
EGZAMIN MATURALNY – MAJ 2023 
 

 
Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2022/2023 
 
 

TERMIN DZIAŁANIE 

do 30 września 

2022 r. 

Złożenie e-deklaracji wstępnej oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania 

warunków lub formy egzaminu maturalnego; ewentualnie deklaracji papierowej – zał. 1a* 

do 7 lutego 

2023 r. 

Złożenie deklaracji ostatecznej; uzupełnienie dokumentacji uprawniającej do dostosowania 

warunków egzaminu maturalnego. Sprawdzenie poprawności i potwierdzenie danych. 

Niezłożenie ostatecznej deklaracji jest jednoznaczne z tym, że wstępna staje się ostateczną; 

do 15 lutego 

2023 r. 

Złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań 

warunków lub formy egzaminu maturalnego – zał. 4b* 

do 20 kwietnia 

2023 r. 

Złożenie wniosku o zmianę wyboru przedmiotu lub poziomu egzaminu w przypadku 

uzyskania tytułu laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji – zał. 5b 

28 kwietnia 

2023 r. 
Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych 

4 – 23 maja 

2023 r. 

Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie głównym; 

Egzamin ustny – 10-23.05.2023 r. – j. polski + j. obcy nowożytny 

1 – 19 czerwca 

2023 r. 

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego 

(dla absolwentów, którzy nie mogli przystąpić do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów 

w terminie głównym ze względu na przypadek losowy lub zdrowotny. Udokumentowany wniosek o możliwość 

przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym należy złożyć 

najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin w maju – zał. 6) 

7 lipca 2023 r. 
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego; przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości 

lub informacji o wynikach egzaminu; 

do 14 lipca  

2023 r. 

Złożenie pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu w terminie poprawkowym 

(dotyczy absolwentów, którzy nie zdali egzaminu maturalnego wyłącznie z jednego egzaminu obowiązkowego 

i żaden z egzaminów obowiązkowych nie został im unieważniony) – zał. 7 

21 - 22 sierpnia 

2023 r. 
Egzamin maturalny w części ustnej - pisemnej w terminie poprawkowym 

*- załączniki na stronie OKE KRAKÓW, w zakładce Egzamin maturalny>>Organizacja>>załączniki 

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2023 r., zdaje obowiązkowo – w części pisemnej – 

egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:  
 

a. język polski b. matematyka c. język obcy nowożytny 

oraz – w części ustnej – z j. polskiego i języka obcego nowożytnego – tego samego co w części pisemnej. 

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: 
 

a. biologia b. chemia c. filozofia d. fizyka e. geografia f. historia g. historia muzyki h. historia sztuki 

i. informatyka j. język łaciński i kultura antyczna k. język mniejszości etnicznej (język łemkowski) l. język 

mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński) 

m. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, 

rosyjski, włoski) n. język polski o. język regionalny (język kaszubski) p. matematyka q. wiedza o społeczeństwie. 

 

W 2023 r. absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części 

pisemnej i ustnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części 

pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. 



HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM: 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf 
 

część pisemna egzaminu maturalnego 

maj środa godzina 9:00 godzina 14:00 

4 czwartek język polski – pp --------------------------------------- 

5 piątek język angielski – pp 
język francuski, język hiszpański, język niemiecki, 

język rosyjski, język włoski – pp 

6, 7– sobota, niedziela 

8 poniedziałek matematyka – pp język hiszpański – pr/dj 

9 wtorek język angielski – pr/dj filozofia – pr 

10 środa wiedza o społeczeństwie – pr język niemiecki – pr/dj 

11 czwartek biologia – pr język rosyjski – pr/dj 

12 piątek matematyka – pr język francuski – pr/dj 

13, 14 - sobota, niedziela 

15 poniedziałek chemia - pr historia muzyki – pr  

16 wtorek geografia – pr języki mniejszości narodowych – pp 

17 środa język polski –pr języki mniejszości narodowych – pr 

18 czwartek historia – pr  język włoski – pr/dj 

19 piątek fizyka – pr historia sztuki – pr 

20, 21 - sobota, niedziela 

22 poniedziałek informatyka – pr 
język kaszubski, język łemkowski – pr 

język łaciński i kultura antyczna – pr  

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU MATURALNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W CZĘŚCI PISEMNEJ 
 

przedmioty arkusze  Czas trwania 

język polski 
poziom podstawowy 

Język polski w użyciu 

240 Test historycznoliteracki 

Wypracowanie 

poziom rozszerzony 210 

matematyka 
poziom podstawowy 180 

poziom rozszerzony 180 

języki obce nowożytne 

poziom podstawowy 120 

poziom rozszerzony 150 

poziom dwujęzyczny 180 
biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, 

historia, historia muzyki, historia sztuki, język 

łaciński i kultura antyczna, wiedza o 

społeczeństwie 

poziom rozszerzony 180 

informatyka poziom rozszerzony 210 

 

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym 

tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać 

– zdający wykonują długopisem/piórem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Lista materiałów i przyborów 

pomocniczych używanych na egzaminie z danego przedmiotu jest ściśle określona - komunikat dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych>>  

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20przyborach.

pdf 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf


 

Absolwenci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawni, niedostosowani 

społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz osoby, o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, przystępują do egzaminu maturalnego zgodnie z ogólnym 

harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach i formach dostosowanych 

do ich potrzeb zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r.  

Dostosowanie formy egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych 

do potrzeb i możliwości zdających.  

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między innymi na:  

a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego 

lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym zdającego, 

b. zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych,  

c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,  

d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu maturalnego, 

e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu maturalnego, 

o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne zdającego, 

f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela wspomagającego zdającego 

w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, 

niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania 

właściwego kontaktu ze zdającym lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.  

Szczegóły dotyczące sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego 

w roku szkolnym 2022/2023 >> 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20220819%20EM%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf 

 

POSIADANIE OPINII O DYSLEKSJI, DYSGRAFII, itp. NIE UPRAWNIA DO WYDŁUŻENIA CZASU PRACY 

Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM 

 

 

 

przydatne linki:  

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

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

 
- zakładka „Egzamin maturalny”(żółta) 

- zakładka „Dla uczniów i absolwentów”(granatowa) 

 

Więcej informacji o egzaminie maturalnym, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest dostępnych 

w informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, opublikowanych na stronie internetowej 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl). Na tej samej stronie dostępne są również przykładowe arkusze 

egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami i zasadami oceniania rozwiązań zadań. 

 

 

 

 

 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20220819%20EM%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf
https://cke.gov.pl/
http://www.oke.krakow.pl/inf/


 

PODSTAWA PRAWNA 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2022/20223 

 (http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20220819%20EM%202023%20Informacja.pdf)  

została opracowana zgodnie z:  

1. ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 12 

maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1116), 

2. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. 

poz. 1644), dotyczącym egzaminu maturalnego w Formule 2023, 

3. rozporządzeniem 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), 

4. 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.), 

5. informatorami o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów oraz aneksami do tych informatorów 

obowiązującymi w roku szkolnym 2022/2023, opublikowanymi na stronie internetowej Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, dla egzaminu maturalnego w Formule 2023, 

6. komunikatem 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,  

7. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku, opublikowanym na stronie 

internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 

8. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów 

i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym 

w 2023 roku, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,  

9. komunikatem 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, 

10. komunikatami dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2021 r. w sprawie listy jawnych zadań w 

części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych języków 8 Informacja o sposobie organizacji i 

przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 w roku 2023, wraz z aneksami 

do tych komunikatów z 13 czerwca 2022 r., 

11. wykazem olimpiad, o którym mowa w Komunikacie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad 

przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub 

egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2022/2023,  

12. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 

szkołach publicznych (Dz.U. poz. 562, z późn. zm.), 

13. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 

843, z późn. zm.), 

14. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 1534), 

15. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 373). 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20220819%20EM%202023%20Informacja.pdf

