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Terminy

Termin główny –
maj 2023 r.

Termin dodatkowy 
– czerwiec 2023 r.

Termin 
poprawkowy –
sierpień 2023 r.



CHARAKTERYSTYKA 
EGZAMINU 
MATURALNEGO

• Egzamin maturalny jest 
przeprowadzany z 
przedmiotów 
obowiązkowych oraz 
przedmiotów 
dodatkowych i w 2023 r. 
składa się z części ustnej 
oraz części pisemnej.

• 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



CHARAKTERYSTYKA 
EGZAMINU MATURALNEGO

• Aby w 2023 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, 
absolwent obowiązkowo przystępuje również do 
części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu 
dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

• Wyboru dokonuje min. spośród następujących 
przedmiotów: 

• biologia

• chemia

• fizyka

• geografia

• historia

• język obcy nowożytny (wybór spośród
następujących języków: angielski, francuski, 
hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)

• język polski

• matematyka

• wiedza o społeczeństwie.



Z informatora o 
sposobie 
organizacji i 
przeprowadzania 
egzaminu 
maturalnego



CHARAKT
ERYSTYKA
EGZAMI
NU MATU
RALNEGO

• 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)



DEKLAROWANIE 
PRZYSTĄPIENIA 
DO EGZAMINU 
MATURALNEGO

• Złożenie deklaracji wstępnej do dyrektora 
szkoły –

• do 30 września 2022 r.

• Razem z deklaracją wstępną należy złożyć 
dokumenty uprawniające do dostosowania 
warunków lub formy egzaminu.

• Po złożeniu deklaracji wstępnej do 7 
lutego

• 2023 r. można zmieniać w niej przedmioty 
i poziom egzaminu.

• Po 7 lutego 2023 r. nie ma już możliwości 
dokonywania zmian.



Dokumenty uprawniające do 
dostosowania warunków i formy 
egzaminu zdający przedkłada 
dyrektorowi szkoły do 30 września 
2022(dotyczy uczniów klas IV oraz 
absolwentów) r. (dokumentacja może 
być uzupełniona do 7 lutego 2022 r. )

Uwaga! dotyczy  

1. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego;

2. posiadający orzeczenie o potrzebie 
indywidualnego nauczania;

3. posiadający opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w 
tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, 
dyskalkulią. 

Terminy 
złożenia 

dokumentów 
o 

dostosowania



WARUNKI ZDANIA 
EGZAMINU 
MATURALNEGO

W 2022 r. absolwent zdał egzamin
maturalny, jeśli z każdego z 
przedmiotów obowiązkowych w części
pisemnej otrzymał co najmniej 30%
punktów możliwych do uzyskania oraz
przystąpił do części pisemnej egzaminu
maturalnego z co najmniej jednego

przedmiotu dodatkowego.



DO 6 MARCA 2023 r.

Do 4 KWIETNIA 2023 r. Zostanie ogłaszony szkolny harmonogram
przeprowadzania części pisemnej egzami
nu maturalnego

Zostanie ogłaszony szkolny harmonogram
przeprowadzania części ustnej egzaminu
maturalnego



• Informacje dotyczące 
Egzaminu maturalnego są 
zamieszczane na stronie 
internetowej szkoły
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do przeprowadzenia części
pisemnej egzaminu
maturalnego z języka
polskiego na poziomie
podstawowym są
wykorzystywane dwa
odrębne arkusze
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Do przeprowadzenia egza
minu maturalnego



CDN…


