie maturalnym w 2023 roku.



ZAKAZ WNOSZENIA DO SALI

 Telefonu

 Urządzenia telekomunikacyjnego

 Torb/plecaków

 Przedmiotów i przyborów nie           

wymienionych w  Komunikacie 

Dyrektora CKE

Także na próbnej maturze!



CZAS TRWANIA EGZAMINU



Egzamin jest odpłatny (50 zł) dla :

 absolwentów, którzy po raz trzeci  przystępują 

do egzaminu obowiązkowego lub  dodatkowego 

z tego samego przedmiotu,

 absolwentów, którzy przystępują do  egzaminu, 

do którego w roku poprzednim nie  przystąpili, 

ale zgłaszali w deklaracji.

Opłaty wnoszone są pomiędzy 1 stycznia  a  7 lutym 2023 r.

Opłata za egzamin



Odwołanie do Kolegium Arbitrażu 

Egzaminacyjnego 

 Jeśli absolwent nie zgadza się z otrzymanym wynikiem 

weryfikacji sumy punktów.

 W ciągu 7 dni od otrzymania wyniku weryfikacji 

absolwent składa odwołanie z uzasadnieniem. 

 Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego rozpatruje 

odwołanie w terminie 21 dni                                                                 

(od dnia przekazania do CKE).



 Do 30 września 2022 r. – składanie deklaracji  wstępnej.

 Do 7 lutego 2023 r. – składanie deklaracji ostatecznej   

(wprowadzanie zmian) wraz z dokumentami  

uprawniającymi do dostosowania warunków i form  

egzaminu maturalnego. 

 04 maja 2023 r.  - początek egzaminów.

 07 lipca 2023 r. - data wydania świadectw  dojrzałości.

TERMINY



GDZIE    SZUKAĆ   INFORMACJI ?  

www.oke.poznan.pl

www.cke.edu.pl

http://www.oke.poznan.pl/
http://www.cke.edu.pl/

