
MATURA 2023  

I Liceum Ogólnokształcące 

im. Adama Mickiewicza w Białymstoku



Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu 

maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 została opracowana zgodnie z: 

 ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1915 ze zm.),

 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2022 

r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 1644), 

 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 

r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 

szkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1700 z późn. zm.) 

 komunikatami dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.



W 2023 r. egzamin maturalny 

jest przeprowadzany na podstawie 

wymagań egzaminacyjnych 

określonych w rozporządzeniu MEiN

z dnia 10 czerwca 2022 r. (Dz.U. poz.1246)



Egzamin maturalny jest przeprowadzany             

z przedmiotów obowiązkowych 

oraz przedmiotów dodatkowych 

i w 2023 r. składa się z części ustnej 

oraz z części pisemnej.



Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2023 r., 

zdaje obowiązkowo: 

w części ustnej – egzaminy bez określania poziomu

z następujących przedmiotów: 

 język polski 

 język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, 

francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego 

i włoskiego



Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2023 r., 

zdaje obowiązkowo: 

w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym 

z następujących przedmiotów: 

 język polski 

 matematyka 

 język obcy nowożytny.



Aby w 2023 r. uzyskać świadectwo 

dojrzałości, absolwent obowiązkowo 

przystępuje również do egzaminu z jednego 

przedmiotu dodatkowego na poziomie 

rozszerzonym lub – w przypadku języka 

obcego nowożytnego – na poziomie 

rozszerzonym albo dwujęzycznym. 

Wyboru dokonuje spośród następujących 

przedmiotów: 

 biologia 

 chemia 

 filozofia 

 fizyka 

 geografia 

 historia 

 historia muzyki 

 historia sztuki 

 informatyka 

 język łaciński i kultura antyczna 

 język mniejszości etnicznej (język 

łemkowski) 

 język mniejszości narodowej (wybór 

spośród następujących języków: 

białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński) 

 język obcy nowożytny (wybór spośród 

następujących języków: angielski, 

francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, 

włoski) 

 język polski 

 język regionalny (język kaszubski) 

 matematyka 

 wiedza o społeczeństwie 



W 2023 r. absolwent może ponadto przystąpić do egzaminu 

maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów 

dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów 

dodatkowych wymienionych na poprzednim slajdzie, na poziomie 

rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych 

– na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. 



Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu 

maturalnego, składa deklarację 

przystąpienia do tego egzaminu:

do 30 września 2022 r. – deklaracja wstępna

do 7 lutego 2023 r. – deklaracja ostateczna

Rekomenduje się złożenie e-deklaracji.



Deklarację w postaci elektronicznej zdający wypełnia 

i składa w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) 

na stronie internetowej www.wyniki.edu.pl

Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu 

i hasła otrzymanego od Dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły przekazuje uczniom otrzymane z OKE 

loginy i hasła do ZIU do 25 września 2022 r. 

http://www.wyniki.edu.pl/


Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma 

już możliwości dokonywania w deklaracji zmian 

dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu 

egzaminów, z wyjątkiem laureatów i finalistów 

olimpiad przedmiotowych. W przypadku niezłożenia 

deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie 

deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną. 



Komunikat dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie 

listy systemów operacyjnych, programów 

użytkowych oraz języków programowania                   

w przypadku egzaminu maturalnego                   

z informatyki w 2023 roku 





W 2023 r. absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli 

z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej 

oraz w części pisemnej otrzymał 

co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania 

oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego 

z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. 



Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu 

roku, w okresie od maja do sierpnia, 

w terminach głównym, dodatkowym 

i poprawkowym, 

określonych w komunikacie o harmonogramie.



W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, 

uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego 

z danego przedmiotu lub przedmiotów 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 2023 r.). 



Wniosek, o którym mowa wcześniej, 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. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek 

wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi 

okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później 

niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku. 



Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może 

przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie 

z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, 

pod warunkiem że: 

 przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów 

obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych 

egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ 

 przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu 

dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części 

pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony. 



Komunikat dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie 

harmonogramu przeprowadzania egzaminu 

maturalnego w 2023 roku 





Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin 

punktualnie, zgodnie z ogłoszonym 

harmonogramem. 

Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem 

stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem). 



Komunikat 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 



Kompletny dokument znajduje się 

na stronie CKE.



Zdający nie może wnosić do sali 

egzaminacyjnej żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych  

lub korzystać z nich w tej sali. 



Dostosowywanie warunków i form 

przeprowadzania egzaminu maturalnego 

do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych zdających



Możliwe sposoby dostosowania warunków i form 

przeprowadzania egzaminu maturalnego 

do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych zdających są wymienione 

w komunikacie o dostosowaniach



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 



Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków 

i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły 

razem z deklaracją do 30 września 2022 r. 

(dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2023 roku) 



Unieważnienie 

egzaminu maturalnego



W przypadku: 

 stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez 

absolwenta 

 wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali 

egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego 

albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych 

w komunikacie o przyborach 

 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. 



Egzamin maturalny z danego przedmiotu może zostać 

danemu zdającemu unieważniony przez dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej 

w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy 

egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego 

rozwiązania zadania lub zadań przez zdającego 

lub występowania w pracy egzaminacyjnej zdającego 

jednakowych sformułowań wskazujących 

na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu 

lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego.



Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości 

i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego okręgowa 

komisja egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły, w której 

absolwent zdawał egzamin maturalny lub upoważnionej przez 

niego osobie w następujących terminach: 

 7 lipca 2023 r. – dla absolwentów, którzy przystępowali 

do egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym 

 8 września 2023 r. – dla absolwentów, którzy przystępowali 

do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. 



Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej 

i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej, 

w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej, 

w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez 

okręgową komisję egzaminacyjną świadectw 

dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach 

egzaminu maturalnego. 



MATURY PRÓBNE  

28 – 30 września 2022 r. 

„Matura próbna z OKE” – język polski, matematyka 

i język obcy 

na poziomie podstawowym

12 – 22 grudnia 2022 r.

„Matura próbna z CKE” – wszystkie przedmioty 

na wszystkich poziomach

13 – 17 marca 2023 r.

„Matura próbna z I LO” – wszystkie przedmioty 

na wszystkich poziomach


