
MATURA 2023
Szczegółowe informacje i formularze: 

-Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     
   http://www.oke.krakow.pl/inf/ 

-Centralna Komisja Egzaminacyjna                           
   https://cke.gov.pl 

http://www.oke.krakow.pl/inf/
https://cke.gov.pl/


Egzamin maturalny w 2023 r. 
będzie przeprowadzany na podstawie 

wymagań egzaminacyjnych.



Dokumenty określające zakres wiadomości 
i umiejętności sprawdzanych w arkuszach 

egzaminacyjnych:

- 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
- 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 (Dz.U. poz. 1698) – dotyczących 
   egzaminu maturalnego w Formule 2015



Terminy 
-składanie deklaracji wstępnej (Deklaracja A) – do dyrektora 
szkoły do  30 września 2022 r.

-dostarczenie do szkoły dokumentów uprawniających do 
  dostosowań warunków i form egzaminu maturalnego –  
  do 30 września 2022 r. 
  (ostateczny termin to 7 lutego 2023 r.)

-składanie deklaracji ostatecznej – do dyrektora szkoły 
  do 7 lutego 2023 r.



Deklaracja maturalna

1. 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. 

2. Deklarację w postaci elektronicznej (e-deklarację) zdający może wypełnić i złożyć w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika 
(ZIU) na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl. 

3. Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub dyrektora OKE albo przy 
użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. 

4. 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 oraz 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. 

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

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


   Deklaracja maturalna – cd.  
6. Absolwent danej szkoły (sprzed 2023 r.) może wystąpić do dyrektora tej szkoły z wnioskiem o nadanie loginu i hasła do ZIU    
    (załącznik 5a): 

1)do 20 września 2022 r. – jeżeli zamierza złożyć deklarację wstępną (do 30 września 2022 r.); dyrektor szkoły przekazuje login
      i hasło w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku od absolwenta na adres korespondencyjny lub adres e-mail 
      wskazany przez zdającego we wniosku 
2) do 15 stycznia 2023 r. – jeżeli zamierza złożyć deklarację ostateczną (do 7 lutego 2023 r.); dyrektor szkoły przekazuje login 
      i hasło w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku od absolwenta na adres korespondencyjny lub adres e-mail 
      wskazany  przez zdającego we wniosku. 
7. Deklaracje w postaci elektronicznej będą mieć status „Złożona” do czasu przyjęcia e-deklaracji przez dyrektora szkoły 
     w systemie SIOEO. Deklaracje ze statusem „Złożona” zdający mogą samodzielnie edytować. Po przyjęciu e-deklaracji przez 
     dyrektora szkoły, dane zostaną zapisane w SIOEO i e-deklaracja zmieni status na „Przyjęta”. Deklaracje ze statusem „Przyjęta” 
    może edytować już tylko dyrektor szkoły w SIOEO. Po złożeniu e-deklaracji zdający powinien ją wydrukować, podpisać 
    i dostarczyć dyrektorowi szkoły.
8. Uczniowie – obywatele Ukrainy lub absolwenci – obywatele Ukrainy, którzy rozpoczęli naukę pomiędzy 24 lutego 2022 r. 
    a 30 września 2022 r., mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego zgodnie z ogólnie obowiązującymi 
    przepisami (Deklaracja C).
9. Nie później niż do 15 marca 2023 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć zdający – 
    obywatele Ukrainy, którzy rozpoczęli kształcenie po 30 września 2022 r. (Deklaracja C).  
10. W przypadku gdy zdający uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji, może dokonać 
    zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego, lub zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego. 
    Wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian zdający składa do dyrektora szkoły nie później niż do 20 kwietnia 2023 r. 
    (załącznik 5b). 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/


Przedmioty obowiązkowo zdawane na maturze:

Pisemnie
-język polski – poziom podstawowy
-matematyka – poziom podstawowy
-język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) 
         – poziom podstawowy

Ustnie
-język polski – bez określania poziomu
-język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) – 
     bez określania poziomu



Przedmioty dodatkowe:
-Aby zdać egzamin maturalny w 2023 r., trzeba również przystąpić do co najmniej jednego egzaminu 
     z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

-Można zdawać maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.
-Które przedmioty?
     * język polski
     * język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
     * matematyka
     * biologia
     * chemia
     * fizyka
     * geografia
     * historia
     * wiedza o społeczeństwie
     * informatyka
     * filozofia
     * język łaciński i kultura antyczna
     * historia muzyki
     * historia sztuki
     * język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
     * język mniejszości etnicznej (łemkowski)
     * język regionalny (kaszubski)



Dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego 
do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdającego

(załącznik 4b)



Dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego 
do potrzeb i możliwości zdającego:

-zdający, który posiada orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze 
względu na niepełnosprawność

-zdający, który posiada orzeczenie ppp o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niedostosowanie społeczne 
lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

-zdający, który posiada orzeczenie ppp o potrzebie indywidualnego nauczania – absolwent z chorobami przewlekłymi
-chory lub niesprawny czasowo oraz zdający z chorobami przewlekłymi – na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie 
zdrowia

-zdający, który ma specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) – na podstawie opinii 
ppp, w tym poradni specjalistycznej

-zdający, który w roku szkolnym 2022/2023 był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu na: trudności 
adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą albo zaburzenia komunikacji językowej, albo sytuację 
kryzysową lub traumatyczną – na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej (na wniosek nauczyciela lub specjalisty 
szkolnego albo rodziców lub pełnoletniego ucznia)

-cudzoziemiec, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu – na podstawie 
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej (na wniosek nauczyciela lub specjalisty szkolnego albo rodziców lub pełnoletniego 
ucznia)

-obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 
      ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego  
      państwa – na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej (na wniosek nauczyciela lub specjalisty szkolnego albo  
      rodziców lub pełnoletniego ucznia)

-zdający z zaburzeniem widzenia barw – na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia



Możliwe dostosowania form i warunków 
przeprowadzania egzaminu maturalnego:

-różne formy arkuszy egzaminacyjnych
-urządzenia techniczne np. komputer
-urządzenia i środki specjalistyczne
-obecność specjalisty
-dostosowanie kryteriów/zasad oceniania np. ze względu na dysleksję
-inne dostosowania np. przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu, 
     dostosowanie miejsca pracy do dysfunkcji zdającego, możliwość 
stosowania
     leków i sprzętu medycznego podczas egzaminów



Poinformowanie ucznia na piśmie 
o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub 

formy przeprowadzania egzaminu maturalnego 
do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia – 

do 10 lutego 2023 r.





Egzamin maturalny w terminie dodatkowym
(zdawany tylko wtedy, gdy maturzysta nie mógł 
przystąpić do matury w terminie majowym
z powodu choroby lub wypadku losowego)

-część pisemna – 1 – 19 czerwca 2023 r. 
-część ustna – 5 – 7 czerwca 2023 r.
-warunek przystąpienia – najpóźniej w dniu egzaminu 
     majowego rodzice/opiekunowie prawni lub 
absolwent 
     składają do dyrektora szkoły udokumentowany 
     wniosek (załącznik 6.)



Odbiór świadectw dojrzałości:
-w szkole macierzystej zdającego
- 7 lipca 2023 r.



Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
- tylko ci maturzyści, którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego   
   przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej, 
   przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych 
   w części ustnej i pisemnej, żaden z tych egzaminów nie został im  
   unieważniony oraz przystąpili do egzaminu z co najmniej 
   jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym 
   w części pisemnej i egzamin ten nie został im unieważniony

- do 14 lipca 2023 r. – złożenie do dyrektora szkoły pisemnego 
  oświadczenia (załącznik 7.) o zamiarze przystąpienia do egzaminu 
  poprawkowego z danego przedmiotu
- część ustna egzaminu – 21 sierpnia 2023 r.

-część pisemna egzaminu – 22 sierpnia 2023 r.



Unieważnienie egzaminu
-przez dyrektora OKE lub dyrektora CKE oraz przewodniczącego zespołu 
   egzaminacyjnego (dyrektora szkoły)

-W jakich przypadkach?     
      * wniesienie na salę urządzenia telekomunikacyjnego 
          albo materiałów lub przyborów pomocniczych 
          niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach
      * niesamodzielna praca zdającego
      * naruszenie procedur np. hałaśliwe zachowanie, 
         przeszkadzanie innym zdającym
      * zaginięcie lub zniszczenie pracy egzaminacyjnej           



Możliwość wglądu do pracy egzaminacyjnej
-w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE 
     w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez OKE świadectw 
     dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu

-na złożony osobiście do dyrektora OKE wniosek absolwenta lub 
osoby występującej w jego imieniu, lub przesłany do OKE drogą 
elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną
     



Opłaty za egzamin
-   absolwenci, którzy przystępują trzeci lub kolejny raz do zdawania tego samego przedmiotu  
        obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego (kolejny raz = kolejny rok)
-      absolwenci, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, jaki 
        w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili wówczas do tego 
        egzaminu
-      opłatę za egzamin maturalny wnosi się na rachunek bankowy, wskazany przez dyrektora OKE
-      termin wnoszenia opłat: od 1 stycznia do 7 marca 2023 r. 
-      wysokość opłaty: 50 zł brutto za egzamin z 1 przedmiotu

-dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi OKE w terminie od 1 stycznia do 7 
marca 2023 r., zaś kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, 
w której składa deklarację maturalną



Należy racjonalnie i odpowiedzialnie wybierać 
przedmioty egzaminacyjne, ponieważ 

np. zadeklarowanie  chęci zdawania egzaminu 
i niestawienie się na nim w danym roku wiąże 

się 
z koniecznością wniesienia opłaty za egzamin  
w przypadku chęci przystąpienia do egzaminu 

z tego samego przedmiotu na tym samym 
poziomie w latach kolejnych.



II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy
ul. Sportowa 24
39-200 Dębica

Telefon: 14 681 91 06
http://twardowski.edu.pl/

sekretariat@twardowski.edu.pl  

http://twardowski.edu.pl/


Dziękuję za 
uwagę.


