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Matura 2023
Podstawa prawna: 

(Wybrane akty prawne)

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z 

późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”

• Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1116)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie 

egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 1644), dotyczącym egzaminu maturalnego 

w Formule 2023

• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie 

wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w 

roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (Dz.U. poz. 1246) (dotyczących egzaminu 

maturalnego w Formule 2023)

• Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego    
w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023)



Matura 2023
• Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. 

w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form 

przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023, 

zwanym „komunikatem o dostosowaniach”

• Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 

r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą 

korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 

2023 roku, zwanym „komunikatem o przyborach”

• komunikatami dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 

2021 r. w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu 

maturalnego z poszczególnych języków  w roku 2023, wraz z aneksami do 

tych komunikatów z 13 czerwca 2022 r., zwanymi dalej „komunikatami o 

liście zadań jawnych”



Struktura egzaminu 2023

Przedmioty obowiązkowe

Część ustna

bez określenia poziomu

1. Język polski 

2. Język obcy nowożytny 

(do wyboru z: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, 

włoski)



Struktura egzaminu

Przedmioty obowiązkowe

Część pisemna

Poziom  podstawowy: 

1. Język polski 

2. Język obcy nowożytny 

(ten sam co w części ustnej)

3. Matematyka 



Język polski - poziom podstawowy
240 minut (4 godziny)



• Matematyka PP – 180 minut (3 godziny)

• Język obcy nowożytny – 120 minut (2 godziny)



Przedmioty dodatkowe – poziom rozszerzony

Obowiązkowo: 1 przedmiot

Maksymalnie: 6 przedmiotów

bez progu zaliczenia

Biologia Chemia Fizyka Filozofia 

Geografia Historia Historia muzyki Historia sztuki

Informatyka
Język łaciński i 

…

Język polski
Języki obce 
nowożytne

Matematyka

Wiedza o 
społeczeństwie



Język obcy nowożytny jako dodatkowy

ten sam język co obowiązkowy

tylko pisemny

poziom 
rozszerzony

lub: poziom 
dwujęzyczny

pisemny            
i ustny

poziom 
dwujęzyczny



Język obcy nowożytny jako dodatkowy

inny niż obowiązkowy

tylko pisemny

poziom 
rozszerzony

lub: poziom 
dwujęzyczny

pisemny i ustny

ustny: 
b.o.poziomu

oraz pisemny: PR

ustny: 
b.o.poziomu

oraz pisemny: 
dwujęzyczny



Informatyka – lista systemów operacyjnych i …



Zwolnienie z matury

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.



Zwolnienie z matury

Laureaci i finaliści: 

• przed rozpoczęciem egzaminów przedstawiają dyrektorowi 

szkoły zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty

• gdy tytuł L lub F uzyskali z innego przedmiotu niż wskazany w 

deklaracji – można dokonać zmiany wyboru przedmiotu  nie 

później niż do 20 kwietnia 2023 r.



Dostosowanie warunków i formy egzaminu 
Zdający:

• posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność (+ FORMA)

• posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem 

społecznym 

• posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

• chory lub niesprawny czasowo oraz zdający z chorobami przewlekłymi 

• posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z 

dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią 



Dostosowanie warunków i formy egzaminu 

• który w roku szkolnym 2022/2023 był objęty pomocą 

psychologicznopedagogiczną w szkole ze względu na: 

- trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

- zaburzenia komunikacji językowej 

- sytuację kryzysową lub traumatyczną

• któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego 

tekstu

• obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

uznawany za legalny n a podstawie art. 8. 2 o z ust. 1 u stawy z dnia 12 marca 

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

tego państwa (+ FORMA)

• z zaburzeniem widzenia barw (+ FORMA)



Sposoby dostosowania warunków 
i form egzaminu 

Opinia poradni w sprawie np. dysleksji

Opinia wydana po ukończeniu klasy trzeciej szkoły 

podstawowej zachowuje swoją ważność na 

egzaminach na kolejnych etapach 

edukacyjnych.



Sposoby dostosowania: dokumentacja

• Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, opinię 

poradni jak i orzeczenie należy złożyć wraz z deklaracja 

maturalną do 30 września 2022 r.

• Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej 

powinna znajdować się w dokumentacji u pedagoga 

szkolnego.







Terminy egzaminów

Harmonogram egzaminów ustnych – do 6 marca 2023 r.



Terminy egzaminów



Terminy egzaminów



Terminy egzaminów



Termin dodatkowy

Pisemny: 1 – 16  czerwca 2023 r.

Dodatkowy termin egzaminu maturalnego przeznaczony jest dla osób, które ze 

względu na szczególne przypadki losowe lub zdrowotnie nie mogły przystąpić 

do egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym.

Wniosek o przystąpienie do egzaminu w czerwcu 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.



Czas trwania egzaminu



Materiały i przybory pomocnicze





Materiały i przybory pomocnicze



Inne „materiały”



Świadectwo dojrzałości:
7 lipca 2023 r.



Warunki zdania matury

Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi:

1.otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do 

uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu 

obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej

2.przystąpić do egzaminu z  przynajmniej jednego 

przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.

Zdający, któremu unieważniono egzamin z przedmiotu 

obowiązkowego lub przedmiotu dodatkowego (jeśli wybrał 

tylko 1) nie zdał egzaminu maturalnego. 



Unieważnienie egzaminu
W przypadku: 

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez absolwenta 

2) wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w 

komunikacie o przyborach 

3) zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający 

pracę pozostałym zdającym 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu 

absolwentowi egzamin maturalny z danego przedmiotu w części ustnej lub części 

pisemnej 



Zakaz wnoszenia do sali 

• Telefonu

• Urządzenia telekomunikacyjnego

• Torb/plecaków

• Przedmiotów i przyborów nie wymienionych w 

Komunikacie Dyrektora CKE

• Także na próbnej maturze!



Deklaracja maturalna

• wstępna: do 30 września 2022 r.

• ostateczna: do 7 lutego 2023 r. 



Deklaracja maturalna – jak?

• w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej. Zdający składa 

deklarację tylko w jednej z tych postaci. W przypadku złożenia 

deklaracji w obu postaciach za wiążącą będzie uznawana deklaracja 

złożona jako pierwsza. 

• deklarację w postaci elektronicznej (e-deklarację) wypełnia się i składa w 

Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej: 

wyniki.edu.pl

• logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego 

od dyrektora szkoły lub przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub 

bankowości elektronicznej. 



Deklaracja papierowa

m_1a_deklaracja_a-edit.pdf


Deklaracja elektroniczna
https://www.wyniki.edu.pl/login



Podwyższanie wyniku w kolejnych latach 

• Te same przedmioty 

• Nowe przedmioty (do max. 6 łącznie)

• Uwaga!

Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy po raz trzeci 

przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu lub 

deklarują przystąpienie do dodatkowego, który wcześniej zgłaszali w 

deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu z tego przedmiotu.



Gdzie szukać informacji?  www.oke.poznan.pl



https://liceumdubois.pl/uczniowie/matura/
http://https/liceumdubois.pl/uczniowie/matura


j.polski




