
 
 

ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU MATURALNEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2022/23 r. 

 

    W 2023 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku  
 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1sierpnia  2022 r.  (Dz.U. poz. 1698) oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent 
spełnia te wymagania. 

 

I  Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się  

z części ustnej oraz z części pisemnej. 
 

II Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych  jest przeprowadzany na poziomie podstawowym i obejmuje wymagania 

egzaminacyjne dla poziomu podstawowego 

 
a) Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2023 r., zdaje obowiązkowo : 
  

• w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:  
język polski 
język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego  
i włoskiego 
 

• w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: 
język polski 
matematyka 
język obcy nowożytny ( ten sam, który wybrał w części ustnej) 
 
 



 
b) Aby w 2023 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent obowiązkowo przystępuje również do części pisemnej egzaminu 
z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, dokonując wyboru 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 – inny niż ten, który został wybrany jako obowiązkowy)  
 język polski 
 język regionalny (język kaszubski) 
 matematyka 
 wiedza o społeczeństwie. 

 
c) Absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz przedmiotu,  
o którym mowa w punkcie b.  Wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, 
których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.  
 

  

d) Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego  może być zdawany tylko w części pisemnej albo w części pisemnej  
i w części ustnej z tego samego  języka. 
 

• Jeżeli absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny, który zdawał również jako przedmiot 
obowiązkowy, wówczas przystępuje do egzaminu z tego języka wyłącznie w części pisemnej na poziomie 
rozszerzonym. 
 

• Jeżeli absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy inny język obcy nowożytny  niż ten, który zdawał jako przedmiot 
obowiązkowy, wówczas przystępuje do egzaminu z tego języka wyłącznie w części pisemnej na poziomie rozszerzonym 
albo w części pisemnej na poziomie rozszerzonym i  części ustnej bez określenia poziomu. 

 
 
 
 
 



 

Język obcy nowożytny jako przedmiot obowiązkowy 

Część pisemna Część ustna 

Poziom podstawowy Bez określenia poziomu 

 
 
 

Język obcy nowożytny jako przedmiot dodatkowy 

 
Ten sam, który był zdawany jako 

obowiązkowy 

 
Inny niż zdawany jako obowiązkowy 

 

Wyłącznie w części pisemnej 
na poziomie rozszerzonym 

Wyłącznie 
w części pisemnej 

na poziomie rozszerzonym  

albo Zarówno 
w części pisemnej 

na poziomie rozszerzonym 
i  części ustnej bez określenia poziomu 

 
 
 
 

III  W 2023 r. absolwenci   4-letniego technikum (z lat 2006–2023) przystępujący do egzaminu maturalnego w Formule 2015,  
branżowej szkoły II stopnia (z lat 2022–2023), którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci 
gimnazjum, przystępujący do egzaminu maturalnego w Formule 2015  nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu 
 z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli posiadają:  

• dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo  
• dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo  
• świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (wyłącznie lub łączone ze świadectwem czeladniczym) ze 

wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo 

• certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie 
nauczanym na poziomie technika, albo 

• świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji zawodowych, ze wszystkich kwalifikacji 
wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, umożliwiające uzyskanie dyplomu 
zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.  



Absolwent, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie 
rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 20 kwietnia 2023 r. uzyskał dokumenty wymienione w pkt III, 
może złożyć dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi OKE, do którego składał deklarację maturalną, pisemną informację o rezygnacji 
z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie 
rozszerzonym. Pisemną informację (załącznik 5c) należy złożyć nie później niż do 20 kwietnia 2023 r. Dyrektor szkoły 
niezwłocznie   przekazuje tę informację do dyrektora OKE. 
 

IV  Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi:  

• przystąpić do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka 
polskiego i języka obcego, oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego 

• uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej oraz w części 
pisemnej oraz 

• przystąpić do co najmniej jednego egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym 
 w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia). 

W 2023 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w pkt III, nie musi przystąpić absolwent: 

• 4-letniego technikum (z lat 2006-2023) albo 

• branżowej szkoły II stopnia (z roku 2022 albo 2023), który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako 
absolwent gimnazjum, 

jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika. 
 

 V  Egzamin uważa się za niezdany, jeżeli:  

 

• nie został spełniony którykolwiek z warunków podanych w punkcie  IV 1.2.3.  oraz/lub  

• egzamin z któregokolwiek przedmiotu obowiązkowego lub z jedynego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej został 
unieważniony albo w trakcie samego egzaminu, albo w wyniku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań podczas 
sprawdzania prac 

• unieważniono wszystkie egzaminy w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych, do których uczeń przystąpił. 
 



VI Jeżeli zdający nie zda któregokolwiek egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej, nie powinien rezygnować 

 z przystępowania do kolejnych egzaminów w tej samej sesji, zgodnie z określonym harmonogramem.  
 

VII Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie 

egzaminu. Odnotowuje się je jednak na świadectwie dojrzałości.  
 

VIII Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis.  

 

IX  Uprawnienia absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 

• Absolwenci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni 
niedostosowaniem społecznym, przystępują do egzaminu maturalnego zgodnie z ogólnym harmonogramem i według 
obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach i formach dostosowanych do potrzeb.  

• Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego przysługuje na podstawie dokumentów określonych  
     w komunikacie 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, opublikowanym  
    na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

 
 

X Deklaracje 

 

• Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego i wyboru przedmiotów   dodatkowych    uczniowie  składają   
do  30  września 2022r. ( tzw. deklaracja wstępna). 

• Uczeń może dokonać zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów   i poziomu egzaminów  do 7 lutego 2023r.  
Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji.  Z dniem 8 lutego 2023r. staje się ona 
ostateczną. 

• Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminów zdający składa do 30 września 2022r. Ostateczny 
termin złożenia dokumentów upływa 7 lutego 2023r. 

 

 



 

XI   E-DEKLARACJA  
 

• Każdy zdający może złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2023 r. 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) zdający 
może wypełnić i złożyć 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 lub dyrektora OKE lub przy użyciu 
profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Link do Instrukcji składania i przyjmowania e-deklaracji  
(Instrukcje składania przyjmowania e-deklaracji). Jeżeli wraz z deklaracją zdający składa inne dokumenty, np. orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarskie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, świadectwo 
ukończenia szkoły, dyplom zawodowy itd., i chce złożyć e-deklarację, wówczas zobowiązany jest przygotować wyraźny skan 
każdego dokumentu, przesłać te pliki (skany) jako załączniki do deklaracji. W e-deklaracji jest również zobowiązany złożyć 
oświadczenie o zgodności skanów z papierowymi oryginałami dokumentów, które załącza do deklaracji.  

• Dyrektor szkoły przekazuje uczniom ostatnich klas szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych), którzy w 2023 r. planują 
przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, login i hasło do ZIU do 25 września 2022 r. 

 

XII Termin dodatkowy 

• W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z 
danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji 
egzaminacyjnej,  
na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (załącznik 6), 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 w pkt XII  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 uzupełnia ww. wniosek, wpisując w tabeli „Uwagi dyrektora szkoły” rodzaj dostosowania warunków/formy 
przeprowadzania egzaminu – jeżeli dotyczy. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami 
dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku  za pośrednictwem 
SIOEO. Wydrukowany i podpisany wniosek należy przesłać do OKE. 

http://www.wyniki.edu.pl/
https://pomoc.ksdo.gov.pl/pages/viewpageattachments.action?pageId=65611&preview=/65611/48046471/Zbi%C3%B3r%20instrukcji%20dotycz%C4%85cych%20sk%C5%82adania%20oraz%20przyjmowania%20e-deklaracji%20w%20systemach%20ZIU%20oraz%20SIOEO.pdf
https://pomoc.ksdo.gov.pl/pages/viewpageattachments.action?pageId=65611&preview=/65611/48046471/Zbi%C3%B3r%20instrukcji%20dotycz%C4%85cych%20sk%C5%82adania%20oraz%20przyjmowania%20e-deklaracji%20w%20systemach%20ZIU%20oraz%20SIOEO.pdf


• Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej jest ostateczne.  

•  Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do części ustnej lub 
części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie dodatkowym, egzamin maturalny jest 
przeprowadzany: 

  a. w terminie określonym w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie, opublikowanym na stronie Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej  

 b. w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; informację o miejscu przeprowadzenia części ustnej 
lub części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie 
internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie 
dodatkowym odbędzie się w dniach od 1 do 19 czerwca 2023r., część ustna od 5 do 7 czerwca 2023r. 

 

XIII Egzamin w sesji poprawkowej  

 

• Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie  
z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, pod warunkiem że: 
 
 a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden z tych egzaminów 
nie został mu unieważniony ORAZ  
 
b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej 
 i egzamin ten nie został mu unieważniony. 
 

•  Absolwent, o którym mowa w  XIII.1. w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż 
do 14 lipca 2023 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 
w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną. Absolwent składa oświadczenie do dyrektora tej 
placówki (szkoły albo OKE), do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. 
 



• Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych oświadczeń, sporządza wykaz absolwentów przystępujących do egzaminu 
maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie poprawkowym i przekazuje go w postaci elektronicznej  
w dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż do 18 lipca 2023 r.  

 

• Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie 
poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej 
nie później niż do 10 sierpnia 2023 r. 

 

• Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 22 sierpnia 2023 r., natomiast 

            część ustna 21 sierpnia 2023r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LINKI ODSYŁAJĄCE DO SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA TEMAT EGZAMINU MATURALNEGO W FORMULE 2015 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/o-egzaminie/ 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001698/O/D20221698.pdf ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI   

z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Komunikaty/2023/EM%202023%20Zalacznik%201a%20Deklaracja%20A.d

ocx - Wzór deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2023r. -  załącznik 1a , Deklaracja A 

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf 

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20EM%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf 

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf 

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20EM%202023%20Komunikat%20o%20egzaminie%20z%20informatyki.pdf 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/arkusze/ 

Wykaz olimpiad, o którym mowa w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych 
przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla 
uczniów szkół i placówek artystycznych na rok szkolny 2022/2023, zwanym dalej „wykazem olimpiad”, dostępnym pod następującym 
adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktualizacja-komunikatu-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-2-lipca-2021-r-w-sprawie-
wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-
maturalnym-oraz-konkursow-dla-uczniow-szkol-i-placowek-artystycznych-na-rok-szkolny-20222023 

Instrukcje składania przyjmowania e-deklaracji ZIU 

 

 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/o-egzaminie/
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001698/O/D20221698.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Komunikaty/2023/EM%202023%20Zalacznik%201a%20Deklaracja%20A.docx
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Komunikaty/2023/EM%202023%20Zalacznik%201a%20Deklaracja%20A.docx
http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf
http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20EM%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf
http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf
http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20EM%202023%20Komunikat%20o%20egzaminie%20z%20informatyki.pdf
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