
Egzamin maturalny w 2023 r.



 dwóch egzaminów w części ustnej, tj.

1) egzaminu z języka polskiego (bez określania
poziomu)

2) egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez
określania poziomu)

W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje 
do:



W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje 
do:

 oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.

1)egzaminu z języka polskiego (na poziomie
podstawowym)

2) egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)

3) egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie
podstawowym)

4) egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na
poziomie rozszerzonym)



CZAS TRWANIA EGZAMINU MATURALNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH 
PRZEDMIOTÓW W CZĘŚCI PISEMNEJ 

1. Język polski 

 poziom podstawowy- 240 min.

 poziom rozszerzony- 210 min

2. Matematyka 

 poziom podstawowy- 180 min.

 poziom rozszerzony- 180 min.

3. Języki obce nowożytne (język angielski, język rosyjski)

 poziom podstawowy- 120 min.

 poziom rozszerzony- 150 min.

4. Pozostałe przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym- 180 min.



Aby otrzymać świadectwo w 2023 r., należy:

 przystąpić do wszystkich wymaganych prawem egzaminów
z przedmiotów obowiązkowych i uzyskać z nich co
najmniej 30%,w części ustnej, tj. języka polskiego i języka
obcego, oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego,
matematyki, języka obcego nowożytnego

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



W 2023 r. – oprócz jednego obowiązkowego egzaminu 
z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – absolwent 
może przystąpić do egzaminów z nie więcej niż 5 kolejnych 
przedmiotów dodatkowych. Wyboru można dokonać spośród niżej 
wymienionych przedmiotów:

- w części pisemnej na poziomie rozszerzonym:
biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia 
muzyki, historia sztuki, informatyka, język polski, matematyka, 
wiedza o społeczeństwie,

- w części pisemnej na poziomie rozszerzonym: język angielski, 
język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, 
język włoski.









Termin dodatkowy egzaminu maturalnego:
od 1 do 16 czerwca 2023 r. 

język polski 

matematyka 

język rosyjski / 
język angielski  

1 czerwca 2023 r.

2 czerwca 2023 r.

5 czerwca 2023 r.



Do 30 września 2022 r. wstępną deklarację
przystąpienia do egzaminu maturalnego są
zobowiązani złożyć do dyrektora
macierzystej szkoły uczniowie, którzy
zamierzają przystąpić do egzaminu
maturalnego bezpośrednio po ukończeniu
szkoły w 2023 r.



Istnieje możliwość dostosowania form i warunków przeprowadzania egzaminu 
maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych absolwenta. 
Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków, 
zdający przedkłada odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji 
egzaminacyjnej razem z deklaracją do 30 września. Są to: 

a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność,

b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, 

c. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 
d. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, 
e. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  

o specyficznych trudnościach w uczeniu się, 
f. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku: 

- uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na 
trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą,  
zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, 

- cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia 
zrozumienie czytanego tekstu.



Podczas egzaminów pisemnych każdy zdający siedzi przy osobnym 
stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze 
egzaminacyjne, materiały i przybory wskazane w komunikacie 
dyrektora CKE oraz – w przypadku chorych lub niepełnosprawnych 
zdających – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę 
lub niepełnosprawność. 

Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń 
telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy 
mp3, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższych zasad 
będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z 
danego przedmiotu.

Podczas egzaminu



W przypadku: 

a)     stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 
egzaminacyjnych lub 

b)     zakłócania przebiegu egzaminu, lub 
c)     wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów

niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE, 

przewodniczący zespołu nadzorującego przerywa egzamin danej 
osoby, prosi o opuszczenie sali egzaminacyjnej, a przewodniczący 
zespołu egzaminacyjnego unieważnia egzamin zdającego 
z danego przedmiotu. 

Unieważnienie egzaminu



Laureaci i finaliści olimpiad

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół 
ponadpodstawowych, którzy wzięli udział w olimpiadzie            
w szkole ponadpodstawowej, są zwolnieni                                     
z   egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu najwyższy wynik.



Ważne daty:
 Do 30 września uczeń składa wstępną deklarację dotyczącą

przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym.

 Do 7 lutego uczeń składa ostateczną deklarację dotyczącą
przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym.

 Maturzyści poznają wyniki swoich egzaminów w dniu 7
lipca 2023 r.

 Absolwenci, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego
ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdadzą
jednego z nich, będą mogli poprawiać swój wynik w dniu 21
sierpnia 2023 r. (część ustna), a 22 sierpnia 2023 r. (część
pisemna)



Szczegółowe zasady przeprowadzania 
egzaminu oraz inne przydatne informacje 

dotyczące egzaminu można znaleźć na 
stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 

cke.gov.pl/egzamin-maturalny



Dziękuję za uwagę.


